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 ي مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده در آموزش یک مهارت حرکتیتاثیر تجربه

  2حمیدرضا طاهريدکتر ، 1آذرپیکان عاطفه

    دهچکی

ارائه بازخورد افزوده  یچگونگ یلزوم بررسو دارد ییر به سزایتاث یورزش يهاوآموزش مهارت يریادگیان در یمرب یروش بازخورده:مقدمه و هدف

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تجربه مربیان بر کیفیت بازخورد لذا شود. یاحساس م یدر جامعه ورزش ،متفاوت يان با تجربه کاریمرب ياز سو

  . استآموزش یک مهارت حرکتی  هنگام افزوده، در

بطور تصادفی به دو هجده نفر ن واجد شرایط، اداوطلب نی.از بهستند، مربیان تربیت بدنی شهر مشهد ن مطالعهیا ي آماريجامعه: یروش شناس

دقیقه آموزش تاس  20سال) تقسیم شدند. مربیان طی یک جلسه،پس از 3سال و زیر 5نفره مربیان با تجربه و کم تجربه(با سابقه ي باالي  9گروه 

کردند. جهت ارزیابی کیفیت بازخورد افزوده مربیان، براساس دقیقه تمرین اصالح  20یطتکنیک دانش آموزان را  ،بدمینتون، از طریق بازخورد افزوده

پس با به عمل آمد. س و ضبط صدا ها فیلمبرداريشامل هدایت، محتواي تکنیکی، هدف، نوع، زمان و ارتباط ،از گروه ؛مالك هاي بازخورد افزوده

در سطح  يل آماریه و تحلیجزت يبرانهایت از آزمون ناپارامتري خی دو درقرار گرفت.  یابیارزگر بازخورد مربیان مورد ید يکمک سه مربی با تجربه

  استفاده شد. p≤0.05يدار یمعن

ز دادند. همچنین مربیان با تجربه،اورزشکاران میافزوده بیشتري به  بازخورد باتجربه از حیث فراوانی،مربیان ج حاصل،یبر اساس نتا:هایافته

بیشتریاستفاده نموده، اغلب بازخوردهاي کالمی و مرتبط به  مثبت وارزشگذاري اصالحگري اختصاصی وهدفبازخوردافزوده با محتواي تکنیک 

استفاده  يتر و هدف ارزشگذاري منفی بیشترمربیان کم تجربه از بازخورد افزوده بامحتواي تکنیکی عمومی مقابل،برند. در کار میه بازخورد قبلی را ب

  .استغیر کالمی و نامرتبط به بازخورد قبلی در آنان بیشتر  يو سهم بازخوردها نموده

ي مربی تاثیر زیادي در کیفیت بازخورد تجربهتوان نتیجه گرفت در طی فرآیندآموزش و تمرین، سطح طور کلی میه ب: و نتیجه گیري بحث

  ها باشد. تواند از عوامل موفقیت مربیان با تجربه نسبت به کم تجربهی، که احتماال مشتهي وي داافزوده

  

  .بازخوردافزوده،مربی با تجربه، مربی کم تجربه:کلیدي واژگان
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  مقدمه:

یا پس از یک آسیب دیدگی و طی بازآموزي حرکت، نقش مربی در فراهم کردن اطالعات براي شاگرد، موجب  ،در مراحل آغازین یادگیري حرکتی

عنوان یکی از عوامل مهم تاثیر گذار، جاي بررسی بسیار دارد.اهمیت ه بازخورد افزوده مربی ب که يابه گونه). 1،2،3،4گردد(تسهیل یادگیري می

معتقدند فرآیند مربیگري، تاثیر بسزایی در یادگیري داشته و خود به تنهایی یک متغیر فوق العاده مهم  ،نامحققست که اکثر ا یبازخورد مربی تا جای

در واقع بازخورد افزوده ).5،6،7رد (پذییادگیري صورت نمی ،اي از پژوهشگران بر این باورند که بدون بازخوردعده. در هنگام تمرین و یا مسابقه است

 یادگیري بهبوداجرا وتسهیل،عملکرد ست که در طی جلسات تمرین، مربیان با استفاده از آن سعی در رفع نواقصا مربیگرياز عملکردهاي مهم 

  ).3،8،9نمایند(آموز می مهارت

 وهمچنین حرکت مناسب واداره خطاها اصالح درجهت افزوده بازخورد با را خود تعلیم تحت ورزشکاران و آموزان مهارت ،معموال معلمان و مربیان

 حرکتی یادگیري عرصه صاحبنظران ازجانب بازخورد،همواره ارائه ومیزان نحوه .)10(کنندمی ویاري هدایت دشوارمسابقه باشرایط مقابله براي

 مدنظرمربی،یکی هاياولویت براساس مناسب محتواي کردن ومشخص مربیان بازخوردافزوده کیفیت قرارگرفته،تاآنجاکه موردچالش بدنی وتربیت

  ).3،9،10،11( استبوده مربیان روي پیش ازمشکالت

ي . تجربه)11،12(آیدها به شمار میاز سوي دیگر تجربه و خبرگی مربی نیز از عوامل تاثیر گذار در اجرا و یادگیري ورزشکاران و موفقیت تیم 

آموزشی و تمرینی، سطح مهارت آموزان، و بسیاري  يپیچیدههاي هاي مسابقات، موقعیته با چالشهمربیان، بسته به سالهاي فعالیت مربیگري، مواج

ي مربیان با تجربه و مربیان کم تجربه نیز قابل ). ضمن اینکه این تفاوت ها در فرآیندهاي آموزشی مورد استفاده4،13از عناصر دیگر متفاوت است(

هیجانات،  توان به چگونگی کنترلو تمرین یک مهارت حرکتی، میهاي بین مربیان با تجربه و کم تجربه در آموزش مشاهده است. از جمله تفاوت

ي مورد استفاده مربیان وهمچنین بازخورد افزوده ي کمک آموزشیهاي ویژهتر، کنترل دقیق جلسات تمرینی، برنامهروش تدریس مناسب و جذاب 

 صحت درمقاب به مربوط وکمی،اطالعات یاتجویزي، کیفیو  توصیفی مختلف هاي). از سوي دیگر بازخوردافزوده شامل جنبه5،13اشاره نمود(

   .)2،5،14(هستند مهارت دریادگیري بازخوردافزودهگذار تاثیرومهم ازمبانی است که رهیغو فراوانی بازخورد و خطا، زمانبندي به مربوط الطالعات

- نظرمی قراردارد.بهن مربیا روي آموزش مهارتهاي حرکتی پیشازمواردتاثیرگذاردر  وسیعی يتوان بیان نمود که دامنهدر این رابطه می طورکلیه ب

خصوصا مربیان جوان بعنوان یک عامل مهم در امر ، مربیان در آموزش و تمرین مهارت هاي حرکتی براي بازخوردافزوده رسدکیفیت

  ).2،9،11(است گروه ازمربیان این براي زیاديی ونگران ایجاد نموده و بدون شک مسبب استرس زیادي سردرگمی،آموزش

 اجراي درنتیجه تمتفاوتی تاثیرا تواندمی مربی بازخوردازسوي ارائه وتناوب تغییردرنوع،کیفیت داردکه براین داللت زیادي هايعالوهبراینیافته

در مربیان با تجربه و کم تجربه  اند کهبرخی از تحقیقات نشان داده . در این خصوص نتایج)3،9،11،15،16،17،18باشد ( آموزداشته ورزشکارومهارت

 دهند، درحالیدراختیارورزشکارانقرارمی بیشتري وبازخوردافزوده اطالعات باتجربه . مربیانکنند یعمل متفاوت ماز بازخورد  استفاده فراوانی و میزان

نظرات متفاوتی نیز وجود طه در همین راب.)16،17،19(گیرندمی درپیش تدریس جلسات بازخورددرطی رادرارائه روندنزولی تجربه کم ان مربی که

مربیان تازه کار و باتجربه تفاوت معناداري  ازسوي) به این نتیجه رسیدند که در میزان ارائه بازخورد افزوده 1996دارد.براي مثال تن و همکارانش (

ان خبره یسه با مربیدر مقامربیان تازه کار  ،مقایسه مربیان ژیمناستیک گزارش دادند که در)1999که توروال و همکارانش( ). در صورتی12وجود ندارد(

ي بازخورد پس از کوشش هاي موفق و یا ). همچنین در مورد ارائه17دهند (ي کمتري به مهارت آموزان خود ارائه میبه تدریج بازخورد افزوده

مربیان، مشاهده شده است که تاثیر ارائه بازخورد پس از کوشش هاي موفق، یادگیري فرد را بهبود بخشیده و تاثیر بیشتري نیز بر  به وسیلهناموفق 

که مربی با تجربه بازخورد افزوده بیشتري را پس از انجام  ). این نکته با نتایج پژوهش هاي دیگر، مبنی بر این14،20گذارد (اجراي مهارت آموز می

)در 2008اثر انگیزشی بازخورد افزوده، تی زدتز و همکاران( مورد). در 11کند، در تناقض است(ات خطا و با هدف اصالحگري منفی ارائه میحرک

دو نوع بازخورد اصالحگر مثبت و منفی را درعملکرد و اعتماد به نفس  مهارت آموزان بررسی نمودند و مشاهده نمودند که ارائه  يتحقیقی ارائه

اختالفات موجود بین کیفیت بازخورد افزوده مربیان با تجربه  يسهیمقا ). در21زخورد اصالحگر مثبت تاثیر بیشتري بر یادگیري مهارت آموز دارد(با

ن بیان نمودند که مربیان با تجربه، بیشتر از بازخورد افزوده اختصاصی، کالمی، ارزشگذار منفی و وابسته به اومربیان کم تجربه نیز، برخی محقق

تر از بازخوردهاي عمومی و بیشتر بصورت غیر کالمی مربیان کم تجربه در مقابل کنند،اما، استفاده میهستندبازخوردهاي قبلی که اکثرا درحین اجرا 

). اگرچه امروزه تحقیقات بسیاري میزان وتواتر استفاده از بازخورد افزوده و تاثیر مثبت آن را در عملکرد و 11برند (میو اصالحگري منفی بهره 

ن یموجود ب يو اختالف ها مربیان به وسیلهزیادي در مورد بهترین نوع و کیفیت ارائه بازخورد يپرسشها اند،هنوزاکتساب مورد بررسی قرار داده

  ).22( است. یتجربه و کم تجربه باقان با یمرب

 باتجربه وکم مربیان يحاضر،بررسی کیفیت بازخوردافزوده ازپژوهش مربیان،هدف سودمندبراي راهکارعملی یک يارائه و درراستاي اساس براین

 يمورد استفادهي افزوده بازخوردهاي کیفیت نیموجود بساختاري  يهاتفاوت،ط موجودیشرا یبر آن است تا با بررس تحقیقن یدر واقع ا.استتجربه 

 باشدکه جوانی ازمربیان دسته آن براي شاید بتواند الگوي مناسبیهاتفاوت نیا دركد. یرا مشخص نما نتونیبدم يباتجربه و کم تجربه مربیان

   ارائه مطلوب زمانهاشامل جنبهن یاز جوانب مختلف مواجه هستند. اموزآ مهارت بازخوردبه ارائه چگونگی بامشکالت مربیگري راه  درابتداي

. با روشن شدن استآن ودیگرابعاد ازسوي مربیان تکنیکی بازخورد ارائه شده بازخورد،محتواي از ارائه یاهدف آن، کیفیت هدایت بازخورد ویاچگونگی



 59ي مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده در آموزش یک مهارت حرکتیتاثیر تجربه

 مربیگري عرصه کاران تازه ارزشمندبراي يتجربه این به شایدمسیردستیابیان با تجربه و کم تجربه تر،یمرب یبازخوردده ين الگویاختالفات موجود ب

  .بخشد لیتسه نحومطلوبی بهرا  آموزان مهارت وهدایت ياری مناسب يبازخوردافزوده رادرارائه آنانتواند ین الگو مین ایشود.همچن ترکوتاه

  :شناسی روش

  :جامعه، نمونه آماري و تکلیف

ي مربیان از نمونه بر اساس تجربه به منظور انتخاب .هستندتربیت بدنی شهر مشهد نتون یبدممربیان مرد نفراز  50جامعه آماري این پژوهش شامل

 3ي مربیگري کمتر از با سابقه ،مربیان کم تجربهنفر مربی کم تجربه انتخاب شدند. 9نفر مربی با تجربه و9بین داوطلبین واجد شرایط بطور تصادفی 

 2و  1ي مربیگري سطح سال و داراي درجه 5ي مربیگري بیش از مقابل گروه مربیان با تجربه با سابقه. در هستند 3سال و درجه مربیگري سطح

. است 25/30سال با میانگین 35تا 27 بین ي سنی مربیان کم تجربهو دامنه 37/42سال با میانگین 49تا 36ي سنی مربیان با تجربه دامنه. هستند

یعنی نداشتن مشکالت ؛ن دانش آموزان ازنظر سطح توانایی حرکتییانفر انتخاب شدند. 12یهر مربساله در کالس  15تا  10ن ازبین دانش آموزا

نفر از دانش آموزان تحت تعلیم خود،  12هر مربی باید با این ي بدمینتون همگن شده بودند. حرکتی، یادگیري و همچنین نداشتن سابقه آموزش ویژه

هردوگروه مربیان(با تجربه و   ند.نفر 216ت کننده در پژوهش، داد. در مجموع تعداد دانش آموزان شرکبدمینتون را انجام می آموزش و تمرینات تاس

ي پایانی کالس، دانش سپس در بیست دقیقه ند.داد یممهارت تاس را به مدت بیست دقیقه طبق دستورالعمل یکسان آموزش  ستکم تجربه) بای

مورد نظر  يانجام داده و مربیان بازخورد افزوده (در زمان برابر و با تعداد تکرار برابر)ي تاس را طبق دستورالعمل یکسانضربه آموزان باید تمرینات 

 20 یدر طي مربیان ي مربیان، از اجراي دانش آموزان و بازخوردهاي افزودهدادند. به منظور ثبت کیفیت بازخورد افزودهارائه می آنانخود را به 

  فیلمبرداري و ضبط صدا به عمل آمد.  ي تمرین، دقیقه

  :گیريو اندازه تحقیق يابزارها

-ICD ، دستگاه ضبط صدا سونی مدل NV-DS65ENمورد استفاده در این پژوهش، دوربین فیلمبرداري هندیکم پاناسونیک مدل يهاابزار

UX523Fشخصی براي شرکت در تحقیق، و سیستم سنجش کیفیت بازخورد مربی ينامه ، فرم مشخصات فردي و رضایت(AFOS) براي. است 

 ونسخه شده ساخته) 1996(1تان بوسیله که )AFOS )Augmented Feedback Observation Systemازسیستم  مربیان رفتاربازخوردي تحلیل

-موردتاییدقرارگرفته )2010(نیز  وهمکارانش3یبورتلبه وسیله بازخورد  بندي طبقه سیستم این .شد استفاده) 2003( 2رینک یسطح 6يشده اصالح

  ).11ت(اس

و  قرار گرفتهمنظر مورد بررسی  6. بدین معنا که بازخورد افزوده، از شتوجوددا مربی رفتاربازخوردي بندي دستهي برا مشاهده سطح6،سیستم دراین

  گرفت:یمها و ابعاد کیفی آن، در هریک از طبقات ذیل قرار بر اساس ویژگی

ي جنبه- 5 ،بازخوردافزوده ي نوعجنبه-4،بازخوردافزوده هدفي جنبه-3،تکنیکی بازخوردافزوده ي محتوايجنبه- 2،ي هدایتی بازخوردافزودهجنبه–1

ها توان به بازخوردیم هاکه به کمک آن است ییاس هایطبقات شامل خرده مقن یهر کدام از اه. بازخورد افزود ي ارتباطجنبه- 6 زمان بازخوردافزوده و

 د. یبخش یکم يجنبه

  روش اجراي پژوهش:

دقیقه  20 ، سپس درطیهنددقیقه طبق دستورالعمل یکسان، آموزش د20مهارت تاس را به مدت  دهردوگروه مربیان با تجربه و کم تجربه بای

مربیان بازخورد  ن،یقه تمریدق 20مدت . در کنندي تاس را بطور یکسان تمرین هاي مختلف ضربهبه ترتیب تمرینتمرین، دانش آموزان  دیگرازجلسه

  به عمل آمد.فیلمبرداري و ضبط صدا از آنان . براي تجزیه و تحلیل کیفیت بازخوردهاي مربیان دهندهاي مورد نظر خود را به دانش آموزان ارائه 

  : آماري روشهاي

 و مدرك درجه یک مربیگري بدمینتون دنبودن درآزمایش کننده شرکت جزو گروه که ماهر مربیه وتحلیل بازخوردهاي مربیان از س براي تجزیه

 AFOS )augmentedبنديپس از یک جلسه توجیهی با سیستم تقسیم  ین سه مربیا. گردیداستفاده  ،سال12تجربه کاري بیش از  با، وداشتند

feedback observation system(وصداي ها،فیلمآزمودنی بودن تجربه یاکم بودن ازباتجربه اطالع اي خود بدونآشنا شده و براساس تجارب حرفه 

کردند. جهت تجزیه و تحلیل میAFOS هاي هر یک از مربیان در سطوح مورد نظر را مطابق باجدولرامورد بررسی قرار داده وبازخورد شده ضبط

 ي نهایی شاملدادند. نتیجهصورت جداگانه امتیاز افراد را مورد بررسی قرار میه و هرکدام بداشتندمربیان باهم ارتباط نجلوگیري از سوگیري، این 

اوال ان کرد که: یتوان بین مطلب میه ایدر توج .است 6/95ت ینیب عیضر يازات داراین امتیا.استهماهر(ارزیاب)بود مربی سه میانگین امتیازات

داور در نظر گرفته شده است. ثالثا سه  ن نمراتیانگیها برابر با میا،نمره آزمودنی.ثاناستاف شدهیبه دقت تعر بازخورد هر يبرا یدهنمره يهامالك

، AFOSي آماري فراوانی و کیفیت بازخورد افزوده، در هر یک از سطوح طبقه بندي محاسبه يبرا.ندها نمره دادیلم به آزمودنیف يداوران از رو

  .استفاده شد ≥ 05/0pداري معنی در سطح spss16و نرم افزار آماري ) chi- square(خی دو آزموناز

 

1. Tan  A . S. A   

2.Rink  

3. Bortoli 
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  :هاي تحقیقیافته

  توان گفت:یم 1 شماره دست آمده از جدوله ب يهابر اساس داده

، به طور افزودهبازخورد  406 با در مجموع تجربه مربیان باکه  یبازخورد افزوده به دانش آموزان خود داده، در حال 267ان کم تجربه یمرب یبه طور کل

 به بازخورد افزوده ارائه درتجربه  و کم باتجربه مربیان یدهبازخورد يوهیش،در. همچنین از جنبه هدایتیدادند بیشتري يبازخورد افزوده يمعنا دار

ویااختصاصی  عمومی محتواي ارائهی یعن ؛تکنیکی اما از جنبه محتواي. )p/.:177(ردندا وجود بصورت انفرادي، اختالف معناداري یا و ورزشکاران گروه

 (باان کم تجربه یمرب ) نسبت بهیصاصبازخورد اخت 242 یفراوان (با يشتریب یبطور معناداري بازخورد اختصاص بازخورد افزوده، مربیان با تجربه

در  مثبت منفی، ارزشگذاري در مقابل مثبت یعنی اصالحگري؛بازخورد افزوده هدف . همچنین از جنبه)p :../.1(دادندی) میبازخورد اختصاص86یفراوان

 بازخورد 141 ی(با فراواني اصالحگرمثبتبطور معناداري بازخورد افزوده گروه مربیان با تجربهند.کردیمان متفاوت عمل یدو گروه مربمقابل منفی، 

که از  . در صورتی)p:003/0( دادندمی ارائه بیشتري به ورزشکاران خود) ارزشگذارمثبت بازخورد 141  ی(با فراوان وارزشگذارمثبت) اصالحگر مثبت

 بطور معناداري بازخوردکالمی)یبازخورد کالم 270 ی(با فراواندیداري، مربیان با تجربه-ویاکالمی بازخوردکالمی بازخورد، یعنی ارائه ارائه جنبه نوع

  .)p:../.1دادند(می) ارائه یبازخورد کالم 143 یفراوان(با بیشتري نسبت به مربیان کم تجربه

 بازخوردپس ترتیب به ان با تجربهگروه مربیاگر چه  ا،پیشازاجرا اجرا،بعدازاجراوی درطی یعنی ارائه ؛بازخورد افزوده ارائه عالوه براین از جنبه زمان

 ی(با فراوان نسبت به مربیان کم تجربه بیشتريبازخورد همزمان) 125ی(با فراوانهمزمانا ی اجرا وحین) یانیبازخورد پا 209ی(با فراوانپایانیا یازاجرا

 ؛که در بررسی بازخورد افزوده از جنبه ارتباطی در حالی ).p:138/0ن اختالف معنا دار نبود(ی، اما ادادندمیبازخورد همزمان)  64و  یانیبازخورد پا 155

 ی( با فراوانبازخورد، گروه مربیان با تجربه بطور معناداري بازخورد افزوده وابسته و مرتبطه ن بود تهویاغیروابس قبلی بازخوردهاي به وابستگی یعنی

ج حاصل بطور خالصه در ینتا. :p)01/0(نمودندارائه میبازخورد مرتبط)  202 ی(با فراوانبیشتري نسبت به مربیان کم تجربه  بازخورد مرتبط) 340

  آمده است:)1(شماره جدول

 ارتباط و ،زمان ،، هدف، نوعیاختصاص يت، محتوایهدا يها اسیمربیان در مق وتعدادبازخوردافزوده نوع:)1(شماره جدول

  براساس آزمون خی دوpارزش محاسبه و آن يهااسیخرده مق

سطح 

 یمعن

 يدار

  انحراف استاندارد

درجه 

 آزادي
 df  

 فراوانی ارائه بازخورد میانگین

 تقسیم بندي کیفیتی

 بازخورد افزوده 

 بر اساس مقیاس  

 لینک

بی 

 تجربه
 با تجربه

بی 

 تجربه
 با تجربه

بی 

  تجربه
  مقیاس اصلی  خرده مقیاس   با تجربه

177/0 47/0 48/0  1 
  گروهورزشکاران-1 153 87 17 66/9

 هدایت

  ورزشکارمنفرد-2  253  180  11/28  20

001/0 46/0 49/0 1 

  

11/20 

  

22/18 

  

181 

  

164 
  یعموم-1

 محتواي تکنیکی

  اختصاصی-2  242  86  88/26  55/9

003/0 47/2 32/1 1 

  

33/14 

  

66/15 

  

129 

  

141 
 اصالحگرمثبت-1

  اصالحگرمنفی-2  97  55  77/10  11/6 هدف

  ارزشگذارمثبت-3  141  65  66/15  22/7

  ارزشگذارمنفی-4  27  18  3  2

001/0 49/0 47/0 1 

  

88/15 

  

30 

  

143 

  

270 
  کالمی-1

 نوع

  کالمیدیداري-2  136  124  11/15  77/13

138/0 63/0 68/0 2 
  

11/7 

  

88/13 

  

64 

  

125 
  درحیناجرا -1

 زمان
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سطح 

 یمعن

 يدار

  انحراف استاندارد

درجه 

 آزادي
 df  

 فراوانی ارائه بازخورد میانگین

 تقسیم بندي کیفیتی

 بازخورد افزوده 

 بر اساس مقیاس  

 لینک

بی 

 تجربه
 با تجربه

بی 

 تجربه
 با تجربه

بی 

  تجربه
  مقیاس اصلی  خرده مقیاس   با تجربه

  بعدازاجرا -2  209  155  22/23  22/17

  پیشازاجرا -3  72  48  8  33/5

01/0 42/0 36/0 1 

  

44/22 

  

77/37 

  

202 

  

340 
  وابسته-1

 ارتباط

  غیروابسته-2  66  65  33/7  22/7

001/0     267 406  
 هايمجموع بازخورد

 هر طبقه

  

  :گیريونتیجه بحث

. در این پژوهش مشاهده استي مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده در آموزش مهارت تاس بدمینتون بررسی تاثیر تجربه ،هدف از انجام پژوهش حاضر

 کردند. همچنین این مربیان، بازخوردافزوده، با محتواي تکنیکیي بیشتري به ورزشکاران خود ارائه میبازخوردافزوده باتجربه مربیان گردیدکه

ند. اغلب بازخوردهاي مورد استفاده مربیان با نکمی ارائه تجربه کم مربیان به نسبت بیشتري مثبت وارزشگذاري اصالحگري اختصاصی وباهدف

مربیان کم تجربه از بازخورد افزوده بامحتواي تکنیکی عمومی و با هدف ارزشگذاري  مقابل. در استتجربه کالمی و مرتبط به بازخوردهاي قبلی 

  .استغیر کالمی و نا مرتبط به بازخوردهاي قبلی ها ند، که سهم بیشتري از این بازخوردنکمنفی بیشتري نسبت به مربیان با تجربه استفاده می

-بر جنبه مواردتقسیم بندي نمود.این ) AFOS(سطحی 6صورت جدول ه آن را ب نکیراست که  یعواملارزیابی کیفیت بازخوردهاي افزوده بر مبناي 

  .استهاي کیفیتی بازخوردافزوده مربیان و فراوانی آن متمرکز 

-کسب شده، در مقایسه بین دو گروه کم تجربه و با تجربه از بعد محتواي تکنیکی بازخورد افزوده مورد استفاده، می بر این اساس و مطابق بانتایج 

 .کردندمی خودارائه ورزشکاران به اختصاصی صورت به تکنیکی خودراازنظرمحتواي هايبازخورد از درصدبیشتري،باتجربه مربیان که توان بیان نمود

با پژوهش بورتولی و  این نتایج .استشتهاشاره دا ازمهارت ايوویژه خاص  هاي جنبه به طوردقیق بازخوردآنهابه که معناست این نکته بدین

همخوانی دارد. آنها دریافتند  ،)که این سیستم را بین مربیان رشته والیبال و در دو مهارت سرویس و دفاع روي تور بررسی نمودند2010همکارانش (

-زیرادرمدل. نظرمی رسده ب منطقی مسئله نمایند. ظاهرا اینکه مربیان با تجربه، بازخورد افزوده ي با محتواي تکنیکی اختصاصی بیشتري ارائه می

             به تکنیکی بازخورددرموردمحتواي ارائه که بطوري.گردد می توجه شدن کانونی گذرا،باعث ازاهداف یکی عنوان توجهی،بازخوردبه هاي

به وسیله بازخورد ازآن واستفاده ن نکاتیا به دقت.داردمی معطوف درمهارت ايوویژه خاص،برجسته نکات رابهه توج ترجهتطوراختصاصی

ي مربی ماهر سبب از سوي دیگر تجربه ).3،9،18،23(خواهدداشت بریادگیري تريوتاثیرگسترده شده بیشتر عملکردوي بهبودواصالح ورزشکار،باعث

تواند باعث بهبود که اصالح آنها از جانب ورزشکاران در اجراهاي بعدي می شوددرك نقاط خاص تکنیکی موثرتر در اجرا و عملکرد ورزشکار می

در ارائه بازخورد خود مورد توجه قرار هاي عمومی آن را که مربیان کم تجربه بجاي توجه به نقاط کلیدي تکنیکی، جنبه عملکرد گردد. در صورتی

ي مربی عامل مهمی در تشخیص و انتخاب جنبه هاي مهم تکنیکی اجرا براي ارائه بازخورد به که تجربه کردطور کلی می توان بیان ه دادند. بمی

، احتماال مربی با استدستیابی به هدف مهارت هاي بازخورد افزوده در فرآیندهاي یادگیري، تسهیل در ). ازآنجا که یکی از نقش11مهارت آموز است(

) در 1996پژوهش تن و همکارانش( ). این نتیجه با2نماید(انتر میتجربه با ارائه بازخورد افزوده تکنیکی اختصاصی تر، دستیابی به هدف مهارت را آس

). احتماال دلیل این 12با تجربه وکم تجربه را نشان ندادند( که آنها اختالف معناداري در  کیفیت ارائه بازخورد دو گروه مربیان ، بطورياستتناقض 

سطح مهارت ورزشکار  ،. عالوه بر ایناستي مناسب ي کم تجربه و با تجربهعدم انتخاب نمونه يتناقض در ماهیت رشته ي ورزشی و یا در نتیجه

  ).2( ن استزخورد افزوده مربی و فروانی آنیز از جمله عوامل مهم اثر گذار بر محتواي با

می  ارائه بیشتري وارزشگذارمثبت باتجربه، بازخورداصالحگرمثبت هدف بازخوردافزوده(اصالحگري و ارزشگذاري مثبت ومنفی)گروه همچنین ازجنبه 

تجربه ارائه مربیان با تجربه بازخورد افزوده با هدف اصالحگري منفی بیشتري نسبت به مربیان کم  توان بیان نمود کهدر این مورد می .کردند

که در این پژوهش ها مشاهده شده است که  ) است. بطوري2007)،و ولف(2010هاي پیشین آویال(اند. این نتیجه، مطابق با پژوهشننموده

 ازتحقیقات با برخی درتناقض تاحدي مسئله ). این11،13اصالحگري منفی از سوي مربی همیشه سبب بهبود عملکرد در مهارت آموز نمی گردد(
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) هدف ارائه بازخورد مربیان باتجربه ارزشگذاري منفی بود 2010) و مسینا وهمکاران(1999هاي تروال و همکاران(. مثال در پژوهشاست شینپی

 که ايجامعه روانشناختی هايوویژگی شدرپژوه کننده افرادشرکت وخوي وخلق فرهنگی تواندرمسائلیمرا احتماال موضوع این ). دلیل2،17(

از نظر سابقه تحقیقات در یادگیري حرکتی، ارائه بازخورد اصالحگر منفی بدلیل ایجاد فرصت براي کشف .جستجوکرد گرفته صورت درآن پژوهش

ارائه بازخورد اصالحگر مثبت نیز بدلیل اینکه  .سبب توسعه فرآیندهاي شناختی حل مسئله در وي می شود ،خطا در مهارت آموز بدون ارائه راه حل

رسد یبه نظر ملذا ).6،9،19را بهبود می بخشد،از نظر انگیزشی تاثیر زیادي در مهارت آموزان، بخصوص در مراحل ابتدایی یادگیري دارد( اجراي فرد

 ،بودند يدر سطح مبتدداشتند. پس به دلیل اینکه مهارت آموزان آموزانشان  سطح مهارت دانشاز  تريعمیق، درك ي این مطالعهان با تجربهیمرب

  .)3،24(اندبراي نوآموزان را داشته زهیجاد انگیدر بهبود عملکرد و ا یشتر سعیبا استفاده از بازخورد اصالحگر مثبت ب

کردند که این نتایج مشابه با نتایج همچنین در بررسی بازخورد افزوده از جنبه نوع آن، مربیان با تجربه، بازخورد افزوده کالمی بیشتري ارائه می

ها مشاهده شد که ). در این پژوهش11،18،25باشد()می2010)و بورتولی و همکاران(1999)، ولف(2004همچون پژوهش وارد و همکاران(تحقیقاتی 

نمودند. این نتیجه با نتایج دیگر پژوهش هاي یادگیري حرکتی مبنی بر تسلط بیشتر مربی با مربیان با تجربه بازخورد افزوده کالمی بیشتري ارائه می

 ازقدرت ايتواندنشانه باتجربه،می گروه بیشترازجانب بازخوردکالمی ). ارائه6،9،19ه در ارائه بازخوردهاي کلیدي بصورت کالمی همخوانی دارد(تجرب

 همراه به مهارت واجراي نمایش نیازمندبه مفاهیم همان انتقال براي تجربه کم گروه که باشد،درحالی وکاملتربااستفاده ازکالم مناسب مفاهیم انتقال

  .)11بودند( کالم

دادند. در این مورد باید بیان نمود که بازخوردپایانی عالوه می بیشتري وهمزمان باتجربه،بازخوردپایانی بازخورد گروه ارائه نظرزمان از نقطه بطورکلی

 کرده منطبق مربی رابابازخوردافزوده خویش درونی یابدتا اطالعات  آموزفرصت گردد، موجب می شود که مهارتبیشترمی یادگیري باعث که  بر این

تواند هم می همزمان از سوي دیگر بازخورد افزوده ).4،11،15،26(گرددبهتروپایدارترمی یادگیري بپردازدکه این امرمنجربه اطالعات پردازش وبه

 به را بر طرف نموده موجب شود که دررسیدن اجرایی تکلیف،نواقص اجراي درحین آموزگردد، و هم مهارت تربراي بهتروعملکردمطلوب اجراي باعث

 وتمرین تالش براي بیشترآزمودنی تمایل تواندسببخودمیمورد آموزافزایش یابد.این ازاجرادرمهارت ورضایتمندي نگیختگیا هدف،سطح

  ). 3،9،10،15،26(شود

این  بود. بیشتر باتجربه  درگروه رتباطا ،اماایننمودند ارائه بیشتري بازخوردمرتبط،ها،هردوگروهبازخورد بین ارتباط ياز جنبه ان نمود کهیتوان بیم

ي مربیان با تجربه در مقایسه با هاي افزوده) مبنی بر ارتباط بیشتر بین بازخورد2010)، بورتولی وهمکاران(1999هاي تروالوهمکاران(نتایج با یافته

و در طی یک  بودههاي مورد استفاده مربیان با تجربه هدفمندتواندحاکی از این باشدکه بازخورد می یهماهنگ این .مربیان کم تجربه، همخوانی دارد

  ).6،15،18،24،26(گیردآموزمورد استفاده قرار می مهارت عملکردویادگیري خطا،تصحیح  دراصالح وپیوسته مسیرمشخص

ن،الگو و نظم خاص درکیفیت، نوع، و یتمرتوان بیان نمود که مربیان با تجربه و خبره با هدف بهبود روند آموزش، درطی جلسات طور کلی، میه ب 

  رد.یگتر قرار تواند مورد توجه و استفاده مربیان جوان و کم تجربهمین الگو یا.گیرنددر پیش میکمیت ارائه بازخوردهاي خود به متربیان 

ي بدمینتون آموزان از نظر سطح توانایی حرکتی و نداشتن سابقه آموزش ویژه است تا دانشکرده یذکراست که هر چند محقق سع انیان شایپادر

گر یان زن از دینکه عدم حضور مربیضمن اده گرفت.یتوان نادینم ن مطالعهیا يها تیمحدود از یکیعنوان ه را ب يفرد يهاوتااماتف،همگن باشند

قرار گرفته و با  یان زن مورد بررسیارائه بازخورد مرب يهاتفاوت یقات آتیشود در تحقیشنهاد میلذا پبوده است.  حاضر قیتحق يهاتیمحدود

  د.نسه شویان مقایهمتا
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