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 حركتي يادگيري عمومي و غيرعمومي بر انگيزشي بازخورد تأثير

  ان دختر دوازده سالهآموزدانش

  3و حديث صفري 2، فاطمه سادات حسيني1ليلي عليزاده

  

  چكيده

 دختر انموزآدانش حركتي يادگيري عمومي و غير عمومي بر بازخورد انگيزشي هدف اين پژوهش بررسي تأثير

 طوربه بود كه ساله دوازده دختر آموزدانش شامل چهل نيمه تجربي، پژوهشاين  نمونه است. گروهساله  دوازده

از  .گرفتند قرار) NG-FB( بازخورد غيرعمومي و) G-FB( عمومي بازخورد گره دو در برابر تعداد با تصادفي

 50 در 50 ورتصبه كه شكلي ترجيحي به توپ فوتبال سايز متناسب به اهداف مربعييك آزمون ضربه با پاي 

دقت اي هبود، به عنوان ابزار استفاده شد. براي تجزيه و تحليل نتايج داده زمين با مماس و ديوار روي بر متر سانتي

(گروه * بلوك) براي  4×2هاي مكرر در قالب يك طرح گيريها از روش تحليل واريانس با اندازهآزمودني

(گروه * بلوك) براي مرحله بازخورد منفي و مرحله يادداري فوري از نظر  2×2مرحله اكتساب و يك طرح 

كليف ت اكتساب شابهي را در روندنمرات دقت م آزمايشي گروه دو هر كه داد نشان آماري استفاده شد. نتايج

 تريبه دست آوردند، ولي در مرحله بازخورد منفي و آزمون يادداري فوري گروه بازخورد غيرعمومي نتايجبه

 بازخورد مختلف جمالت است ممكن رسد هر چند كهبه نظر مي .اندكرده كسب اهداف به ضربات دقت در

  بگذارد. حت تأثيرافراد را ت انگيزه حركتي، يادگيري و عملكرد تواندولي مي نداشته باشد، عملكرد بر فوري تأثير

  انگيزش، بازخورد عمومي و غيرعمومي، يادگيري حركتي: هاي كليديواژه
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  مقدمه 

توان ميگاه نترين عامل رشد انساني را هيچاهميت آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت به عنوان مهم

انجام گرفته براي  ). مطالعات1392عاشوري و جليل آبكنار، (در طول تاريخ بشر ناديده گرفت 

والني دارد ط سابقه حركتي يادگيري در) آگاهي از نتيجه، آگاهي از اجرا( بازخورد عملكرد بررسي

 ). ارائه2008، 2؛ گيواكسكي، ولف، مديروس، كافر و تاني2010، 1يتو ليوو ولف، گيواكسكي(

 يادگيري فرآيند عوامل مهم در از يكي يادگيرنده، به 3نتيجه از آگاهي اجرا نتيجه در مورد اطالعات

 آيا هك گيردمي تصميم اجرا هدف با خود اجراي مقايسه با فرد. است حركتي هايمهارت آموزش و

ند ك متوقف را فعاليت اجراي دهد يا تغيير را هدف دهد، ادامه خود تالش به هدف به رسيدن براي

 هاكوشش از گروهي يا كوشش هر از بعد كه است اطالعاتي بازخورد كلي طور ). به1391ترابي، (

 مربوط يمحيط نتيجه يا حركتي الگوي به اين اطالعات عموما كه شود،مي ارائه فراگيرندگان به

 است حركتي هايمهارت يادگيري بر تأثيرگذار عوامل ترينمهم از يكي عنوان به و شودمي

   ).2010يت و ولف، ليوو ؛2014، 4گيواكسكي و دروز(

. رودمي مارش به اجرا بر مؤثر محيطي عوامل تريناصلي زمره در آن بر حاكم شرايط و انگيختگي

 از جمله يبدن فعاليت و موسيقي بازخورد، پاداش، تماشاگر، حضور گزيني،هدف تكليف، اهميت

 شده همختلف استفاد تحقيقات در ايجاد انگيختگي در كه شودمي محسوب مهم انگيزشي عوامل

 دست لفمخت مواقع در انسان چرا اينكه و دهدمي توضيح را رفتار داليل غالباً پديدة انگيزش .است

 يزشيانگ منبع داراي ورزش، زمينة در ويژه به كاري هر انجام واقع، در. زندمي متفاوت به رفتارهاي

 نيحسي سيد نوروزياست ( ورزشكاران مطلوب هاياحساس و اعمال تقويت انگيزش هدف و است

 مؤثر و اوليه عوامل انگيختگي بر مؤثر عوامل محققان، نظر ). براساس1391، تندنويس و چيان ،كوزه

 اين در نظرياتي براساس). 1378ي مرتضوي، ؛ ترجمه1998سيج، ( هستند هامهارت بر يادگيري

                                                                                                                                                    

1 . Wulf, Chiviacowsky & Lewthwaite 
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 از. دارد بستگي گيانگيخت سطوح از فرد تفسير به اجرا انگيختگي بر تأثيرگذاري چگونگي زمينه،

 فسيرت نامطلوب حالت و اضطراب لذت، احساس صورت انگيختگي به سطوح اين اگر ديگر سوي

 نظير انگيختگي بر مؤثر عوامل است ممكن اساس اين شود. برمي تضعيف يا تقويت اجرا شود،

 متأثر را يرييادگ و گذاشته تأثير آن از فرد تفسير بر... و بازخورد، هدف گزيني تكليف، اهميت

  .)1378 مرتضوي، يترجمه ؛1998 سيج،سازد (

يت، يوول ولف و گيواكسكي،( كنترلي خود مانند بازخورد متخلف، هايزمينه در متعددي مطالعات

 موفقيت كوشش از پس بازخورد )،2010، 2پيترسون و كارتر ؛2012، 1فاربردر، الگلين و نگوين ؛2012

 از تواندمي بازخورد كه است داده نشان )2011سميعي، ولف، ورزنه و ضرغامي، »(خوب« يا و آميز

 واقع، د. درباش تأثيرگذار بر يادگيري آن، شده شناخته تأثير بر اش، عالوهانگيزشي خواص طريق

ل دلي اين به دشاي اند،گرفته بازخورد را ناديده انگيزشي هايجنبه حدودي تا حركتي محققان يادگيري

 راتاث حالت، بهترين در يا شود ودر نظر گرفته مي عملكرد اثرات موقت اغلب در انگيزش كه

 انگيزشي ). خواص1391ترابي، شود (عملكرد بررسي مي افزايش طريق از يادگيري آن بر غيرمستقيم

 توجه به نياز هك توانايي مفاهيم .است شده مشاهده باشد، نظر مد توانايي مفاهيم كه زماني حتي بازخورد

 .است اجتماعي -شناختي حوزه در ويژه به يادگيري، و عملكرد بر مؤثر مهم عامل يك دارند

توان ادراك نمود: از طريق ارجاع به كند كه توانايي را به سه شيوه مي) بيان مي1984( 3نيكوالس

ان دهنده تكليف نشاي كه در آن خبرگي در اجراي يك عملكرد و يا دانش گذشته فرد، توسط زمينه

) دو نظريه ذات 1999( 4. طبق نظر دوئكهاي فرد با ديگرانقابليت است و نيز از طريق مقايسه قابليت

هاي ثابت و غيرقابل ها ظرفيت، توانايي5كنند. طبق نظريه ذاتو افزايشي، مفهوم توانايي را بررسي مي

ران (نرم دارند، به مقايسه عملكرد خود با ديگ تغيير هستند، لذا افرادي كه چنين تصوري از توانايي خود
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 هاي سخت و بازخورد اشتباه،كنند. هنگام روبرو شدن با موقعيتها تمركز ميمرجع) و غلبه بر آن

شكست  كنند. موفقيت وانگيز اجتناب ميدهند و از تكاليف چالشتالش و پافشاري از خود نشان نمي

كنند ميكه اين افراد بر تالش تمركز ندهند. با توجه به ايننسبت ميهاي خود در تكاليف را به توانايي

؛ به نقل از 1999دوئك، شوند (هاي خود تمركز دارند، كمتر از درون برانگيخته ميو بيشتر به توانايي

تغيير و پيشرفت هاي قابلها، مهارت، توانايي1). طبق نظريه افزايشي1395افشاري، قديري و بهرام، 

. افرادي كه چنين تصوري از توانايي خود دارند، به مقايسه عملكرد خود با معيارهاي شخصي هستند

د. هنگام كننپردازند و بر يادگيري يك تكليف و بهبود عملكرد تمركز مي(معيار خود مرجع) مي

ين ا هاي سخت، تالش و پافشاري بيشتري از خود نشان داده تا درمواجهه با بازخورد اشتباه و موقعيت

رانگيخته كنند، بنابراين بيشتر از درون بكه بر تالش تمركز ميبا توجه به اين ها موفق شوند.موقعيت

؛ 1999ك، دوئگيرند (شده و وجود اشتباهات را به عنوان بخش طبيعي از فرآيند يادگيري در نظر مي

  .)1395به نقل از افشاري، قديري و بهرام، 

-ديدگاه طريق از توانمي كودكان نيز همانند را بزرگساالن كه اندداده نشان مطالعات طوركلي،به

 ويژه به را واناييت مفاهيم تأثير مطالعه چندين فقط حال به تا. كرد توصيف توانايي مفاهيم مختلف هاي

 عاتاطال از مطالعات اين تمام و اند،داده قرار بررسي مورد يادگيري هايزمينه و حركتي عملكرد بر

 شده انجام همطالع در .اندكرده استفاده توانايي مختلف هايديدگاه القاء منظور به دستورالعمل قالب در

- يم انجام چرخشي هايپيگيري تكليف كه جوان بزرگساالن )،1991( 2، بندارا و بنفيلدجردين توسط

 منعكس را آمده دستبه مهارت تواندمي تكليف عملكرد كه بودند گرفته دستورالعمل قبال و دادند

 شركت هب نسبت را فعاليت به عالقه شده و درك خودكارآمدي مهارت، كسب از باالتري سطوح كند،

 كند،مي منعكس را هاآن ذاتي استعداد تكليف عملكرد كه بودند گرفته دستورالعمل قبال كه كنندگاني

 ادد نشان داد و گسترش را قبلي نتايج اين )2009( ليوويت و ولف توسط شده انجام مطالعه. دادند نشان

 زا استفاده با شده بود، گيري اندازه يادداري با آزمون كه تعادل تكليف يك يادگيري كه

                                                                                                                                                    

1. Incremental Theory 
2. Jourden, Bandura & Banfield 
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در  اتي،ذ توانايي كننده منعكس نه است مهارت يادگيري توانايي دهنده نشان كه هاييدستورالعمل

 .بود يافته زايشاف) شاهد گروه(نگرفته بودند  جنبه اين مورد در دستورالعملي مقايسه با گروهي كه هيچ

 تكليف يك يادگيري در تجويزي بازخورد ) در مطالعه ديگري با عنوان تأثير2010( وولف و همكاران

. كاشي هددقرار مي تأثير تحت حركتي را مهارت يادگيري انگيزشي بندي نشان دادند كه عوامل زمان

ها و تأثير انواع هاي مختلف تواناييعنوان توجه به ديدگاه ) در مطالعه خود با1395و شيرواني ها (

 كلمات (نوع بنديجمله ذهني، اهميت توانكم كودكان حركتي هايمهارت يادگيري بازخورد در

 يادگيري در و اجرا در غيرعمومي نشان دادند بازخورد و نموده اثبات را بازخورد بيان) شيوة و

 هاتوانايي از هاييجنبه بر بازخورد بايد ارائه هنگام مربيان است و عمومي بازخورد از مؤثرتر حركتي

  .باشد داشته تأكيد است قابل يادگيري كه

 و يادداري اكتساب، بر انگيزشي هايمداخله انواع آثار ) با عنوان مقايسة1391پژوهش ترابي (

هدف  رايطش در بسكتبال آزاد پرتاب مهارت بسكتبال نشان داد كه يادگيري آزاد انتقال پرتاب

، لي و گفردنبر اين، بر عالوه .است بوده مؤثرتر ديگر شرايط به نسبت ارائه بازخورد و گزيني

 هايمهارت در آموزدانش 103حركتي  عملكرد و ادراك بر را افزوده ) تأثير بازخورد2001( 1سلمن

 پيچيده، و ساده روش دو به را هامخروط چيدن مهارت هاآزمودني. بررسي كردند پيچيده و ساده

 تركيبي و اطالعاتي بازخورد انگيزشي، بار با بازخورد بازخورد، بدون(تمريني  گروه 4 شرايط تحت

 بين اوتيتف ساده، مهارت در تحقيق، نتايج اساس بر. كردند اجرا )اطالعاتي و انگيزشي بازخورد از

 يتركيب كه گروهي پيچيده، مهارت در ولي نداشت، افراد وجود اجراي و ادراك بر بازخورد نوع

 را ريمؤثرت و بهتر يادگيري و اجرا كردندمي اطالعاتي دريافت بازخورد و انگيزشي بازخورد از

 توانايي زا مختلفي مفاهيم كه بازخورد، اطالعات آيا كه نيست مشخص هنوز حال، اين . بادادند نشان

  .بگذارد تأثير يادگيري و حركتي عملكرد بر تا بود خواهد قادر كند،مي القا را

ه ارائ شد،مي استفاده دستورالعمل قالب ها از اطالعات دركه در آن قبلي بر خالف مطالعات

                                                                                                                                                    

1. Fredenburg, Lee & Solmon 



  آموزان دختر دوازده سالهدانش حركتي يادگيري عمومي و غيرعمومي بر انگيزشي بازخورد تأثير 

146 

ستقيم م غيرعمومي، اطالعات و عمومي صورت بازخوردتوانايي به اطالعات مربوط به واضح و عيني

 بنابراين،. گيردرا دربرمي فردي هايويژگي پذيريانعطاف يا و ثبات تري از مفهومدقيق يا كمتر بسيار

ايي توان مختلف مفاهيم كه حاوي غيرعمومي بازخورد عمومي و آيا وجود دارد كه پرسش اين هنوز

صورت به دكانكو يا و بزرگساالن را در يادگيري و حركتي عملكرد كه دارند را اين پتانسيل هستند،

 القا )،FB-G1عمومي ( بازخورد اثر بررسي حاضر مطالعه از بگذارند؟ هدف متفاوت تحت تأثير

 تدريجي مشخصات القا )،FB-NG2بازخورد غيرعمومي ( مقابل در توانايي، وجود مشخصاتي از

 آن تأثير و دهش ذكر مؤلفه اهميت به توجه با .بود كودكان يادگيري و حركتي عملكرد بر توانايي،

انواع بازخورد  از هريك از استفاده در كه ابهامي نيز و ورزشي هايمهارت اجراي و عملكرد بر

- در گروه منفرد صورتبه را هامؤلفه اين كه است آن بر دارد، پژوهش وجود عمومي و غيرعمومي

 12ان دختر آموزدانشدر يادگيري حركتي  را آن و نقش اهميت و آزمايش بگذارد به مجزا هاي

 بين ياآ كه است اين سؤال به گوييپاسخ درصدد حاضر پژوهش اساس اين بر. سازد ساله مشخص

 اين در .نه يا دارد معناداري وجود بازخورد عمومي و بازخورد غيرعمومي تفاوت مجزاي ارائه

 نواعا كردندمي تمرين هدف سمت به را فوتبال ضربه كهدرحالي انآموزدانش از گروه دو آزمايش،

 ، آريس وسيميان مطالعه مطابق. عمومي غير يا عمومي كردند، دريافت را بازخورد از مختلفي

 هب كودكان واكنش ممكن، تفاوت تأثيرات دادن نشان براي مهم معيار يك )،2007( 3ماركمن

 القا نفيم بازخورد جمالت استفاده با تمرين مرحله اولين از بعد فورا مورد، اين در كه بود ايمداخله

 روي بر كه داشت را اين پتانسيل كردمي القا را متفاوتي توانايي مفاهيم كه بازخوردي اگر. شدمي

 به نسبت مؤثري خيلي صورت به بايد بازخورد غيرعمومي گروه باشد، تأثيرگذار كودكان رفتار

  .كردندمي دنبال را منفي بازخورد جمالت عمومي بازخورد گروه

                                                                                                                                                    

1 . Generic Feedback 
2. Non-Generic Feedback 
2. Cimpian, Arce & Markman 
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  روش 

  پژوهش، روش پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي است.  اهداف و موضوع ماهيت به توجه با

سال  12ان دختر آموزدانشجامعه آماري اين پژوهش تمام  گيري:هنجامعه، نمونه و روش نمو

دختر با ميانگين  آموزدانش 40از اين جامعه تعداد  بودند كه 96-95شهرستان اروميه در سال تحصيلي 

صورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب ذهني به يا جسمي مشكل گونه هيچ و بدون M=12±36/0سني 

 سايز وتبالف توپ از .بودند مبتدي تكليف انجام در مطاله هدف طبق بر كنندگانشركت شدند. همه

. دش به عنوان ابزار تحقيق استفاده) گرم 440 وزن: متر؛ سانتي 69: محيط( بود چرم جنس از كه مناسب

 ناحيه به تريم هفت فاصله از آرام زميني ضربه با را توپ كنندگان بايد شركت براي انجام تكليف

. زدندمي بود زمين با مماس و ديوار روي سانتي متر بر 50 در 50 صورتبه كه شكلي مربعي هدف

 سه كه ندك برخورد هدف مربع به كه بزنند ضربه طوري به توپ كه بود اين كنندگانشركت هدف

 شيدهك هدف راست و چپ سمت در يكسان، ابعاد و اندازه با ديگر ناحيه دو. داشت به همراه را امتياز

 كامل ورطبه يا كرد،مي برخورد هدف راست يا چپ جانبي نواحي اين از هريك به توپ اگر. شده بود

  ).0 و 1 و 2( شدمي داده كمتري امتياز نداشت، اهداف به برخوردي

بازخورد  ) وG-FB( عمومي بازخورد گره دو در برابر تعداد با تصادفي طوربه كنندگانشركت

 اجرا دهنديم ترجيح كه پايي هر با را توپ كه شد گفته هاآن به. گرفتند قرار )NG-FBغيرعمومي (

 را فوتبال توپ به زدن ضربه كوشش 12 كنندگانشركت تمام آزمايش، اول مرحله طول در. كنند

 هارائ متفاوتي بازخوردي جمالت تمريني، كوشش سه هر از بعد. دادندمي انجام هدف سمت به

 ماش« مثال، عنوان به( داشت داللت بازخورد عمومي گروه در هاآن ذاتي توانايي به يا كه شد،مي

 منعطف هارتم يك به يا و) »داريد استعداد فوتبال براي شما« ؛»هستيد فوتبال بزرگ بازيكن يك

 ضربه خرينآ« ؛»بودند خوبي بسيار ضربات« مثال، عنوان به( بود مربوط بازخورد غيرعمومي گروه در

 كوشش سه هر از بعد كه دادند انجام ديگر كوشش شش گروه دو در مرحله دوم هر). »بود عالي

 منفي بازخورد اين. »نبودند دقيق زياد ضربات اين« مثال، عنوان به( گرفتندمي منفي بازخورد تمريني
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 بدون كوشش 6 از متشكل فوري، يادداري آزمون بعد دقيقه ده. بود يكسان گروه دو هر براي

  .شد انجام بازخورد

 بررسي براي اسميرنوف كولموگروف آزمون از هاداده از بررسي پيش آماري وتحليل تجزيه براي

 اريانسو تحليل از سپس. شد استفاده هابرابري واريانس براي لون آزمون از و هاداده نرمال بودن توزيع

 ولا مرحله در هاآزمودني دقت شد. نمرات استفاده هر سه مرحله در تكراري هاياندازه با بين گروهي

 و ،)كوششي 3 بلوكNG-FB (× 4 ) در مقابل گروه G-FB: گروه( 2يك طرح  صورتبه آزمايش

-NG در مقابل گروه G-FB: گروه( 2صورت طرح در مرحله بازخورد منفي و آزمون يادداري به

FB(× 2 )افزار با استفاده از نرم) كوششي 3 بلوكSPSS قرار گرفتند. تحليل و مورد تجزيه  

  نتايج

اي هشود هر دو گروه نمرات دقت مشابهي را در بلوكدر مرحله اول كه مرحله اكتساب محسوب مي

 F)38,1و اثر اصلي عامل گروه ( F)114,3دست آوردند. اثر اصلي عامل بلوك (سه كوششي به

  معنادار نبود. F)114,3معنادار نبود. تعامل بين گروه و بلوك نيز (

  هاي تكراري مربوط به مرحله بازخورد منفي. نتايج آزمون تحليل واريانس اندازه1جدول 

P F  df منبع تغييرات M متغير بلوك هاي سه كوششي 

  G-FBسه كوشش اول گروه  13/1  عامل بلوك 1 73/8  *006/0

مرحله 

بازخورد 

 منفي

12/0 42/2 1 
تعامل گروه و 

 بلوك

 G-FBگروه  دوم سه كوشش 39/1

 NG-FBسه كوشش اول گروه  66/1

  NG-FBگروه  دومسه كوشش  73/1 عامل گروه  38  459/4 *034/0

  معنادار است. P≥ 05/0 تفاوت ميانگين گروه ها در سطح* 

-هاي تكراري مرحله بازخورد منفي را نشان مياندازهنتايج آزمون تحليل واريانس در  1جدول 

ولي در تعامل  )P= 006/0(دهد، كه باتوجه به عامل بلوك تفاوت معنادار بين دو بلوك وجود دارد 

 )P= 034/0(همچنين عامل گروه نيز معنادار است  ).P= 12/0بين گروه و بلوك معنادار نبوده است (
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-NGخورد منفي تفاوت معنادار بوده و گروه بازخورد غيرعمومي (كه نشان مي دهد در مرحله باز 

FBاند.) نتايج بهتري در دقت ضربات به اهداف كسب كرده  

. نتايج آزمون تحليل واريانس اندازه هاي تكراري مربوط به مرحله يادداري بدون بازخورد2جدول   

P F  df منبع تغييرات M متغير بلوك هاي سه كوششي 

  G-FBسه كوشش اول گروه  28/1  عامل بلوك 1 12/138  *000/0

مرحله 

يادداري 

بدون 

 بازخورد

035/0* 42/4 1 
تعامل گروه و 

 مرحله

 G-FB گروه دوم سه كوشش 31/1

41/1 
-NGسه كوشش اول گروه 

FB 

-NGگروه  دومسه كوشش  71/1 عامل گروه  38 459/5 *028/0

FB  

  .استمعنادار  P≥ 05/0 تفاوت ميانگين گروه ها در سطح*

هاي تكراري مرحله يادداري بدون بازخورد را نتايج آزمون تحليل واريانس در اندازه 2 جدول

و در  )P= 000/0(دهد كه با توجه به عامل بلوك تفاوت معنادار بين دو بلوك وجود داردنشان مي

  ).P=035/0( تعامل بين گروه و بلوك نيز معنادار بوده است

دهد در مرحله ياداري تفاوت كه نشان مي )P=028/0(عامل گروه نيز معنادار استهمچنين 

كسب در دقت ضربات به اهداف نتايج بهتري ) NG-FB( بازخورد غيرعموميمعنادار بوده و گروه 

  اند.كرده

  گيريبحث و نتيجه

 ركتيح يادگيري بر غيرعمومي و عمومي بازخورد انگيزشي بررسي تأثير حاضر تحقيق از هدف

 روهگ دو داد كه در مرحله اكتساب هر نشان پژوهش اين ساله بود. نتايج دوازده دختر انآموزدانش

ولي در مرحله بازخورد منفي و  .آوردند دستبه كوششي سه هاي بلوك در را مشابهي دقت نمرات

 اهداف هب ضربات توپ فوتبال دقت در بهتري مرحله يادداري فوري گروه بازخورد غيرعمومي نتايج

  نشان دادند. اين دو مراحل تمام در بهتري يادگيري و كردند و عملكرد مربعي شكل كسب
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 ارائه هافزود بازخورد نوع با توانمي را كودكان عملكرد حركتي كه دهد مي نشان هايافته اين

ورت صتوانايي به وجود از به مشخصاتي بازخورد عمومي،: قرار داد تأثير تحت عمل طول در شده

حصول مهارت در طول يادگيري  يا درك پذيري داللت بر انعطاف ذاتي و بازخورد غيرعمومي،

 ودكانك دروني انگيزه تنها نه در مقايسه با بازخورد غيرعمومي عمومي بازخورد بنابراين،. داشت

 هشپژو تواند كاهش دهد. نتايجها را هم ميعملكرد حركتي آن بلكه )2007سيميان و همكاران، (

 لذت، احساس رتصو متفاوت انگيختگي به بر تأثير سطوح هاي محققين مبنييافته صحت از حاضر

يرعمومي مثبت انگيزشي بازخورد غ اجرا، و نيز نقش تضعيف يا تقويت بر نامطلوب حالت و اضطراب

)، جردين و 2011تحقيق سامي و همكاران ( هاييافته با كند. همچنينحمايت مي عملكرد بر

 و ، فردنبرگ)2010( ليوويت و سكيگيواكو ، وولف،)2009( همكاران و )، ولف1991همكاران (

پور، چاپاري علي، )1395)، كاشي و شيرواني ها (1395()، افشاري و همكاران 2001همكاران (

همخواني دارد. اين پژوهش ها همسو  )1391( ترابي و پژوهش )1397ايلخچي و علمرداني صومعه (

 واناييت دهندهنشان با عنوان بازخورد كه هاييحاضر نشان داده بودند كه دستورالعمل با تحقيق

يري ذاتي، تأثير انگيزشي بهتري در عملكلرد و يادگ توانايي كننده منعكس نه است مهارت يادگيري

  مهارت حركتي دارد.

 ردعملك بازخورد حاوي هايانگيزشي، برنامه اثرات به توجه با كند،مي ) بيان1958( 1اسمود

-اندازه را KRاز  حاصل انگيزشي خالص كاركردهاي هم 2براون و گيبز. نمايندمي بهتري ايجاد

) 1968( 3لكوپ و كاتلج لوك،. بود بازخورد انگيزشي خصلت تأييد جهت در نتايج و كردند گيري

 از عينيم انواع گرفتند نتيجه هاآن. كردند مطالعه را بازخورد توسط انگيزشي اثرات نحوه ايجاد

 فرد بيشتر زشانگي باعث تأثير اين. گذاردمي اثر كندمي انتخاب خود براي فرد كه بر هدفي بازخورد

 افزايش. )1968، 4لوك، كارتلج و كوپلشود (مي وظيفه انجام در پايدارتر و ترتالشي سخت به

                                                                                                                                                    

1. Smode 
2. Gibbs & Brown 
3. Locke, Cartledg & Koeppel 
4 . Locke, Cartledge &Koeppel 
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 دخالت ركتيح رفتار بر بازخورد اثرات در هاي انگيزشجنبه از يكي عنوان به فرد انگيختگي حالت

 اضرح نتايج تحقيق در توجيهي نيز يافته اين كه) 1378 مرتضوي، يترجمه ؛1998 سيج،( است داشته

) شامل 1999هاي ضمني از توانايي دوئك (هاي اين پژوهش با ديدگاههمچنين نتايج يافته .است

افزايشي، افرادي كه چنين تصوري از ديدگاه ذات و ديدگاه افزايشي همخواني دارد. طبق ديدگاه 

ري هاي سخت، تالش و پافشاري بيشتتوانايي خود دارند، هنگام موجهه با بازخورد اشتباه و موقعيت

كه بازخورد غيرعمومي اشاره ها موفق شوند. با توجه يه ايندهند تا در اين موقعيتاز خود نشان مي

 پافشاري كودكان را پس از دريافت بازخورد اشتباه شود تالش وبه ديدگاه افزايشي دارد، باعث مي

افزايش دهد، بنابراين شايد به همين دليل است كه عملكرد اين گروه باالتر از گروه بازخورد عمومي 

بود. چرا كه طبق ديدگاه ذات، افرادي با اين تصورات از خود، هنگام روبرو شدن با بازخورد اشتباه 

  كنند.انگيز اجتناب ميدهند و از تكاليف چالشنميتالش و پافشاري از خود نشان 

 يرندهيادگ ،)انرژي زايي يا( انگيزشي نقش همراه به اطالعاتي بازخورد ارائه هااين بر همه عالوه

 ليك طور به و نمايد تنظيم را باالتري اجرايي اهداف يادگيرنده شودمي باعث و آگاه ساخته را

يرمستقيم غ تأثير يك داراي اما بوده، اجرايي آثار اين اكثر كه آنجا از. سازدمي تررا جذاب تكليف

بيشتر،  لتماي دارد، قرار بااليي انگيختگي سطح در يادگيرنده كه هنگامي است، نيز يادگيري

تمرين  سطح ارتقاء باعث كه عاملي هر و دارد تمرين براي بيشتري جديت و شديدتر تر،طوالني

  ).1996 اريكسون،( دهد افزايش نيز را يادگيري تواندمي گردد،

روه بازخورد گ در كنندگان شركت عملكرد بر منفي بازخورد زيانبار اثرات حاضر در مطالعه ،نهايتاً

 طول كلي در صفت يك به مربوط بازخورد ارائه دهدمي مشخص شد، كه نشان )G-FB( عمومي

 .گردد تناباز ارائه آن اج حركتي يادگيري فرآيند طول در بايد نيست و مفيد كودكان براي عملكرد،

 با اجههمو آينده هنگام كودكان را در يادگيري و حركتي عملكرد تواندمي عمومي مثبت، بازخورد

 سوي از. كندمي منعكس را درك پايين توانايي اشتباهات اين خاطر كه به احتماال موانع پايين بياورد،

ه منجر ب تواندمي استراتژي خاص، يا و فرآيند يك به مربوط) NG-FB( بازخورد غيرعمومي ديگر،
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 اشتباهات از سپ ثبات با عملكرد يك با اينجا در كه منفي شود، بازخورد به ترمثبت افزايش واكنش

 يرييادگ در انگيزشي عوامل تأثير رشد به رو شواهد به پژوهش حاضر نتايج .است شده منعكس

  .بازخورد به فراگيرندگان اضافه نمود استفاده در ارائهجمالت مورد  اهميت نيز و حركتي

ركتي سزايي در يادگيري و عملكرد حتواند اثر عوامل انگيزشي كه نقش بهاين پژوهش مي نتايج

ه دهد. بدارد را توسعه دهد؛ و اهميت اين نوع بازخورد را در آموزش و يادگيري تكاليف نشان مي

ثرات شود با توجه به اهاي حركتي هستند پيشنهاد ميآموزش مهارتمربيان يا افرادي كه در زمينه 

آور بازخورد عمومي بر انگيزش دروني و عملكرد، پس از بازخورد منفي و اشتباه (آزمون زيان

يادداري و انتقال)، از ارائه بازخورد عمومي در طول فرآيند يادگيري اجتناب كرده و از بازخورد 

ها استفاده كنند؛ زيرا فراگيرها را در برابر موانع و مشكالت ايمن ارتغيرعمومي هنگام آموزش مه

هاي آينده بايد تالش كنند كند. پژوهشها ترغيب ميسازد و افراد را به شركت در فعاليتمي

نيادي هاي بهاي ورزشي و مهارتتأثيرپذيري اين دو نوع بازخورد را بر يادگيري انواع ديگر مهارت

  ها مثل جامعه پسران مورد بررسي قرار دهند.هاي ديگر آزمودنيوهو همچنين در گر

  منابع

ني زش درو. تأثير بازخورد ژنريك و غيرژتريك بر انگي)1395( عباس ،بهرام ، فرهاد وقديري ، بهنام؛افشاري

 .38-25، )15(5، سي ورزشيشناروانمطالعات  .و يادگيري حركتي كودكان

 زادآ انتقال پرتاب و يادداري اكتساب، بر انگيزشي هاي مداخله انواع آثار . مقايسة)1391( فرناز ،ترابي

  .176-163: 11، رفتار حركتيبسكتبال. 
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The motivational effects of generic and non-generic feedback 
on motor learning in twelve-year-old girls 

L. Alizadeh1, F. Sadat Hosseini2 & H. Safari3 
 
 

Abstract 
Motivation and its conditions are among the most important environmental 
factors affecting learning. Non-generic feedback implies that performance is 
malleable, while generic feedback implies that task performance reflects an 
inherent ability. Therefore, each one has different motivational effects. This 
quasi-experimental study examined the motivational effects of generic and 
non-generic feedback on motor learning in twelve-year-old girls. The 
participants were 40 female students randomly assigned to two different 
groups-generic feedback (G-FB) and non-generic feedback (NG-FB). The 
task required participants to perform low kicks at a squared target area 
consisting of a piece of cardboard (measuring 50 cm wide and 50 cm high) 
attached to a wall and touching the ground, and placed at a distance of seven 
meters from the participants. Accuracy scores were analyzed in 2 x 4 
(group*blocks) analysis of variance with repeated measures for the first 
experimental phase, and in 2 x 2 (group*blocks) analysis of variance with 
repeated measures for the negative feedback phase and the retention test. The 
findings show that both groups performed with similar accuracy across 
practice blocks. But on the second phase and no-feedback retention test, the 
NG-FB group indicated higher accuracy than the G-FB group. Therefore, it 
seems that that children’s motor performance, learning and motivation can be 
affected by the kind of augmented feedback provided during practice. 
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