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  چکیده
و ي آن بر عملکرد اجتماعی و تواتر ارائه -مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات بازخورد تطبیقی

ي آماري جامعه. تجربی بوداز نوع نیمه طرح پژوهش حاضر، . یادداري تکلیف تعادلی طراحی شد
دادند که به تشکیل میهاي تربیت بدنی کننده در کالسي دانشجویان دختر شرکتآن را کلیه

 ± 2/1: و میانگین سنی44: داد تع(ها آزمودنی. صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت نمودند
، همچنین بر اساس )نسبی/ مطلق(و شیوة ارائه آن ) منفی/ مثبت(با توجه به نوع بازخورد ) 5/20

بهتر مطلق، بهتر نسبی، بدتر مطلق (ي اکتساب به صورت تصادفی، در چهار گروه اولین نمرة مرحله
و یک جلسه یادداري ) روز متوالیدو (آنان در دو جلسه اکتساب . جاي گرفتند) و بدتر نسبی

باتوجه به عدم . کردند شرکت) ساعت پس از آخرین مرحله اکتساب 24بدون ارائه بازخورد و (
هاي مکرر نشان گیريها در مرحله پیش آزمون، نتایج تحلیل واریانس در اندازهتفاوت معنادار گروه

ها موجب بهبود این کوشش. شودهاي تمرینی تفاوت معناداري دیده میداد که بین جلسات کوشش
-ها تفاوت معنیگردد، هر چند میان نمرات گروهفعالیت حرکتی تعادل در مرحله اول عملکرد می

نشان داد که طرفه در مرحلۀ یادداري نیز همچنین نتایج تحلیل واریانس یک. داري مشاهده نشد
در این ارتباط دو . ها شده استاجتماعی موجب تفاوت معناداري بین گروه –بازخورد تطبیقی 

. کسب نمودند) مطلق و نسبی(نمرات باالتري را نسبت به دو گروه بدتر ) نسبی/ مطلق(گروه بهتر 
فعالیت به بیان دیگر نقش بازخوردهاي مثبت چه به صورت مطلق باشد چه به صورت نسبی، بر 

نتایج پژوهش حاضر نقش بازخورد و انگیزش را بر یادگیري . حرکتی تعادل تأثیر معناداري دارد
  .بحث تفصیلی پیرامون نتایج، در اصل مقاله آورده شده است. هاي حرکتی تأیید نمودمهارت

  
، تکلیف تعادل، عملکرد، )هنجاري( اجتماعی -بازخورد تطبیقی :کلیدي هاي هواژ
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  مقدمه
ي افراد، به ویژه اي براي همهها اهمیت ویژههاي حرکتی و یادگیري آنمهارت

از این رو آشنا شدن مربیان و متخصصین با عوامل اثرگذار بر یادگیري . ورزشکاران دارد
به بیان دیگر . رسدها به جهت ارتقاء عملکرد ورزشکاران، ضروري به نظر میمهارت

شناسند، در ها را به خوبی میفرآیندهاي مؤثر در اجرا و یادگیري مهارت مربیانی که
، 1اشمیت(آموزش مهارت به ورزشکار خود نسبت به سایر مربیان، امتیاز و برتري دارند 

1387.(  
است که در  2یکی از موضوعات محوري در تحقیقات یادگیري حرکتی، بازخورد

ي بازخورد، ورزشکاران در مورد به واسطه. اردها نقش اساسی داکتساب و یادگیري مهارت
کنند و قادرند که از سطح مبتدي به پیشرفته بهبود یابند عملکرد خود اطالعاتی دریافت می

گردد و بازخورد یک متغیر مهم در اکتساب مهارت محسوب می). 2005، 3ویلیامز و هاج(
شود کت است، تعریف میاي که مربوط به پاسخ یا حربه عنوان هر نوع اطالعات حسی

محققین اعتقاد دارند، که فرآیند یادگیري با اضافه شدن ). 2008، 4اشمیت و ریسبرگ(
؛ بختیاري 1958، 5بیلودیو و بیلودیو(گردد بازخورد و تثبیت اطالعات در حافظه تکمیل می

هاي اطالعاتی، تقویتی و بازخورد داراي نقش). 1389اسفندقه، عریضی، نوري و نصر، 
در خصوص نقش اطالعاتی بازخورد و تأثیرات دائم و موقت آن تحقیقات . انگیزشی است

، 6؛ لی و کارناهان1392جهانیان نجف آبادي، فوالدچنگ، (زیادي صورت گرفته است 
لیکن عالوه ). 2006،  8؛ هانگ، ولف و هی2002، 7؛ گوداگنولی، هولکامب و دیویس1990

رد به جهت افزایش انرژي و ادامه فعالیت توسط بر موارد فوق، نقش انگیزشی بازخو
شود نقش انگیزشی بازخورد موجب می. آزمودنی، مورد توجه محققین واقع شده است

، موراتیدیس، ونستینکیست، لنز و 2005، 9اشمیت و لی(گردد  مندترآزمودنی به اجرا عالقه
). 2012، 11عزیزیه ؛ پترسون و2011؛ صائمی، ولف، ورزنه و ضرغامی، 2008،  10سیدریز

اهمیت  ،که نوعی بازخورد انگیزشی است "12بازخورد هنجاري"در میان انواع بازخوردها، 
و  14؛ جانسون1991، 13باندورا و جوردن(اولین مطالعات در این حیطه توسط . بسزایی دارد
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بازخورد هنجاري در  .در تکالیف شناختی انجام گرفت) 1997، 15؛ کلین1996همکاران، 

ها، مانند دیدگاه(ي اجراي شخص و خصوصیات وي هاي ورزشی به معناي مقایسهالیتفع
است که به آن بازخورد تطبیقی ) جامعه یا گروه(با دیگران ) هاها، مهارتتمایالت، دارایی

ي در پژوهشی مبتنی بر این بازخورد، عالوه بر نمره حقیقی، نمره. گوینداجتماعی نیز می–
هاي شود و آنان توانایی خود را با گروهها ارائه میها به آزمودنیایر گروهمتوسط اجرا در س
؛ کلین، 1954، 17؛ فستینگر1992، 16؛ باتلر1991باندورا و جوردن، (کنند دیگر مقایسه می

ترین منابع یکی از اصلی )1954(، فستینگري مقایسه اجتماعی مطابق با نظریه). 1997
بنابراین فراهم آوردن اطالعات . گرددگر براي شخص فراهم میخودشناسی، توسط افراد دی
نمرات دیگر یادگیرندگان در مهارت حرکتی جدید،  "متوسط"هنجاري براي افراد مانند 

هاي مطرح رغم نظریهعلی. اي اساسی براي ارزیابی عملکرد اشخاص باشدتواند پایهمی
اند که بازخورد تجربی اولیه نشان دادههاي بازخورد، تحقیقات شده در ارتباط با سودمندي

کلوگر و (تواند هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی بر اجرا و یادگیري تکلیف داشته باشد می
. توان به ابعاد متفاوتی از بازخورد نسبت داد، که این اثرات متفاوت را می)1996دنیسی، 

 18دو نظریه ي مداخله بازخورددر . یکی از این ابعاد بازخورد شامل تواتر ارائه آن است
و همچنین در ) 2005( 20، آموزش مدیریت خطا کیت و فریس)1996( 19کلوگر و دنیسی

بیان شده است که تواتر زیاد بازخورد ) 1984(، 21فرضیه هدایت سالمونی، اشمیت و والتر
به دلیل دور کردن شخص از منابع شناختی تکلیف و هدایت منابع توجه به سمت خود 

در مقابل، . رساندزخورد، به توانایی افراد براي یادگیري و بهبود اجرایش آسیب میبا
به نتایج  1998، 23و الي و شی 1992، 22مطالعات بسیاري نیز از جمله اسپارو و سامرز

بر این اساس . )2010، 24به نقل از ولف، چیویاکوسکی، شیلر و آویال(متفاوتی دست یافتند 
 25گردد و مسأله تواتر نسبیگی ارائه بازخورد هنجاري جلب میتوجه محققان به چگون

) هاارائه بازخورد در تمام کوشش( 26و تواتر مطلق) هاارائه بازخورد در برخی از کوشش(
هاي خود به نقش ، در پژوهش)1984( 27جمله سالمونی، اشمیت و والتراز . باشدمطرح می

تواتر  بر اساس نتایج این محققان، . کید کردندهاي ورزشی تأمثبت تواتر نسبی در فعالیت
هاي حرکتی انجام شده، موجب دریافت بازخورد به صورت نسبی با توجه به تعداد کوشش

نقش بازخورد هنجاري با تواترهاي مختلف بر عملکرد حرکتی . گرددبهبودي حرکت می
شرمان، مارتینویچ و ؛ هاتچینسون، 1996،  28جیجانسون، توربان، پایپر و ان(بزرگساالن 



  کلیف تعادلاجتماعی و تواتر آن بر عملکرد و یادداري ت -تأثیر بازخورد تطبیقی     112

- ؛ ولف، چیواکوسکی و لوت2010، ب2010، الف 30وایت و ولف؛ لوت2008، 29تننباوم

؛ 2012، 32؛ الیاس2012، 1، آزمایش 31؛ ولف، چیویاکوسکی و لوت وایت2010وایت، 
-آویال، چیویاکوسکی، ولف و لوت(و کودکان ) 2013،  33وایت و هویمنولف، لوت

یقات متعددي بررسی شده و نشان داده است که بازخورد هنجاري در تحق) 2012، 34وایت
بر یادگیري تکلیف در گروهی که ) اجتماعی -بازخورد تطبیقی(با تواترهاي مختلف 

. هاي دیگر و کنترل، بیشتر بوده استاند، نسبت به گروهدریافت کننده بازخورد مذکور بوده
حیطه مهارت هاي حرکتی ورزشی حاکی در این زمینه مروري بر تحقیقات انجام شده در 

توانایی حفظ «از آن است که نقش بازخوردها و چگونگی آنها بر مهارت تعادل یا ثبات که 
، تعریف شده است، »گیردهاي گوناگون قرار میثبات بدن، هنگامی که فرد در موقعیت

ي هاتعادل اصل مهمی براي همه حرکات است و توسط محرك. اهمیت بسزایی دارند
حرکت و تعادل، . گیردجنبشی، دهلیزي و تعادلی تحت تأثیر قرار می -ايبصري، المسه

اگرچه این دو در یک نگاه، . شوندهاي تمرینی محسوب مینقطه آغازین براي شروع برنامه
اي کارآمد در حرکت و فعالیت، رسند، اما براي ایجاد پایهدر تضاد با یکدیگر به نظر می

در پژوهش خود نقش بازخوردها ) 2013(ولف و همکاران . هم قرار گیرندبایستی در کنار 
در این مطالعه  به دو گروه از . ساله سنجیدند 22در یادگیري تکلیف تعادل در افراد  را

و به دو گروه بازخورد ) تعادل توانایی اکتسابی است(ها بازخورد هنجاري مثبت آزمودنی
هایی که تحلیل نتایج نشان داد آزمودنی. داده شد) استتعادل توانایی ذاتی (هنجاري منفی 

وایت و ولف ي لوتدرمطالعه. بازخورد مثبت دریافت کرده بودند، عملکرد بهتري داشتند
، نیز گروه بازخورد مثبت نسبت به گروه بازخورد منفی و کنترل نمرات بهتري )2010ب،(

، در پژوهشی دیگر قبل )2012(ن ولف و همکارا. در یادگیري تکلیف تعادل کسب نمودند
همتاي جفت آنان توانسته است که این "از انجام تکلیف تعادل به گروه آزمایشی گفتند که

و با این عبارت موجب افزایش خودکارآمدي و انجام بهتر  "تکلیف را به خوبی انجام دهد
  .تکلیف در آزمودنی ها گردیدند

نقش انگیزشی آن، ضرورت بارز این  هاي موجود در تواتر بازخورد وبنابر چالش
مطالعه پس از جستجوهاي اولیه محققین این است که اولین تحقیق در زمینه تأثیر بازخورد 

اي در اجتماعی در مطالعات داخل کشور بوده و عالوه بر آن تا به االن مطالعه -تطبیقی
این مطالعه از  .خصوص تأثیر تواتر بر اجرا و یادگیري تکلیف تعادل صورت نگرفته است
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یک سو در پی بررسی نقش انگیزشی بازخورد بر عملکرد و یادداري تکلیف تعادل و از 

ي تواتر آن بر تکلیف تعادل است، بر این اساس، هدف سوي دیگر در مقایسه تأثیر ارائه
اجتماعی  -ي تواتر مطلق و نسبی بازخورد تطبیقیپژوهش حاضر بررسی تأثیر ارائه

در این راستا سؤاالت . باشدلکرد و یادداري مهارت آزمایشگاهی تعادل میبر عم) هنجاري(
  :اساسی پژوهش عبارتند از

  
آن بر ) مطلق و نسبی(و تواتر ) مثبت و منفی(اجتماعی  -آیا بازخورد تطبیقی -1

 تکلیف تعادلی تأثیر معناداري دارد؟) ايدو مرحله(عملکرد 

آن بر ) مطلق و نسبی(و تواتر ) یمثبت و منف(اجتماعی  -آیا بازخورد تطبیقی -2
 یادداري تکلیف تعادلی تأثیر معناداري دارد؟

  
  روش 
 .باشدهاي آزمایشی عاملی میطرح این پژوهش نیمه تجربی و از نوع طرح

  

  کنندگان پژوهششرکت 
ک جامعه آماري این پژوهش دانشجویان دختر دانشگاه شیراز بودند که واحد تربیت بدنی ی

 44از بین افراد در جامعه، تعداد . گذراندندمی 91 -92را در نیمسال دوم سال تحصیلی 
نامه، در مطالعه حاضر شرکت دانشجو به صورت داوطلبانه پس از پر کردن فُرم رضایت

ها این اطمینان حاصل شد با پر کردن پرسشنامه اطالعات شخصی توسط آزمودنی. نمودند
همچنین . روانی، شنوایی و حرکتی نبودند -داراي اختالالت عصبی کدام از آنانکه هیچ

آوري شده در خصوص انجام مهارت تعادلی بر ها بر اساس اطالعات جمعتمامی آزمودنی
، )54/20 ± 22/1(ها میانگین سنی آزمودنی. سنج، کامالً مبتدي بودندروي دستگاه تعادل

  .بود) 11/55 ± 26/8( و میانگین وزن) 12/162 ± 41/5(میانگین قد 
  

  ابزار پژوهش
  :ي حاضر از دو ابزار استفاده گردیددر مطالعه
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 سنجتعادل

سنج استفاده ها در تکلیف تعادلی پویا از دستگاه تعادلبه منظور سنجش عملکرد آزمودنی
فلز خریداري شده، که در  35سنج، از شرکت مهندسی ساتراپدستگاه تعادل. گردید

و ) 1385(نیا، ضرغامی، نوربخش و بهارلوئی لعات  ورزشی زیادي از جمله شفیعمطا
مورد استفاده قرار گرفته است و طبق ) 1390(صفوي همامی، عبدلی، اصالنخانی و فرخی 

نظر سازندگان و استفاده کنندگان، این ابزار ورزشی از دقت و قدرت سنجش باالیی 
 105×  65ي فوم، به ابعاد ي فلزي متحرك با رویهاین دستگاه داراي صفحه.برخوردار است

کرد پس از قرار گرفتن باشد که آزمودنی بایستی سعی میمتر و یک واحد کنترل میسانتی
ثانیه  60بر روي صفحه، تا جایی که امکان دارد موقعیت افقی آن را در هر کوشش به مدت 

  . حفظ نماید
  

 ترازو و متر

گرم که هر دو  1کا با دقت متر و ترازوي دیجیتال سه 1/0ا حساسیت ب 36کااز قدسنج سه
الزم . ها استفاده گردیدگیري قد و وزن آزمودنیباشند، جهت اندازهساخت کشور آلمان می

هاي به ذکر است که این ابزارها از دقت اندازه گیري باالیی برخوردارند و  در پژوهش
و نوري، دمیرچی،  1389ح محمدي و علوي، زاده، فالدبیدي روشن، حاجی(متعددي 
  .اندمورد استفاده قرار گرفته) 1389نیا و رهنما، رحمانی

  

  ي آزموناجرا روش
نامه و مشخصات هاي رضایتها فُرمقبل از شروع آزمون، به هر یک از آزمودنی

کنترل و  سپس محقق به بررسی متغیرهاي. را تکمیل نمایند دموگرافیکی داده شد تا آنها
... یکسان کردن شرایطی مانند سن، سابقه بیماري، سطح تجربه، سطح آمادگی جسمانی و 

کنندگان، افرادي که شروط الزم براي از میان شرکت. ها پرداختبراي تمامی آزمودنی
دانشجو که داراي شرایط  44شرکت در این مطالعه را نداشتند، حذف شدند و در نهایت 

کنندگان به صورت بعد انتخاب، شرکت. ین مطالعه بودند، باقی ماندندالزم براي انجام ا
ي بازخورد هنجاري مثبت گروه دریافت کننده(بهتر مطلق  -1: نفره 11گروه  4تصادفی در 

ي بازخورد هنجاري مثبت با تواتر گروه دریافت کننده(بهتر نسبی  -2) با تواتر مطلق
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 -4) ي بازخورد هنجاري منفی با تواتر مطلقدهگروه دریافت کنن(بدتر مطلق  -3) نسبی

در . جاي گرفتند) ي بازخورد هنجاري منفی با تواتر نسبیگروه دریافت کننده(بدتر نسبی 
پس از انجام . شدشروع کار هر کوشش از سمت چپ صفحه تعادل بر روي زمین آغاز می
هاي ندگان گروهکنهر کوشش عالوه بر بازخورد حقیقی شخص در آن کوشش، به شرکت

باالتر از مدت زمان حقیقی فرد در حالت عدم  ٪20بهتر مطلق و نسبی بنابر تواتر بازخورد، 
کمتر از مدت زمان حقیقی  ٪20هاي بدتر مطلق و نسبی، کنندگان گروهتعادل و به شرکت

ر افزامحقق نمره هنجاري غیرحقیقی را از طریق نرم(فرد در حالت عدم تعادل ارائه گردید 
کنندگان دو جلسه عملکرد را که هر کدام تمامی شرکت). کرداکسل سریعاً محاسبه می

 24ي را به فاصله) ي عملکردکوشش در مرحله 20جمعاً (اي بود ثانیه 60کوشش 10شامل 
 60کوشش  10ساعت از یکدیگر به اتمام رساندند و در روز سوم آزمون یادداري به تعداد 

  . فت بازخورد حقیقی و هنجاري، از آنان به عمل آمداي، بدون دریاثانیه
  

  آماريتحلیل  روش
- در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل آماري و رسم نمودارهاي مربوط به آن، از نرم

دار به منظور بررسی عدم تفاوت معنی.  و اکسل استفاده شد 16ي نسخه SPSSافزارهاي 
ادامه در ). 2جدول(طرفه استفاده گردید نس یکآزمون، از تحلیل واریاي پیشدر مرحله

گیري مکرر و در آزمون ها در مرحله عملکرد از تحلیل واریانس در اندازهجهت تحلیل داده
  .طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شدیادداري از تحلیل واریانس یک

  
  هایافته

ایـن پـژوهش،    کننـدگان در هاي جمعیت شناختی شرکتبه منظور توصیف کمی متغیر
ها مورد بررسی قرار گرفت کـه نتـایج در   میانگین و انحراف معیار سن، قد و وزن آزمودنی

  .ارائه گردیده است 1جدول 
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  اطالعات توصیفی متغیرهاي جمعیت شناختی شرکت کنندگان از قبیل سن، قد و وزن: 1جدول 
  )کیلوگرم(وزن   )سانتی متر(قد   )سال(سن   گروه ها

انحراف   میانگین  اف استانداردانحر  میانگین  
  استاندارد

انحراف   میانگین
  استاندارد

  05/7  81/58  1/6  72/161  93/0  54/20  بهتر مطلق
  68/9  54/56  82/4  09/162  16/1  18/20  بدتر مطلق
  59/5  45/52  79/4  27/161  36/1  63/20  بهتر نسبی
  27/8  63/59  3/6  8/163  47/1  81/20  بدتر نسبی

  ). 2جدول (گردد توصیفی پیش آزمون و آمار مربوط به آن ارائه میدر ادامه نتایج 
  

  آزموني پیشطرفه در مرحلهآمار تحلیل واریانس یک: 2جدول 
انحراف   میانگین  آزمودنی  هاگروه

  استاندارد
منبع 

  تغییرات
مجموع 
  مربعات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  مربعات

  معناداري  fمقدار

بهتر 
  مطلق

11  72/85  87/13  
 بین

  گروهی
25/218  3  75/72  

38/0  76/0  

بدتر 
  مطلق

11  72/79  69/11  
درون 
  گروهی

8874  40  2/187  

بهتر 
  نسبی

11  09/81  20/15  
    43  25/7706  کل

بدتر 
  نسبی

11  45/83  72/13  

آزمون تفاوت معناداري بین دهد در مرحله پیشنشان می 2همانگونه که نتایج جدول 
هاي آماري در دو مرحله عملکرد مربوط به سؤال در ادامه نتایج تحلیل. ها وجود نداردگروه

 .اول پژوهش آورده شده است

  
  مرحله اول عملکرد: سؤال اول پژوهش

و ) مثبت و منفی(اجتماعی  -در پاسخ به سؤال اول پژوهش که آیا بازخورد تطبیقی 
ز تحلیل واریانس عاملی در آن بر عملکرد تکلیف تعادلی تأثیر دارد، ا) مطلق و نسبی(تواتر 

گیري مکرر در سطح با اندازه) نوع تواتر مطلق و نسبی( 2× ) نوع بازخورد( 2طرحی 
 .گزارش شده است 3استفاده شد که نتایج در جدول  P≥05/0داري معنی
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  گیري مکرر در مرحله اول عملکردهاي تحلیل واریانس با اندازهیافته: 3جدول 

  شاخص
  منبع تغییرات

موع مج
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  سطح معناداري F  مجذورات

  000/0 *  35/23  99/602  9  9/5426  کوشش
  51/0  77/0  18/103  3  55/309  گروه

  99/0  43/0  2/11  27  4/302  گروه ×کوشش 
  .معنی دار است p ≥ 000/0در سطح 

در طول مرحله  هانتایج آمارهاي توصیفی در این ارتباط حاکی از آن بود که تمام گروه
هاي معناداري اول عملکرد، به تدریج نمرات باالتري را کسب کردند و همچنین تحلیل

اما . دار استمعنی P ≥001/0و  =F 35/23ها با آماري نیز نشان داد اثر اصلی کوشش
و همچنین اثر  <05/0pو =F 77/0تفاوت میانگین نمرات در بین چهار گروه آزمایشی با 

در ادامه به منظور  تعیین . دار نبودمعنی <05/0pو و =F 43/0کوشش با × تعاملی گروه 
دار وجود دارد، از آزمون تعاقبی توکی استفاده ها تفاوت معنیآن که بین کدام کوشش

دیگر و  گردید و نتایج نشان داد که نمرات کوشش اول، دوم و سوم به ترتیب با نُه کوشش
نهم و دهم، کوشش پنجم با کوشش هشتم، نهم و  کوشش چهارم با کوشش ششم، هشتم،

به عبارت دیگر . دار شدنددهم، کوشش ششم و هفتم نیز به ترتیب با کوشش دهم معنی
  . ها در عملکرد تعادل بهبود یافتندها، نمرات آزمودنیهمگام با افزایش کوشش

  

  مرحله دوم عملکرد
 2حلیل واریانس عاملی در طرحی در ادامۀ پاسخ به سؤال اول، در این مرحله نیز از ت

داري گیري مکرر و با سطح معنیبا اندازه) نوع تواتر مطلق و نسبی( 2× ) نوع بازخورد(
05/0≤P نشان داده شده است  4ها در جدول استفاده شد که یافته .  

  
  گیري مکرر در مرحله دوم عملکردهاي تحلیل واریانس با اندازهیافته: 4جدول 

  شاخص
  ییراتمنبع تغ

مجموع 
  df  مجذورات

میانگین 
  سطح معنی داري F  مجذورات

  09/0  7/1  33/38  9  01/345  کوشش
  57/0  67/0  57/89  3  71/268  گروه

  71/0  83/0  85/18  27  16/509  گروه *کوشش 
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و اثر  P<05/0و  =F 7/1ها با دهد، اثر اصلی کوششنشان می 4همانگونه که جدول 
و  =F 83/0گروه با × و همچنین تعامل کوشش  P<05/0و  =F 67/0اصلی گروه با  

05/0>P داري وجود نداردتفاوت معنی.  
  
  

  آزمون یادداري: سؤال دوم
 - هاي آزمون یادداري و پاسخ به سؤال دوم که آیا بازخورد تطبیقیجهت تحلیل داده

أثیر دارد، بر یادداري تکلیف تعادلی ت) مطلق و نسبی(و تواتر آن ) مثبت و منفی(اجتماعی 
  ).5جدول (استفاده شد   P≥05/0داري طرفه با سطح معنیاز تحلیل واریانس یک

  
  طرفه در آزمون یادداريهاي تحلیل واریانس یکیافته: 5جدول 

میانگین   df  مجموع مجذورات  منبع تغییرات
  مجذورات

F  داريمعنی  

    295/41  3  88/123  بین گروهی
50/5  

  
  5/7  40  00/300  درون گروهی 001/0

    43  88/423  کل
  

شود، تفاوت نمرات تکلیف تعادل در آزمون گونه که در جدول مشاهده میهمان
تحلیل نتایج با استفاده از آزمون . دار شدمعنی P ≥001/0و   =F 50/5ها، با یادداري گروه

هاي بدتر نسبت به گروه) 90/94:میانگین(تعاقبی توکی نشان داد عملکرد گروه بهتر مطلق 
همچنین تفاوت . برتري دارد) 18/92: میانگین(و بدتر نسبی ) 90/90: میانگین(مطلق 

با ) 90/90: میانگین(ها در گروه بدتر مطلق داري در میانگین نمرات تعادل کوششمعنی
دهنده برتري گروه بهتر نسبی ، وجود دارد که نشان)63/94: میانگین(گروه بهتر نسبی 

نیز نسبت به ) 63/94: میانگین(گروه بهتر نسبی . باشدنسبت به گروه بدتر مطلق نشان می
، 1ار در ادامه نمود. عملکرد بهتري از خود نشان دادند) 18/92: میانگین(گروه بدتر نسبی 

 ها در تمام مراحل عملکرد و یادداري آورده شدهي بهتر نمرات تعادل گروهجهت مقایسه
  .است
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  ها در مراحل عملکرد و یادداريي میانگین نمرات آزمودنیمقایسه:  1نمودار 

 
ي اول ها در مرحلهشود، نمرات آزمودنیهمانطور که در نمودار باال مشاهده می

در . ي داشته که با روندي ثابت در مرحله دوم عملکرد به پایان رسیدعملکرد روندي صعود
) مطلق و نسبی(به دو گروه دیگر بدتر ) مطلق و نسبی(هاي بهتر آزمون یادداري، گروه

  .برتري دارند
  

  گیريبحث ونتیجه
اجتماعی بر عملکرد و یادداري  –هاي پژوهش حاکی از نقش بازخورد تطبیقی تحلیل یافته

ها نشان داد در مرحله اول علمکرد، در بررسی سؤال اول یافته. حرکتی تعادل بود فعالیت
دار معنی) تعامل کوشش در گروه(و ) گروه(دارند، اما اثر اصلی معنی) هاکوشش(اثر اصلی 

دار بودن اثر کوشش در معنی. و در مرحله دوم عملکرد نیز معناداري دیده نشد. نیستند
نتایج . ها در طی این مرحله استي پیشرفت همۀ گروهدهندهشانمرحله اول عملکرد، ن

ها، همسو با مطالعات ولف و دار شدن اثر کوششپژوهش حاضر در ارتباط با معنی
؛ لوت 2012؛ ولف و همکاران، 2012؛ الیاس، 2012؛ آویال و همکاران، 2013همکاران، 

توان ، میاین یافتهباط با تبیین در ارت. ، است2010؛ ولف و همکاران، 2010وایت و ولف، 
وي تغییر در میزان پیشرفت . نسبت داد) 1926، 38اسنودي( 37را به قانون توانی تمرین آن

این قانون دالِ بر . در حین یادگیري مهارت را به صورت یک فرمول ریاضی درآورد
ه ب. ي تمرین و کاهش پیشرفت در مراحل بعدي استپیشرفت سریع در مراحل اولیه

به نقل از مگیل، (عبارتی، سرعت پیشرفت تمرین در ابتداي مراحل یادگیري بیشتر است 
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به عبارت دیگر در اینجا صحبت بر سر نقش تمرین و بازخورد بر عملکرد تکلیف ). 1387
، نتایج )تعامل کوشش در گروه(و ) اثر گروه(دار نشدن در رابطه با معنی. تعادلی است

در خطاي فشردن کلید، ولف و  2012؛ الیاس، 2012 و همکاران، آویال(همسو با مطالعات 
و ناهمسو با مطالعه ولف و همکاران ) 2010و ولف و همکاران، ) 2012همکاران، 

در این . باشدمی) 2010ب،(وایت و ولف، در زمان حرکت و لوت) 2012(، الیاس )2013(
نترل تفکر تطبیقی استناد کرد که با نام ک) 1982(ارتباط نیز می توان به نظریه آندرسون 

دانش اخباري . گرددمعتقد است، مرحلۀ اول یادگیري منجر به کسب دانش اخباري می
ها ي یادگیري، آزمودنیدر واقع در مراحل اولیه. یعنی دانستن این که چه کار باید بکنیم

در اثر . دارند ، به دانش اخباري نیاز)ايرویه(قبل از رسیدن به مرحلۀ دانش رویکردي 
همچنین . کندتمرین، فراگیرنده از دانش اخباري به سمت دانش رویکردي حرکت می

هاي اولیه، بیشتر به جنبۀ شناختی ها در کوششاحتمال دارد که در پژوهش حاضر آزمودنی
ها مؤید مراحل این یافته. انداند و به بازخورد بیرونی توجه چندانی نداشته تکلیف پرداخته

باشد که اولین مرحلۀ می) 1971(و رد ادارکی آدامز ) 1967(دگیري فیتز و پوسنر یا
دار نشدن تفاوت بین شناختی نامیده بودند و شاید دلیل معنی -یادگیري را مرحلۀ کالمی

  ). 1387به نقل از مگیل، (گروهی در مراحل عملکرد نیز همین بوده باشد 
و برتري ) گروه(دار شدن اثر اصلی عنیدر بررسی سؤال دوم پژوهش که حاکی از م

نسبی در آزمون یادداري بود، نتایج / هاي بدتر مطلقنسبی نسبت به گروه/ گروه بهتر مطلق
) 2012(؛ الیاس، )2012(؛ آویال و همکاران، )2013(همراستا با مطالعات ولف و همکاران 

ولف و همکاران، ؛ )2010(؛ لوت وایت و ولف، )2012(؛زمایش اول ولف و همکاران، 
نتیجه به دست آمده از چندین دیدگاه قابل . بود) 2012(و ناهمسو با مطالعه الیاس ) 2010(

هاي انگیزشی خود معتقد است که ارائه بازخورد مثبت  در نظریه) 1974(وینر، . تبیین است
 از دیدگاه. در رسیدن به اهداف و باال بردن خودکارآمدي در افراد  نقش بسزایی دارد

هاي اسنادي نیز این امکان وجود دارد که این مکانیزم با به وجود آوردن حس  نظریه
خودکارآمدي، درك (هایشان، از جمله ي موفقیت و شکست بر درك افراد از توانایی تجربه

اثر گذاشته باشد و به دنبال آن موجب متمرکز شدن ) صالحیت و درك توانایی هنجاري
باندورا و (داشتن یک برنامه و طرح مناسب جهت اجرا توجه فرد به اجراي تکلیف، 

، پایداري و )2008هاتچینسون و همکاران، (، افزایش خودکارآمدي فرد )1991، 39جوردن
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نیز نشان ) 2008(دسی و رایان، . شده باشد) 2010لوت وایت و ولف، (ثبات عملکرد فرد 

هت برآورده شدن نیازهاي داده بودند، ممکن است که اثربخشی این نوع بازخورد، به ج
بازخورد مثبت، احتماالً باعث آگاهی . باشدها در حین اجرا روانی و انگیزشی آزمودنی

از دیدگاه ). ب 2010وایت و ولف، لوت(شود بیشتر افراد نسبت به خود و تکلیف می
 40لندویکنز، رینالدز و هایچنانچه . توان این مکانیزم را تبیین نمودفیزیولوژیکی نیز می

ي دخیل در هایکی از این مکانیزم، در مطالعه خود بیان نمودند، احتمال دارد )2003(
باشد ) حرکتی(عصبی مکانیزم فوري  تشدیدمربوط به  اثربخشی بازخورد انگیزشی،

و مربوط به  شودحاصل مییادگیري  يکه در مراحل اولیه) "41ايیادگیري لحظه"مکانیزم (
ثیري ممکن است که مربوط به تالقی أچنین ت. استحافظه  دربیشتر مهارت تثبیت 
هاي دوپامین مرتبط به انگیزش در حرکتی و سیستم -حسی هايحرکتی، پاسخ هاي گیرنده

  ). 2013به نقل از ولف و همکاران، ( مسیرهاي عصبی باشد
اتر هاي بهتر با تودر ارتباط با نقش تواتر بر روي یادداري تکلیف تعادلی، میان گروه

داري وجود هاي بدتر با تواتر نسبی و مطلق تفاوت معنینسبی و مطلق، همچنین میان گروه
هر چند که نمرات تعادل در گروه بهتر مطلق باالتر از بهتر نسبی و گروه بدتر نسبی . ندارد

در بررسی اثر تواتر این . دار نبودندها معنیباالتر از گروه بدتر مطلق بود، اما این تفاوت
ها همسو با مطالعات بازخورد خودکنترلی بازخورد بر یادداري تکلیف تعادلی، یافته

) 1997، 1995؛ جنل و همکاران، 2001؛ وبستر و همکاران، 1389روزبهانی و همکاران، (
کنندگی یادگیري مهارت مؤثر بود که کاهش تواتر بازخورد خودکنترلی را در اثر تسهیل

بود که ) 2005و  2002چیویاکوسکی و ولف، (با مطالعات دانستند و به عکس، ناهمسو 
مقدار نسبی ارائه بازخورد موجب بهبود در   نشان دادند نسبت به عدم دریافت بازخورد،

  . شودیادگیري می
در راستاي مطالعات پیشین بوده و به نقش متغیرهاي هاي این مطالعه یافتهدر مجموع، 

 ۀبه نوبموضوع این مهارت حرکتی اشاره دارد که  انگیزشی بازخورد در تسهیل یادگیري
 یشتر دیگري نیزهاي بکه ممکن است مکانیزم داردتوجه ما را به این امر معطوف میخود 

در بررسی اثربخشی تواتر این نوع بازخورد بر روي  .باشند در یادگیري حرکتی نقش داشته
کننده بازخورد با هاي دریافتگروه یادگیري تکلیف تعادلی نیز، نتایج نشان دادند که نمرات
توان گفت نتایج این مطالعه اي میتواتر مطلق و نسبی تفاوتی با یکدیگر ندارند و به گونه
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در هر حال نیاز به . همراستا با نقش مثبت بازخورد نسبی در تسهیل یادگیري حرکتی است
شود که این پژوهش را به محققین آینده پیشنهاد می. تحقیقات بیشتري در این رابطه است

توان ذهنی، افراد هاي خاصی مانند افراد داراي اختالل در یادگیري، افراد کمبر روي گروه
مباحث مطرح شده در این . داراي اختالل در تعادل مانند فلج مغزي و غیره انجام دهند

داشته دهندگان و ورزشکاران، اهمیت تواند براي مربیان، تمرینمطالعه به این جهت می
هاي حرکتی در آنان گشته و به دنبال آن موجب باشد که موجب یادگیري بیشتر مهارت
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