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چکیده
 شرکتکننده بر اساس84 .هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر اضطراب صفتی و بازخورد بر یادگیری تکلیف کنترل نیرو بود
ساعت48 .نمرۀ اضطراب صفتی و بازخورد ارائه شده به چهار گروه تقسیم و در مرحلة اکتساب به تولید نیروی مالک پرداختند
 اثر بلوکهای تمرینی معنادار بود اما بین، یافتههای مرحله اکتساب نشان داد.بعد آزمونهای یادداری و انتقال گرفته شد
 برای افراد با اضطراب، نتایج آزمونهای یادداری و انتقال نیز نشان داد.گروهها در این مرحله تفاوت معناداری مشاهده نشد
 ارائة بازخورد به کوششهای ناموفق، ارائة بازخورد به کوششهای موفق و برای افراد با اضطراب صفتی پایین،صفتی باال
 توجه به سطح اضطراب فراگیران، یافتههای پژوهش حاضر روشن ساخت هنگام ارائة بازخورد.منجر به یادگیری بیشتری شد
.به منظور دستیابی به یادگیری بیشتر ضروری میباشد
 فرضیة چارچوب نقطة چالش، بازخورد به کوششهای موفق و ناموفق، اضطراب صفتی، ویژگیهای شخصیتی:کلید واژهها

The Role of Trait Anxiety on the Effectiveness of Feedback to Successful
and Unsuccessful Trial on Learning of Force Control Task
Maryam Fazeli Shoar, Rasool Zeidabadi, and Zahra Stiri
Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of trait anxiety and feedback on the
learning of force control task. Forty eight participants were divided into four groups based on
their scores in trait anxiety and the type of feedback given to them. They produced the criteria
force during the acquisition phase. After 24 hours, the retention and transfer tests were
performed. The results of acquisition phase showed that the effect of blocks was significant,
but no significant difference was observed between the groups. The results of the retention
and transfer tests indicated that giving feedback to successful trials in subjects with high
anxiety and giving feedback to unsuccessful trials in subjects with low anxiety resulted in
more learning. The findings of the present study showed that considering the learners' trait
anxiety level at the time of providing feedback is necessary in order to gain more learning.
Keywords: Personality Features, Trait Anxiety, Feedback to Successful and Unsuccessful
Trials, Challenge-Point Framework Hypothesis
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مقدمه
مطالعات علمی گسترده در حیطة روانشناسی ورزشی
و رفتار حرکتی ،نشان دهنده نقش بازخورد افزوده بهه
عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد و
یادگیری حرکتی می باشهد (مگیهل و ولهف.)4008 ،1
نحوۀ ارائة بازخورد افزوده ،مقدار آن و زمانی که ارائهه
میشود بر اجرا و یهادگیری تهیثیر بسهزایی دارد .درک
اصول مربوط به چگونگی اثربخشی بهازخورد ،مبنهای
بیشتری را برای تصمیم گیهری در خصهوا الگهوی
آموزش و محیط های تمرینی فراهم میکند (اشهمیت
و لی4002 ،؛ ترجمة حمایت طلب و قاسمی.)4014 ،
به دلیل ساز و کارها و پردازشهای شهناختی پیییهده
در این زمینه تعیین و تفسیر اثر انواع بازخورد بر اجرا و
یادگیری مشکل بهوده اسهت .سهالمونی و همکهاران4
( )1848و اشمیت" )1881( 3فرضیة هدایت" را مطرح
نمودند و اظهار داشتند؛ اگر چه بازخورد ،اجراکننهده را
به سمت حرکات صحیح هدایت میکند ولهی اگهر بها
تواتر زیاد ارائه گردد ،میتواند اثهرات منفهی داشهته و
موجههب وابسههتگی فراگیههر بههه بههازخورد ،تههداخل در
فرایندهای مهم پردازش اطالعات و کاهش ثبهات در
حرکهههت وی گهههردد .مطهههابق بههها ایهههن فرضهههیه و
پژوهشهایی که از آن حمایت کردند ،ارائهة بهازخورد
افزوده بها تهواتر پهایین بهرای یهادگیری مهارتههای
حرکتی سودمندتر میباشد .بنابراین شیوهای مختلفهی
جهت کاهش تواتر بازخورد مطرح گردید .اما موضوعی
که در سالهای اخیر با تکیه بر مبانی روانشناسی در
مورد نحوۀ ارائة بازخورد مطرح شهده ،ایهن اسهت کهه
پس از قبول سودمندی ارائة بازخورد بها تهواتر پهایین،
هنوز درباره چگونگی ارائة بازخورد یا به عبارت دیگهر
درباره محتوای بازخورد ارائة شده به فراگیران چهالش
وجود دارد .پژوهشهای اولیهه در زمینهه بهازخورد بهر

نقهش اطالعههاتی آن (پههس از کوشههشهای نههاموفق)
تاکید داشته اند ،سالمونی و همکاران ( ،)1848اشمیت
( )1881و بارنی و لی )4002( 8در مطالعهات خهود بهه
این نتیجه رسیدند کهه ارائهة بهازخورد افهزوده زمهانی
ضرورت پیدا میکند که خطاهای بزرگهی در اجهرا رخ
داده باشد ،بر این اساس بهبهود عملکهرد و یهادگیری
حرکتی متاثر از وجود بازخورد در جلسات تمرینی را به
نقههش اطالعههاتی آن نسههبت داده و نقههش انگیزشههی
بههازخورد را نههاچیز و غیرمسههتقیم دانسههتند .امهها مههرور
مطالعات انجام گرفته در سال های اخیر بها تکیهه بهر
مبانی روانشناسی ورزشی ،بر نقش انگیزشی بهازخورد
افزوده تاکید بیشتری داشته و بر این باور مهی باشهند
که ارائة بازخورد در جلسهات تمرینهی مهی توانهد بهه
واسطه نقش های انگیزشهی بهازخورد بطهور مسهتقیم
موجب بهبود عملکرد و یادگیری حرکتی شود (بادامی
و همکاران 4014 ،4011؛ آویهال و همکهاران4014 2؛
صائمی و همکهاران 4014 ،4011؛ چیویاکوفسهکی و
ولف4002 6؛ زیدآبادی و همکاران 4010؛ محهزون و
همکاران  .)4011در واقع دو دیهدگاه مطهرح شهده در
زمینه بازخورد (به کوششهای موفهق و نهاموفق) بهه
نقش متفاوت خطها در دو نظریهه حلقهه بسهته آدامهز
( )1821که مطرح می کند خطاهها باعه کهاهش رد
ادراکی صحیح میشوند ،و نظریه طهرحواره اشهمیت
( )1822که مطرح میکند خطاها در طول اکتساب به
اندازه پاسخهای صحیح برای تشکیل یه طهرحواره
مفید هستند اشاره دارد .در برخورد با چنین تناقضاتی،
ولف و شی ( )4008در ی جمعبنهدی چنهین اظههار
داشتند که برای رفهع ایهن ابهامهات ،نیهاز اسهت کهه
چگونگی تعامل بازخورد بها دیگهر فاکتورهها از قبیهل
پیییدگی تکلیف ،سطح مهارت و ویژگیهای فراگیهر
مورد بررسی قرار گیرد.
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در این راستا برخی از محققّین سهعی داشهتهاند بها در
نظر گرفتن این تعامالت به روشن شدن این موضهوع
کم ه نماینههد .گههادانویلی و لههی ( )4008در بررسههی
تعامل تواتر بازخورد با پیییدگی تکلیف اظهار داشهتند
که کاهش بازخورد برای مبتدیان زمانی که با تکلیفی
با دشواری اسمی پایین (ساده) روبه رو هسهتند مفیهد
می باشد اما هنگامی که با تکلیفی روبهه رو میشهوند
که دارای دشواری اسمی باال (دشهوار) میباشهد ،نیهاز
بیشتری به بهازخورد احسهاس خواههد شهد .رضهایی،
زیدآبادی و جورابلو ( )4012در پژوهشهی بهه بررسهی
تعامل کانون توجه (درونی و بیرونی) و نهوع بهازخورد
(به کوششهای موفق و ناموفق) پرداختند و بهه ایهن
نتیجه رسیدند که اثربخشی بهازخورد بهه نهوع کهانون
توجه بستگی دارد .استیری و همکاران ( )4013نیز در
پژوهش خود به بررسی تعامل بازخورد و نهوع تکلیهف
(ساده و پیییده) پرداختند و به این نتیجه رسیدند کهه
نوع تکلیف ،عامل تعیین کنندهای برای ارائة بهازخورد
(به کوششهای موفق و ناموفق) نمیباشد ،به طوری
که در هر دو تکلیف ساده و پیییده ،گروه بازخورد بهه
کوششهای موفق نسبت به ناموفق یادگیری بهتهری
داشت .در همین زمینه ،کیلهی و مکالجلهین)4014( 1
در پژوهشی با عنوان تفاوههای فهردی در اسهتفاده از
بازخورد برای یادگیری ،بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه
ویژگی ههای شهرکتکنندگان (تفاوتههای سهنی) و
نیازهای متفاوت تکالیف ،اثربخشی بهازخورد را تحهت
تاثیر قرار میدهد.
همانطور که اشاره شد ،ویژگیهای فراگیر یا به عبارت
دیگر خصوصیات فردی آنها ممکن است به طور ویژه
ای بر اجرای و یادگیری مهارت حرکتهی اثهر بگهذارد
(اشمیت و ریسبرگ  4004و ریسبرگ  .)4002تفهاوت
در شخصیت افراد میتواند منجر به ارائة واکنشههای
مختلفی نسبت به ی وضعیت مشابه شهود .در واقهع

میتوان انتظار داشت افراد با ویژگیههای شخصهیتی
متفاوت ،از بازخوردهای مختلفی سهود ببرنهد (کیفهر و
همکاران  .)4018اضهطراب بهه عنهوان یه ویژگهی
شخصیتی یکهی از مهمتهرین متغیرههای مربهوط بهه
تفاوتهای فردی است که ارتباط نزدیکهی بها اجهرا و
یادگیری افراد دارد .عموما افراد به دالیهل مختلهف از
جمله اهمیت ی موقعیهت ،تردیهد در اسهتعداد خهود،
مشکالت روزانه و مسائل محیطی ،ارتبهاط منفهی بها
مربی و  ....مضطرب میشوند و چنانیه کنترل نشهود
میتواند به عنوان ی عامل منفی در عملکهرد آنهان
دخالت میکند .اضطراب صفتی گرایش رفتاری نسهبتا
پایدار و اکتسابی است که اغلب به عنوان ی ویژگی
و همکههاران4
شخصههیتی توصههیف میشههود .ولکی ه
( )4018بههه ایههن نتیجههه رسههیدند کههه بههین ویژگههی
شخصیتی و ذاتهی ورزشهکاران بها سهطوح اضهطراب
ورزشی آنان ارتبهاط وجهود دارد .ایهن نهوع اضهطراب
موجب میشود تا فهرد دامنهه گسهترده ای از شهرایط
غیرخطرناک را تهدیدزا و یا خطرنهاک درک کنهد .در
مطالعات متعددی اضطراب صفتی به عنهوان بهتهرین
پیش برای عملکرد ورزشکاران ذکر شده است (آیزن
و همکاران  4002و  .)1884چرا که در واقع افهراد بها
اض هطراب صههفتی متفههاوت بههه اشههکال متفههاوتی بههه
اضطراب حالتی پاسخ میدهند (واینبرگ و گولد 4011
ترجمه واعظ موسهوی و همکهاران  .)4013در همهین
زمینه برخی از مطالعات نقش اضهطراب صهفتی را در
ارتباط با سایر متغیرهای مربهوط بهه یهادگیری مهورد
بررسی قرار داده اند .برای مثال نیوا ،مهس ،بهاروس و
میرا )4018( 3در پژوهشی اثر تعاملی اضطراب صهفتی
و دشواری هدف را در یادگیری بهاال رفهتن از نردبهان
بیمن را مورد آزمون قرار دادند .آنها این فرضهیه کهه
اهداف آسان یادگیری افرادی با اضطراب صفتی باال و
اهداف سخت یادگیری افهرادی بها اضهطراب صهفتی
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آنجا که بر اسهاس فرضهیه چهارچوب نقطهة چهالش،4
یادگیری به طور مستقیم با سطح چالش ایجهاد شهده
برای فرد در طی تمرین در ارتباط است (گهاداگنولی و
لههی  4008و گههاداگنولی و لیندکویسههت  ،)4002ایههن
سوال مطرح میشود که آیا میتهوان از طریهق ارائهة
بازخورد متناسب بها ویژگیههای شخصهیتی فراگیهران
(میزان اضطراب صفتی آنهان) ،سهطح چهالش بوجهود
آمده برای آنان را در حد مطلوب نگه داشت و شهرایط
بهینهای برای اکتساب و یادگیری مهارت فراهم نمود.
همانطور که در مبانی نظری اشاره گردید ،بدلیل نقش
بازخورد و اضطراب در تعیین سطح چالش بوجود آمده
در تمههرین و نیههز بههه دلیههل ارتبههاط تنگاتن ه بههین
اضطراب با اجرا و یادگیری ،به نظر می رسهد در نظهر
گرفتن تعامل این دو عامل در عمل (جلسات تمهرین)
راه را برای رسیدن به یادگیری بیشتر همهوارتر سهازد.
بدین ترتیب در پژوهش حاضر سعی شده است ،نقش
اضطراب صفتی در اثربخشی بازخورد به کوشهشهای
موفق و ناموفق بر اکتساب و یادگیری تکلیف کنتهرل
نیرو مورد بررسی قرار گیرد.

پایین را افزایش میدهد را مورد بررسهی قهرار دادنهد.
بوکامز و همکاران ( )4014نیز در پژوهشی بها ههدف
مطالعه ارتباط بین اضطراب صهفتی و تهواتر بهازخورد
خودکنترل در مرحله اکتساب مهارت حرکتی بهه ایهن
نتیجههه رسههیدند کههه بههین اضههطراب صههفتی و تعههداد
درخواست بازخورد ارتباط وجود دارد ،در واقع افهرادی
با اضطراب صفتی بهاال تعهداد بازخوردههای بیشهتری
نسبت به گروه با اضطراب صهفتی پهایین درخواسهت
کردند .همینهین شهووکیس و همکهاران )1882( 1در
مطالعه ای ارتباط اضطراب صفتی و تداخل زمینهای را
بر یادگیری مهارت حرکتی مورد مطالعهه قهرار دادنهد.
نتایج این پژوهش هسو با یافتههای قبلهی نشهان داد
که اضطراب صهفتی شهناختی بهر یهادگیری مههارت
حرکتی تاثیر میگذارد.
در مجموع به نظر می رسهد کهه پژوهشهگران حیطهة
علوم حرکتی می بایسهت اهتمهام بیشهتری در زمینهه
تعامل مباح روانشناسی و یادگیری و کنترل حرکتی
داشته باشند .مرور پژوهشهای گذشته نشان میدهد،
بررسی تعامل اضطراب به عنهوان یکهی از مهمتهرین
ویژگیهای شخصهیتی بها بهازخورد بهه کوشهشهای
موفق و ناموفق ،کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اسهت.
احتماال بررسی تعامل این دو متغیهر بتوانهد اطالعهات
مفیدی را در زمینه یادگیری حرکتی حاصهل نمایهد و
پاسخ گوی برخی تناقضات موجود در این زمینه باشد.
شایان ذکر است ،تکلیهف مهورد اسهتفاده در پهژوهش
حاضر تکلیف تولید نیرو می باشد که به عنهوان یکهی
مولفه اصلی در اجرای بسیاری از مهارت های حرکتی
در نظر گرفته شده است .به دلیل تهاثیر اضهطراب بهر
هماهنگی عصبی عضالنی طبیعی به نظر می رسد که
دقت در تولید ایهن مولفهه ارتبهاط بسهیار نزدیکهی بها
اضطراب افراد داشته باشهد (واینبهرگ و گولهد 4011
ترجمه واعظ موسوی و همکاران  .)4013همینهین از

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد که در آن
اثر تعاملی اضطراب صفتی و بازخورد بر اکتساب و
یادگیری تکلیف کنترل نیرو مورد بررسی قرار گرفت.
شرکتکنندگان پژوهش حاضر شامل  84دختر غیر
ورزشکار با دامنه سنی  18-43بودند که از بین
دانشجویان داوطلب به صورت هدفمند انتخاب شدند.
شرکت کنندگان هیچ تجربه ای در تکلیف مورد نظر
نداشته و از اهداف پژوهش مطلع نبودند.
شرکتکنندگان بر اساس نمرۀ اضطراب صفتی (باال و
پایین) و نوع بازخورد ارائه شده به آنها (به
کوششهای موفق و ناموفق) به چهار گروه افراد با

1. Shewokis et al

2. Challenge-Point Framework
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اضطراب صفتی باال-بازخورد به کوششهای موفق،
اضطراب صفتی باال -بازخورد به کوششهای ناموفق،
اضطراب صفتی پایین -بازخورد به کوششهای موفق
و اضطراب صفتی پایین -بازخورد به کوششهای
ناموفق تقسیم شدند.
ابزار جمع آوری اطالعات
ابزار اندازهگیهری پهژوهش حاضهر شهامل دینهامومتر
الکتریکی (نسخة  )2.3.4میباشد که سهاخت شهرکت
دانش ساالر ایرانیان میباشد .پایایی ایهن دسهتگاه بها
استفاده از روش آزمون -آزمون مجدد  0/81گهزارش
شده است .همینین برای سهنجش اضهطراب صهفتی
شرکتکنندگان از پرسشنامة اضطراب صفتی-حالتی
اشپیلبرگر ( )1820اسهتفاده شهد .ایهن پرسشهنامه بهه
شکل دو فرم جداگانه ساخته شد که شامل  80سهاال
( 40ساال آن اضطراب صفتی و  40ساال اضهطراب
حالتی) و به پاسخ دهنده ایهن امکهان را میدههد کهه
احساسات خود را با نمرۀ ی برای عهدم اضهطراب و
نمرۀ چهار برای اضطراب باال درجه بنهدی کنهد و در
مجموع نمرهای بهین  40- 40بهرای ههر فهرد ثبهت
میشود .روایی و پایایی این پرسشنامهه در مطالعهات
متعددی مورد تایید قرار گرفته است .در ایهران مههرام
( )1324و نیز موسسهة فنهاوری علهوم رفتهاری سهینا
روایی آن را مورد بررسی و پایهایی آن  0/80گهزارش
کردهاند.
روش اجرای آزمون
به منظهور انتخهاب افهراد مهورد نظهر ،الزم بهود کهه
پرسشنامه مذکور در مقیاس بزرگتری توزیع گردد ،چرا
که در پایلوت مشخص شده بود که بیشتر افراد در بازه
اضطراب متوسط ( )88-84قرار میگیرند .بدین ترتیب
پس از تکمیهل پرسشهنامه توسهط شهرکتکنندگان و
جمع نمرات ثبت شده ،افراد به دو گروه  48نفهری بها
اضطراب صفتی باال (در بازه  )88-68و پایین (در بازه
 )48-84تقسههیم شههدند (نیههوا و همکههاران  .)4018در
ادامه هر گروه به دو زیر گروه تقسهیم شهدند کهه بهه
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یکی از گروه هها بهازخورد بهه کوشهشهای موفهق و
دیگری بازخورد به کوششهای ناموفق ارائهه شهد .از
آنجایی که شرکتکنندههای پهژوهش بها نحهوۀ کهار
دسههتگاه دینههامومتر آشههنایی نداشههتند ،قبههل از انجههام
تکلیف توسط شرکتکنندهها ،نحوۀ کار با دینامومتر به
طور عملی به آنها آموزش داد .همینین به این دلیهل
کهه دقهت در تولیههد نیههرو مهالک بههه قههدرت دسههت
شرکتکنندگان بستگی دارد ،لذا قبل از شروع آزمهون
از شرکتکنندگان چهار گروه خواسته میشود تا برای
ثبت قدرت پنجه دست ،دو تکرار بیشینه با دینهامومتر
انجام دهند ،سپس  40درصد نیروی بیشینه تولید شده
توسط هر فرد به عنوان نیروی مالک ،بهرای تمهرین
وی در مرحله اکتساب در نظر گرفته شهد .در مرحلهه
اکتساب شامل ی جلسه بود و هر چهار گروه در 14
دسته شش کوششی به تولید نیروی مالک پرداختنهد.
برای کنترل تواتر بازخورد در طول مرحله اکتساب ،در
هر دسته به دو کوشش از بین شهش کوشهش انجهام
شده بازخورد ارائه شد ،که با توجه به گروهها مختلف،
نوع بازخورد ارائهه شهده متفهاوت بهود .در گروهههای
بازخورد به کوششهای موفق ،در ههر دسهته از بهین
شش کوشش به دو کوشش از بهترین (کم خطاترین)
کوشهههشهای فهههرد و در گروهههههای بهههازخورد بهههه
کوششهای ناموفق ،بهه دو کوشهش از ضهعیفترین
کوششهای فرد بازخورد ارائه شد .به منظور یکسهان
سازی نحوۀ ارائة بازخورد ،اطالعات بازخوردی توسهط
محقق بر روی تابلو وایت بردی که در جلو فهرد قهرار
داشت ،نمایش داده شهد .فاصهله اسهتراحت بهین ههر
دسته کوشش ی دقیقه در نظر گرفته شهد .افهراد در
طول مراحل پژوهش ،قادر به دیدن نیروی تولید شده
توسط خود نبودند و تنها از طریق بازخوردی که توسط
محقق بر روی تابلو نشان داده میشود از عملکرد خود
آگاه میشدند 48 .ساعت پس از پایان مرحله اکتساب،
آزمونهای یادداری و ده دقیقه بعد آزمون انتقال انجام
گردید .در آزمون یادداری تمام گروهها در ی دسهته
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شش کوششی به تولید همان نیروی مرحله اکتساب و
در آزمون انتقال در ی دسته شش کوششی به تولید
نیرویی متفاوت با مرحله اکتساب ( %80نیروی بیشینه
خود) پرداختند .شایان ذکر است که در این آزمهونهها
هیچ بازخورد ارائه نشد.
روشهای پردازش دادهها
در بخش آمار توصهیفی ،از شهاخصههای مرکهزی و
پراکندگی برای نشان دادن امتیاز اجرای گروههای در
مختلف استفاده شد.
قالب جداول و نمودارهای
در بخش آمار استنباطی ،از آزمون  K-Sبهرای بررسهی
نرمال بهودن توزیهع دادههها و از آزمونههای تحلیهل
واریانس مخهتلط ( 4اضهطراب) ( 4بهازخورد) 14
(بلوک) با اندازهگیری مکرر در عامل آخر برای تحلیل
دادها در مرحله اکتساب و از آزمون تحلیهل واریهانس
دو طرفه ( 4اضطراب) ( 4بهازخورد) بهرای مقایسهه
گروهها در آزمونهای یادداری و انتقال استفاده شد.
یافته ها
نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف و آزمون لوین
به ترتیب نشان دادند که توزیع داده ها در تمام مراحل
آزمون نرمال و پیش شرط همگنی واریانس ها نیز
برقرار می باشد ( .)Pä 0/02همینین نتایج آزمون
تحلیل واریانس ی راهه نشان داد که در پیش

آزمون بین میانگین دقت (خطا در تولید نیرو)
شرکتکنندگان در تولید نیرو تفاوت معناداری وجود
ندارد (.)F)3،84(=0/41 ، P=0/44
شایان ذکر است که دو نفر از شرکتکنندگان به دلیل
عدم حضور در آزمونها از فرایند پژوهش حذف شدند.
نتایج اثرات درون گروهی و بین گروهی با استفاده از
آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر در
مرحله اکتساب در جداول 1و  4گزارش شده است .با
توجه به نتیجه آزمون موچلی و عدم تایید پیش فرض
کرویت ( ،)Pã 0/02از آمارۀ اصالحی گرین هوس
گیزر استفاده گردید.
نتایج اثرات درون گروهی در مرحله اکتساب (جدول
 )1نشان میدهد ،اثر بلوکهای (دسته کوشش)
تمرین معنادار است ( ،)P=0/001بدین معنی که
تمرین صورت گرفته طی مرحله اکتساب موجب
پیشرفت معنادار گروههای پژوهش شده است .اما
اثرات تعاملی بلوکهای تمرین با اضطراب و بازخورد
و نیز با یکدیگر معنادار نیست ( ،)Pä 0/02بدین معنی
که تغییرات (پیشرفت) صورت گرفته در طی
بلوکهای تمرینی در بین گروههای پژوهش تقریبا
یکسان بوده و همة گروهها به شکل مشابه ای در
تکلیف کنترل نیرو پیشرفت داشته اند.

جدول  . 8نتایج اثرات درون گروهی آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری های مکرر در مرحله اکتساب
شاخص های آماری
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجة آزادی

ارزش اف

معناداری

اندازة اثر

138/40

4/22

14/32

0/001

0/43

تعامل بلوک اضطراب

4/14

4/22

0/18

0/42

0/002

تعامل بلوک بازخورد

4/48

4/22

0/41

0/82

0/018

تعامل بلوک اضطراب بازخورد

1/28

4/22

0/18

0/80

0/003

بلوکهای تمرین

نتایج اثرات بین گروهی در مرحله اکتساب (جدول )4
نشان میدهد ،اثرات اصلی اضطراب ،بازخورد و نیز اثر

تعاملی اضطراب با بازخورد معنادار نمیباشد
( .)Pä 0/02بررسی نمودارها نشان میدهد که
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میانگین خطا در گروههای با اضطراب صفتی پایین
نسبت به گروههای با ضطراب صفتی باال تا حدودی

پایینتر میباشد ،هر چند که این اختالف معنادار
نیست.

جدول  .2نتایج اثرات بین گروهی آزمون تحلیل واریانس عاملی با اندازه گیری های مکرر در مرحله اکتساب
شاخص های آماری
منبع تغییرات

اضطراب
بازخورد
اضطراب بازخورد

مجموع مجذورات

درجة آزادی

ارزش اف

معناداری

اندازة اثر

8/08
16/61
4/44

1
1
1

0/82
1/88
0/46

0/88
0/12
0/60

0/01
0/08
0/006

شکل  .8میانگین خطا در گروه های با اضطراب صفتی باال و پایین در شرایط ارائه بازخورد به کوششهای موفق

شکل  .2میانگین خطا در گروه های با اضطراب صفتی باال و پایین در شرایط ارائه بازخورد به کوششهای ناموفق
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نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه در آزمونهای
یادداری و انتقال (جدول  )3نشان میدهد ،اثر اصلی
بازخورد معنادار نمیباشد ( .)Pä 0/02اما اثر اصلی
اضطراب در هر دو آزمون یادداری و انتقال معنادار می
باشد ( .)P=0/01نتایج مقایسههای دوگانه نشان داد
که در هر دو آزمون ،گروهی که دارای اضطراب
صفتی کمتری بود ،خطای کمتر و یادگیری باالتری
داشت .همینین تعامل اضطراب با بازخورد نیز هم در
آزمون یادداری ( )P=0/01و هم در آزمون انتقال

( )P=0/02معنادار میباشد .این بدین معنی است که،
هم در آزمون یادداری و هم در آزمون انتقال ،افرادی
که دارای اضطراب صفتی پایین بودند با ارائة بازخورد
به کوششهای ناموفق ،اما افرادی که دارای اضطراب
صفتی باال بودند با ارائة بازخورد به کوششهای
موفق ،خطای کمتر و در نتیجه یادگیری بهتری را
نشان دادند (شکل  3و  .)8با توجه به مقدار  pو اندازه
اثر گزارش شده در جدول این تعامل در آزمون
است.
داشته
بیشتری
تاثیر
یادداری

جدول  .9نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه (اضطراب * بازخورد) در آزمونهای یادداری و انتقال
اندازۀ اثر
ارزش اف معناداری
درجة آزادی
مجموع مجذورات
شاخص های آماری
منبع تغییرات
0/18
0/01
6/86
1
4/26
یادداری
اضطراب
0/13
0/01
6/64
1
4/32
انتقال
0/004
0/26
0/33
1
0/13
یادداری
بازخورد
0/0001
0/82
0/001
1
0/0001
انتقال
0/18
0/01
6/62
1
4/62
یادداری
اضطراب بازخورد
0/04
0/02
3/80
1
1/32
انتقال

شکل  . 9میانگین خطا در تولید نیرو در افراد با اضطراب باال و پایین در شرایط بازخورد به کوششهای موفق و
ناموفق در آزمون های یادداری و انتقال
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شکل  . 4میانگین خطا در تولید نیرو در افراد با اضطراب باال و پایین در شرایط بازخورد به کوششهای موفق و
ناموفق در آزمون های یادداری و انتقال

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تعاملی اضطراب
صفتی (باالو پایین) و بازخورد (به کوششهای موفق
و ناموفق) بر اجرا و یادگیری تکلیف کنترل نیرو بود.
این موضوع در سه مرحله اکتساب ،یادداری و انتقال
مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی اثر اضطراب صفتی
نتایج اثرات درون گروهی تحلیل واریانس مختلط با
اندازه گیری های مکرر در مرحله اکتساب (جدول)1
نشان داد که اثر بلوکهای (دسته کوششها) تمرین
معنادار است ،بدین معنی که عملکرد شرکتکنندگان
هر دو گروه طی تمرینات انجام شده در این مرحله
پیشرفت معناداری داشته است ،اما اثر تعاملی اضطراب
با بلوکهای تمرین معنادار نبود ،بدین معنی که
تغییرات در بین گروهها تقریبا یکسان بوده و هر دو
گروه به شکل مشابه ای در اکتساب تکلیف کنترل
نیرو پیشرفت کردهاند .همینین نتایج اثرات بین
گروهی (جدول )4در مرحله اکتساب نشان داد بین

گروه با اضطراب صفتی باال و پایین در اکتساب
تکلیف نیرو تفاوت معناداری وجود ندارد ،هرچند که
میانگین خطای افراد با اضطراب صفتی پایین نسبت
به افرادی با اضطراب صفتی باال در تولید نیرو کمتر
بود .در واقع می توان گفت ویژگی شخصیتی افراد
(سطح اضطراب افراد) تاثیری بر اکتساب تکلیف
نداشته است .این یافته با نتایج پژوهشهای بوکامز و
همکاران ( ،)4014کالوو و راموس ( )1848و کالوو و
همکاران ( )1880همراستا میباشد .این یافته به این
مفهوم نیست که ویژگی شخصتی افراد (اضطراب
صفتی) عاملی تاثیر گذاری بر عملکرد افراد نبوده ،چرا
که بسیاری از پژوهشها به این موضوع اشاره داشتند
که اضطراب صفتی باال میتوانند کارآیی حرکتی 1و
عملکرد افراد را تخریب نماید (ولکی و همکاران
 ،4018کومبس و همکاران ،4008 4کالوو وهمکاران
 ،)1880به طوری که ارتباط مثبت و قوی بین
1. Motor Efficiency
2. Coombes et al
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اضطراب صفتی و خطای حس حرکت گزارش شده
است (مرادی ،بهرامی و خلجی  .)4018بررسی
دقیقتر یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که در
برخی از بلوکهای مرحله اکتساب تفاوت در اجرای
افراد با اضطراب باال و پایین معنادار بوده که با ادامه
تمرین این تفاوتها کم و کمتر شده است .در توجیه
این یافته میتوان اظهار داشت که به دلیل وجود
متغیر پرقدرتی به نام تمرین (بلوکهای تمرینی در
مرحله اکتساب) و نیز همانطور که اشاره شد به دلیل
ویژگیهای هدایتی قوی بازخورد در طول مرحله
اکتساب (اشمیت و لی  ،)4002تفاوت در ویژگی
شخصیتی افراد (اضطراب) در این مرحله نتوانسته
تاثیر معناداری بر عملکرد افراد داشته باشد.
اما نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه در
آزمونهای یادداری و انتقال (جدول  )3نشان داد که
اثر اصلی اضطراب صفتی بر یادگیری تکلیف تولید
نیرو تاثیر معنادار دارد .بدین معنی که ویژگی
شخصیتی شرکتکنندگان (سطح اضطراب صفتی
آنها) موجب شد که در دو آزمون یادداری و انتقال،
افراد با اضطراب صفتی پایین در یادگیری تکلیف
تولید نیرو عملکرد بهتری داشته باشند .در واقع فاصله
یادداری و دوره استراحت  48ساعته بین مرحله
اکتساب و آزمونهای یادداری و انتقال موجب شد تا
اثرات موقتی تمرین و بازخورد از بین برود و بدین
ترتیب شاهد اختالف یادگیری در دو گروه با اضطراب
صفتی باال و پایین باشیم .بوکامز و همکاران ()4014
اظهار داشت اگرچه تاثیر اضطراب صفتی باال بر اجرا
و یادگیری تقریبا مبهم است ،اما معموال بین اضطراب
صفتی باال و اجرای تکالیف ی ارتباطی منفی وجود
دارد (آیزن و همکاران  .)4002چرا که افراد با
اضطراب صفتی باال به طور قابل مالحظهای اضطراب
حالتی بیشتری را نسبت به افرادی با اضطرب صفتی
پایین تجربه میکنند ،به عبارت دیگر افراد با اضطراب
صفتی باال شرایط آزمون را تهدید کنندهتر درک کرده
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و این امر با تاثیرگذاری بر سطوح انگیختگی افراد
سبب افزایش تنش عضالنی و به دنبال آن افزایش
ناهماهنگی در حرکت ،افزایش ضربان قلب و تعریق
شود که این واکنشهای بدن باع انحراف در تمرکز
و توجه و در نهایت افت اجرا میشوند ،به ویژه در
تکلیف کنترل نیرو که نیازمند آرامش ،هماهنگی و
تمرکز توجه میباشد (نیوا و همکاران  4018و
واینبرگ و گولد  .)4011از طرف دیگر انتظار میرورد
زمانی که نیازهای تکلیف افزایش می یابد (مانند
شرایط آزمون یا همزمان با اجرای تکلیف ثانویه)،
تفاوت در عملکرد افراد با اضطراب صفتی باال و پایین
محرزتر شود (کالوو و همکاران  .)1880بر اساس
نظریه کنترل توجه آیزن و همکاران ()4002
اضطراب از طریق اختالل در کنترل توجه موجب
تخریب عملکرد در انجام تکالیف (که در آنها سسیتم
حافظه کاری درگیر است) میشود .کومبس و
همکاران ( )4008ضمن بررسی نظریه کنترل توجه
آیزن و همکاران ( ،)4002به این نتیجه رسیدند که
افراد با اضطراب صفتی باال نسبت به افراد با اضطراب
صفتی پایین از کارآیی حرکتی کمتری برخوردار می
باشد.
بررسی اثر بازخورد به کوششهای موفق و
ناموفق
نتایج اثرات درون -بین گروهی تحلیل واریانس
مختلط با اندازه گیری های مکرر در بررسی اثر
بازخورد در مرحله اکتساب (جدول 1و )4نشان داد که
اثر اصلی بازخورد و اثر تعاملی بازخورد با بلوکهای
تمرین معنادار نمیباشد .بدین معنی که بین دو گروه
بازخورد به کوششهای موفق و ناموفق تفاوت
معناداری وجود ندارد و پیشرفت صورت گرفته در بین
دو گروه تقریبا یکسان بوده و دو گروه به شکل
مشابهای در اکتساب تکلیف کنترل نیرو پیشرفت
کردهاند .عدم اختالف معنادار بین گروهها می تواند
تحت تاثیر این امر باشد که طی مرحله اکتساب اثر
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هدایتی بازخورد افزوده تا حدی زیاد است که شیوه
های مختلف ارائة بازخورد نمیتوانند برتری خود را به
یکدیگر نشان دهند و این عامل باع پیشرفت
یکسان شرکتکنندهها در طی مرحله اکتساب میشود
(اشمیت و لی  .)4002این یافته با نتایج پژوهشهای
چیویاکفسکی و همکاران ( ، ) 4002رضایی ،زیدآبادی
و جورابلو ( )4012و استیری و همکاران ()4013
همراستا می باشد.
همینین نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه
(جدول  )3نشان داد اثر اصلی بازخورد در آزمون
یادداری و انتقال معنادار نمیباشد و بین دو گروه
بازخورد به کوششهای موفق و ناموفق در یادگیری
تکلیف تولید نیرو تفاوتی وجود ندارد .یافته های این
بخش از پژوهش حاکی از آن است که هر دو گروه
بازخورد به کوششهای موفق و ناموفق به ی میزان
تکلیف مورد نظر را یادگرفته اند .اما شایان ذکر است
که فرایندهای درگیر در اثربخشی این دو نوع بازخورد
متفاوت میباشد .بطور کلی فراگیر در طول تمرین
مهارتهای حرکتی ،کوششهای موفق و ناموفقی را
برای رسیدن به هدف مورد نظر پشت سر میگذارد.
زمانی که به کوششهای ناموفق فراگیر بازخورد داده
میشود ،فراگیر شروع به انجام پردازشهایی مربوط
به علل احتمالی بروز خطا میکند و سازگاریهای الزم
برای حذف خطا انجام میدهد .این پردازشهای
هوشیارانه برای شناسایی و رفع خطا فرآیندی آشکار
است که با درگیر کردن منابع شناختی موجب
یادگیری میشوند (لم ،مسترز و مکسول  .)4010به
عبارت دیگر بازخورد به کوششهای ناموفق،
اطالعاتی را دربارۀ خطای اجرا به فرد میدهد ،و او را
هدایت میکند تا جنبة مشخصی از اجرای خود را
تغییر دهد و از این طریق موجب تسهیل یادگیری
شود (سالمونی و همکاران  ،1848رایت و همکاران
 ،1882بارنی و لی  .)4002اما بازخورد به کوششهای
موفق با استفاده از نقش انگیزشی بازخورد موجب
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بهبود عملکرد میشود .در حقیقت زمانیکه مربی پس
از کوشش موفق به فراگیر بازخورد میدهد به فراگیر
میگوید که وی در یادگیری مهارت راه صحیح را
پیموده است و این امر تالش فراگیرنده را در رسیدن
به هدف بیشتر میکند .نتایج پژوهشها نشان میدهد
که افراد در پی دریافت بازخورد مثبت (بازخورد به
کوششهای موفق) اهداف سطح باالتری را انتخاب
میکنند و این امر در یادگیری عملکرد حرکتی آنان
سودمندتر است (آلیس و جاج  .)4002همینین نتایج
پژوهشها نشان میدهند که ارائة بازخورد به کوشش
های موفق می تواند تایید بر این امر باشد که حرکت
صحیح بوده است و کم کند تا از طریق کاهش
تغییرات بی مورد ،موجب پایداری حرکت گردد.
بنابراین این اطالعات می تواند به اندازه بازخورد خطا
یا بیشتر از آن مهم باشد (اشمیت و لی  ،4002بادامی
و همکاران  ،4014صائمی و همکاران .)4014
بررسی اثر تعاملی بازخورد با اضطراب
صفتی
یافته ههای پهژوهش حاضهر در بررسهی اثهر تعهاملی
بازخورد با اضطراب صفتی در مرحله اکتساب (جهدول
1و )4نشان داد که اثر تعاملی اضطراب بها بهازخورد و
اثر تعاملی بلوکهای تمرینی با اضهطراب و بهازخورد
معنادار نیسهت ،بهدین معنهی کهه عالرغهم پیشهرفت
معنههادار گروهههها در طههی مرحلههه اکتسههاب امهها بههین
گروههههای پههژوهش (گههروه هههای حاصههل از تعامههل
اضطراب صفتی بها بهازخورد) در ایهن مرحلهه تفهاوت
معناداری مشهاهده نشهد (اشهکال  1و  .)4امها نتهایج
آزمون تحلیل واریانس دو طرفه در بررسی اثر تعاملی
اضطراب صفتی با بازخورد در آزمونههای یهادداری و
انتقال (جدول )3نشان میدهد کهه تعامهل اضهطراب
صفتی افراد با نوع بازخورد ارائه شده (به کوششهای
موفق و ناموفق) بر یادگیری تکلیف تولید نیهرو تهاثیر
معنادار دارد .بدین معنی که برای افراد دارای اضطراب
صفتی باال ،ارائة بازخورد به کوششهای موفق و برای
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افراد دارای اضطراب صفتی پایین ،ارائهة بهازخورد بهه
کوششهای ناموفق منجر به یادگیری بیشهتری شهد.
در توجیه این یافته میتوان به فرضیه چارچوب نقطهة
چالش گاداگنولی و لی ( )4008اشاره داشت .بر طبهق
این فرضیه ،یادگیری به طور مستقیم با سطح چهالش
تحمیل شده بوسیله شرایط تمرین و بازخورد در ارتباط
است .این محققین اظهار داشتند زمهانی کهه فهرد در
طی اکتساب ی مهارت حرکتی با سطح بهینههای از
چالش روبرو باشد ،یادگیری به حهداکثر خهود خواههد
رسید ،و بر عکس زمانی که چالش ایجاد شده خیلهی
کم یا خیلی زیاد باشد ،میزان یادگیری کاهش خواههد
یافت .بوکامز و همکاران ( )4014اظهار داشتند چالش
بوجود آمده در ی موقعیت یادگیری حرکتی بوسهیله
دشواری عملکردی تکلیف تعیین میشهود ،کهه ایهن
دشواری عملکردی بوسیله دشهواری اسهمی تکلیهف،
سطح مهارت فراگیهر (ویژگیههای افهراد) و شهرایط
تمرین (بازخورد) مشخص میشود .به طوریکهه بهرای
رسیدن به یادگیری بهینه نیاز است که مقهدار و نهوع
اطالعات فراهم شده با توجه بهه عوامهل ذکهر شهده
تعیین گردد .فرضیه چارچوب نقطة چالش تهاکنون در
حیطةهای مختلفی از جملهه در یهادگیری مهارتههای
ورزشههی (بههرادی ،4004 1گههاداگنولی و لینکوسههت
 ،)4002جراحههی در پزشههکی (کریسههتنیو ،موسهها و
دوبروسکی ،4011 4هادگز و کهوپر )4014 3و حرکهت
درمانی (مس و همکاران ، 4004 8دیسکهاریوکس و
پسمور و کانتین )4010 2مورد تایید قرار گرفته است.
بر اساس فرضیه چارچوب نقطهة چهالش ،احتمهاال در
پژوهش حاضر شرکتکنندگانِ با اضطراب صفتی باال
پس از دریافت اطالعاتی در خصوا صحت حرکهت
که به دنبهال ارائهة بهازخورد بهه کوشهشهای موفهق
1. Brady
2. Cristancho, Moussa & Dubrowski
3. Hodges & Kuper
4. Mass et al
5. Descarreaux, Passmore & Cantin

حاصل میشدهه ،تا حدودی اضطراب خود را کهاهش
میدادهاند و بدین ترتیب چالش ایجاد شهده در طهول
تمرین برای آنها در حهد مطلهوب حفهظ شهده و ایهن
شرایط موجب ایجاد یادگیری بهینه شده است .این در
حالی است که احتماال افراد با اضطراب صفتی باال در
گروه دیگر ،پس از دریافت بهازخورد بهه کوشهشهای
نههاموفق کههه حههاوی اطالعههاتی در خصههوا خطههای
حرکت است ،دچار اضطراب بیشتری میشهدندند ،بهه
طوری که این شرایط چالشی زیادی را بهرای فراگیهر
ایجاد میکند ،که فراتر از تهوان آنهها بهوده و موجهب
کاهش یادگیری در این گروه نسبت به گهروه متنهاظر
آنها شده است .از طرف دیگهر در شهرکتکنندگان بها
اضطراب صهفتی پهایین ایهن شهرایط بهرعکس بهود.
احتماال برای این افراد چالش بهینهه و بهه دنبهال آن
یادگیری بیشتر زمانی ایجاد میشهد کهه بهازخورد بهه
کوششهای ناموفق آنها داده میشد و ارائهة بهازخورد
به کوششهای موفق برای این افراد (اضطراب صفتی
پایین) چالش بسیار کمی ایجهاد میکنهد کهه موجهب
کاهش یادگیری میشود .در همهین راسهتا بوکهامز و
همکاران ( )4014اظهار داشتند که افراد بها اضهطراب
صفتی باال ،تعداد دفعاتی بیشتری نسبت به افرادی بها
اضطراب صفتی پایین تقاضای بازخورد نمودنهد .آنهها
این گونه توجیهه کردنهد؛ از آنجها کهه دشهوار اسهمی
سرویس والیبال باال می باشد ،افراد با اضطراب صفتی
باال از طریق درخواست بازخورد بیشتر ،سعی نمودند با
معطوف کردن توجه به منابع داخلی بهرای مقابلهه بها
نیازهای تکلیف ،چالش بهینهه را بهرای خهود فهراهم
سههازند (جههونز  1882و واینبههرگ و گولههد  .)4011در
مطالعه ای دیگر نیوا ،ماسا ،باروس و میرا ( )4018بهه
بررسی اثر تعاملی اضطراب صفتی و پیییدگی ههدف
بر یادگیری باال رفتن از نردبان بیمن پرداختند .آنهها
این فرضیه را که اههداف آسهان ،یهادگیری افهراد بها
اضطراب صفتی باال و اهداف دشوار ،یادگیری افراد با
اضطراب صفتی پایین را افزایش میدهد مورد بررسی
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قرار داد .اما نتایج نشان داد بهین اضهطراب صهفتی و
هدف گزینی در فرایند یادگیری نردبان بیمن تعاملی
وجود ندارد .آنها اظهار داشتند که این نتایج می توانهد
همسو با این فرضیه باشد کهه ههدف گزینهی (تعیهین
اهداف سهخت و آسهان) بهه روشههای مختلفهی بهر
عملکرد تاثیر می گذارد اما ظاهرا تهاثیری بهر فراینهد
یادگیری ندارد (کوریا ،سوزا و جونیور .)4008 ،آنها در
توجیه این نتیجه اظهار داشهتند کهه احتمهاال تکلیهف
نردبان بیمن برای ایجاد پیییدگی در اهداف مناسب
نبوده است چراکه این تکلیف بسیار انگیزاننده بهوده و
این امر پیییدگی (دشواری) هدفگزینی در تعامل بها
اضطراب صفتی را تحت تاثیر قرار داده است .در واقع
انگیزه ایجاد شده در شهرکتکنندگان در اثهر اجهرای
تکلیف (نردبان بیمن) موجب شد که ماهیت چهالش
برانگیهههز ایهههن تکلیهههف ،عملکهههرد و یهههادگیری
شرکتکنندگان را مستقل از اضطراب صفتی و ههدف
گزینی تحت تاثیر قرار دهد.
توجیه دیگری که میتوان در این زمینهه ارائهه کهرد،
اشاره به نظریهههای انگیختگهی -اجهرا ( Uوارونهه و
 )IZOFبرای تبیین تعامل موجود بین اضطراب صفتی
و بههازخورد بههه کوشههشهای موفههق و نههاموفق در
آزمونهای یادداری و انتقال میباشد (لنهدرز و آرنهت،
 .)4010این فرضیهها به این موضوع اشهاره دارد کهه
عملکرد مطلوب در سطح بهینههای از انگیختگهی رخ
میدهد .مطابق با فرضیههای انگیختگی ˚ اجهرا ،بهه
منظور ایجاد سطح بهینه ای از انگیختگهی توجهه بهه
نوع مهارت و ویژگی های فردی فراگیر حائز اهمیهت
می باشهد .شهرکتکنندگان پهژوهش حاضهر از نظهر
اضطراب صفتی به دو گروه افراد با اضهطراب صهفتی
باال و اضهطراب صهفتی پهایین تقسهیم شهده بودنهد،
بنابراین منطقی به نظر میرسد که برای ایجاد سهطح
بهینه از انگیختگی یا حفظ انگیختگی شرکتکنندگان
در سطح مطلوب ،راهکارها و روش های متفهاوتی در
پیش گرفته شود .همهانطور کهه اشهاره شهد ،در ایهن
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پژوهش بازخورد به دو شکل (بازخورد به کوششهای
موفق و ناموفق) متفاوت ارائه میشد ،احتمهاال بهرای
افراد با اضطراب صفتی پایین که معمهوال انگیختگهی
پایینی دارند ،ارائة بازخورد بهه کوشهش ههای موفهق
(اشاره به بهترین کوشش از بین کوشهشهای انجهام
شده) ،موجب کاهش بیش از حد انگیختگی و خهروج
فرد از منطقه بهینه عملکرد فردی شود ،به طوری که
فراگیرنده انگیزه الزم برای بهبود عملکهرد خهود را از
دست بدهد .اما ارائة بازخورد به کوششهای نهاموفق
در این افراد و خبر از مطلوب نبودن شهرایط ،احتمهاال
باع افزایش انگیختگی در افراد با اضهطراب صهفتی
پایین و قرارگیری آنها در منطقه بهینه عملکرد فردی
شود و در نتیجه موجب یادگیری بهتر شده باشهد .امها
برای افراد با اضهطراب صهفتی بهاال قضهیه بهرعکس
خواهههد بههود ،بطوریکههه احتمههاال ارائههة بههازخورد بههه
کوشههشهای موفههق و خبههر از صههحت اجههرا موجههب
میشود که تا حدودی انگیختگی و اضهطراب بهاالی
این افراد کاهش یافتهه و بها ورود بهه منطقهه بهینهه
عملکرد فهردی ،اجهرای بهتهر و در نتیجهه یهادگیری
بیشتری را نسبت به گروه با اضطراب صفتی باال کهه
بازخورد به کوششهای نهاموفق دریافهت میکردنهد،
داشهههته باشهههند .چهههرا کهههه احتمهههاال ایهههن افهههراد
(شرکتکنندگان با اضطراب صهفتی بهاال) بهه دنبهال
دریافت بازخورد بهه کوشهشهای ناموفقشهان دچهار
اضطراب بیشتر شده و انگیختگهی بهیش از حهدی را
تجربه میکنند و این شرایط ،احتمهاال باعه خهروج
فراگیر از منطقهه بهینهه عملکهرد فهردی و در نتیجهه
کاهش عملکرد و یادگیری شده است.
در مجموع یافتههای پژوهش حاضر مطابق با فرضیه
چارچوب نقطه چالش نشهان داد زمهانی کهه بهازخورد
ارائه شده (به کوششهای موفق و نهاموفق) متناسهب
بهها ویژگیهههای شخصههیتی شههرکتکنندگان (میههزان
اضطراب صفتی آنان) باشد ،سطح چالش بوجود آمهده
برای آنان در حد مطلوب قرار خواهد گرفت و احتماال
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در پژوهش حاضر امکان اندازهگیری سطح انگیختگی
 پیشنهاد میشود بر اسهاس نظریهات،افراد میسر نبود
 در پژوهشی مشابه تعامهل میهزان،انگیختگی ˚ اجرا
،انگیختگی افراد با بازخورد مورد بررسهی قهرار گیهرد
همینین پیشنهاد میشود اثر این متغیرها بر تکلیفی با
دشواری اسمی بهاالتر بررسهی و نتهایج آن بها نتهایج
.پژوهش حاضر مقایسه گردد
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ایجاد چنین شرایطی موجب همخوانی سهطح چهالش
بوجود آمده در زمان تمرین با ویژگیهای شخصهیتی
آنان شده بطوریکه مجموعهه ایهن عوامهل موجبهات
 بدین ترتیب.یادگیری بهتر و بیشتر را فراهم مینماید
پیشنهاد میگردد به منظور دست یهابی بهه یهادگیری
 در طی جلسات اکتساب برای افراد با اضطراب،بیشتر
صفتی باال از بازخورد به کوششهای موفهق و بهرای
افههراد بهها اضههطراب صههفتی پههایین از بههازخورد بههه
 در پایان از آنجا که.کوششهای ناموفق استفاده گردد
منابع

8. Calvo, M. G., Alamo, L., & Ramos, P.
M. (1990). Test anxiety, motor performance
and learning: Attentional and somatic
interference. Personality and individual
Differences, 11(1), 29-38.
9. Calvo, M. G., & Ramos, P. M. (1989).
Effects of test anxiety on motor learning:
The processing efficiency hypothesis.
Anxiety Research, 2(1), 45-55.
10. Chiviacowsky, S., & Wulf, G. (2007).
Feedback After Good Trials Enhances
Learning. Research Quarterly for Exercise
& Sport, 78(2), 40-47.
11. Coombes, S. A., Higgins, T., Gamble,
K. M., Cauraugh, J. H., & Janelle, C. M.
(2009). Attentional control theory: Anxiety,
emotion, and motor planning. Journal of
Anxiety Disorders, 23(8), 1072-1079.
12. Corrêa, U. C., & de Souza, O. (2009).
Effects of goal difficulty and temporality in
motor skill acquisition using the Bachman
ladder. Perceptual and motor skills, 109(3),
817-823.
13. Cristancho, S. M., Moussa, F., &
Dubrowski, A. (2011). A framework-based
approach
to
designing
simulationaugmented surgical education and training
programs. The American Journal of
Surgery, 202(3), 344-351.
14. de Oliveira, D. L., Corrêa, U. C.,
Gimenez, R., Basso, L., & Tani, G. (2009).
Relative frequency of knowledge of results
and task complexity in the motor skill
acquisition. Perceptual and motor skills,
109(3), 831-840.

1. Adams, J. A. (1971). A closed-loop
theory of motor learning. Journal of motor
behavior, 3(2), 111-150.
2. Ávila, L. T., Chiviacowsky, S., Wulf, G.,
& Lewthwaite, R. (2012). Positive socialcomparative feedback enhances motor
learning in children. Psychology of Sport
and Exercise, 13(6), 849-853.
3. Badami, R., VaezMousavi, M., Wulf, G.,
& Namazizadeh, M. (2011). Feedback after
good versus poor trials affects intrinsic
motivation. Research quarterly for exercise
and sport, 82(2), 360-364.
4. Badami, R., VaezMousavi, M., Wulf, G.,
& Namazizadeh, M. (2012). Feedback
about more accurate versus less accurate
trials: Differential effects on self-confidence
and activation. Research quarterly for
exercise and sport, 83(2), 196-203.
5. Barney, J. G., & Lee, T. D. (2007).
Learning effects of self-controlled, besttrial, and worst-trial feedback schedules on
an interception task. Journal of Sport &
Exercise Psychology, 29.
6. Bokums, R. M., Meira Jr, C. M., Neiva,
J. F., Oliveira, T., & Maia, J. F. (2012).
Self-controlled feedback and trait anxiety in
motor skill acquisition. Psychology, 3(5),
406.
7. Brady, F. (2008). The contextual
interference effect and sport skills.
Perceptual and motor skills, 106(2), 461472.

8931  زمستان،81  شمارة،مطالعات روانشناسی ورزشی
25. Landers, D. M., & Arent, S. M. (2001).
Physical activity and mental health.
Handbook of sport psychology, 2, 740-765.
26. Maas, E., Robin, D. A., Hula, S. N. A.,
Freedman, S. E., Wulf, G., Ballard, K. J., &
Schmidt, R. A. (2008). Principles of motor
learning in treatment of motor speech
disorders. American Journal of SpeechLanguage Pathology, 17(3), 277-298.
27. Mahram, B. (1993). Normalization of
persian version Spielberger state and trait
anxiety test [Thesis]. Mashhad.Ferdowsi
University of Mashhad
28. Mahzoon, M., Farokhi, A., & Mokhtari,
H. (2012). The Comparison Between the
Effect of Feedback after the Good and
Weak Trails to Acquisition and Retention of
the Football Dribble Skill. pnh. journals,
9(1), 123-144. [in persian].
29. Moradi, m., bahrami, a., & khalaji, h.
(2014). Relationship between Trait and
State Anxiety and Kinesthesia in Male
Athlete and Non-athlete College Students.
Sport Psychology Studies, 3(7), 120-107. [in
persian].
30. Neiva, J. F., Massa, M., Barros, J. A., &
Meira, C. M. (2014). Trait Anxiety and
Goal Difficulty on Learning to Climb the
Bachman Ladder. Perceptual and motor
skills, 118(2), 375-383.
31. rezaee, f., zeidabadi, r., & Jourabloo, s.
(2015). The Effect of augmented feedback
to successful and unsuccessful trials
depends on the type of focus of attention.
Motor Behavior, 7(20), 127-146.[in
persian].
32. Saemi, E., Porter, J. M., GhotbiVarzaneh, A., Zarghami, M., & Maleki, F.
(2012). Knowledge of results after
relatively good trials enhances self-efficacy
and motor learning. Psychology of Sport
and Exercise, 13(4), 378-382.
33. Saemi, E., Wulf, G., Varzaneh, A. G., &
Zarghami, M. (2011). Feedback after good
versus poor trials enhances motor learning
in children. Revista Brasileira de Educação
Física e Esporte, 25(4), 673-681.

813
15. Descarreaux, M., Passmore, S. R., &
Cantin, V. (2010). Head movement
kinematics during rapid aiming task
performance in healthy and neck-pain
participants: the importance of optimal task
difficulty. Manual therapy, 15(5), 445-450.
16. Estiri, Z., Arab Ameri, E., Hamayat
Talab, R., Shiekh, M., Hejazi, E., Rahavi,
R., & Chashmi, A. (2013). The Effect of
Feedback on Successful and Unsuccessful
Trials on Learning Simple and Complex
Tracking Tasks. Journal of Motor Learning
and Movement, 5(3 (13)), 5-25. [in persian].
17. Eysenck, M. W., & Calvo, M. G.
(1992). Anxiety and performance: The
processing efficiency theory. Cognition &
Emotion, 6(6), 409-434.
18. Eysenck, M. W., Derakshan, N., Santos,
R., & Calvo, M. G. (2007). Anxiety and
cognitive performance: attentional control
theory. Emotion, 7(2), 336.
19. Guadagnoli, M., & Lindquist, K.
(2007). Challenge point framework and
efficient learning of golf. International
journal of Sports Science & Coaching, 2(1
suppl), 185-197.
20. Guadagnoli, M. A., & Lee, T. D.
(2004). Challenge point: a framework for
conceptualizing the effects of various
practice conditions in motor learning.
Journal of motor behavior, 36(2), 212-224.
21. Hodges, B. D., & Kuper, A. (2012).
Theory and practice in the design and
conduct of graduate medical education.
Academic Medicine, 87(1), 25-33.
22. Jones, G., & Swain, A. (1995).
Predispositions to experience debilitative
and facilitative anxiety in elite and nonelite
performers. Sport psychologist, 9, 201-201.
23. Kaefer, A., Chiviacowsky, S., Meira Jr,
C. d. M., & Tani, G. (2014). Self-controlled
practice enhances motor learning in
introverts
and
extroverts.
Research
quarterly for exercise and sport, 85(2), 226233.
24. Kelley, C. M., & McLaughlin, A. C.
(2012). Individual differences in the
benefits of feedback for learning. Human
Factors: The Journal of the Human Factors
and Ergonomics Society, 54(1), 26-35.

8931  زمستان،81  شمارة،مطالعات روانشناسی ورزشی
40. Veliki�,D., Kne�
evi�,J., & Rodi�,N.
(2014). Relations of some personality traits
and characteristics of sportsmen with the
level of sports anxiety: SportLogia.
41. Weinberg, R. S., & Gould, D. (2011).
Foundations of Sport and Exercise
Psychology, 5E: Human Kinetics.[translate
by vaez mosavi & et al].
42. Wright, D. L., Smith-Munyon, V. L., &
Sidaway, B. (1997). How close is too close
for precise knowledge of results? Research
quarterly for exercise and sport, 68(2), 172176.
43. Wrisberg, C. A. (2007). Sport skill
instruction for coaches: Human Kinetics.
44. Wulf, G., & Shea, C. H. (2004).
Understanding the role of augmented
feedback. Skill acquisition in sport:
Research, theory and practice, 121-144.
45. Zeidabady, R., Amery, E. A., Sheikh,
M., & Motesharreyi, M. E. (2010).
Comparison Feedback after Good and Poor
Trials in Self-Control and InstructorControl Condition in Acquisition and
learning of Force-Production Task. Paper
presented at the Journal of Sport & Exercise
Psychology.

861
34. Salmoni, A. W., Schmidt, R. A., &
Walter, C. B. (1984). Knowledge of results
and motor learning: a review and critical
reappraisal. Psychological bulletin, 95(3),
355.
35. Schmidt, R. A. (1975). A schema theory
of
discrete
motor
skill
learning.
Psychological review, 82(4), 225.
36. Schmidt, R. A. (1991). Frequent
augmented feedback can degrade learning:
Evidence and interpretations Tutorials in
Motor Neuroscience (pp. 59-75): Springer.
37. Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2005).
Motor control and learning: A behavioral
emphasis.
38. Schmidt, R. A., & Wrisberg, C. A.
(2008). Motor learning and performance: A
situation-based learning approach: Human
Kinetics.
39. Shewokis, P., Krane, V., Snow, J., &
Greenleaf, C. (1995). A preliminary
investigation of the influence of anxiety on
learning in a contextual interference
paradigm. Journal of Sport and Exercise
Psychology, 94.

استناد به مقاله

 نقش اضطراب صفتی در اثربخشی.)1382( . ز، و استیری. ر، زیدآبادی. م،فاضلیشعار
 مجلة مطالعات.بازخورد به کوششهای موفق و ناموفق بر یادگیری تکلیف کنترل نیرو
.182-160 . ا،14  شمارۀ،روانشناسی ورزشی
Fazeli Shoar, M., Zeidabadi, R., and Stiri, Z. (2017). The Role of Trait
Anxiety on the Effectiveness of Feedback to Successful and
Unsuccessful Trial on Learning of Force Control Task. Journal of Sport
Psychology Studies, 18; Pp: 145-160. In Persian

868

مطالعات روانشناسی ورزشی ،شمارة  ،81زمستان 8931

