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مهارت حرکتی  یادگیریبازخورد خودکنترلی و اضطراب صفتی بر  بررسی اثر

 پرتاب دارت
 

  9مجید چهارده چریکو  ، 1، ربابه رستمی2علی نعمتی

 

 11/21/2930تاریخ پذیرش:              00/00/2930تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
ر یادگیری مهارت حرکتی پرتاب دارت هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بازخورد خودکنترلی و اضطراب صفتی ب

آوری روش دردسترس انتخاب شدند. برای جمع آزمودنی به 08منظور، آموزان پسر دبیرستانی بود. بدیندر دانش
ها براساس نتایج ( استفاده شد. آزمودنی3801) "برگر نامۀ اضطراب صفتی ـ حالتی اشپیلپرسش"اطلاعات از 

شده( تقسیم اب )کم یا زیاد( و براساس نوع بازخورد به دو گروه )خودکنترل یا جفتنامه به دو گروه اضطرپرسش
های گروه بازخورد باشد و آزمودنیهای مرحلۀ یادگیری در عامل اضطراب و بازخورد متفاوت میشدند. اطلیافته

رسد که نظر میاند. بهها اجرای بهتری را از خود نشان دادهخودکنترلی با اضطراب صفتی کم نسبت به سایر گروه
هنگام ارائۀ بازخورد خودکنترلی، توجه به سطح اضطراب صفتی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین، اجرای 

 شود. زمینه توصیه میاینهای بیشتر درپژوهش
 

 یادگیریشده، پرتاب دارت، : اضطراب صفتی، بازخورد خودکنترلی، بازخورد جفتهاکلیدواژه

 

                                                           
 ه شیرازالملل دانشگاارشد رفتار حرکتی، واحد بین. کارشناس3
 Email: Rostami@shirazu.ac.ir                                . دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه شیراز )نویسندۀ مسئول(             2

 . استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه شیراز1



 2931 پاییز ،12 شمارة ورزشی، شناسیروان مطالعات                                                                                201

 مقدمه
شناسی ورزشی، های محوری در روانیکی از بحث

های مختلف اجرا و تأثیر آن بر جنبه 3اضطراب
معنی نگرانی، دلهره، باشد که در فرهنگ لغت بهمی

، 2احساس بیم، تردید و ترس تعریف شده است )حییم
عنوان یک عامل منفی اثرگذار بر (. اضطراب به3801

شود. م میاجرا به دو نوع صفتی و حالتی تقسی
عنوان استعداد ( نوع صفتی آن را به3801) 1اسپیلبرگر

های خاص )تهدیدکننده( و فرد برای درک موقعیت
ها با درجات متفاوتی از اضطراب دادن به آنپاسخ

حالتی تعریف کرده است. وی اعتقاد دارد که اضطراب 
ای برای پاسخ به اضطراب حالتی است و صفتی، زمینه

باشد؛ اما دو نوع با یکدیگر زیاد میبستگی این هم
عنوان یک تجربۀ زودگذر آن را به (2883) 1آنشل

کند که توسط هراس، ترس و فشار عاطفی تعریف می
شود و گاهی اوقات با انگیختگی روانی مشخص می

( بر این باور است که 3892همراه است. اسپیلبرگر )
افراد با  مقایسه بابا سطح اضطراب صفتی بالا در افراد

های تهدیدآمیز ای کم، به موقعیتاضطراب خصیصه
 دهند. های غیرمتجانسی پاسخ میالعملبا عکس

اثرات اضطراب بر عملکرد حرکتی و شناختی همواره 
توجه پژوهشگران بوده است؛ اما نوع حالتی آن مورد

خود تری را بهنسبت به نوع صفتی، توجه ویژه
( 3898) 5مارتنز و لندرزاست. مطالعات اختصاص داده 

در ارتباط با اثرات  (3808) 1و سانستروم و برناردو
های اضطراب زیاد، متوسط و کم در وضعیت
میدانی و بسکتبال حاکی از این بود که وهای دوورزش
کنندگان گروه اضطراب صفتی متوسط، شرکت

 کنندگان دارایای بهتر از شرکتملاحظهمیزان قابلبه
کنند. تی زیاد و کم مهارت را اجرا میاضطراب صف

                                                           
1. Anxiety 
2. Haim 

3. Spielberger  

4. Anshel 
5. Martens & Landers 

6. Sanstroem & Bernardo 

( نیز در پژوهش خود 2882و همکاران ) 9ناوتهی
زا در افراد ایجاد شرایط اضطرابمشاهده نمودند که 

دارای اضطراب صفتی پایین و نرمال، در نمرات زمان 
معنا که اضطراب واکنش تغییری ایجاد نکرد؛ بدین

نش نداشته ها در تکلیف زمان واکاثری بر اجرای آن
( در 2885و همکاران ) 0براین، پیپرز. علاوهاست

مطالعۀ خود به این نتیجه رسیدند که اضطراب اثر 
کنندگان دارد. در مطالعاتی توجهی بر رفتار شرکتقابل

 که به بررسی میزان تلاش در تکالیف شناختی
( و تکالیف حرکتی 2883، 8اشکرافت و کرک)

جام گرفته است، ( ان2883 و همکاران، 38)اسمیت
پژوهشگران تلاش بیشتری را در گروه افراد مضطرب 

عنوان ( 2882) 33اینو پ یزنکآاند. مشاهده نموده
 ییدر کارا یتوجهتفاوت قابل یچچه هاگرنمودند که 

؛ اما نشد یداپکم و  زیاداضطراب  با افراد ینعملکرد ب
. داشتند یپردازش ناقص ییکارا زیادافراد با اضطراب 

عنوان ای تحت( نیز در مقاله2880) و همکاران غیچرا
مطالعۀ اثر اضطراب صفتی و موقعیت پرفشار بر "

که بر روی  "کارآمدی پردازش و عملکرد حافظۀ فعال
نفر از دانشجویان دختر سال اول دانشگاه انجام  201

گرفت، به این نتیجه رسیدند که اضطراب صفتی )کم 
گذار بوده است؛ در ثرو زیاد( بر میزان تلاش ذهنی ا

نتیجه، زمانی که شرایط فشارزا بود، گروه اضطراب 
 تری داشتند. عملکرد پایین زیاد

بر اضطراب، فرایند اجرا و یادگیری مهارت علاوه
گیرد که قرار می 32تأثیر عاملی به نام بازخوردتحت

نقش بسیار مهمی را در کنترل رفتار حرکتی ایفا 
نای ارائۀ اطلاعات مربوط به معبازخورد بهکند. می

ترین متغیر اثرگذار بر یادگیری است. حرکت و مهم
خصوص تکمیل فرایند یادگیری، پژوهشگرانی از در

                                                           
7. Hainaut 
8. Pijpers 

9. Ashcraft & Kirk 

10. Smith 
11. Eysenck & Payne 

12. Feedback 
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که  ( عنوان نمودند0385) 3جمله بیلودیو و بیلودیو
یادگیری کامل نخواهد شد، مگر این که بازخورد برای 

 ( نیز2881و لی ) 2حرکت فراهم شود. گوادانگولی
طور مستقیم به عنوان کردند که یادگیری حرکتی به

وسیلۀ شرایط تمرین و بازخورد سطح چالشی که به
و  1ین، بوکومسگردد. همچنمیباز شود،ایجاد می
( استدلال نمودند که یادگیری زمانی 2832همکاران )
ای از چالش شود که شخص با سطح بهینهبهینه می

نتیجۀ این چالش درد. رو شوطی فرایند یادگیری روبه
تعامل بین سختی تکلیف، سطح مهارت یادگیرنده، 

شود. کاهش تواتر شرایط تمرین و بازخورد ایجاد می
بازخورد به عنوان یک عامل موثر بر یادگیری مهارت 

( مطرح گردید. 3801و همکاران ) 1توسط سالمونی
اخیراً محققین در حیطه یادگیری حرکتی از ایده 

بر اند. این روش علاوهستفاده نمودهخودتنظیمی ا
نظر کنترل تواتر بازخورد، نیاز و درخواست فراگیر را مد

دهد، که این روش مشابه با ایده سالمونی و قرار می
نماید. با استفاده از این رویکرد، همکاران عمل می

تری در تمرین مشارکت نموده شکل فعالآزمودنی به
ب بازخورد افزایش خواهد و احتمالاً یادگیری در غیا

  (.2881، 5یافت )باند و ویمیر
دادن اند که راستا، پژوهشگران عنوان نمودهدراین

شود تا یسبب م ینتمر یط یادگیرندگانبه  یاراخت
 یرونیموفق خود را با بازخورد ب یهاکوشش یآزمودن

 یسهمقا داده است،قرار  یو یارگر در اختکه آزمون
 کند. یدارا پ یزآمیتموفق ییاجرا یو راهبردها یدنما

خطا و  یدرون ساییشنا ۀتوسع سبب یتقابل ینا
گردد که یم ییهااصلاح آن در خلال کوشش یتظرف

ثبات پاسخ  یجه،نتشود و دریبازخورد ارائه نمها در آن
. (2888، 2رایتو ولف  یا،ش ی،لایابد )یم یشافزا

                                                           
1. Bilodeau & Bilodeau 
2. Guadagnoli 

3. Bokums 

4. Salmoni  
5. Bund & Wiemeyer 

6. Lai, Shea, Wulf & Wright 

هشی را با ( پژو2832و همکاران ) 9آیکنزمینه، دراین
تأثیر بازخورد خودکنترل ویدئویی بر شوت "عنوان 

نشان داد که بازخورد  یجنتاانجام دادند.  "بسکتبال
 یحصح یادگیری ،از اجرا( ی)آگاه خودکنترل یدئوییو

نیز ( 2889) 0ولفنماید. می یلشوت را تسه یکتکن
به نتایج کودکان  در تکلیف پرتاب کیسۀ لوبیا در

های . یافتهخودکنترلی دست یافت بای در ارتباط مثبت
مقایسه با گروه وی نشان داد که گروه خودکنترل در

شده، در مرحلۀ یادداری، یادگیری بهتری را از جفت
که ( 2882) 8باندپژوهش براین، علاوه خود نشان دادند.
پرتاب یک توپ استاندارد تنیس به که در رابطه با 

 رفت،انجام گبرتر یرمتر با دست غ 3*3 هدف
 38جنل دهندۀ عملکرد بهتر گروه خودکنترل بود.نشان

که  دادندنشان نیز در پژوهشی ( 3889) و همکاران
خودکنترلی با استفاده از نمایش نوار ویدئویی در 

خواهد بود.  اثرگذاربسیار  های پیچیدهیادگیری مهارت
که وقتی این فرصت برای کنترل  بیانگر آن بودنتایج 

شود، یادگیرندگان ه افراد داده میمحیط بازخوردی ب
ها دریافت در مهارت را نسبت کمتریبازخورد به

و همکاران  همامی دیگر، صفویازسوی کنند.می
اثر بازخورد  ۀمقایس"عنوان تحت یادر مقاله (2833)

خودکنترلی و تخمین خطا بر اکتساب و یادداری 
 ینتمر ۀکه شیو یدندرس یجهنت ینبه ا "تکلیف تعادلی

ویژه بازخورد خودکنترلی در اکتساب و به ،خودکنترلی
ثر است. ؤها در کودکان و بزرگسالان میادداری مهارت

 ۀدر گروه خودکنترل در مرحل خطا تخمین ،همچنین
( 2882زنگانه ). اکتساب عملکرد بهتری داشته است

ثیر چهار نوع بازخورد خودکنترل أتنیز در پژوهش خود 
آن، گروه بازخورد خلاصه و تواتر شده با گروه جفت

درصد را مقایسه کرد. نتایج نشان داد که در  58نسبی 
 طور معناداری بهترزمون یادداری، گروه خودکنترل بهآ

ه است. در پژوهش دیگری که با هدف عمل کرد

                                                           
7. Aiken 

8. Wulf 
9. Bund 

10. Janelle 
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کنترل و آزمونگر کنترل با بررسی تأثیر بازخورد خود
ساب، یادداری و استفاده از بازخورد نوار ویدئویی بر اکت

گرفت، نشان داده شد انتقال مهارت حرکتی صورت 
صورت افرادی که بازخورد نوار ویدئویی را به

کنترل دریافت کردند، عملکرد بهتری در شکل و خود
شده گر کنترل و جفتدقت نسبت به گروه آزمون

عامری، فرخی و زیدآبادی، نوری، عربداشتند )احسانی
اثر "ای با عنوان نتایج مطالعه براین،. علاوه(2888

بازخورد خودکنترلی بر یادگیری زمانبندی نسبی و 
بیانگر اثر سودمند بازخورد خودکنترلی بر  "مطلق

بود  3یافتهیادگیری برنامۀ حرکتی تعمیم
، 2زاده، فرخی و ولفالحسینی، بهرام، شفیع)نزاکت
2888.) 

رل کلی و نقش بازخورد خودکنتطورنقش بازخورد به
قبول های تمرینی، موردزمینهطور خاص و نسبی دربه

پژوهشگران قرار گرفته است؛ اما نقش اضطراب 
، 1صفتی بر اجرا و یادگیری مهارت )زمانی و مرادی

( 2833؛ شهبازی، پشابادی و عابدینی پاریزی، 2888
طور کنترل بههنگام ارائۀ بازخورد از نوع خودو نیز 

که مطالعاتی اینوجوداقطع مشخص نشده است. ب
( و فاضلی شعار و 2832توسط بوکومس و همکاران )

هایی از بازخورد ( در ارتباط با جنبه3185همکاران )
های موفق و ناموفق خودکنترل و بازخورد به کوشش

با تأکید بر اضطراب صفتی انجام گرفته است؛ اما 
رسند. ارزیابی و نظر میهای مجدد ضروری بهبررسی

زمان متغیرهای یادگیری حرکتی با توجه سی همبرر
ها از جمله اضطراب های ذاتی آزمودنیبه ویژگی

شک به تکمیل مبانی نظری و پیشینۀ بیصفتی، 
پژوهش کمک خواهد نمود؛ بنابراین، پژوهش حاضر با 

بازخورد خودکنترلی و اضطراب صفتی  هدف مطالعۀ
 بر یادگیری مهارت حرکتی پرتاب دارت صورت

 گرفت.
 

                                                           
1. GMP 
2. Wulf 

3. Zamani & Moradi 

 شناسی پژوهشروش
آزمایشی با طرح پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه

اکتساب و آزمون یادداری  ،آزمون ـ پس آزمونپیش
 بود. 

 کنندگانشرکت
آموز پسر مقطع دانش 188را جامعۀ آماری پژوهش 

سال( در سال  19/32سوم دبیرستان )با میانگین سنی 
نفر از  08تعداد تشکیل دادند.  3183ـ82تحصیلی 

نامۀ اضطراب صفتی کردن پرسشها پس از تکمیلآن
به دو سطح )اضطراب کم و زیاد(  (3801اسپیلبرگر )

ها با توجه به نوع تقسیم شدند. در مرحلۀ بعد آزمودنی
شده( جای بازخورد در دو گروه )خودکنترل و جفت

ها عبارت بودند از: گروه یک )سطح گرفتند؛ گروه
م + بازخورد خودکنترلی(، گروه دو )سطح اضطراب ک

اضطراب زیاد + بازخورد خودکنترلی(، گروه سه )سطح 
شده( و گروه چهار اضطراب کم + بازخورد جفت

شده(. درنهایت، )سطح اضطراب زیاد + بازخورد جفت
نفره با توجه به سطح  28چهار گروه آزمایشی 

ر ذکبهلازماضطراب و نوع بازخورد تشکیل گردید. 
ها دارای سابقۀ بیماری یک از آزمودنیاست که هیچ

عصبی، آسیب جدی به جمجمه و یا سابقۀ بیهوشی 
درمان نبودند و برای عوارض عصبی و روانی تحت

دارویی قرار نداشتند. همچنین، تمام افراد نمونه دارای 
شده )با استفاده از عینک( بینایی طبیعی یا اصلاح

شنوایی و حرکتی نداشتند و گونه اختلال بودند، هیچ
خصوص شدۀ اولیه درآوریاساس اطلاعات جمعبر

 مهارت، کاملاً مبتدی بودند.
 ابزار

نامۀ اضطراب صفتی ـ حالتی اسپیلبرگر پرسش .3
ها بندی آزمودنینامه برای تقسیم: این پرسش(3801)

استفاده قرار در دو سطح اضطراب )کم و زیاد( مورد
 28نامه، گزارشی این پرسشۀ خودگوی 18گرفت. از 

سؤال دیگر  28ال آن مقیاس حالت اضطراب و ؤس
دهد. از مزایای صفت اضطراب را موردسنجش قرار می

صورت نامه این است که قابلیت استفاده بهاین پرسش



 200                                                                                     ... بررسی اثر بازخورد خودکنترلی و اضطراب صفتی

 

  فردی و گروهی دارد.
با  را هنامپرسش این جام درونیسان (3881) 3پناهی

( 83/8( تا )90/8رونباخ بین )ک آلفای شرواستفاده از 
( 29/8معادل ) آزماییباز شبا رو و پایایی آن رادانسته 

 گزارش کرده است.
از تکلیف پرتاب دارت استاندارد آزمون پرتاب دارت: . 2

دارت به  ۀتخت .شدبرای انجام این آزمون استفاده 
دارت با گیره  تا خط پرتاب متر 19/2فاصلۀ افقی 

 آن از مرکز هدف تا زمین ۀکه فاصلطوریبه ؛ثابت شد
فدراسیون  ۀاساس نظر کمیتکه بر بودمتر  91/3

در  قانونی شناخته شده است. هجهانی دارت این فاصل
پژوهش حاضر از صفحۀ پشتی دارت استفاده شد که 

 باشد.می 388و  95، 58، 25، 38دارای امتیازات 
 هاشیوة گردآوری داده

 نامۀشده از پرسشاخذ اساس نمراتها برآزمودنی
( که بین 3801اضطراب صفتی ـ حالتی اسپیلبرگر )

 28بود و با توجه به هدف پژوهش از دامنۀ  08تا  28
عنوان به 08تا  28عنوان اضطراب کم و از به 18تا 

ریزی در نظر گرفته شدند. پس از طرح زیاداضطراب 
لحاظ سطح نظر بههای موردها به گروهآزمودنی

ابتدا اصول  ،طراب صفتی و بازخورد خودکنترلیاض
نحوۀ پایۀ جزئی دربارۀ مهارت پرتاب دارت از قبیل 

پرتاب دارت، طرز اجرای آزمون و نحوۀ امتیازبندی و 
دنبال آن کنندگان ارائه گردید و بهبه شرکتغیره 

پژوهشگر تکنیک پرتاب دارت را سه مرتبه برای تمام 
صورت جداگانه اجرا هکنندگان در هر گروه بشرکت

کنندگان سه کوشش کدام از شرکتنمود. سپس، هر
پس از آن از  آزمایشی پرتاب دارت را انجام دادند و

کوششی( مهارت پرتاب  38آزمون )تمام افراد پیش
. و هیچ نوع بازخوردی ارائه نشد عمل آمددارت به
های اساس گروهبرها در مرحلۀ فراگیری آزمودنی

مدت شش جلسه به طبق اضطراب صفتی شدهتعیین
تایی با دو دقیقه استراحت بین 38)هر جلسه سه ست 

هر ست( به تمرین مهارت پرتاب دارت با چشمان 

                                                           
1. Panahi 

ذکر است کوشش(. شایان 308کل بسته پرداختند )در
دلیل عدم استفاده از بازخورد بند بهکه استفاده از چشم

ان گروه کنندگشرکت بینایی توسط آزمودنی بود.
توانستند هر زمان که نیاز به بازخورد خودکنترلی می
نمودند، آن را درخواست کنند و بازخورد را احساس می

شده نیز تابع گروه بازخورد خودکنترلی بود گروه جفت
ها ارائه گر بازخورد لازم را به هر دوی آنآزمونو 
پس از شروع مرحلۀ فراگیری، نتایج عملکرد  .دادمی

گر بر روی ها در هر جلسه توسط آزموندنیآزمو
گردید و تمام های مخصوص امتیاز ثبت میفرم

آمده در دستعنوان نمرۀ بهشده بههای ثبتپرتاب
گیری نمرۀ مرحلۀ اکتساب محاسبه گشت. واحد اندازه

صورت بود طبق صفحۀ پشت دارت بدینپرتاب دارت 
و  388و  95، 58، 25، 38که امتیازات عبارت بود از: 

به هر پرتاب خارج از صفحه، امتیاز صفر تعلق 
ساعت  21گرفت. درادامه، در مرحلۀ یادداری که می

پس از آخرین جلسۀ اکتساب و در روز بعد انجام 
پرتاب را انجام دادند که  38کنندگان گرفت، شرکت

  های مخصوص ثبت گردید.تمام نمرات در برگه
 هاداده روش پردازش

تحلیل اطلاعات از وژوهش برای تجزیهدر این پ
های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. روش

ها با استفاده از روش آماری تحلیل ابتدا، گروه
های سن، قد، وزن اساس متغیرمتغیره برواریانس یک

و شاخص تودۀ بدنی در این دورۀ سنی با یکدیگر 
ها وهکه سن در گرمقایسه شدند. با توجه به این

عنوان متغیر کووریت در نظر گرفته شد. ، بهمعنادار بود
درادامه، از تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی 

های کردن تفاوتجهت مشخص 2دیاس.ال.
ها نیز با تحلیل دادهوبینگروهی استفاده گردید. تجزیه

 32نسخۀ  1.اس.اس.پیافزار آماری اساستفاده از نرم
  انجام گرفت.

 

                                                           
2. LSD 
3. SPSS 
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 هاافتهی
 میانگین سن، وزن، قد و شاخص تودۀ  یکجدول 

 
 دهد.ها را نشان میبدنی آزمودنی

 

شدن تفاوت بین متغیرهای سن، قد، منظور مشخصبه
راهه وزن و شاخص تودۀ بدن از تحلیل واریانس یک

های این تحلیل تنها در متغیر سن یافتهاستفاده شد. 
عنوان نتیجه، سن بهرتفاوت معناداری را نشان داد و د
 متغیر کووریت در نظر گرفته شد. 

منظور بررسی آزمون بهبراین، در مرحلۀ پیشعلاوه
های پژوهش با توجه به ها و گروهتوزیع تصادفی داده

از آزمون تحلیل واریانس  آزمون،نمرات پیش
با توجه به آمارۀ آزمون  که طرفه استفاده شدیک

( تفاوت معناداری بین F، 28/8=P(1و92)=55/3)
های پژوهش مشاهده نشد. نتایج آزمون تحلیل گروه

کوواریانس در اکتساب نیز حاکی از عدم تفاوت 
معنادار در نوع بازخورد، سطح اضطراب و تعامل این 

  دو متغیر بود.
 

 
 

 های تحلیل کوواریانس در یادداری. یافته1جدول  

 منبع
مجموع 

 مربعات
 سطح معناداری F مقدار ن مربعاتمیانگی درجۀ آزادی

مجذور 

 اتا 

 882/8 93/8 31/8 15/911 3 15/911 سن
 88/8 882/8 33/0 5/15259 3 5/15259 نوع بازخورد

 38/8 883/8 11/30 5/381089 3 5/381089 سطح اضطراب
بازخورد 
 اضطراب

3135 3 3135 25/8 23/8 881/8 

    28/5220 95 8/122353 خطا
     08 02/2 کل

 

شود، اثر نوع گونه که در جدول دو مشاهده میهمان
( و اثر سطح اضطراب با F=33/0بازخورد با )

(11/30=F( در سطح معناداری )85/8P≤)  معنادار
شده جفت معنا است که نوع بازخوردباشد. این بدانمی

امتیاز نمرات در  زیادو همچنین، سطح اضطراب کم و 
ر یادداری با یکدیگر تفاوت پرتاب مهارت دارت د

شود، تعامل این دو چنان که مشاهده میدارند؛ اما هم
 ( معنادار نیست. F=25/8با یکدیگر )

ها از آزمون جهت مقایسۀ تفاوت معنادار در گروهبه
استفاده گردید که نتایج آن در  دیاس.تعقیبی ال.

 جدول سه آورده شده است.

 
 

 ها جهت مقایسۀ نمرات یادداری آزمودنی دیاس.تعقیبی ال.های آزمون . یافته9جدول 

 با توجه به نوع بازخورد و سطح اضطراب
 سطح معناداری انحراف استاندارد تفاوت میانگین سطح اضطراب نوع بازخورد

 882/8 98/32 01/19 شدهجفت خودکنترل
 883/8 31/30 81/99 زیاداضطراب  اضطراب کم

 ها. اطلاعات توصیفی میانگین و انحراف استاندارد سن، قد، وزن و شاخص تودة بدنی در گروه2جدول 

متغیرهای 

 دموگرافیک

 اضطراب زیاد اضطراب کم

 شدهجفت خودکنترل شدهجفت خودکنترل

 گینمیان
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 59/8 1/32 13/8 2/32 25/8 9/32 59/8 9/32 سن
 0/2 1/399 5/2 390 1/1 9/392 5/1 2/395 قد

 0/38 1/92 3/8 3/95 1/8 5/92 1/8 1/91 وزن
 1/1 2/21 9/2 9/21 5/2 1/21 0/2 3/21 تودۀ بدنی

 28 28 28 28 تعداد
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شود، نمرات ل سه مشاهده میطور که در جدوهمان
کنندۀ بازخورد های دریافت( آزمودنی01/19پرتاب )

شده با یکدیگر تفاوت معناداری خودکنترل و جفت
های خودکنترل دارد و برتری متعلق به آزمودنی

باشد. همچنین، تفاوت میانگین نمرات گروه می

اضطراب صفتی کم و اضطراب صفتی زیاد معادل 
شدن تفاوت جهت مشخصادامه، بهر( است. د81/99)

آزمایشی جدول چهار ارائه شده  معنادار در چهار گروه
  است.

 

 هاجهت مقایسۀ نمرات یادداری در گروه دیاس.های آزمون تعقیبی ال.. یافته1جدول 
 سطح معناداری انحراف استاندارد هاتفاوت میانگین گروه گروه

 اضطراب کم خودکنترل
 828/8 92/21 25/12 شدهفتاضطراب کم ج

 883/8 81/21 15/02 خودکنترل زیاداضطراب 
 883/8 5/21 92/325 شدهجفت زیاداضطراب 

 اضطراب کم
 شدهجفت

 NS 81/21 38/18 خودکنترل زیاداضطراب 

 883/8 5/21 53/28 شدهجفت زیاداضطراب 
 NS 1/18 18/18 شدهجفت زیاداضطراب  خودکنترل زیاداضطراب 

 

گونه که جدول چهار در ارتباط با آزمون تعقیبی همان
دهد، گروه اضطراب کم خودکنترل با دو نشان می

 زیادخودکنترل و اضطراب  زیادگروه اضطراب 
( و با گروه =883/8Pشده در سطح معناداری )جفت

( ≥85/8Pشده با سطح معناداری )اضطراب کم جفت
به گروه  اختلاف معناداری دارد و برتری متعلق

اضطراب کم خودکنترل است. همچنین، گروه 
شده در جفت زیادشده با اضطراب اضطراب کم جفت
( دارای اختلاف معناداری =883/8Pسطح معناداری )

باشد که برتری متعلق به در امتیاز آزمون یادداری می
 شده است.گروه اضطراب کم جفت

 

 گیریبحث و نتیجه
اثر بازخورد خودکنترلی پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ 

و اضطراب صفتی بر یادگیری مهارت حرکتی پرتاب 
آموزان پسر طراحی و اجرا گردید. اولین دارت در دانش

یافتۀ پژوهش در اکتساب در رابطه با متغیرهای 
پژوهش به تفاوت معناداری دست نیافت. در ابتدا 

 ( در 2833) 3رسد که گفتۀ وینبرگ و گولدنظر میبه

                                                           
1. Weinberg & Gould  

 
حدودی تا تنهاییط با عدم تأثیرگذاری اضطراب بهارتبا

صحت داشته باشد. نتایج این بخش از پژوهش با 
( و آیزنک و 2882) ت و همکارانناوهیمطالعات 

ناوت و همکاران هیراستا بود. ( هم2882پاین )
ایجاد  ( در مطالعۀ خود مشاهده نمودند که2882)

صفتی  رابزا برای افراد دارای اضطشرایط اضطراب
پایین و نرمال، تغییری در نمرات زمان واکنش ایجاد 

ها در معناکه اضطراب، اثری بر اجرای آننکرد؛ بدین
 اینو پ یزنکآ .تکلیف زمان واکنش نداشته است

 یچاگرچه هکه نیز در پژوهش خود با بیان این( 2882)
 با افراد ینعملکرد ب ییدر کارا یتوجهتفاوت قابل

افراد با ؛ اما نشد مشاهده یینو پااضطراب بالا 
که این  داشتند یپردازش ناقص ییکارا ،اضطراب بالا

( و 3898مارتنز و لندرز )امر با نتایج مطالعات 
های ( در اجرای مهارت3802) 2سانستروم و برناردو

میدانی و بسکتبال مغایر بود. همچنین، چراغی و ودو
مطالعۀ اثر "عنوان ( در پژوهشی با 2880همکاران )

اضطراب صفتی و موقعیت پرفشار بر کارآمدی 
نفر  201که بر روی  "پردازش و عملکرد حافظۀ فعال

                                                           
2. Sonstroem & Bernardo 
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از دانشجویان دختر سال اول دانشگاه انجام گرفت، به 
این نتیجه رسیدند که اضطراب صفتی )کم و زیاد( بر 

که نتیجه، زمانیباشد؛ درمیزان تلاش ذهنی اثرگذار می
، گروه اضطراب بالا عملکرد بود شرایط فشارزا

اثر نوع بازخورد نیز تری داشت. در این پژوهش پایین
های زمینه با یافتهاینمعنادار نبود. نتایج در اکتسابدر 

(، 2882)  باند، (2889ولف )(، 3889جنل و همکاران )
(، 2888نوری و همکاران )(، احسانی 2881زنگانه )
( و آیکن و 2833همامی و همکاران ) صفوی

تمامی باشد. در ( متناقض می2832همکاران )
شده، گروه خودکنترل نسبت به سایر های ذکرپژوهش

های بازخوردی اجرای بهتری را نشان دادند. گروه
خودکنترلی  هایکلی، در جلسات اکتساب گروهطوربه

نظر از سطح اضطراب، میانگین نمرات بالاتری صرف
که این تفاوت معنادار نبود.  دخود اختصاص دادنرا به

( 2889توان به گفتۀ ولف )در توجیه این یافته می
مندی بازخورد استناد نمود که بیان کرد بهره

خودکنترل، احتمالاً ناشی از افزایش انگیزش در اجرای 
یک تکلیف است که منجر به پردازش اطلاعات 

رود ارائۀ بازخورد شود. احتمال میتری میعمیق
نترلی در جلسات اکتساب، اثر احتمالی اضطراب خودک

صفتی بر اجرای مهارت را کنترل نموده باشد. در 
بررسی اثر تعاملی اضطراب و نوع بازخورد نیز در این 

  دست نیامد.مرحله تفاوت معناداری به
دومین یافتۀ پژوهش در یادداری، اثر معناداری از 

ما تعامل سطح اضطراب و نوع بازخورد را نشان داد؛ ا
نتایج در این دو متغیر در این مرحله معنادار نبود. 

ارتباط با اضطراب در یادداری حاکی از آن بودند که 
های دارای سطح اضطراب صفتی کم نسبت به گروه

خود سطح اضطراب صفتی زیاد، نمرات بهتری را به
با نتایج این قسمت از پژوهش حاضر اختصاص دادند. 

( که اثر اضطراب 2880همکاران )های چراغی و یافته
صفتی و شرایط پرفشار را بر اثربخشی پردازش و اجرا 
در حافظۀ کارکردی )فعال( دانشجویان دختر 

ها های آن. یافتهراستا استهم بررسی قرار دادند،مورد
نشان داد که اضطراب صفتی )کم و زیاد( بر تلاش 

در نتیجه ها اثرگذار بوده است؛ درذهنی آزمودنی
شرایط پرتنش، گروه اضطراب صفتی بالا اجرای 
بدتری را نسبت به گروه اضطراب صفتی کم داشته 

( نیز در پژوهش خود 2885پیپرز و همکاران )است. 
به این نتیجه رسیدند که اضطراب، اثر قابل توجهی بر 

معنا که کنندگان داشته است؛ بدینرفتار شرکت
در رابطه با  اضطراب کمتر باعث پردازش مؤثرتری

در پژوهش دیگر، اجرای مهارت خواهد شد. ازسوی
میدانی و( یادداری یک مهارت دو3898مارتنز و لندرز )

مقابل، گروه ، بدتر بود. دردر سطح اضطراب زیاد
اضطراب متوسط عملکرد بهتری را از خود نشان دادند 

( که 2832و همکاران ) بوکومس که این امر با نتایج
ها براساس اداری را در نمرات آزمودنیتفاوت معن

 سطح اضطراب در آزمون انتقال نیافتند، مخالف بود.
تفسیر این نتایج با توجه به نوع تکلیف مورد استفاده 

باشد. در مطالعه حاضر از یک شده قابل توجیه می
تکلیف شناختی، بسته، و کاملاً ظریف استفاده شد، در 

د عضلات مورد صورتی که در مطالعه بوکومس درص
استفاده در اجرای تکلیف و نوع مهارت متفاوت بوده 

توان این گونه بیان است. در توجیه این مطلب می
نمود که سطوح متفاوت )پایین و بالای( اضطراب 
صفتی با توجه به ظرافت و کنترل حرکتی در اجرای 

 یک مهارت اثرات متفاوتی را اعمال خواهند نمود. 
 3پردازش اطلاعات همفریز و رولبا توجه به تئوری 

(، عوامل متعددی در تأثیر اضطراب بر عملکرد 3801)
است که  باشد. اضطراب احساس نگرانیدخیل می

شود. درنهایت باعث انگیختگی در شخص می
انگیختگی ناشی از اضطراب بالا، عملکرد حافظۀ 

رسد که نظر میدهد. بهمدت را کاهش میکوتاه
شی در مراحل اولیۀ یادگیری، بیشتر اجرای مهارت ورز

                                                           
1. Humphreys & Revelle  
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مدت و کاری متکی باشد؛ بنابراین، بر حافظۀ کوتاه
های مضطرب در اجرای مهارت با مشکل آزمودنی

اثر نوع بازخورد نیز مواجه خواهند شد. برمبنای نتایج، 
بازخورد  معنا که گروهبدیندر یادداری معنادار بود؛ 

از ادداری بهتری ها یخودکنترلی نسبت به سایر گروه
زمینۀ اثرات فرضیۀ راهنمایی درمهارت داشتند. 

آور بازخورد و کنترل تواتر مطلق بازخورد از وابستگی
های گرایش پژوهشگران به استفاده از ترین جاذبهمهم

در تحکیم این گرایش، این نوع بازخورد بوده است. 
( 2881توجه به تئوری نقطۀ چالش گوادانگولی و لی )

ستیابی به یادگیری بهینۀ عواملی از جمله سختی در د
اسمی تکلیف، سطح مهارت یادگیرنده و نوع بازخورد 

زمینه ایندرنتایج پژوهش حاضر  نیز مطرح شده است.
، (2889ولف )(، 3889جنل و همکاران )های با یافته

نوری و (، احسانی 2881(، زنگانه )2882) باند
( 2833و همکاران )همامی (، صفوی 2888همکاران )

باشد. در راستا می( هم2832و آیکن و همکاران )
فوق، گروه خودکنترل نسبت به های تمامی پژوهش

های بازخوردی، اجرای بهتری را نشان سایر گروه
( در پژوهشی تأثیر چهار نوع 2881زنگانه ) دادند.

بازخورد را مقایسه نمود و گزارش کرد که در آزمون 
صورت معناداری عملکرد خودکنترل به یادداری، گروه

(، 2888و همکاران ) 3نوینمک بهتری داشته است.
( نیز در مطالعات خود 2889( و ولف )2885) 2هارتمن

به نتایج مشابهی در مرحلۀ یادداری رسیدند که این 
تنها دهد که بازخورد خودکنترلی نهها نشان مییافته

د، بلکه به دهیاداری مهارت حرکتی را افزایش می
براین، ولف علاوه یابد.های جدید نیز انتقال میموقعیت

( در پژوهشی در ارتباط با تکلیف پرتاب 2889)
دریافت که گروه خودکنترل  هاهای لوبیا در بچهکیسه

شده، در مرحلۀ یادداری، مقایسه با گروه جفتدر
یادگیری بهتری را از خود نشان داد. در مطالعۀ 

                                                           
1. McNevin  

2. Hartman  

( نیز که با هدف 2888ی و همکاران )نور احسانی
گر کنترل بر بررسی تأثیر بازخورد خودکنترل و آزمون

اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حرکتی انجام 
ۀ عملکرد بهتر گروه دهندگرفت، نتایج نشان

دیگر، صفوی خودکنترل در شکل و دقت بود. ازسوی
( در پژوهشی که با هدف 2833همامی و همکاران )

ایسۀ اثر بازخورد خودکنترلی و برآورد خطا بر مق
اکتساب، یادداری و انتقال تکلیف تعادلی صورت 
گرفت، گزارش کردند که گروه بازخورد خودکنترل 
عملکرد بهتری داشته است. بوکومس و همکاران 

( نیز در پژوهش خود در آزمون انتقال 2832)
؛ اما ها مشاهده نکردند)یادگیری(، تفاوتی را بین گروه

شده، برتر از گروه خودکنترل میانگین نمرۀ گروه جفت
( در 3185شعار و همکاران )فاضلی براین، بود. افزون

نقش اضطراب صفتی در "پژوهشی با عنوان 
های موفق و ناموفق بر اثربخشی بازخورد به کوشش

نتیجه گرفتند که برای  "یادگیری تکلیف تولید نیرو
ارائۀ بازخورد به تی بالا، افراد گروه با اضطراب صف

های موفق و برای افراد با اضطراب صفتی کوشش
های ناموفق منجر به پایین، ارائۀ بازخورد به کوشش

های یافتهراستا، دراین. گردید یادگیری بیشتری
بازخورد،  ۀهنگام ارائکه پژوهش حاضر روشن ساخت 

منظور توجه به سطح اضطراب یادگیرندگان به
 .باشده یادگیری بیشتر ضروری مییابی بدست

ها در یادداری در پژوهش کلی، نتایج گروهطوربه
برتری بازخورد خودکنترلی در  دهندۀنشان حاضر

در توجیه این یافته . بودشرایط اضطراب صفتی کم 
توان گفت که اثرات بازخورد خودکنترلی در مرحلۀ می

یادداری برای گروهی که دارای اضطراب کمتری 
دند، نشان داده شده است. در شرایطی که اجرای بو

شود، مهارت حرکتی در محیطی متفاوت اجرا می
صورت بهتری از های گروه اضطراب کم بهآزمودنی

بازخورد خودکنترلی که در جریان اکتساب دریافت 
نمایند. این یافته نقش و اهمیت اند، استفاده مینموده
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طراب صفتی را اض های ثابت شخصیتی از جملهسازه
سازد. اگرچه تمرین بر یادداری مهارت حرکتی بارز می

و ارائۀ مداخلات خاص از جمله ارائۀ اطلاعات 
شکل کلی( و بازخورد خودکنترلی )بهطوربازخوردی )به

ای برخوردار است؛ اما در این خاص( از اهمیت ویژه
شرایط اهمیت تأثیر عواملی از جمله اضطراب صفتی و 

گذارد، جای تعمق که بر یادداری مهارت می تأثیراتی
در بررسی نماید. زمینۀ پژوهشی طلب میبیشتری را در

اثر تعاملی اضطراب و نوع بازخورد نیز در این مرحله 
در در این ارتباط،  دست نیامد.تفاوت معناداری به

( تعامل اضطراب 2832و همکاران ) بوکومسپژوهش 
حقیقت، فرضیۀ رفت. دربررسی قرار نگو بازخورد مورد

دریافت بازخورد کمتر در گروه اضطراب صفتی کم 
همراه با یادگیری بیشتر در پژوهش حاضر تأیید شد. 

کلی، پژوهش حاضر در بررسی نقش تعامل در طوربه
ارتباط با دو متغیر مستقل در نوع خود از اولین 

نتایج پژوهش حاضر شود. مطالعات محسوب می
انگر این مطلب است که میزان درمورد اکتساب بی

اضطراب صفتی افراد در زمان فراگیری مهارت 
ها نداشته و ای بر عملکرد آنملاحظهحرکتی، اثر قابل

 نظر از اضطراب،های خودکنترل صرفکه گروهبا این
خود اختصاص دادند، این میانگین نمرات بالاتری را به 

ز اثر احتمالی تفاوت معنادار نبود و احتمالاً بازخورد نی
اضطراب صفتی را کنترل نموده است؛ بنابراین، 

که در زمان اکتساب مهارت، جاییآنتوان گفت ازمی
فشار زیادی بر فرد وارد نشده است، اضطراب 

ها اضطراب را صورت مثبت تفسیر گردیده و آنبه
عنوان انگیزش تفسیر نمودند که این امر باعث به

ها اوت معنادار بین گروهتر و عدم تفپردازش عمیق

براین، نتایج پژوهش حاضر در ارتباط شده است. علاوه
های با یادداری بیانگر این مطلب است که گروه

دست آوردند که اضطراب کم، نمرات بهتری را به
دهندۀ این واقعیت است که وقتی اجرای مهارت نشان

در محیطی متفاوت از شرایط تمرین انجام شود و 
را از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، تفسیر نتیجۀ اج

هایی که دارای اضطراب صفتی شرایط برای آزمودنی
بالاتری نسبت به گروه اضطراب صفتی پایین هستند، 

توان چنین گفت که با توجه به باشد. میمتفاوت می
ها عوض شده و در محیط که شرایط برای آزمودنیاین

ی اضطراب از بین متفاوتی قرار گرفتند، اثر انگیزش
 های اضطراب کمرفته و باعث عملکرد بهتر گروه

  های گروه اضطراب کماست؛ لذا، آزمودنیشده 
شکل بهتری از بازخورد خودکنترلی که در زمان به

  اند.اند، استفاده کردهاکتساب دریافت نموده
های حرکتی توصیه اندرکاران آموزش مهارتبه دست

رائۀ مداخلات یادگیری حرکتی شود که تنها به امی
ننمایند؛ بلکه به نقش عوامل شخصیتی و ثابت  اکتفا

 ای شود.از جمله اضطراب صفتی فراگیران توجه ویژه
زمان بر که این پژوهش با تمرکز هم رسدنظر میبه

نقش اضطراب و تأثیر نوع بازخورد خودکنترلی، یک 
آمده، ستدمطالعۀ دوبعدی باشد. با توجه به نتایج به

ای از جمله های مداخلهپژوهشگران ارائۀ برنامه
بازخورد خودکنترل به فراگیران را با توجه به سطح 

که احتمال  تأکید قرار دادنداضطراب صفتی مورد
رود در مبانی نظری بازخورد خودکنترل و نحوۀ می

  ارائۀ آن چالشی را ایجاد نماید.
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Abstract 

The present paper aims to examine the effect of self-control feedback and 

trait anxiety on learning the motor skill of throwing dart in high school 

boy students. Accordingly, 80 subjects were selected by convenience 

sampling method. Spielberger state-trait Anxiety Inventory (1983) was 

used to collect data. The subjects were divided into two anxiety groups 

(low-high) based on the questionnaire results and two groups (self-

control; paired) based on type of feedback. The findings of learning stage 

were different in terms of anxiety and feedback. The subjects of self-

control feedback group with low trait anxiety exhibited better 

performance than other groups. It seems that consideration of trait anxiety 

level bears special importance at the time of providing self-control 

feedback. Therefore, it is recommended to conduct further studies in this 

area.  
 

Keywords: Trait Anxiety, Self-Control Feedback, Paired Feedback, 

Throwing Dart, Learning 
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