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تأثیر نوع بیان آموزشی برانگیزش درونی و یادگیری حرکتی 
 دانشجویان 

 1، رسول یاعلی2، سعید ارشم1فاطمه قناعتیان جهرمی

 39/40/9318تاریخ پذیرش:  40/40/9318تاریخ وصول: 

 چکیده

 08تأثیر نوع بیان آموزشی برانگیزش درونی و یادگیری حرکتی دانشجویان بود. هدف این پژوهش بررسی 
نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان به شکل تصادفی در قالب سه گروه تحت سه نوع بیان آموزشی 

ز اکننده و خنثی( قرار گرفتند. هر سه گروه ابتدا یک فیلم آموزشی یکسان کننده استقالل، کنترل)حمایت
آزمون( انجام داده و آنگاه هر گروه پرتاب )پیش 09صدا مشاهده کردند. سپس پرتاب دارت را به شکل بی

شده بود که باوجود اطالعات ها در فیلم دوم طوری طراحیآموزش فیلم آموزشی مخصوص خود را دیدند.
متعاقباً هر  .نمودفراهم میتکنیکی یکسان، درجات مختلفی از حق انتخاب یا اجبار را برای اجرای تکلیف 

ها بدون دریافت روز دوم همه گروه درآزمون( انجام دادند. عنوان آزمون اکتساب )پسپرتاب به 09گروه 
آزمون و آزمون، پسکنندگان بعد از پیشپرتاب )آزمون یادداری( انجام دادند. همه شرکت 09آموزش، 

( را تکمیل نمودند. نتایج آزمون 9119نامه انگیزش درونی مک ایولی و همکاران )آزمون یادداری پرسش
کننده استقالل نشان داد که بیان آموزشی در گروه حمایت کررهای مگیریآماری تحلیل واریانس با اندازه

 طور معناداری ارتقا داد.با بهبود انگیزش درونی در این گروه، یادگیری را به

 .شده، یادگیری: بیان آموزشی، انگیزش درونی، حق انتخاب ادراکواژگان کلیدی
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 مقدمه
انگیزشی تأثیر متغیرهای  های مختلف تحقیقی، ماهیتشده از حوزهآوریشواهد جمع

های اند. برای مثال، ویژگیهای حرکتی را مورد تأکید قرار دادهمختلف بر یادگیری مهارت
 افتد ممکن است بر عملکرد و یادگیری و همچنین کیفیتمحیطی که در آن تمرین اتفاق می

 ریه انگیزشی(. بر طبق بخشی از نظ0490 ،9وایت و ولفشده اثر بگذارد )لوثانگیزش تجربه
، 0اند از: استقالل( نیازهای روانشناسی اساسی عبارت9180خودمختاری دسی و ریان )

رسد که شرایط تمرینی که باعث برآورده شدن این نیازها . به نظر می0و ارتباط 3شایستگی
 (. این سه نیاز بنیادین0494وایت و ولف، کنند. )لوثگردند به بهبود اجرا کمک میمی

استقالل به نیاز افراد در کنترل کردن یا مشارکت فعال در  .به هم وابسته هستند اختیشنروان
شود. اجازه به افراد برای تمرین کنترل بر محیط پیرامونشان ها اطالق میتعیین فعالیت

تنها یک نیاز روانشناسی اساسی را در آنان برآورده کند بلکه )خودکنترلی( ممکن است نه
(. شایستگی نیاز به مؤثر بودن 0499 ،0ام بیولوژیکی نیز باشد )لئوتی و دلگادوتواند یک الزمی

شود. ها تعریف میهای بهینه و تسلط یافتن بر آندر تعامل با محیط، دنبال کردن چالش
گر میل های عاطفی با دیگران است و این نیاز بیانبستگینیاز به برقراری پیوندها و دل ارتباط

کننده و صمیمانه است. ارتباط، امنیت موردنیاز را برای اینکه افراد شروعبه روابط عاطفی 
کند. احساس استقالل در انجام تکالیف باعث افزایش شایستگی استقالل باشند فراهم می

احساس پذیرش و وابسته بودن به محیط پیرامون را  شود. شایستگی، اعتماد الزم برایمی
خودمختاری بین انواع گوناگون نظریه  (.0446 ،6درکند )اوردان و اسکونفلمی فراهم

ز قائل شود، تمایانگیزش بر اساس علل و یا اهداف گوناگونی که باعث انجام فعالیتی می
( و در کنار 9180 ترین تمایز بین انگیزش درونی و بیرونی است )دسی و ریان،است. اساسی

ه فرد نی به انگیزشی اشاره دارد کشود. انگیزش دروانگیزگی مطرح میاین دو انگیزش، بی
ذت کند و شخص از فرایند کار لرا به انجام فعالیتی در غیاب پاداش و یا کنترل، هدایت می

دهند که انگیزش درونی رابطه مثبتی با ها نشان میپژوهش (.9180 برد )دسی و ریان،می
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6. Urdan & Schoenfelder 
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یف است این نیازها بسیار ضعشناختی دارد اما رابطه انگیزش بیرونی با نیازهای بنیادین روان
زمانی که از نیازهای بنیادین افراد برای شایستگی و استقالل رسد به نظر می (.0490 ،9)کاریرا

ی هاشوند و ارزشهای یادگیری درگیر میطور فعال با فعالیتها بهشود، آنحمایت می
اگر شرایط حین (. لذا 0494 ،0جانگ کنند )چن ووابسته به محیط آموزشی را درونی می

یادگیری فرصت حق انتخاب را فراهم کند ممکن است منجر به برآورده شدن نیاز استقالل 
تواند نوبۀ خود می( که این امر به0494و ولف، وایتو شایستگی در افراد گردد )لوث

برانگیزش و رفتار نیز اثر گذاشته و باعث تقویت محیط روانی و نیازهای روانی فراگیر گشته 
حال، (. بااین0493 منجر به تغییر بلندمدت در رفتار دلخواه گردد )سانلی و همکاران،و 

یری این موضوع گاندازهطور آشکار به های یادگیری حرکتی خودکنترلی، بهتاکنون پروتکل
رغم اینکه انگیزش به وجود آمده متعاقب دادن حق انتخاب در تسهیل اند. علینپرداخته

(، یکی از نکات مغفول بررسی این 0490وایت و ولف، ثر است )لوثیادگیری حرکتی مؤ
 عنوان عاملی که زیربنای فواید یادگیری است قلمداد شدهنکته است که افزایش انگیزش به

شده  عنوان یک فرض بدیهی انگاشتهگیری قرار گیرد بهو بیش از آنکه موردسنجش و اندازه
 است.

شان مرینیهایی از شرایط ته یادگیرندگان، کنترل بر جنبهاند که اگر بمطالعات نشان داده
( 0493یابد. برای مثال در پژوهش ولف )های حرکتی ارتقا میداده شود، یادگیری مهارت

شده که در پی دادن استقالل به فراگیران، نگرانی فرد نسبت به توانایی و عملکردش عنوان
یف توجه ن( شده و درنتیجه فرد بیشتر به تکلیافته و باعث کم شدن تمرکز بر خود )بدکاهش

ی که در آن هایتواند اثر مثبت بر یادگیری فراگیر داشته باشد. در مقابل محیطکرده و می
زا قلمداد فراگیر حق انتخاب کمتری داشته یا کنترل شرایط بیشتر از طرف مربی بود استرس

جه فرد از تکلیف شده و تمرکز ( و منجر به دور شدن ظرفیت تو0499 ،3شده )ریو و تسنگ
ها فرد بر حرکات بدن را به دنبال داشته و درنتیجه این احتمال وجود دارد که در این محیط

های هیجانی انجام دهد. یکی از عواقب منظور کنترل واکنشهای خودتنظیمی بهتالش
احتماالً  وهای کنترل بیرونی ممکن است رفتاری باشد که مخالف رفتار دلخواه است تالش

(؛ بنابراین در این پژوهش سعی 0496 وایت،شود )ولف و لوثباعث کاهش یادگیری می

                                                           
1. Carreira 

2. Chen & Jang 

3. Reeve & Tseng 
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ری حرکتی منظور تسهیل یادگیشده که ارتباط انگیزش درونی و محیط تمرین خودکنترلی به
های تمرینی، ها در محیطهای مختلف، در ارائه آموزشموردبررسی قرار گیرد. در پژوهش

شده که این تغییرات بر اساس روشی که تکالیف آموزشی تغییر دادهزبان )بیان( 
شده است گیرند انجامای که افراد مورد نظارت قرار میاند و همچنین شیوهشدهمعرفی

کاررفته توسط مربیان در زمان آموزش، به روش (. نوع بیان به0492 و همکاران، 9)دموینک
های اندن و مشارکت دادن فراگیران در فعالیتخاصی اشاره دارد که مربی برای برانگیز

را بر روی یک محور دوقطبی متصور شد  0توان سبک آموزشیبرد. مییادگیری به کار می
و در طرف دیگر سبک  0، در میانۀ آن سبک خنثی3کنندهطرف آن سبک کنترلکه در یک

کننده، مربیان، . در حالت کنترل(9189قرار دارد )دسی و همکاران،  0کننده استقاللحمایت
رند. گذافشار میویزشده تحتهای تجورزشکاران را برای تفکر، احساس و عمل به روش

کننده استقالل به شناسایی، آموزش و ایجاد منابع انگیزش درونی در مقابل، سبک حمایت
 پردازد تا موجب تقویت احساس اراده در ورزشکاران شود )دموینک و همکاران،می

ر شده است. د(. در پژوهش حاضر از تکلیف یادگیری مهارت پرتاب دارت استفاده0492
به نظر  سرعت انجام شود.ریزی در مورد حرکت قبل از اجرا و بهگونه تکالیف باید برنامهاین
گیری سریع مانع از فرآیندهای خودتنظیمی در فرد رسد که این ویژگی یعنی تصمیممی
مدت که که ممکن است در تکالیف طوالنی(. درحالی0490 مان و همکاران،شود )هویمی

تنظیم اجرای خود را دارد، تمرکز به حرکات بدن بیشتر شده و  آزمودنی فرصت بررسی و
درنتیجه فرایندهای خودتنظیمی درروند یادگیری اخالل ایجاد کند؛ بنابراین این احتمال 
 وجود دارد که در اثرگذاری عوامل انگیزشی بر یادگیری، نوع تکلیف اثرگذار باشد.

شده محدود به ی، تحقیقات انجامروانشناس-ذکر است که در مطالعات اجتماعیشایان
مستقیمی  گیریشناسایی روابط درونی میان متغیرهای مختلف بوده است، بدون اینکه اندازه

لذا در پژوهش  ؛(0490 مان و همکاران،آمده باشد )هویعملاز عملکرد یا یادگیری به
. در دحاضر سعی شده که یادگیری متعاقب دادن حق انتخاب به فراگیران سنجیده شو

پیشین، توضیحات بسیاری برای تأثیر بهبود یادگیری در پی تقویت نیاز  تحقیقات
                                                           

1. De Muynck 

2. Instructional language 

3. Controlling style 

4. Neutral style 

5. autonomy-supportive style 
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 ها به پردازش اطالعاتشده است. بسیاری از این پژوهشیادگیرندگان به استقالل ارائه
و  0؛ لیکر9110 ،9اند )چن و سینگرکردهتر که ناشی از خودکنترلی است، اشارهعمیق

دهند که پردازش ها نشان میتناقض با مطلب فوق بعضی پژوهش(. در 0496 همکاران،
مان و همکاران، هوی ;0490 وایت و همکاران،اطالعات دلیل اساسی این تأثیر نیست )لوث

( استقالل یادگیرنده اصوالً بر وضعیت 0496وایت )(. طبق نظریه ایدئال ولف و لوث0490
ی اهداف و شدگکنند که احتماالً جفتوان میگذارد. این محققان عنانگیزشی فرد تأثیر می

 شود که باعث تسهیل یادگیری شده و ازرفتار منجر به ایجاد ارتباطات عصبی مؤثری می
طریق در دسترس قرار دادن دوپامین در تحکیم حافظه مؤثر است. لذا انجام تحقیقاتی که از 

قه، لذت بردن( در تسهیل معیارهای سنجش عواطف، ازجمله انگیزش درونی )برای مثال عال
 رسد.شود، ضروری به نظر مییادگیری استفاده می

شواهد بیشتری دربارۀ این موضوع به دست  ( نیز0496نتایج پژوهش لیکر و همکاران )
 شود. در پژوهشدهد که دادن استقالل در طی تمرین باعث پیشرفت در یادگیری میمی
شد تا خودشان سطح دشواری بازی را ه داده میکه به گروه خودکنترلی اجازها هنگامیآن

رشده و نتایج تحقیق ذکها در مقایسه با گروه اجبار بهتر بود. انتخاب کنند، یادگیری آن
های کنند که در یادگیری مهارت( تأکید می0496و همکاران ) 3ماری -پژوهش استی

نگیزش ۀ حقیقی آن با اطور واضحی اثرگذار است اما ماهیت رابطحرکتی داشتن استقالل به
های فوق، این پژوهش در با توجه به موارد ذکرشده در پژوهشدر حال حاضر قطعی نیست. 

 آیا با دادن حق انتخاب به افراد، انگیزش درونی بیشتری ایجادپی پاسخ به این سؤال است که 
 خواهد شد و آیا انگیزش درونی ایجادشده در یادگیری مؤثر است؟

 روش
ن آزمون همراه با آزموپس -آزمونروش تحقیق از نوع نیمه تجربی است و از یک طرح پیش

پیگیری )یادداری( با سه گروه آزمایش استفاده شد. این پژوهش بر اساس اهداف پژوهش، 
از نوع کاربردی است. متغیر مستقل سه نوع بیان آموزشی متفاوت، متغیر وابسته یادگیری 

ده( گیری شه به شکل خطای شعاعی و خطای متغیر دوبعدی اندازهمهارت پرتاب دارت )ک

                                                           
1. Chen & Singer 

2. Leiker 

3. Ste-Marie 
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-03نفر از دانشجویان دختر مقطع کارشناسی در رده سنی  344و انگیزش درونی بود. تعداد 
ه کردند، جامعدر دانشگاه فرهنگیان شیراز تحصیل می 16 -12سال که در سال تحصیلی  98

دگان هیچ تجربۀ قبلی در تکلیف مورد کننشرکت آماری این پژوهش را تشکیل دادند.
جمعیت  نامه خصوصیاتوسیله پرسشآزمایش نداشتند و از هدف تحقیق نیز آگاه نبودند. به

م دست بودن عدشناختی معیارهای ورود به آزمون شامل عدم تجربه در پرتاب دارت، راست
روهای داسابقه آسیب مغزی، عدم آسیب سیستم بینایی، عدم مصرف الکل و سیگار و 

گردان و داروهای هورمونی به شکل خود اظهاری موردبررسی قرار گرفت. ازآنجاکه روان
ها در مورد طبیعی بودن دوره کنندگان تحقیق دانشجو معلمان مؤنث بودند از آنشرکت

ها خواسته شد تا طول قاعدگی پرسیده شد و از آنماهیانه و طول آن و وجود سندروم پیش
زمان دقیق آغاز چرخه قاعدگی خود را بیان کنند تا بر اساس این اطالعات دوره ماهانه و 

ها در دوره زمانی فولیکوالر خود باشند )در روز اول تا نوزدهم دوره جنسی خود باشند(. آن
دوره جنسی قرار داشت از چرخه آزمون  04-08اگر دانشجویان در تاریخ آزمون در روز 

 9ها اختالل ایجاد نماید )کرشباوموانست در یادگیری آنتحذف شدند، چراکه این عامل می
 منظوربهاز پرسشنامه بک  همچنین محقق. (9180و همکاران، 0؛ کولینز9111و همکاران،

و از پرسشنامه اسپیلبرگر به جهت خارج  نداشتن افسردگی  ازلحاظ هاآزمودنی غربالگری
عنوان مالک ورود به هایی که دچار اضطراب صفتی و حالتی هستند بهنمودن آزمودنی

و باالتر از پرسشنامه  39بک و  و باالتر از پرسشنامه 94آزمون استفاده کرد .افرادی که نمره 
و باالتر از پرسشنامه صفت)رگه( اضطراب گرفتند توسط محقق  30حالت اضطراب و نمره 

با توجه به اینکه در تحقیقات  (.0448و همکاران، 3از چرخه آزمون کنار گذاشته شدند)لو
ه خاطر (،  در این پژوهش ب9382نفر باشد )دالور، 90آزمایشی حجم نمونه باید حداقل 

)شایان بر اساس تحقیقات پیشین پذیری نتایج، و همچنینافزایش اعتبار بیرونی و تعمیم
صورت بهها آننفر تعیین شد.  96(، تعداد نمونه برای هر گروه 9319آبادی و همکاران،نوش

کننده استقالل، تحت سه نوع بیان آموزشی )حمایت تصادفی در قالب سه گروه و
زارهای گیری متغیرهای موردمطالعه از ابقرار گرفتند. در راستای اندازه ی( کننده و خنثکنترل

 زیر استفاده شد:

                                                           
1. Kirschbaum 

2. Collins 

3. Liu 
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پرسشنامه انگیزش درونی،  :(9119پرسشنامه انگیزش درونی مک ایولی و همکاران )
ابزاری برای سنجش ابعاد انگیزش درونی است که انگیزش درونی فعالیت مربوط به اهداف 

زیرمقیاس عالقه  6عبارت است و  00کند. این پرسشنامه شامل ارزیابی میها را آزمودنی
/لذت، شایستگی درک شده، تالش/ اهمیت، احساس تنش/ فشار، انتخاب درک شده، 

نمرۀ جداگانه، از  6ارزش/ سودمندی را در حین انجام فعالیت، ارزیابی کرده و بدین گونه 
شده است. تازگی اضافهقیاس برقراری ارتباط بهآید. همچنین زیرمها به دست میزیر مقیاس

)اصالً  9 ها ازشده است. طیف پاسخبندیاین پرسشنامه با استفاده از مقیاس لیکرت درجه
سؤال این پرسشنامه  96شود. همچنین )کامالً درست است( را شامل می 2درست نیست( تا 

و بیشترین  00آمده ستدشوند. کمترین امتیاز بهگذاری میصورت معکوس نمرهبه
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مذکور توسط هشت نفر از اساتید  است. 390امتیاز،

محاسبه  80/4مقدار  9همچنین شاخص روایی محتواییروانشناسی و رفتار حرکتی تأیید شد. 
های خود این پرسشنامه را به کار ( در پژوهش9314( و قمری و جعفری )9319شد. قمری )

اند که این پرسشنامه از خصوصیات اعتبارسنجی قابل قبولی ته و عنوان کردهگرف
زمان این آزمون با مقیاس انگیزش ریان و کانل عالوه روایی مالکی همبرخورداراست. به

 به دست آمد. -/69و برای انگیزش بیرونی مقدار  02/4( برای انگیزش درونی مقدار 9180)
ک شده که مهش فقط از خرده مقیاس عالقه/ لذت استفادهذکر است که در این پژوشایان

برای میزان خود سنجی انگیزش درونی در ( این خرده مقیاس را 9119ایولی و همکاران )
اند؛ یعنی این زیرمقیاس عبارات بیشتری از انگیزش درونی در خود دارد که کار نظر گرفته

ا که هایی راز محققین تنها خرده مقیاس بعالوه بسیاریدهد. ها را انجام میدیگر زیرمقیاس
ایج حاصل اند و هیچ تأثیر منفی بر نتها بوده مورداستفاده قرار دادهمرتبط با سؤاالت تحقیق آن

های غیر مرتبط گزارش نشده است از پژوهش در اثر کنار گذاشتن برخی خرده مقیاس
( ضریب آلفای 0494) سیو و لوپز(. 0496؛ لیکر و همکاران،0493)سانلی و همکاران،

گزارش  66/4آزمون مجدد آن را  –و اعتبار آزمون  21/4کرونباخ را برای کل پرسشنامه 
(. در پژوهش حاضر پرسشنامه مجدداً 9319به نقل از قمری، 0494اند )سیو و لوپز،کرده

مؤلفه  ضریب پایایی توسط محقق هنجاریابی شد و برای پژوهش مناسب تشخیص داده شد.
آمده است. همچنین دستبه 28/4لذت از طریق آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  عالقه/

                                                           
1. CVI 
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آزمون مجدد( پس از چهار هفته برای -ضریب همسانی درونی از طریق باز آزمایی )آزمون
 به دست آمد. 61/4مؤلفه مذکور 

در این پژوهش از صفحه استاندارد دارت به  :صفحه استاندارد دارت و پیکان دارت
متر استفاده میلی 32متر و ضخامت میلی 003 ± 3شکل دایره و از جنس کاغذ فشرده به قطر 

متر جهت پرتاب به کار گرفته سانتی 90گرم و طول  00های فلزی دارت با وزن شد. پیکان
متر بود و  23/9للی دارت الممانند قوانین بینفاصله مرکز صفحه تا کف زمین بهشد. 

کردند. در زمان اجرای مهارت پای متر اقدام به پرتاب می 32/0کنندگان از فاصله شرکت
 xگرفت. در صفحه دارت همانند محورهای مختصات، محور ها باید پشت خط قرار میآن

متر تینوسیلۀ خط کش و با واحد ساها بهطور فرضی در نظر گرفته شد و اندازهها به yها و 
 روی این دو محور مشخص شد.

 های اولیه ورودکنندگانی که مالکروش اجرای آزمون به این صورت بود که شرکت
ته شد ها خواسنامه آگاهانه کتبی تکمیل نمودند و از آنبه آزمون را کسب کردند، موافقت

 که در دو روز پژوهش با محقق همکاری کرده و در ساعت هشت صبح در سالن دارت
هایی که باید در شب قبل از آزمون و دو روز ها دستورالعملحاضر باشند. همچنین به آن

اجرای آزمون رعایت کنند داده شد که در آن رعایت هشت ساعت خواب شبانه، عدم 
و  )کولینزمصرف مواد کافئین دار و مسکن، عدم مصرف داروهای هورمونی، ذکرشده بود 

کننده استقالل، صورت تصادفی در سه گروه حمایتآزمودنی به 08. (9180همکاران،
ی که قبالً بدنکننده و خنثی قرار گرفتند. در روز آزمون شش نفر از معلمان تربیتکنترل

زمان شش آزمودنی مراحل طور همدیده بودند، با محقق همکاری کردند؛ بنابراین بهآموزش
ش مهارت پرتاب دارت برای هر در آغاز اجرای طرح، فیلم آموزاجرا را شروع کردند. 

طور جداگانه پخش شد و هر شخص فیلم خود را از طریق رایانه جداگانه و کننده بهشرکت
المللی دارت اجراشده و محقق قبالً آن را با هدفون مشاهده نمود. این فیلم توسط مربی بین

ل نندگان بار اوکآماده نموده بود و بر روی شش رایانه سالن دارت نمایش داده شد. شرکت
ثانیه مشاهده کردند. فیلم اول برای همه  00این کلیپ آموزشی را بدون صدا و به مدت 

م بدون ای در پرتاب دارت نداشتند، فیلکنندگان سابقهها یکسان بود. ازآنجاکه شرکتگروه
کنندگان با نحوه گرفتن تیر دارت و پرتاب آن بود. صدا فقط جهت آشنایی کلی شرکت

آزمون انجام دادند و مختصات عنوان پیشپرتاب( به 09کنندگان هفت راند )رکتسپس ش
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متر ثبت شد. در مرحله بعد )مرحله تمرین( سه فیلم آموزشی با سه نوع پرتاب با واحد سانتی
زمان بیان آموزشی متفاوت )هر گروه بیان آموزشی خاص خود( نمایش داده شد. مدت

کنندگان حدود سه دقیقه بود. هیچ بازخورد بیرونی به شرکتهای آموزشی در سه گروه فیلم
زشی مشاهده آموارائه نشد تا تعامل با آزمایشگر به حداقل برسد و بیشترین اثرگذاری زبان

ود. کننده و گویا بکننده استقالل، دعوتگردد. بیان آموزشی فیلم در مورد گروه حمایت
ه در آموزش دارت استفاد« توانیدشما می»؛ «دهممی من پیشنهاد»برای مثال، از عباراتی مانند 

شما »آمیز بود. برای مثال، از عباراتی مانند کننده تحکمشد. در مقابل، بیان آموزشی کنترل
پرتاب(  09راند ) 92ازآن هر گروه استفاده شد. پس...« اگر شما...انجام ندهید، پس »؛ «باید

دگان کنناً مختصات هر پرتاب ثبت شد. همه شرکتآزمون انجام دادند و مجددعنوان پسبه
( 9119نامه انگیزش درونی مک ایولی و همکاران )آزمون پرسشآزمون و پسبعد از پیش

را برای سنجش متغیر انگیزش درونی در ارتباط با نوع بیان آموزشی تکمیل نمودند. در تمام 
استراحت کردند. بعد از  کنندگان پس از هر نه کوشش، دو دقیقهمراحل آزمون، شرکت

کنندگان داده شد که در آن ساعت حضور در ای به شرکتاتمام جلسه اول آزمون، برگه
شده بود. روز ساعت بعد بودند، نوشته 00هایی که ملزم به انجام آن تا روز بعد و دستورالعمل

مون زکنندگان رأس ساعت هشت صبح در سالن دارت حضور یافتند تا در آبعد همه شرکت
 ون،پرتاب )هفت راند( بود و قبل از این آزم 09آزمون یادداری شامل یادداری شرکت کنند. 

گونه آموزش یا پخش فیلم صورت نگرفت. آزمون یادداری برای بررسی تأثیر نوع بیان هیچ
و متعاقباً بر یادگیری مهارت پرتاب دارت )با توجه با  آموزشی بر ایجاد انگیزش درونی

کنندگان انجام شد. بر همین اساس از ای حس استقالل( در شرکتچگونگی الق
 نامه انگیزش درونی را برایکنندگان در روز دوم نیز مجدداً خواسته شد تا پرسششرکت

پیگیری روند انگیزش ایجادشده در اثر نوع بیان آموزشی تکمیل کنند. پس از ثبت مختصات 
بود که مختصات نقطه پرتاب تا مرکز دارت نحوه محاسبه نمرات به این صورت ها، پرتاب
صورت دستی ثبت شد و سپس این نقاط در دو فرمول زیر قرار هر پرتاب( به yو  x)نقاط 

 Radialکننده به دست آید. خطای شعاعی از فرمول گرفتند تا دقت اجرای هر شرکت

Error =(𝑥2 + 𝑦2)1/2  .محاسبه شد x  وy  مختصات هر پرتاب در محور افقی و
متغیر دوبعدی به شرح زیر خطای شعاعی در هر پرتاب است. فرمول خطای REعمودی، 

 است:
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 Variable error ={(
1

𝐾
)∑ [(𝑥𝑖 − 𝑥𝑐)

2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑐)
2]𝑘

𝑖=1 }
1/2

 
K ها، تعداد کوششi  ،یک کوشش خاصcx  وcy  به ترتیب فاصله میانگین ازx  وy 

. در این پژوهش نحوه (9110و همکاران،   9متغیر دوبعدی است )هانکوکخطای VEو 
فحه کنندگان از صآموزش گرفتن و پرتاب تیرهای دارت، طرز ایستادن و فاصله شرکت

دارت، فاصله صفحات دارت از زمین و وزن تیرهای دارت مطابق با قوانین رسمی دارت بود، 
ود و ت بالمللی متفاوکنندگان با استانداردهای بینولی نحوه محاسبه نمرات و دقت شرکت

در قوانین اصلی دارت  (.9314بر اساس مقاالت پیشین انجام شد )حجازی دینان و همکاران،
اعی خطای شع با توجه به محل اصابت تیر دارت امتیازها متفاوت است، اما در این پژوهش

عنوان معیاری برای ها( بهمتغیر دوبعدی )میزان همسانی پرتاب)انحراف از هدف( و خطای
های خارج از محدوده )اوت( با یادگیری فرد در نظر گرفته شد. همه پرتابدقت اجرا و 

 ثبت شد. 03و  03مختصات 
های آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( برای توصیف در این پژوهش از روش 
برای  ها استفاده شد.اسمیرنوف برای نرمال بودن داده -کالموگروفها و از آزمون داده

ن استفاده شد. آزموهای مکرر گیریهای پژوهش از تحلیل واریانس با اندازهآزمون فرضیه
ها داده های جفتی نیز در موردپسین )تعقیبی( بونفرونی و همچنین آزمون تی برای مقایسه

انجام شد و  00نسخه  SPSSافزار آماری ها با استفاده از نرموتحلیل دادهتجزیهاجرا شد. 
 در نظر گرفته شد. )40/4P)معناداری برای همه متغیرها سطح 

 هایافته
در این پژوهش تأثیر نوع بیان آموزشی برانگیزش درونی و یادگیری مهارت پرتاب دارت 

 08یک مقادیر میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در  بررسی شد. جدول
 دهد.را نشان مینفره تقسیم شدند  96کننده که در قالب سه گروه شرکت

 میانگین و انحراف معیار سه مرحله آزمون متغیرهای پژوهش به تفکیک سه گروه .1جدول 

                                                           
1. Hancock 

 انگیزش درونی متغیر دوبعدیخطای خطای شعاعی متغیر مرحله

 *گروه 
 میانگین

 )انحراف معیار(
 میانگین

 )انحراف معیار(
 میانگین

 )انحراف معیار(
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 کننده؛ گروه سه: خنثیکننده استقالل؛ گروه دو: کنترلگروه یک: حمایت*

کننده استقالل، شود که در گروه حمایتبا توجه به جدول شمارۀ یک مالحظه می
متغیر دوبعدی نسبت به دو گروه دیگر کاهش بیشتری در خطای شعاعی و خطایمیانگین 

مراحل اکتساب و یادداری نشان داده است. همچنین میانگین انگیزش درونی در گروه 
 یافته است.پیش آزمون افزایشکننده استقالل در مراحل اکتساب و یادداری نسبت بهحمایت
 اسمیرنوف و برای –ها از آزمون کالموگروف منظور بررسی چگونگی توزیع دادهبه

ها ن دادهدهنده نرمال بودها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج نشانتعیین برابری واریانس
که ازلحاظ آماری  32/4برابر  میزان آزمون پیالیی(. همچنین <40/4Pها بود )و برابری واریانس

 16/4و  <40/4Pحاظ آماری معنادار نبود )نتایج آزمون کرویت موخلی ازل معناداری بود.
=Fها رعایت شده است.های درون آزمودنی(؛ لذا فرض برابری واریانس 

 های مکرر برای سنجش متغیر انگیزش درونیگیریآزمون تحلیل واریانس با اندازه .2جدول 

 منابع تغییر اثرات متغیر
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F معناداری 
مجذور 

 اتا
 

 گروهیدرون
 09/4 449/4 88/99 29/996 0 03/033 زمان

 یادگیری
عامل زمان 

 * گروه
91/080 0 00/24 98/2 449/4 00/4 

 99/4 42/4 28/0 38/019 0 26/080 گروه بین گروهی

 88/99و  P=449/4گیری )دهد تأثیر زمان اندازهنشان میدو مندرجات جدول شمارۀ 
=F )( 449/4معنادار است. همچنین اثر تعاملی زمان در گروه=P  98/2و =F معنادار است؛ )

ا هاما در اثر بین گروهی، گروه معنادار نیست. بدین معنی که در درون هر یک از گروه
 دار مشاهده نشد.تفاوت معنی

 آزمونپیش
 (46/2)60/36 (28/9)62/92 (90/3)43/98 یک
 (08/8)46/36 (80/9)00/92 (03/0)42/98 دو
 (32/0)10/36 (16/9)00/92 (94/3)09/92 سه

 اکتساب
 (01/0)60/03 (21/9)00/90 (38/0)38/93 یک
 (29/2)46/32 (80/9)39/96 (64/3)80/96 دو
 (6)89/36 (00/0)40/92 (02/0)19/90 سه

 یادداری
 (62/0)00/03 (02/0)40/90 (90/3)10/90 یک
 (09/2)89/36 (84/0)82/96 (00/0)12/96 دو
 (24/0)82/32 (12/0)46/96 (68/3)04/96 سه
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نتایج آزمون ادامه یافت.  معنادار بود تحلیل 20/4با توجه به اینکه ضریب پیالیی برابر 
(؛ لذا فرض برابری F= 30/4و  <40/4Pکرویت موخلی ازلحاظ آماری معنادار نبود )

 ها رعایت شده است.های درون آزمودنیواریانس

 های مکرر برای سنجش متغیر یادگیریگیریآزمون تحلیل واریانس با اندازه .3جدول 

 اثرات متغیر
منابع 
 تغییر

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F معناداری 
مجذور 

 اتا
 

 گروهیدرون

 04/4 449/4 88/94 89/60 0 09/020 زمان

 یادگیری
عامل 

زمان * 
 گروه

34/928 94 00/09 06/3 449/4 90/4 

 90/4 40/4 41/0 60/940 0 00/099 گروه بین گروهی 

 88/94و  P=449/4)گیری دهد تأثیر زمان اندازهمندرجات جدول شمارۀ سه نشان می
=F( معنادار است. همچنین اثر تعاملی زمان در گروه )449/4=P  06/3و =F نیز معنادار )

( معنادار است. برای بررسی F= 41/0و  P=40/4است. بعالوه در اثر بین گروهی، گروه )
از  اردکننده و خنثی( تفاوت وجود دکننده استقالل، کنترلها )حمایتکه بین کدام گروهاین

 آزمون پسین بونفرونی استفاده شد.

 هانتایج آزمون بونفرونی برای تعیین تفاوت اثربخشی گروه .4جدول 
 سطح معناداری تفاوت میانگین گروه

 کننده استقاللحمایت
 43/4 -18/9* کنندهکنترل

 94/4 -64/9 خنثی

 کنندهکنترل
 43/4 18/9* کننده استقاللحمایت

 11/4 38/4 خنثی

 خنثی
 94/4 64/9 کننده استقاللحمایت

 11/4 -/38 کنندهکنترل

تفاوت  کنندهکننده استقالل با گروه کنترلدهد که گروه حمایتجدول فوق نشان می
ل آموزش کننده استقالها گروهی که بابیان حمایتمعنادار دارد و با توجه به تفاوت میانگین

اد که های جفتی نشان ددرنهایت آزمون تی برای مقایسه اند.دیدند، یادگیری بهتری داشته
ی آزمون و پیگیرآزمون و همچنین بین پیشآزمون و پسها بین پیشتفاوت میانگین

 )یادداری( است.
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 گیریو نتیجه بحث
این پژوهش باهدف بررسی تأثیر نوع بیان آموزشی برانگیزش درونی و یادگیری مهارت 

ایج نشان داد که یادگیری یک مهارت حرکتی نتنجام شد. پرتاب دارت در دانشجویان ا
ودند، کنندگان باستقالل و خودمختاری شرکتکننده ها حمایتجدید در حالتی که آموزش

تنها دارای نتایج مختلف انگیزشی بود، بلکه باعث بهبود یادگیری در این گروه )نسبت به نه
غیر دوبعدی متیانگین خطای شعاعی و خطایدیگر با مقایسه معبارتیدو گروه دیگر( شد. به

ون در آزمکننده استقالل )در قیاس با دو گروه دیگر( توان گفت که گروه حمایتمی
 .اکتساب و یادداری از دقت باالتری در پرتاب به هدف برخوردار بوده است

دهد آموزش یک مهارت جدید )پرتاب نشان میطور که نتایج جدول شمارۀ دو همان
در سه گروه باعث ایجاد انگیزش درونی شده است، اما میانگین انگیزش درونی در  دارت(

کنندۀ حس استقالل هستند در مقایسه با دو نوع بیان آموزشی ها منتقلحالتی که آموزش
ن دهد. چنانچه لموس و همکارادیگر در مراحل اکتساب و یادداری افزایش بیشتری نشان می

ط کننده استقالل و هم در شرایگیری هم در شرایط تمرین تقویتیاد کنند( عنوان می0492)
چه فرعی  -اثرات داشتن حق انتخابهمچنین  تمرینی اجباری ازلحاظ ماهیتی انگیزشی است.

بر یادگیری حرکتی ممکن است ماهیتاً انگیزشی )و نه اطالعاتی(  -و چه مرتبط با تکلیف
یش انگیزش برای یادگیری در شرایط تمرین (؛ بنابراین افزا0492باشد )ولف و همکاران، 

ر رفتارهایی لذا اگبخش انتخابی بوده باشد، عملکرد رضایتخودکنترلی ممکن است نشانۀ 
طور درونی انگیزشی باشد، بر اساس عالقه، لذت و یا دهند بهکنندگان انجام میکه شرکت

 طور بیرونی انگیزشیه به(. در مقابل، رفتاری ک0499رضایت انجام خواهد شد )ریو و تسنگ،
های فردی، اجتناب از خطا، کسب تائید دیگران، دریافت قصد تقویت ارزشباشد احتماالً به

همچنین، نتایج پژوهش  (.9116شود )دسی و همکاران، جایزه یا اجتناب از تنبیه انجام می
 عث یادگیریهای پولی در قبال عملکرد خوب با( نشان داد که پاداش0499ابی و همکاران )

مؤثرتر یک تکلیف حرکتی در قیاس با تنبیه در قبال عملکرد ضعیف )مثالً کم کردن پول( 
که با  وجود دوپامیناند که کننده شد. این محققان عنوان کردهیا در قیاس با شرایط کنترل

پذیری انگیزش مثبت )برای مثال احساسات مثبت( مرتبط است در رخ دادن تغییرات شکل
ر های فوق و تحقیق حاض، ازجمله تحکیم حافظه، ضروری است؛ بنابراین پژوهش9هانورون

                                                           
1. Neuroplasticity 
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همگی مؤید این موضوع هستند که حس استقالل و کنترل بر محیط تمرین باعث بهبود 
( سه 9180شود. از طرفی طبق نظریه خودمختاری دسی و ریان )انگیزش درونی در افراد می

شده توسط شایستگی و ارتباط( بر کیفیت انگیزش تجربه شناختی )استقالل،نیاز اساسی روان
(. کیفیت انگیزش زمانی که یکی از این نیازها 9180فرد اثرگذار هستند )دسی و ریان، 

ذا رسد. لها برآورده شوند به سطح ایدئال مییافته و اگر هر سه آنبرآورده شود افزایش
تواند با تسهیل یا ممانعت از ب( میمحیط تمرین در طی فراگیری )ازجمله وجود حق انتخا

ای گونهتوان بهدرونی شدن انگیزش بر فرآیند یادگیری اثر بگذارد. محیط تمرین را می
کننده سطوح متفاوت تقویت و حمایت برای برآورده کردن این سه طراحی کرد که فراهم
نابراین موارد فوق رند؛ بتوانند برانگیزش و رفتار اثر بگذانوبه خود مینیاز اساسی باشد که به

تواند توضیحی برای این موضوع باشد که در این پژوهش احتماالً بیان آموزشی می
کننده استقالل در مقایسه با دو بیان دیگر تا حدی با مرتفع کردن نیازهای اساسی حمایت

( 0499شناختی در فرد بر میزان انگیزش درونی تأثیر گذاشته باشد. چنانچه سو و ریو )روان
تالش برای تقویت منابع درونی انگیزش را با برانگیختن لذت، برآورده شدن نیازها یا احساس 

ن کنند. بر همین اساس ممکچالش یا کنجکاوی در فراگیران در طی فعالیت توصیف می
کننده استقالل با دادن حق انتخاب به فراگیران در حین آموزش است بیان آموزشی حمایت

قه یا رضایت از تمرین را فراهم کند و یا با القای حالت اجبار در آموزش شرایط ایجاد عال
فی را های هیجانی منهای خودتنظیم برای کنترل واکنشکننده، زمینه تالشگروه کنترل

نوبه خود سبب تخصیص مجدد منابع اطالعاتی برای تکلیف ایجاد کرده که این امر به
ه با کاهش توجه فرد از تکلیف، احتماالً یادگیری کنندشود. درنتیجه در گروه کنترلمی

رد کننده استقالل ایجادشده است. دلیل دیگر برای اینکه عملککمتری نسبت به گروه حمایت
یابد بود میکنندۀ استقالل( بهافراد تحت شرایط ایدئال انگیزشی )برای مثال، شرایط تقویت

ود. اتصاالت شهیل اتصاالت کارکردی میتوان چنین بیان کرد که این شرایط منجر به تسمی
کارکردی شامل اتصاالت عصبی مرتبط با تکلیف هستند که میان مناطق مجزای مغز در 

(. تغییر جهت به سمت 0493شوند )برناردی و همکاران، اجراکنندگان ماهر مشاهده می
فالت یهای عصبی که برای عملکرد موفق ضروری هستند و دور شدن از شبکۀ حالت دشبکه

شود ( با استفاده از شبکۀ سالینس تسهیل می0490که مسئول تفکر خود ارجاع است )باکنر، 
(. شرایط انگیزشی غیر بهینه )برای مثال عدم استقالل( باعث 0496وایت، )ولف و لوث
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های کارکردی مرتبط با تکلیف یا محدود شدن محدود شدن تغییر جهت به سمت شبکه
ه در هایی کدهد که محیطگردد. همچنین تحقیقات نشان مییرفتار م-شدگی هدفجفت

زا هستند )ریو آن فراگیر حق انتخاب کمتری دارد یا کنترل شرایط بیشتر با مربی باشد استرس
( و ظرفیت توجه فرد از تکلیف دور شده و تمرکز بر حرکات بدن بیشتر 0499و تسنگ، 

پژوهش (. 0496وایت، ود )ولف و لوثخواهد شد و ممکن است منجر به کاهش یادگیری ش
اند هعنوان کرد( نیز مؤید نتایج تحقیقات فوق است. این محققین 0492لموس و همکاران )

ها در زمان مشاهدۀ نمایش که فراهم کردن حق انتخاب برای فراگیران که در تحقیق آن
ای بر شانهل شد و نها به استقالهای باله وجود داشت، باعث تقویت نیاز آنویدئویی پوزیشن

وجود فرصتی برای پاداش درونی عنوان گردید و درنتیجه منجر به یادگیری مؤثرتر در قیاس 
وایت با وضعیت فقدان انتخاب )گروه کنترل( شد. همچنین فرضیه ایدئال ولف و لوث

 شدگی اهداف وکند که دادن استقالل به فراگیر باعث تسهیل جفت( عنوان می0496)
شدگی اهداف و رفتار )فعالیت( به معنای ایجاد ارتباطات عصبی گردد. جفتمیرفتارها 

ل، گردد. در کمؤثری است که باعث تسهیل عملکرد شده و منجر به یادگیری بهتر می
ور که طهای فوق همسو است؛ اما همانهای تحقیق حاضر با نتایج ذکرشده در پژوهشیافته

ر مورد متغیر انگیزش درونی، متغیر اصلی بین آزمودنی در نتایج جدول شمارۀ دو گفته شد د
فی توان چنین عنوان کرد که شرایط مختلتأثیر معناداری را نشان نداد. در توجیه این مطلب می

تواند بر احساس استقالل و درنتیجه برانگیزش درونی که متعاقب حس خودمختاری در می
معنادار،  سازی اصولدر تحقیقات پیشین فراهمشود، مؤثر واقع شود. برای مثال فرد ایجاد می

به رسمیت شناختن عواطف منفی، تالش در راستای تقویت منابع درونی انگیزش و استفاده 
شده عنوان شرایط مؤثر بر احساس استقالل و انگیزش درونی مطرحاز لحن غیر کنترلی به

چرایی انجام تکلیف در این پژوهش (. بر همین اساس ممکن است 0499است )سو و ریو، 
یا مفید بودن برای فراگیران کامالً واضح نبوده باشد. بعالوه اگرچه هیچ مورد خاصی از به 
رسمیت شناختن عواطف منفی در تحقیقات یادگیری حرکتی گزارش نشده، غیرممکن است 

نندگان کتواند در شرکتبتوان احساس خستگی یا کسل شدن را نادیده گرفت که می
گروه اجبار رخ دهد. مورد سوم اینکه در برنامه پژوهشی حاضر فعالیت دارت بخصوص در 

همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که در  ممکن است برای بعضی خوشایند نباشد.
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روز دوم هیچ نوع آموزشی صورت نگرفت که این مورد احتماالً در عدم تأثیر معنادار متغیر 
 واقع شود.تواند مؤثر اصلی بین آزمودنی می

دهد که بر اساس نظریۀ خودمختاری گیری کلی این پژوهش نشان میدرمجموع، نتیجه
ان دهنده تأثیر نوع بیتواند توضیح( برآورده شدن نیاز به استقالل می9180دسی و ریان )

ها بعضی از پژوهش(. 9180آموزشی بر عملکرد انگیزشی و رفتاری افراد باشد )دسی و ریان، 
ت خود باارزش و مفید اسخودیکننده نیز بهکنند که تمرین در شرایط کنترلعنوان می

کننده استقالل ممکن است تأثیرات مثبت بیشتری (، اما بیان حمایت0499)لئوتی و دلگادو، 
از طریق  دارای تأثیری مستقیم بر یادگیریرا برانگیزد. لذا احتماالً فرصت داشتن حق انتخاب 

دهند که سرکوب نیازهای هرحال نتایج نشان مییز است. بهتحکیم حافظۀ حرکتی ن
ذکر است که در شایان تواند موجب کاهش یادگیری شود.شناختی فراگیران میروان

تحقیقات پیشین، توضیحات بسیاری برای تأثیر بهبود یادگیری در پی تقویت نیاز 
تر ردازش اطالعات عمیقها به پشده است که بعضی از آنیادگیرندگان به استقالل ارائه

( و در مقابل، بعضی از 0496؛ لیکر و همکاران، 9110اند )چن و سینگر، مرتبط بوده
کنند که استقالل یادگیرنده اصوالً بر وضعیت انگیزشی فرد تأثیر گذاشته ها عنوان میپژوهش

ود شری می( و احتماالً این امر منجر به ایجاد ارتباطات عصبی مؤث0496وایت، )ولف و لوث
(. گرچه دالیل 0492و همکاران،  گردد )لموسکه باعث تسهیل عملکرد و یادگیری بهتر می

 گیرند، اما این دو ممکن است باهمشناختی، اغلب جدا از دالیل انگیزشی موردبحث قرار می
ای عنوان راهی برتواند بههای شناختی در زمان فراگیری میمرتبط باشند. چراکه تالش

یک منبع انگیزشی درونی استفاده شود. نتیجه پژوهش حاضر نیز مقوله دوم را تأیید تقویت 
ده، پس کننده استقالل باالتر بوکند. به عبارتی در این تحقیق انگیزش در گروه حمایتمی

ده و این امر شاحتماالً القای حس استقالل به فراگیران بر وضعیت انگیزشی فرد مؤثر واقع
ر مورد هرحال، دری در این گروه نسبت به دو گروه دیگر شده است. بهباعث بهبود یادگی

مین های بیشتری وجود دارد. بر هتوان با قطعیت صحبت کرد و نیاز به پژوهشاین عامل نمی
های متفاوت شود که با تغییر در بیان آموزشی بر اساس روشاساس به پژوهشگران پیشنهاد می
ست ت، نتایج معتبرتری برای تأیید نتایج پژوهش حاضر به دآموزش و ارزیابی تکالیف متفاو

یک محدودیت در این تحقیق، ادراک دانشجویان از نحوه بیان آموزشی مربی در آورند. 
 تواند در تثبیت حس استقالل یا اجبار در فراگیران تفاوت ایجادفیلم دارت بود که این امر می
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استفاده مربی از حرکات چهره و دست )زبان که در محیط واقعی آموزش کند. درصورتی
تواند در میزان انگیزش ایجادشده در بدن( یا دادن بازخورد به فراگیران در حین آموزش می

یادگیرندگان مؤثر باشد و یا حتی ممکن است حس استقالل یا اجبار بیشتری در فراگیر ایجاد 
قالل و کننده استیان حمایتشود تحقیقاتی باهدف مقایسه بین بکند؛ لذا پیشنهاد می

وجه به بندی کلی با تدر یک جمع کننده در یک محیط واقعی تمرین صورت پذیرد.کنترل
 توان گفت که دادن حق انتخاب به فراگیران، حتینتایج این پژوهش و تحقیقات مشابه می

اشد، ب زمانی که چندان مهم نباشد، یا زمانی که میزان مهارت و بینش فراگیران ناشناخته
 های حرکتی است.راهکاری مفید برای کسب مهارت
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