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  چکیده
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  مقدمه
 زمینةدر هاهمواره یکی از اهداف مهم پژوهش

یادگیری حرکتی انسان، شناسایی شرایط تمرینی است 
رساند حد بهینه میی مهارت حرکتی را بهکه یادگیر

 ، برخی پژوهشگرانمیاندراین (.1608، 0و لی اشمیت)
های پیش از تمرین، به دستکاری با تمرکز بر فعالیت

از پژوهشگران پردازند و برخی دیگر نوع تمرین می
ازخورد و انواع ، ببه شرایط پس از اجرا توجه دارند که

(. 1668، 1و بیرد کنند )روسآن را دستکاری می
به  به این هدف، پژوهشگران درراستای دستیابی

پردازند. قبل و بعد از اجرا میبررسی اطلاعات افزودة 
از اجرا ارائه  پسکه است یکی از عواملی بازخورد 

  شود.می
، ازبین متغیرهایی که (1608) و لی طبق نظر اشمیت 

ترین ، مهمددرطی تمرین بدنی بر یادگیری اثرگذارن
پاسخ  ای است که در پایانبازخورد افزوده متغیر

های قدیمی . نظریهشود)آگاهی از نتیجه( ارائه می
صورت بود که ارائة عملکرد بازخورد بدین چگونگی

مهارت یادگیری  ،درپی، سریع و دقیق بازخوردپی
، برای اجرا در مرحلة زیرا ؛دهدحرکتی را افزایش می
مودنی را و تصویر ذهنی هر آز فراگیری مؤثرتر است

اما  ؛کندکردن هر پاسخ به هدف تقویت میبا مربوط
نتی س با نظرهایای مغایر نظریه 3فرضیه هدایتدر 

مانند  افزایش بازخورد، این فرضیهبراساس ارائه شد. 
اما  ؛شودراهنمایی بدنی منجر به اصلاح حرکت می

که به طوراست که فراگیرنده همان مشکل اینجا
-به بازخورد نیز وابسته می ،شودراهنمایی متکی می

میزان اطلاعات کاهش . (1600)مگیل،  گردد
-یادگیرنده را تشویق می ،اکتساب مدتشده درفراهم

در فرایندهای شناختی نظیر حل  طور فعالبه که کند

                                                
1. Schmidt & Lee 

2. Ross & Bird 

3. Guidance Hypothesis 

موجب  این امرکه  له و تشخیص خطا درگیر شودئمس
اشمیت و لی، ) شودمییادداری  مرحلة اجرا درتسهیل 

تواند یادگیری حرکتی، فرد زمانی می درزمینة .(1608
که الگوی  فضایی را کسب کند -یزمان اعمال پیچیدة

ص شده های تکلیف مشخحرکتی توسط محدودیت
موجود توان حرکت ازپیشصورت نمیاینباشند؛ درغیر

ا به هدف رسید و یادگیرنده سادگی اصلاح کرد ترا به
طریق اکتشاف دچار حل مناسب ازبرای یافتن راه

مطابق  (.1664، 8و اشفرد هیسمشکل خواهد شد )
اطلاعات  با وجودیادگیری امر ، 1چالش ةنقط نظریة
بیند و کاهش میزان می آسیبکم  بسیاریا ازحد بیش

با توجه به سطح  دبای الگوطریق شده ازاطلاعات فراهم
تا بتوان  باشدتکلیف  دشواری مهارت فرد یادگیرنده و

، 0گاداگنولی و لیبه یادگیری بهینه دست یافت )
سازی بنابراین، بهترین راه برای بهینه ؛(1668

سب، با توجه به بازخورد منا یادگیری استفاده از ارائة
پذیری فرد و تکلیف موردنظر است که از انعطاف

د تا درنهایت، چالش ایجادشده برخوردار باش زیادی
 د.برای یادگیرنده را درحد مطلوب نگه دار

های ترین متغیرپایانی از مهم بازخورد افزودة
تمرین بدنی در یادگیری  مگذار بر انجاشدة اثرشناخته

مند بازخورد در نقش سود. درزمینة حرکتی است
آنچه ذهن  شکی نیست؛ امایادگیری حرکتی 

این است که  را به خود مشغول کرده پژوهشگران
ثیری بر ست و چه تأبازخورد کدام ا بهترین شیوة ارائة
)ولف و  های حرکتی خواهد داشتیادگیری مهارت

 .(1601، 7چیویاکوسکی
 شدهث بحدربارة آن تازگی بهه کد بازخورع انواز ای یک
ت اسی هنجارد بازخور ،رددای انگیزش کارکردت و اس
ی اجرات پیشرفا ید عملکر درموردی اطلاعاتن آر ده ک

                                                
4. Hayes & Ashford 

5. Challenge Point Theory 

6. Guadagnoli & Lee 
7. Wulf & Chiviacowsky 
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ی واقع صورتهب ،همسالانر دیگا بی و ةمقایسر دد فر
و جان ) دشومیه ارائی( منفا یت ثبی )مواقعرغیا ی

بازخورد هنجاری  دیگر،عبارتبه(. 1607، 0اسمیت
نمراتش  دربارة که یادگیرنده اطلاعاتیبازخوردی است 

در  .کندیسه با عملکرد گروه همسان کسب میدر مقا
مقایسه  فرد با افراد دیگر کههنگامی این نوع بازخورد

ثیرات مثبت بر عملکرد، تأ ثیربر تأ، علاوهشودمی
بناری و ) دگذارمینیز پایدارتری بر یادگیری او 

مورد تواند فرد را درمی (. مقایسه1601 ضرغامی،
گاه جایگاه خود در رابطه با دیگران آ سطح مهارت و

ری برای عنوان ابزاتواند بهمیمقایسه  ،اینبنابر ؛سازد
جای  .کار رودارزیابی خود و تکامل خودپنداره به
خورد مثبت در تعجب نیست که اطلاعات این نوع باز

با توانایی هماهنگی  یحرکت جدیدفرایند یادگیری، 
این  .(1607، 1داویسجوردن و ادراکی بالاتر است )

اثر  بر فرایندهای محرک نوع بازخورد ترجیحاً
. در گذاردتأثیر میود بر یادگیری خنوبةگذارد که بهمی

وارد مقایسه با دیگران یا فرد  ،بازخوردنوع این 
ک، تواند بر محرشود که میی اجتماعی میهامقایسه

)جوردن و ثیر بگذارد عملکرد و یادگیری یادگیرنده تأ
 .(1607همکاران، 

ر ث( ا1606) چیویاکوسکیو  فول ،راستادرهمین
ا ری بندزمانف تکلیک یی یادگیرر بی هنجارد بازخور

وت تفا هاآن .کردندی بررسن جوان دانشجویا در
ی منفت و ثبوه مگرو دی یاددارا و اجرر درا ی دارامعن

د کردنه مشاهدل انتقان آزمور د اما ؛مشاهده نکردند
ی بهتری یادگیرت مثبی هنجارد بازخوره گرود افراه ک

د. داشتنی منفی هنجارد بازخوره گروه بت نسب
د بازخور هایاثر( 1606ف )ولو  3تویئل ،نهمچنی
ی تعادلف تکلیی یادگیر بری را امقایسه–یاجتماع

                                                
1. Joanne & Smith 

2. Jordan & Davis 

3. Lewthwaite  

د هر دو افراه کد رسیدنه نتیجن ایه بد و کردنی بررس
ی بهتری یادگیر، مثبتی و منفی هنجارد بازخوروه گر

د بازخوره گرور دا ام ؛دداشتنل کنتره گروه بت نسب
ا، لوسیان .بودر بیشتر اثن ایت مثبی هنجار

د خو پژوهش( در 1601) ویتئلف و ول ،یچیویاکوسک
ه کد رسیدنه نتیجن ایه بد دادنم انجان کودکای روه ک

ت دقر دری بهتی یاددارث باعت مثبی هنجارد بازخور
 (1606) و همکاران فول ،. همچنیندشویمب پرتا
د افرای توانایک ادرا افزایشا بی حته کد دادنن نشا

ل تعادن توامیی حرکتی یادگیرد و عملکرر دل کهنسا
ی مزایاه کد رسمیر نظهب ،نبنابرای داد؛د بهبوا را هنآ

 هایاثرن ایا ام ؛دباشی قو ایهپدیدی هنجارد بازخور
. اندهنشده دادم تعمی ییادگیر ةحوزه بز هنوت مثب

ثیر تأ( 1608) شفیع نیاو  جهانبخش ،اینبرعلاوه
در اکتساب و یادداری یک بازخورد هنجاری مثبت را 

بیش از بازخورد هنجاری منفی  ،مهارت پرتابی
دریافت ن چنیشده های انجامپژوهشر مروز ا. نددانست

که بیشتر مطالعات مربوط به بازخورد هنجاری  شودمی
مدت جرا و یادگیری حرکتی تکالیف بلندا درزمینة

ال . حال، سؤاندو شناختی بودهمانند تکلیف تعادلی 
هنجاری درمورد تکالیف  این است که آیا بازخورد

 ثر خواهد بود؟مدت نیز مؤکوتاه
بازخورد  اند که ارائةمطالعات نشان داده ،اینبرعلاوه 

اثر مثبت داشته های روانی لفهمؤتواند بر میهنجاری 
( در 1600) فاضلیتیری و اس ،راستا. درهمینباشد

نوع بازخورد مثبت  ای نشان دادند که ارائةمطالعه
کنندگان با اضطراب بهبود عملکرد شرکت منجر به

 سیدعظیمی و  ،همچنین .شودصفتی پایین و بالا می
که بازخورد هنجاری مثبت اثر  ( گزارش کردند1601)

نفس دختران جوان داری بر سطح فعالیت و عزتمعنا
تواند ، آگاهی و نگرشی که فرد میبنابراین دارد؛

از  ،طریق فعالیت و آموزش نسبت به خود کسب کنداز
تواند بر و می کنندة رفتار انسان استتعیین عوامل
 .تأثیر بگذاردنفس را عزت
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نفس یک ویژگی بسیار مهم انسان است که از تعز
تعریف  .دشواجتماعی و فعالیت بدنی متأثر می تعامل
چه مقدار به شایستگی، نفس این است که عزت

داشتن بودن، شجاعت و دوستموفقیت، بااهمیت
با عباراتی نفس اغلب عزت .مخودمان اعتقاد داری

گاری، سازخودارزشمندی، پذیرش خود، خوددیگر نظیر 
و حرمت نفس مترادف  شیفتگی، احترام به خودخود

ی امعننفس به(. عزت1660، 0و ابورن دنلی)است 
ارزیابی  ،مجموعرش مثبت یا منفی فرد به خود و درنگ
،  1و فرانس بیسنگر) ارزشمندی استاز حس خود دفر

فرد در نفس ورزشی بر انگیزه و شرکت (. عزت1660
شی و حفظ این مشارکت اثر دارد. در های ورزفعالیت

نفس و های مختلف تأثیر متقابل عزتپژوهش
های موفقیت و شکست در انگیزش و تجربه

یید شده تأشخصی های مختلف ورزشی و بینزمینه
( بیان 0847) گابریلماهونی و  ،راستادرهمیناست. 

ورزشکاران نخبه در مقایسه با کردند که ورزشکاران 
گیزش بیشتری نفس و اننفس، عزتغیرنخبه اعتمادبه

 محمدزاده و امرایی ملکی و دارند. نتایج پژوهش
نفس و انگیزش که بین عزتنشان داد  (1606)

، ورزشکاررفت در هر دو گروه ورزشکار و غیرپیش
های اخیر بررسی .وجود دارد داررابطة مثبت و معنا

 ،بر تمرینات منظمعلاوهورزشکاران  که دندهمینشان 
ظر روانی نیز باید در وضعیت ازن ،جدی و پیشرفته

رسد که نظر میهب ،بنابراین ؛مطلوبی قرار داشته باشند
ت های محیط تمرینی باید متناسب با ماهیدستکاری

 اساس، در پژوهشروانی ورزشکاران باشد؛ براین
ا آی کهشود پرداخته می هابه بررسی این سؤال حاضر

ی در منفت و مثبی هنجارد بازخوری انگیزشش نق
آیا  ؟نفس بالا و پایین متفاوت استفراد با عزتا

جاری مثبت و منفی در افراد با هن هایبازخورد

                                                
1. Danely & Eburne 

2. Bisinger& France 

ر یادگیری سرویس بلند نفس بالا و پایین بعزت
یک از این نوع بدمینتون تأثیر دارند؟ اثر کدام

ه اثرهای نفس بیشتر است؟ و اینکبازخوردها بر عزت
وه دارای گر تر است؛احتمالی در کدام گروه واضح

 نفس بالا یا پایین؟عزت
 

  پژوهش شناسيروش
تجربی صورت نیمهروش پژوهش حاضر به

ا مراحل اکتساب و آزمون( همراه بپس–آزمونپیش)
سالم بودند و فرم  کنندگانشرکت یادداری بود. همة

کنندگان در نامه را آگاهانه امضا کردند. شرکترضایت
دانشجوی کارشناسی پسر با  06 پژوهش تعداداین 

 هایسال بودند که در رشته 1/10±0/0میانگین سنی 
تحصیل  تهران نورنشگاه پیامبدنی داتربیتغیر
 براساس کنندگانشرکت انتخاب. کردندمی

 ورزشی سوابقی، فرد شخصاتم حاوی یاهنامپرسش
بدمینتون  تةرش هایمهارت با هاآن آشنایی میزان و

 ،آزمونها و گرفتن پیشنامه. پس از مطالعة پرسشبود
های آموزشی در دوره هایی که سابقة گذراندنآزمودنی

 بدمینتون را نداشتند، انتخاب شدند. رشتة

 هاگردآوري داده ةو شیوابزار 
آزمون سرویس بلند گیری ابزار اندازهدر این پژوهش،  

نفس عزت ةنامپرسشس و فاک اسکات و بدمینتون
کوپر اسمیت بود. آزمون اسکات و فاکس به 

گیری توانایی انجام سرویس بلند بدمینتون تا اندازه
گیری دقت سرویس بلند انتهای زمین حریف و اندازه

یی درصد و پایا 18روایی این آزمون حدود پردازد. می
لوازم موردنیاز درصد گزارش شده است.  76آن حدود 

کشیده و محکم  یک طناب کاملاًبرای اجرای آزمون 
از تور  16/8از زمین است که به فاصلة  86/1تفاعبا ار

ت محکم و پنج یک راک ،همچنین شود.نصب می
هایی با گچ یا نوار نیاز است. دایرهتوپ استاندارد مورد

 011و  81 ،71 ،11با شعاع  در گوشة انتهایی زمین
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تقاطع خط طولی و عرضی زمین  متر از نقطةسانتی
 متری جزوسانتید. خطوط دو نشویک نفره رسم می

شوند. مطابق شکل یک دایره محسوب می
( در قطر زمین مخالف با A) شونده در نقطةآزمون
را با کند توپ گیرد و تلاش میها قرار میدایره

ها بفرستد. هر سمت آنطناب به سرویس بلند از روی
برای این  .در شکل است یدایره دارای امتیاز مشخص

یس انجام شده است. امتیازگذاری سرو 16آزمون 
روی خطوط دایره که صورت است که هر توپ بدین

کند و تر را کسب میکوچک ، امتیاز دایرةفرود آید
ازها از بیست سرویس مجموع امتی ،امتیاز فرد

توپ از روی عبور ست. امتیازدهنده باید ه اشدانجام
کند خوبی مشاهده ها بهروی دایرهطناب و فرود آن را 

 اعلام کند.آزمونگر  تیاز را با صدای بلند بهو نیز ام

امتیازی  ،هایی که از روی طناب عبور نکنندتوپ
 (.یک )شکل نخواهند داشت

 14 (0807نفس کوپر و اسمیت )نامة عزتپرسش
مربوط به چهار زیرمقیاس  السؤ 16 .سؤال دارد

، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی و نفس عمومیعزت
نفس عزتسنج میزان درون هایهشت ماده با پرسش

های بلی یا خیر مشخص ها را برحسب پاسخآزمودنی
، باشد 6-11ند. اگر مجموع امتیازات فرد بین کنمی

وی وع امتیاز نفس پایینی دارد و اگر مجمفرد عزت
یی برخوردار نفس بالاباشد، وی از عزت 10-16بین 

ر ایران و خارج از ایران نشان ها داست. بررسی
قبولی ین آزمون از اعتبار و روایی قابلکه ادهند می

( پایایی 1667) هادوی ای،در مطالعهبرخوردار است. 
درصد  47کردن را با روش دونیمهنامه این پرسش

 است.  کردهگزارش 

 
جهت زدن سرویس .7 شکل

 ش پژوهشرو
آزمون در زمین استاندارد بدمینتون انجام مراحل  همة

سرویس  ةالگوی صحیح ضربآزمونگر ابتدا  .انجام شد
ای به کلامی و مشاهده ةبه شیورا بلند فورهند 

 که در پشت صورتبدین کرد.کنندگان ارائه شرکت
وزن بدن روی پای عقب و پای  ،بایستیدخط سرویس 

توپ در  ،زمین حریف به پنجه رو جلو روی پاشنه و
راکت در  یرد،قرار گبالای کمر  عدست چپ در ارتفا

ها راستای شانهراکت در ،اشدآرنج خم ب و دست راست
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توپ از ارتفاع بالای  ،با حرکت دست راست گیرد،قرار 
در  .شودو در زیر کمر به توپ ضربه زده  ودکمر رها ش

خود را گرم د خواسته شد جلسات از افرا همة ابتدای
های نامهاول بعد از تکمیل پرسش ةدر جلس کنند.

نجام کار و امضای ا ةنحو ةمربوط و توضیح کلی دربار
که را وشش ک 06 هاکدام از آزمودنیهر ،نامهرضایت

 06 ،و سپس ندمشاهده نمود کرد،مربی اجرا می
کنندگان ز شرکتند. اوشش تمرینی را اجرا کردک

با آزمون سرویس بلند اسکات و فاکس  آزمونپیش
کنندگان با توجه به شرکت ،ر ادامه. دگرفته شد
 و تکمیلآزمون شده در پیشامتیازات کسبمیانگین 

نفس پایین عزت 6-11)نمرات  نفسعزت ةامنپرسش
ازی در سبا روش مشابه ،نفس بالا(عزت 10-16 و

بازخورد هنجاری  نفر( 01)هر گروه  هایهیکی از گرو
بازخورد هنجاری مثبت با  ،نفس بالامثبت با عزت

نفس بازخورد هنجاری منفی با عزت، نفس پایینعزت
 نفس پایینبازخورد هنجاری منفی با عزت، بالا

  .نددبندی شتقسیم
هر هفته دو  مدت شش هفته وها بهنیدزموآ ،سپس

کوشش بازخورد را طبق  36ه جلسه و هر جلس
ند. پروتکل تمرین مربوط به گروه خود دریافت کرد

، نفس بالابا عزت گروه اول بازخورد هنجاری مثبت
 که در پایان هر جلسه پیشرفت اجرای فردصورتبدین

گروه به او اعلام نگین عملکرد بهتر از میادرصد  16
نفس با عزت بازخورد هنجاری مثبت گروه دوم. شدمی

که در پایان هر جلسه پیشرفت صورتبدین پایین،
هتر از میانگین پیشرفت دیگر بدرصد  16 اجرای فرد

وم بازخورد گروه س .دشبه او اعلام میندگان کنشرکت
 ،نفس بالا که در پایان هر جلسههنجاری منفی با عزت

تر از عملکردش عیفضدرصد  16د پیشرفت اجرای فر
 گروه چهارم بازخورد  د.شبه او اعلام می

نفس پایین که پیشرفت اجرای با عزت هنجاری منفی
از عملکردش به او اعلام  ترضعیفدرصد  16د فر

در  و شدمیهای مختلف ثبت گروه اتامتیاز .شدمی
 06 تمرینی ةافراد در یک جلس ،ششم ةپایان هفت

عنوان ها بهو نمرات آن ندکردمیکوششی شرکت 
 ونساعت پس از آزم 84. شدمیآزمون اکتساب ثبت 

بود، از  کوشش 06ل شامکه  یادداری اکتساب، آزمون
 گونهین مرحله هیچدر ا. ها گرفته شدآزمودنی

 د.افراد ارائه نش هبازخوردی ب

 هاپردازش دادهروش 
 0اسمیرنوف -کلموگروف آزمون از هاداده تحلیل برای
 آزمون از و هاداده بودنطبیعی توزیع بررسی برای
 از. شد استفاده هاواریانس همگنی آزمون برای 1لون

 هایافته تحلیل برای راههیک واریانس تحلیل آزمون
 از ،همچنین .شد استفادهاکتساب  و یادداری ةمرحل در

 جایگاه نمودنمشخص برای 3توکی پیگردی آزمون
 با هاداده وتحلیلتجزیه. گردید هاستفاد هاتفاوت

 انجام 16نسخة  .8اس.پی.اس.اس افزارنرم از استفاده
  .نظر گرفته شددر 61/6شد و سطح معناداری کمتر از 

 

 هایافته
شامل  حاضر ، نمونة پژوهشکه اشاره شدگونههمان

های مختلف دانشگاه نفر دانشجویان پسر رشته 06
. سال بود 1/10±0/0با میانگین سنی  تهران نورپیام

 های تمرینی با توجه، عملکرد و پیشرفت گروهدر ادامه
شکل دو و در  ،نفسبه نوع بازخورد و میزان عزت

  آورده شده است.جدول یک 

                                                
1. Kolmogorov-Smirnov Test 

2. Levn Test 

3. Tukey's Pursuit Test 

4. SPSS 
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اريدآزمون، اکتساب و یادپیش در هاي تمرینیگروه عملکرد .3 شکل
 

و انحراف استاندارد نمرات  میانگینیک  در جدول
 .گروه ارائه شده استکنندگان چهار نفس شرکتعزت

شود که میانگین با توجه به نتایج جدول مشخص می
  -بازخورد هنجاری مثبت هایای گروهبر نمرات

 

 -نفس بالا، مثبتعزت -نفس بالا، منفیعزت
ترتیب ، بهنفس پایینعزت -نفس پایین و منفیعزت

 است. 81/13، 18/13، 10/17، 70/10

 

حسب گروهکنندگان برنفس شرکتزتنمرات ع میانگین و انحراف استاندارد .7جدول 

 شاخص
 مثبت

 نفس بالاعزت

 منفی

 نفس بالاعزت

 مثبت

 نفس پایینعزت

 منفی

 نفس پایینعزت

 81/13 18/13 10/17 70/10 میانگین
 38/0 78/0 60/1 81/0 استانداردانحراف 

 

های گروه استاندارد انحراف و میانگین نمرة جدول دو
یادداری،  آزمون، اکتساب وپیش مراحل دررا  تمرینی

دهد. مینشان  بدمینتوندر امتیاز مهارت سرویس 
های گروه بازخورد آزمودنی ،براساس این جدول

 اکتساب و یادداری  طی مراحلعزت نفس بالا  -مثبت

 

 

دست امتیاز بیشتری نسبت به سه گروه دیگر به
عزت -بازخورد هنجاری مثبت بعد از گروهاند. آورده

عزت نفس بالا امتیاز  -نفینفس بالا، گروه بازخورد م
است. همچنین، گروه بازخورد  کردهبیشتری کسب 

نسبت به  ین نیز امتیاز بیشتریعزت نفس پای -مثبت

6
1
06
01
16
11
36
31
86
81
16

مثبت و عزت نفس باال مثبت و عزت نفس پایین

منفی و عزت نفس باال منفی و عزت نفس پایین
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 کسب کرده است.داری اکتساب و یادعزت نفس پایین در مراحل  -گروه بازخورد منفی

 

 اريدآزمون، اکتساب و یادپیش در هاي تمرینیگروه استاندارد انحراف و میانگین نمرة. 3 جدول

 یادداري اکتساب پیش آزمون نوع تکلیف

 گروه بازخورد مثبت
 نفس بالاعزت

 33/18 00/81 66/16 میانگین

 63/7 84/7 81/4 استانداردانحراف 

 گروه بازخورد مثبت
 نفس پایینعزت

 33/11 66/38 66/04 میانگین

 38/0 31/0 78/7 استاندارد انحراف

 گروه بازخورد منفی
 نفس بالاعزت

 00/10 66/30 00/04 میانگین

 00/4 30/7 01/8 استاندارد انحراف

 گروه بازخورد منفی
 نفس پایینتعز

 33/7 00/00 66/16 میانگین

 83/1 07/0 81/4 استاندارد انحراف
 

بهتر  عملکرد و دقت ،که نمرات بالاتر شایان ذکر است
دهد. نتایج آزمون تحلیل ها را نشان میآزمودنی

آزمون  راهه نشان داد که با توجه به آمارةواریانس یک
(033/6=P تفاوت )جود ندارد.ها ور بین گروهمعنادا 

را در مرحلة اکتساب نشان  هانتایج سرویسسه جدول 
 ،شودجدول مشاهده میاین که در طورهمان .دهدمی

بین سرویس  ،(P=660/6با توجه به سطح معناداری )
 ت معنادار اکتساب تفاو در مرحلةها بلند بدمینتون گروه

 

 

ی هاتجایگاه تفاوکردن وجود دارد. برای مشخص
آزمون پیگردی توکی استفاده ها از موجود در گروه

یگردی توکی نشان داد که در نتایج آزمون پ شد.
نفس بالا با عزت-مثبتهای مرحلة اکتساب، بین گروه

-مثبت ،(P=660/6نفس پایین )عزت-منفی
نفس پایین عزت-منفی بافس پایین نتعز

(660/6=Pو منفی )-با منفینفس بالا عزت-
وجود  تفاوت معنادار ،(P=660/6) نفس پایینعزت
 دارد. 

 اکتساب واریانس در مرحلة تحلیلهاي آزمون یافته. 2جدول 

 سطح معناداري F میانگین مجذورات درجات آزادي  مجموع مجذورات عنوان

 660/6 106/37 111/0481 3 007/1110 گروهیبین
   684/88 10 007/1780 گروهیدرون

    18 333/4173 کل
 

ج شود، نتایمشاهده میچهار که در جدول طورهمان
آزمون تحلیل واریانس، در مرحلة یادداری تفاوت 

 ( بین گروه ها نشان داد. برایp=660/6)را داری معنا
آزمون ها از در گروهی موجود هابررسی جایگاه تفاوت

نتایج آزمون پیگردی  .پیگردی توکی استفاده شد

های بین گروه، یادداری مرحلة توکی نشان داد که در
نفس پایین عزت-نفس بالا با منفیعزت-مثبت

(660/6=Pمثبت ،)-نفس پایین و منفیعزت-
نفس عزت-منفینیز ( و P=660/6پایین )نفس عزت

( تفاوت P=660/6ن )نفس پاییعزت-بالا با منفی



 372                                                                                          ... بازخورد  درتأثیر سنفت عزنقش واسطه اي 

 

دار وجود دارد. همچنین در مرحلة یادداری، نمرات معنا
لا نسبت به نفس باعزت-گروه بازخورد هنجاری مثبت

 . سه گروه دیگر بهتر بود

 

 گروهواریانس در مرحلة یادداري در چهار  تحلیلهاي آزمون یافته .4جدول 
 سطح معناداري F میانگین مجذورات درجات آزادي مجموع مجذورات عنوان

 660/6 300/30 333/0164 3 666/8111 گروهیبین
   681/84 10 333/1083 گروهیدرون

    18 333/7104 کل

 

 گیری بحث و نتیجه
ز انجام این پژوهش بررسی و مقایسة کلی اهدف 

بازخورد هنجاری بر میزان یادگیری مهارت  ثیرتأ
سرویس بلند بدمینتون در مراحل اکتساب و یادداری 

روه نفس بالا و پایین در چهار گدر افراد با عزت
نفس بالا، عزت-ترکیبی )بازخورد هنجاری مثبت

بازخورد نفس پایین، عزت-بازخورد هنجاری مثبت
بازخورد هنجاری  ،نفس بالاعزت-هنجاری منفی

و  اکتساب در مرحلة. نفس پایین( بودعزت-منفی
های مختلف بین گروه یتفاوت معنادار ،یادداری

گروه بازخورد هنجاری  کهصورتبدین اهده شد؛مش
نفس بالا عملکرد بهتری نسبت به دیگر عزت -مثبت
تر نشان دقیقهای بررسی های تمرینی داشت.گروه

نفس عزت-که بین گروه بازخورد هنجاری مثبت ندداد
نفس عزت-های بازخورد هنجاری مثبتبا گروهبالا 

 با نفس بالاعزت-بازخورد هنجاری منفی ،پایین
نفس پایین تفاوت عزت-بازخورد هنجاری منفی

 با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی .وجود دارد دارمعنا
داخل و  نفس درنجاری با عزتترکیبی از بازخورد ه

مورد ابتدا به بحث در ،است خارج از کشور انجام نشده
به بحث در رابطه با  ،ری و سپسبازخورد هنجا

بیانگر  خت. نتایج این پژوهشنفس خواهیم پرداعزت
هایی ترین متغیرقوی این مسئله است که بازخورد از

 های حرکتی مؤثر است.است که بر یادگیری مهارت
ترین و با نظر سینگر که بازخورد را قوی ن اثر مثبتای

ترین متغیری دانسته که ناظر یادگیری رفتاری ثرمؤ
پژوهشگرانی  ا نظرو ب خوانی داردهم ،انسان است

در یادگیری  ش بازخورد راکه نقتاب چون برمن و 
. (1667بشارت، ) خوانی نداردهم ،دانندثر نمیمؤ

هدایت  با فرضیةحاضر نتایج پژوهش  ،همچنین
که معتقدند بازخورد  (0848) 0،اشمیت و والتر سالمونی

طول فرد را برای اجرای صحیح مهارت در افزوده
 اساس یادگیری .، همسو استکندتمرین هدایت می

و اگر فراگیرنده به کمک ست ا آگاهی از نتیجه و خطا
درونی یا بیرونی از خطای خود آگاه نشود،  بازخورد

ایج پژوهش یادگیری منجر نخواهد شد. نتتمرین به 
ز بازخورد هنجاری هایی که اگروهحاضر نشان داد 

ی اکتساب و یاددار مرحلة در ،کردندمثبت استفاده 
 .ی داشتندتردارآزمون پیشرفت معنایشنسبت به پ

های بازخورد هنجاری مثبت گروه ،همچنین
های بازخورد نفس بالا و پایین( نسبت به گروه)عزت

فس بالاو پایین( عملکرد بهتری نهنجاری منفی )عزت
ف و ولی، چیویاکوسکا، لوسیان ،مشابه طور. بهداشتند

دو گروه  در پژوهش خود که در (1601) ویتئل
بازخورد هنجاری مثبت و گروه کنترل روی کودکان 

ه بازخورد هنجاری نشان دادند که گرو ،انجام دادند
و یادداری عملکرد بهتری  اکتساب مثبت در مرحلة

                                                
1. Salmoni, Schmidt & Walter 
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 ، نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعة. همچنینداشتند
که در  ی داردخوانهم( 1600) جهانبخش و همکاران

و ثیر بازخورد هنجاری مثبت پژوهش خود به بررسی تأ
پرداختند. نتایج کودکان  در منفی بر دقت پرتاب

هنجاری  نشان داد که گروه بازخوردها آن پژوهش
ثیر گروه بازخورد هنجاری منفی تأت نسبت به مثب

  .عملکرد و یادگیری بهتری داشتند
 که آیا ارائة این بود پرسش عملی در پژوهش حاضر

وت افراد در میزان کنار تفادربازخورد هنجاری 
مد است؟ و نفس، یک ابزار آموزشی کارآبودن عزتدارا

م نوع از ترکیب کداکه هدف آن درک این مطلب بود 
نجاری و پایین و بازخورد ه نفس بالاافراد با عزت

بیشتری بر یادگیری  ثیرتواند تأ)مثبت یا منفی( می
گروه که راستا نتایج نشان دادند داشته باشد؟ دراین

ها در بازخورد هنجاری مثبت نسبت به سایر گروه
 .کسب کردندیادداری نمرات بهتری و  آزمون اکتساب

 این پژوهش با نتایج پژوهشآمده از دستهنتایج ب
در مرحلة اکتساب و یادداری  (1606ولف و همکاران )

به بررسی اثر بازخورد هنجاری بر ها آن .ستهمسو نی
د و تفاوت بندی پرداختنیادگیری یک تکلیف زمان

دلیل این . داری را در دو گروه مشاهده نکردندمعنا
ف، تفاوت در نوع تکلی بتوان بهاید شرا خوانی همنا

 ها و جامعة پژوهشآزمودنیپیچیدگی تکلیف، سن 
آمده از این پژوهش با نتایج دستهنتایج ب .نسبت داد

در  (1601)0لئویت چیویاکوسکی، ولف و  ،اویلا  مطالعة
ها در پژوهش خود آن خوانی دارد.یادداری هم مرحلة

ری نفر از کودکان در دو گروه بازخورد هنجا 31 درکه 
ن نتیجه رسیدند که یابه  ،انجام دادندمثبت و کنترل 

عث یادداری بهتر در دقت بازخورد هنجاری مثبت با
پژوهش های ، یافتههمچنین .شودپرتاب می

                                                
1. Avila, Chiviacowesky, Wulf, 

Lathwite 

های با یافته (1664)1 چینوویمارت هاچینسون، شرمن و
به بررسی اثر ها آن .خوانی داردحاضر هم مطالعة

نفر از  71 درادراک و تلاش  مدی برآدستکاری خودکار
ماه  0مدت سال به 08سنی با میانگین  دانشجویان
در سه گروه  هفته( دقیقه ای در 36 )سه جلسة

مورد زخورد ساختگی دربا استفاده از با و پرداختند
 ،ستای گرفتن با دستتکلیف تولید نیروی ای

نتایج نشان داد  کاری کردند.را دستکارآمدی خود
-حد متوسط نشان می بازخوردی که اجرا را بالاتر از

دهد می لذت از تکلیف را افزایش وکارآمدی خود ،دهد
مانند میانگین  اطلاعات هنجاری به افراد و ارائة

تواند یک می ها در یک تکلیفامتیازات یادگیرنده
. اگر چنین اصل قوی برای ارزیابی اجرای فرد باشد

باعث  ،هنجاری برای فرد مطلوب باشد مقایسة
واکنشی مثبت و علاقه به مدی، خودآرکاافزایش خود

 ،درمقابلشود. یادگیری بهتر می ،نتیجهکلیف و درت
منجر پیامدهای منفی مقایسه با هنجار ممکن است 

واکنشی منفی و کاهش مدی، خودآبه کاهش خودکار
 ،دیگرعبارت. بهدنانگیزه برای تمرین مهارت شو

باعث از میانگین است دانستن اینکه اجرای فرد بالاتر 
های مربوط به خود و کاهش کاهش نگرانی

، نتیجهشود؛ درهای فعال در فرایند پردازش میلتدخا
ثرتر تکلیف را اجازه ادارة مؤ های خودکاربه فرایند

 احتمالاً ، تمرکز بیشتر بر خودهدایتیمقابل. دردهدمی
 تر از میانگین استاجرای پایین دراز آگاهی فرد ناشی 

 افزایش با اینکه حتی و (16663، اشمیت و رایسبرگ)
 یادگیری و عملکرد در کهنسال افراد توانایی ادراک

بخشید  بهبود را هاآن تعادل توانمی حرکتی
نظر به (.1664، چینوویمارت هاچینسون، شرمن و)

دلیل برتری بازخورد هنجاری مثبت نسبت به رسد می
کنندگانی بازخورد هنجاری منفی این باشد که شرکت

                                                
2. Hutchinson, Sherman & Martinovic 

3. Schmidt & Wisberg 
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، تمرکز عملکردشان زیر میانگین است که معتقدند
، همچنین .خود را بیشتر بر توجه به تکلیف قرار دهند

آگاهانه تلاش نگرانی درمورد عملکرد منجر به افزایش 
د که شومیبرای کنترل حرکات با هدف بهبود اجرا 

برای  حرکات، معمولاً این افزایش در کنترل آگاهانة
)هاچینسون و همکاران،  تاجرا و یادگیری مخل اس

با های خوب ارائة بازخورد پس از کوشش(. 1664
استفاده از نقش انگیزشی بازخورد تأثیر بیشتری بر 

های بادامی و نتایج پژوهش با. این یافته یادگیری دارد
که ( 1600) سبزیاحمدی و  (،1600) واعظ موسوی
 با بازخورد گروه برتریبه خود  در مطالعات

اشاره داشتند،  ناموفق به نسبت موفق هایکوشش
را باورهای فرد  ،کارآمدیخودانتظارات  .خوانی داردهم

 ام یک تکلیف معین یا کسب نتیجةدر توانایی انج
د. این انتظارات به نکنتشریح می مشخص

بلکه به  د؛نشومربوط نمی هایی که فرد داردمهارت
-می ، که می تواند اجرا کندآنچه  دربارة فرد قضاوت

 خود توجه بالاترکارآمدی خود انتظارات با پردازد. افراد
 کوشش و نمایندمی اجراحالدر تکلیف برمتمرکز  را

 انتظارات با افراد کهدرحالی کنند؛می بیشتری
 مضطرب سرعتبه ممکن است ترپایینکارآمدی خود

 منحرف دردسترس هایحلراه از خود را توجه وشوند 
کند که انتظارات ( بیان می0881) 0گومز .و دور کنند

طریق چهار دسته اطلاعات ند ازتوانمیکارآمدی خود
-آمیز، تجارب جانشین، ترغیبعملکرد موفقیتشامل 

د و نهای انگیختگی ایجاد شوهای کلامی و حالت
 اطلاعات هنجاری به، ارائة کلیطوربه .دنتوسعه یاب

تکلیف  در یک گیرندهافراد مانند میانگین امتیاز یاد
تواند مبنایی قوی برای ارزیابی عملکرد ی میحرکت

برای فرد  ایهنجاری اگر چنین مقایسة شخص شود.
تواند منجر به افزایش می ،مطلوب و مساعد باشد

 های مثبت و لذت از تکلیف شودکنشواکارآمدی خود

                                                
1. Gomes 

در پژوهش  ،. همچنین(1664)هاچینسون و همکاران، 
ان گدکننکه شرکت هایی وجود داشتحاضر نشانه

 بودبهتر از میانگین عملکردشان  کهبازخورد را وقتی
اجرای زیر  دهندةکه بازخورد نشانه با وقتیدر مقایس

، اینبر. علاوهدادندترجیح می میانگین بود،
روه بازخورد هنجاری مثبت گ گان دردکننشرکت

ه در کحالی؛ دربازخورد دریافت کنند دادندترجیح 
زخورد هنجاری منفی کنندگان گروه باشرکتبرخی از 

 شد.چنین چیزی مشاهده ن
نفس یکی از حاضر نشان داد که عزت تایج پژوهشن

ار و در هر چه متغیرهای اصلی در یاگیرندگان است
 افراد با ،شدهنظر از نوع بازخورد ارائهروه و صرفگ

 در مرحلةهم الا عملکرد بهتری را نفس بعزت
نمایش از خود به یادداری لةدر مرح هماکتساب و 

رادی که نمرات بالاتری ه افکمفهومبدین .انداشتهگذ
ادی که نمرات در مقایسه با افر ،نداکسب کرده

 .دارند نفس بالاتریعزت ،اندتری کسب کردهپایین
،محمد زاده،سید ملکی  نتایج پژوهش با یافتهاین 

در ها آن ی دارد.خوانهم( 1600) زمانی عامری و
نفس و انگیزش بین عزتکه خود نشان دادند  مطالعة

و غیرورزشکار رابطة پیشرفت در هر دو گروه ورزشکار 
فر و ، سعادتهمچنین وجود دارد. دارمثبت و معنا

بین را داری ( ارتباط مثبت و معنا1601مکاران )ه
ی گزارش کردند که نفس و فعالیت ورزشی هوازعزت

 است. حاضر همسوبا نتایج مطالعة 
بین دو گروه افراد با  ،براساس نتایج مطالعة حاضر 

 نفس پایین تفاوت معنادارافراد با عزتنفس بالا و عزت
که افراد دارای معناد. بدیندر عملکرد مشاهده ش

نفس لا در مقایسه با افراد دارای عزتنفس باعزت
این  .هستندپایین دارای توانایی یادگیری کمتری 

 (1606) های محمودی و بتسریافته راستا باهم یافته
نفس عزت هد حاکی از آن است که افراد باشوا است.

تر هستند و افرادی که بالا در عملکرد تحصیلی موفق
ر ، مشکلات بیشتری دتری دارندنفس پایینعزت



 7231، بهار 32شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                                 372

 

راد تبیین کرد که اف چنین توانمی یادگیری دارند.
خوردگی عاطفی و دارای اختلال یادگیری با سر

امر ین که ارو هستند بهصیلی بیشتری رومشکلات تح
نفس عزت شود.ها مینفس آنمنجر به کاهش عزت

را از  ممکن است افراد پندارة ضعیفبسیار پایین و خود
 د؛های خود باز دارها و مهارتارزیابی عینی استعداد

به  از خود دارند، تبدیلاین افراد دیدگاه منفی که  ،زیرا
-اطلاعات را از پشت آن می که همةشود عینکی می

وردار نفس بالاتری برخافرادی که از عزت اما ینند؛ب
و مسائل و  هستندتر نسبت به محیط سازگار ،هستند

نفس ، عزتهمچنین ری دارند.مشکلات رفتاری کمت
ازگاری فرد با مشکلات کاهش انفعال و سموجب 

انگیزد و میرائل بو شخص را به چالش با مس شودمی
. شودمیفردی میان بهتر روابطچهسبب مدیریت هر

نفس در افراد کارایی امید و دیگر، عزتعبارتبه
، 0آگاروالراج و ) همراه خواهد داشتبینی را بهخوش
1661) . 

که دهد حاضر نشان می های مطالعةیافته ،کلیطوربه
 .گذاردمیثیر تأبر یادگیری  دعواقب انگیزشی بازخور

واقعیت آگاه متخصصان باید از این مربیان، معلمان و 
ندرت اطلاعات خنثی فراهم باشند که بازخورد به

 .همیشه دارای نقش انگیزشی است یباًکند و تقرمی
به توجه  نقش انگیزشی بازخورد و شرایط تمرین نیاز

. دنیادگیری حرکتی دار بیشتری در مطالعات آیندة
های حاضر برای محیط پژوهشهای یافتهتوجه به 

تمایل به دادن  آموزشی و عملی که در آن مدرسان
گیری از اشتباهات و هدایت بازخورد برای جلو

 لازم است. ،فراگیرنده به الگوی حرکتی درست دارند
 
 
 
 

                                                
1. Raj & Agarwal 

 منابع
1. Ávila, T. G., Chiviacowsky, C., Wulf, 

G., & Lethwaite, R. (2012). Positive 

social-comprative feedback enhances 

motor learning in children. Psychology 

of Sport and Exercise, 13(6), 849-53. 

2. Ahmadi, P. Sabzi, A. Heirani, A. 

Hasanvand B. (2011) The effect of 

feedback after good ,goodpoor trials, 

and self-control conditions an 

acquisition and learning of force 

production task. Facta Universitatis, 

Series: physical education and sport. 

9(1); 35-43. 

3. Azimi, R., & Seyed, F. (2015). Impact 

of body composition feedback on 

physical activity, fat percentage, and 

self-esteem of young girls. Salamat 

Behdasht Ardabil, 7(3), 312-20. (In 

Persian) 

4. Badami R, Kohestani S, Taghian F. 

(2011). Feedback on more accurate 

trials enhances learning of sport skills. 

World applied sciences :journal. 133; 

537-40. 

5. Besharat, M. A. (2007). Can 

observational practice facilitate error 

recognition and movement production, 

Research for Quarterly Exercise and 

Sport, 4, 331-4. (In Persian) 

6. Banari, N., Zarghami, M., & Savari, 

M. R. (2016). The effect of normal 

feedback on learning of throwing skill 

in 8-10 years old mentally retarded 

children in Ahvaz. First National 

Conference on Sport Sciences 

Developments in Health, Prevention, 

and Championship, Tehran, iran. (In 

Persian) 

7. Bisinger, C., Laure, P., & France, A. 

M. (2006). Regular extracurricular 

sports practice does not prevent 

moderate or severe variations in self-

esteem or trait anxiety in early 

adolescents. Journal of sport science & 

medicine, 2006, 5(1), 124. 

 



 7231، بهار 32شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                                 371

 

 

8. Donnelly, J. W., Eburne, N., & 

Kittleson, M. (2001). Mental health: 

Dimensions of self-esteem and 

emotional well-being. Boston: Allyn 

and Bacon. 

9. Estiri, Z., & Fazeli, M. (2016). The 

role of trait anxiety in impact of 

positive and negative feedback on 

learning of power task. Sports 

Psychology Studies, 18, 201-7. (In 

Persian) 

10. 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, 212-24 

11. .Gomes, D.R. (1980). The influence of 

motor task types on 

modeleffectiveness. Unpublished 

doctoral dissertation journal sport 

psychology. (3), 17-29. 

12. Hayes S. J., Ashford. D., & Bennett. S. 

J. (2008). Goal-directed imitation: The 

means to an end. Acta Psychologica, 

127, 407–15. 

13. Hadavi, F. (2007). Measurement and 

evaluation in physical education. 

Tehran: Teacher Training University. 

(In Persian) 

14. Hutchinson, J. C., Sherman, T., & 

Martinovic, N. (2008). The effect of 

manipulated self-efficacy on perceived 

and sustained effort. Applied Sport 

Psychology, 20, 457-72. 

15. Jahanbakhsh, H. Boshary, N. (2014). 

The effect of normative feedback on 

the learning of target shooting skills in 

children aged 8 to 11 years: Journal of 

Growth and Learning. 6(10), 120-7. 

16. Jordan, P. Davis, M. Mazloom, P. 

(2017). Brief motivational interviewing 

and normative feedback for 

adolescents: Change language and 

alcohol use outcomes. Journal of sport 

science & medicine, 6(10), 215-20. 

17. Joanne, R., Smith, W. R. (2017) When 

and how does normative feedback  

 

reduceintentions to drink 

irresponsibly? An experimental 

investigation. Addiction Research & 

Theory, 26(4), 2-19. 

18. Lewthwaite, R., & Wulf, G. (2010). 

Social-comparative feedback affects 

motor skill learning. Quarterly Journal 

of Experimental Psychology, 63, 738-

49. 

19. Avil, L. T., chiviacowsky, S., Wulf, 

G., & Lethwaite, R. (2012). Positive 

social-comprative feedback enhances 

motor learning in children. Psychology 

of Sport Exercise and, 13(6), 849-53. 

20. Magill, R. A. (2011). Motor learning 

and control: Concepts and applications 

(9th ed). McGraw-Hill publisher. 

21. Maleki, B., Mohammadzadeh, H., 

Seyyed Ameri, M. H., & Zamani Sani, 

H. (2011). Investigating the 

relationship between self-esteem and 

developmental motivation in 

successful and unsuccessful athletes in 

West Azarbaijan. Research in 

Rehabilitation Sciences, 7(1), 83-74. 

(In Persian) 

22. Mahmoudi, A., & Betsur, N. (2010). 

Relationship between adjustment and 

self-estee alexithymia scale with a 

sample of Iranian students. 

Psychological Reports, (1), 75-86. (In 

Persian) 

23. Mahoney, M. J., Gabriel, T. J., & 

Perkins, T. J. (1987). Psychological 

skills and exceptional athletic 

performance. The Sport Psychologist, 

1(3), 189-99. 

24. Raj, P., & Agarwal, S. (2005). 

Behavioural intervention in school 

setting: Enhancing self-esteem and 

controlling behavioural problems. 

National Academy of Psychology, 

50(4), 348-51. 

25. Ross, D., & Bird, A. M. (2004). Effect 

of modeling and videotape feedback 

and bowling motor skills: Theory into 

practice. Human Movement Science, 1, 

35-62. 

26. Schmidt, R, A., & Wisberg, C, A. 

(2000). Motor learning and 



 7231، بهار 32شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                                 372

 

performance: A problem-based 

learning approach (2nd ed.). 

Champaign, IL: Human Kinetics.  

27. Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2014). 

Motor control and learning: A 

behavioral emphasis (5th ed.). 

Champaign, IL: Human Kinetics. 

28. Salmoni, A., Schmidt, R. A., & Walter, 

C. B. (1984). Knowledge of results and 

motor learning: A review and critical 

reappraisal. Psychological Bulletin, 95, 

355-86. 

29. Wulf, G., Chiviacowsky, S., & 

Lewthwaite, R. (2010). Normative 

feedback effects on learning a timing 

task. Research Quarterly for Exercise 

and Sport, 81, 425-31. 

30. Wulf, G., Chiviacowsky, S., & 

Lewthwaite, R. (2012). Altering 

mindset can enhanced motor learning 

in older adults. Psychology and 

Ageing, 27, 14-21. 

 

 استناد به مقاله

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahmasbi, F., & Naghdi Fathabadi, A. (2018). Mediating Role of Self-

Esteem in Impact of Normative Feedback on Badminton Service Skill 

Learning. Journal of Sport Psychology Studies, 23; Pp: 205-218. 

(In Persian). Doi: 10.22089/spsyj.2018.5404.1560 

 

بازخورد  ریتأث نفس درای عزتنقش واسطه(. 0387. )ا، آبادیفتح ینقد ، و.ف، طهماسبی
شناسی ورزشی، شماره . مجله مطالعات رواننتونیبدم سیمهارت سرو یریادگیبر  یهنجار

 spsyj.2018.5404.1560/10.22089 . شناسه دیجیتال:161-104، ص. 13

 

 



 373                                                                                          ... بازخورد  درتأثیر سنفت عزنقش واسطه اي 

 

Mediating Role of Self-Esteem in Impact of Normative 

Feedback on Badminton Service Skill Learning1 
 

 
Received: 2018/01/16                        Accepted: 2018/05/26 

 

Abstract 

Providing normative information to individuals may be a strong principle for 

evaluating their performance. The normative feedback improves self-

efficacy, positive self-response, interest in task, and better learning. 

However, this study aimed to investigate the effects of normative feedback 

on individuals with high and low self-esteem in learning long badminton 

service. For this purpose, using random sampling method, 60 student males 

of Delfan Payame Noor University, were selected as sample. In order to 

homogenize the participants, a pretest which was consisted of 10 attempts 

was conducted. Based on obtained scores and Cooper’s Self-esteem 

Questionnaire, the subjects were randomly assigned into 4 groups. After 

twelve of acquisition sessions, Post- test and 48 hours after Post- test, 

Retention test were conducted. The findings showed that the positive 

normative feedback in participants with high self-esteem had a more 

facilitating effect on learning of long badminton service skill during 

acquisition and retention stages. 
 

Keywords: Acquisition, Normative Feedback, Badminton Service, Self-

Esteem, Retention  
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