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 غيردشواری متبر کنترل تعادل با سطوح  تأثير بازخورد هنجاری
 3، بهروز عبدلی2، علیرضا فارسی1سعید اشرفپور نوائی

 چکيده
ضر، تعیین     شرکت کننده  30. بدین منظور،مبتدی بوددر افراد غیرتأثیربازخوردهنجاریبرکنترلتعادلدرسطوح با دشواری مت  هدف از تحقیق حا

ثبت و منفی، به ترتیب اطالعاتی  افراد در گروه بازخورد هنجاری م طور تصادفی در سه گروه هنجاری مثبت، منفی و کنترل قرار گرفتند.هب
  16ش تمرینی در قالبکوش 160اکتساب شامل  یمرحله کردند.خود در هر بلوک تمرینی دریافت میبهتر و یا بدتر از میانگین عملکردی 

آنوا مکرر با ج آزمون نتای.تمرین برگزار شتتد یآزمون عملکرد، پس از آخرین جلستتهسروز و پ 4تایی بود. تمرین طی دستتته کوشتتش ده
(، قدامی خلفی  P=0.004بر هر ستته شتتاخا تعادلی کلی    مثبتنشتتان داد که بازخورد هنجاریو آزمون تعقیبی توکی  گروهیعامل بین

 P=0.01 و میانی جانبی )P=0.001ستته شتتاخا، گروه بازخورد هنجاری مثبت دارای   در هر وداری به لحاظ آماری داشتتت ( تأثیر معنی
شان می   یافتهخطای کمتری در کنترل تعادل خود بود. ضر ن شی مهمی را   تواند میمثبت، بازخورد هنجاری ددههای تحقیق حا کارکرد انگیز

 باشد.افراد خصوصا تکلیف تعادلی داشته های حرکتیطور مستقیم بر روی کنترل مهارتبه

 

 کنترل حرکتی عملکرد،تعادل،، هنجاریآگاهی از نتیجه، بازخورد واژگان کليدی: 
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 مقدمه 
جویی در زمان، عدم   یادگیری مطلوب موجب صتتترفه   های عملکرد و  روشبه طور عمده،   اعتقاد بر این استتتت که 

ست ثر آناتالف انرژی یادگیرنده و هدایت مؤ شی می تر برنامهیابی به اهداف مهمها برای د در این  شود. ریزی ورز
. بازخورد افزوده، به تنهائی یک متغیر تواند مهم باشد ریزی میبرنامه یمتغیرهای مهم در مسئله  کردنراستا، لحاظ 

ست   فوق ستثناء خود تمرین( در یادگیری حرکتی ا شاره می 1971(. آدامز  1 العاده مهم  البته به ا  یکند که ارائه( ا
فراگیری  یدهد، برای اجرا در مرحله  پی در پی، ستتتری  و دقیق بازخورد، یادگیری مهارت حرکتی را افزایش می    

های (. به کارگیری طرح2کند  کردن هر پاسخ به هدف تقویت میتصویر ذهنی آزمودنی را با مربوط مؤثرتر است و
باشتتد. نتایج مطالعات انجام مهارت می یدر اجرازشتتی یکی از عوامل موفقیت مختلف بازخورد، نظیر بازخورد انگی

ا احساسات مثبت در رابطه با   کردن شرایط تمرینی همراه ب فراهم بازخورد و رفتار مربیان نشان داد شده در رابطه با  
( و  بهبود 7مندی   (، افزایش عالقه 4-6نگیزش درونی  (،  افزایش ا3خودکارآمدی     یی افراد منجر به ارتقا  اجرا

ی شود. درارتباط با نقش انگیزشی بازخورد، نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه   ( می8اسنادها و انگیزش آینده   
ها تمایل به دریافت بازخورد        که آزمودنی  حاکی از این استتتت کنترلی بریادگیری مهارت حرکتی،   اثر  بازخورد خود 
شتند و این امر منجر به افزایش ی پس از کوشش  شد   های خوب دا چنین نتایج تحقیق (. هم9-11ادگیری حرکتی 

نه 13  2( بر روی کودکان، پترستتتون وکارتر  12و همکاران    1چیویاکوفستتتکی  هداف    ی( در زمی یادگیری تکلیف ا
ئه 14و همکاران    3بندی چندگانه، آیکن    زمان  بازخورد ویدیوئی آگاهی از اجرا، چیویاکوفستتتکی و       ی( در مورد ارا

کاران    با 15هم ندرم داون و فیربرودر      یره( در به اختالل ستتت کاران    4یادگیری افراد مبتال  ( در افراد 16و هم
شتند.     کم شاره دا سودمند به کارگیری روش خودکنترل ا این، بازخورد برعالوه تحرک و پرتحرک، همگی به اثرات 

ها را افزایش داد  خودکارآمدی آن  (، اعتماد به نفس و   17ها   های خوب، انگیزش درونی آزمودنی پس از کوشتتتش
های موفق و ناموفق به    بازخورد خودکنترلی و کوشتتتش  یگرفته در زمینه  ی تحقیقات صتتتورت (. در ادامه 19،18 

را معرفی نمودند. بازخورد    6(، بازخورد هنجاری  20و همکاران    5عنوان نوعی از بازخورد انگیزشتتتی، هاتسینستتتون   
که در آن یادگیرنده عالوه بر بازخورد در مورد عملکرد واقعی خود پس از هر  هنجاری نوعی بازخورد افزوده استتت

(. 21،20نماید    تر از حد واقعی دریافت می   ر بلوک تمرینی، فراتر و یا پائین  خود را در ه یکوشتتتش، میانگین نمره 
تحت تأثیر قرار دهد.    تواند انگیزه، اجرا و یادگیری اجراکننده را    بازخورد هنجاری شتتتامل اطالعاتی استتتت که می     

ند یک اصل قوی برای  توااطالعات هنجاری به افراد مثل میانگین امتیازات یادگیرندگان در یک تکلیف می یارائه
شتتتد، باعف افزایش خودکارآمدی،      هنجاری برای فرد مطلوب با   یفرد باشتتتد. اگر چنین مقایستتته   یارزیابی اجرا 

دریافتند، بازخوردی که اجرا را (2007هاتسینسون و همکاران    (.20  شود واکنشی مثبت و عالقه به تکلیف می خود
دهد، خودکارآمدی و لذت از تکلیف را در تکلیف تولید نیروی ایستای گرفتن با دست   باالتر از حد متوسط نشان می  

ر نستتبت به بهتبازخورد هنجاری ( در تحقیق خود به یادگیری کارآمدتر گروه 22و همکاران   7ولفدهد. افزایش می
تایج تحقیق لیوس ویت     بدتر در تکلیف زمان  بازخورد هنجاری   گروه  ندی پی بردند. بر طبق ن (، 23و همکاران    8ب

ها در آزمون یادداری از تری را نستتبت به دیگر گروهاثربخشیادگیریتکلیف تعادلی درگروه بازخورد هنجاری مثبت 
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 81 تأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل با سطوح دشواری متغیر

( نیز نشتتتان داد که بازخورد هنجاری مثبت یادگیری تکلیف      21و همکاران    1خود نشتتتان داد. نتایج تحقیق آویال 
(، 24چنین ولف و همکاران  هم ها را افزایش داد.آن یشتتدهادراکچنین شتتایستتتگی پرتابی در بین کودکان و هم

ده شتتتعادل و حتی افزایش شتتتایستتتتگی ادراکدریافتند که بازخورد هنجاری مثبت باعف عملکرد بهتر در حفظ ت
ستات شود. طبق یافته می صرفی و    25و همکاران   2های ا سیژن م (، دریافت بازخورد هنجاری منجر به کاهش  اک
شت  هم ضعیت قامت یا      راحتذهنی و ادراکیچنین بردا شد. کنترل و ستگی و  افزایش امید  تر از دویدن، کاهش خ

ساب  هرگونه فعالیترد نیاز جهت انجام ضروری مو  یحفظ تعادل به عنوان یکی از اجزا های فیزیکی روزمره به ح
 گیریضتتا با حفظ هر دو عامل ثبات و جهت(. هدف از کنترل وضتتعیت قامت، کنترل موقعیت بدن در ف26آید  می

های عضالت اسکلتی   ارادی و ورزشی ضروری است. ویژگی    اغلب حرکات یاست. ثبات وضعیت قامت برای اجرا  
اهی که این چنین ری و حس عمقی و همویژه ستتیستتتم دهلیزی، بینایتلف بههای حستتی مختنه و ستتیستتتمپائین

( که در این بین، انسان 27شوند، در کنترل قامت درگیر هستند   پارچه میی و زمانی یکها به صورت فضای  سیستم  
کستتب  ی منب  غالب برای به دستتتگاه بینایی متکی استتت زیرا اطالعات بینای های حرکتی خود شتتدیداًدر رفتار

شمار می  ستم تعادلی به درون  رود. از آناطالعات به  سی ست،  دادهای حس عمقی، بینایجا که  ی و دهلیزی متکی ا
صورت کاهش و یا قط  یکی از این درون  سان بدن و در نتیجه برای حفظ تعادل داددر  ضالنی   ،ها نو نیز فعالیت ع

مشخا است ولیکن دقت، نوع    ن ابزاری آموزشی کامالً کلی، اهمیت بازخورد به عنوا(. به طور28یابد  افزایش می
شتر محیط و می ستند       زان تواتر بازخورد در بی شی مطلوب نی شی و آموز  ی(. تحقیقات زیادی در زمینه29های ورز

اما  جاد انگیزش در افراد سروکار دارد( که به نوعی با ماهیت ای18،17،15،10،9بازخورد خودکنترلی صورت گرفته   
شی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته بازخورد هنجاری به عنوان نوعی از بازخورد انگی یارائه ست   ز (. با توجه 20-23ا

رستتد با بررستتی نوع ری در بازخورد هنجاری، به نظر میبه عدم تحقیقات کافی در تکالیفی با ستتطوح متغیر دشتتوا
های مختلف بازخورد به تأثیر به کارگیری طرحخورد بتوان تکلیف از لحاظ دشتتواری متغیر و اثربخشتتی این نوع باز

شش  شن       ها را بر اکتکو سی مؤثرترین روش، اطالعات رو ضمن برر در تری را فراهم نمود. ساب تکالیف آزمود تا 
عمده از تکالیف مجرد استفاده شده که به علت تفاوت مکانیسم پردازش اطالعات تکالیف    تحقیقات گذشته به طور 

 برخالف تکالیف مجرد ریزی در این تکالیف متفاوت است. به عبارت دیگر، از اصول برنامه  ، بسیاری مداوم و مجرد
ریزی قبل از کالیف مداوم حرکتی، اهمیت برنامهریزی می شود، در ت پیش از انجام مهارت طرححرکتی یکه برنامه

سای   شروع حرکت کمتر بوده و  شنا صالح خطا، نقش ب عوامل دیگری نظیر بازخورد،  شتری در کنترل حرکت  ی و ا ی
های اجرا و یادگیری (. بنابراین، بسیاری از جنبه 1های محیطی است   دارند که حاکی از وابستگی بیشتر به محرک  

عنوان بازخورد هنجاری به  یرستتتد که ارائهفرق دارد. از این رو، به نظر می تکالیف مجرد با تکالیف مداوم تعادلی 
شی مؤثر   شرا   بر فراهمنوعی از بازخورد انگیز سات مثبت   سازی  سا کمتر مورد مطالعه قرار  یط تمرینی همراه با اح

رستتد که تعیین تأثیر بازخورد هنجاری در های انجام شتتده، به نظر می(.  با توجه به پژوهش20-23گرفته استتت  
ق بیشتر دارد. از این کنترل حرکتی و تعادل به منظور شناخت بیشتر از اثرات این نوع بازخورد، نیاز به تحقی  یحوزه

مبتدی در افراد غیرتأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل در سطوح با دشواری مت  تعیین رو هدف از تحقیق حاضر،  
ست.  شنهادات عملی و کاربردی را برا چنین، نتایج این تحقیق میهم ا ها ی مربیان، درمانگران و فیزیوتراپتواند پی

 .نقش انگیزشی آن ارائه کند د خصوصاًاستفاده از بازخور یدر زمینه

 

1Avila 2Stoate 



82 1396و رفتار حرکتی/ سال سیزدهم/ شماره بیست و ششم/ پاییز و زمستان  نامة مدیریت ورزشیپژوهش 

 روش پژوهش
  19-27ستتنی  یدانشتتجوی پستتر دانشتتگاه شتتهید بهشتتتی با دامنه    30کنندگان این تحقیق شتتامل شتترکت

که به صورت در دسترس و داوطلبانه، پس از تکمیل فرم اطالعات دموگرافیک  سن،     ندسال بود  (60/22±89/1 
شرکت کردند.     ضایت نامه، در این تحقیق  ستگاه اندازه قد و وزن،...( و ر ساخت کمپانی   1گیری پایداری قامتاز د

صفحه نمایش          2بایودکس ستگاه مورد نظر دارای  شد. د ستفاده  سنجش کنترل قامت ا سی،  آمریکا برای  رنگی لم
مدور ایستادن با قابلیت تنظیم   یهای حمایتی قابل تنظیم برای جلوگیری از افتادن حین آزمون و صفحه دستگیره 

سطح   شوارترین( تا   1پایداری از  سان  12 د سبت   20ترین( و  آ سطح افقی در تمام جهات  درجه تغییر زاویه ن به 
سب  .دهدشاخصثباتقدامیخلفیونیزشاخصکلیثباترابهما می      میانی جانبی، درنهایتشاخصثبات  که  است  ه شده  امتیاز محا

ساس خطای    ستگاه بر ا ست. RMSتکالیف مداوم   در این د ستگاه دارای  ( ا متغیر قابل  4متغیر تمرینی و  6این د
 3تصادفی در  کنندگان به طور شرکت .استفاده شد   3باشد که در این تحقیق از متغیر آزمون پایداری قامتی آزمون می

 5اکتستتاب، پیش آزمونی با  یگروه بازخورد هنجاری مثبت، منفی و کنترل تقستتیم شتتدند. قبل از شتتروع مرحله 
شد که   ( در خصوص میزان تعادل به عمل آمد. سپس از آن  4به  8کوشش و با دشواری تکلیف متغیر     سته  ها خوا

کنندگان های مربوط به نوسان قامت از شرکت  شاخا  و بدون هرگونه دستورالعملی،  یرندگببر روی بایودکس قرار 
تمرینی بود که در هر  یجلسه 4اکتساب شامل   یمرحله پایانی بود. ینتیجهثبت شد. نوع بازخورد از نوع آگاهی از  

سه   شوا     10بلوک  4جل شی  با د ش آزمون، تمرین و در تمام مراحل پیششد.  ( اجرا می4به  8ری تکلیف متغیر  کو
ثانیه بود. بر طبق قابلیت دستتتگاه  20هر کوشتتش  تکلیف مشتتابه بود. مدت زمان اجرای دشتتواری آزمون،پس

دستتگاه به طور خودکار در   ،بایودکس، محققین قادر بودند تا دشتواری متغیر در هر کوشتش را انتخاب کنندی یعنی  
دقیقه  5ثانیه و  20ه ترتیب مدت زمان استراحت پس از هر کوشش و هر بلوک بکرد.ثانیه سطح را دشوار می 4هر 

سته بر روی     ش سه تمرین  دقیقه  و هر ج 10هر بلوک تمرینی نیز حدود  صندلی بود. مدت زمان تقریبی اجرای ن ل
( بود، پس از 4به  8کوشتتش با دشتتواری تکلیف متغیر    5آزمون عملکرد نیز که شتتامل دقیقه بود. پس 50حدود 

ام مراحل آزمون و تمرین، حس بینایی آمد. الزم به ذکر است که در تم آخرین بلوک تمرینی بدون بازخورد به عمل
سیله شرکت  شم کنندگان به و شده   ی چ سدود  صفحه هیچبود و بند م شان   یگونه بازخورد بینایی از طریق  مقابل

صورت بود که افراد پس از اجر  ی بازخورد به روش هنجاریهئی ارانحوهکردند. دریافت نمی شش   ایبدین  هر کو
شش دریافت می در بلوک، بازخورد واقعی در مورد نتیجه شش ی هر کو های موجود کردند و از مجموع امتیازات کو

 10که در گروه کنترل، همان میانگین واقعی، در گروه هنجاری منفی،      کردند  میدر هر بلوک، میانگین را تعیین  
صد باالتر از نمره میانگین آن بلوک و در گروه هنج  صد پائ  10اری مثبت، در ین تر از میانگین واقعی بلوک ارائه در

شد. ه مقدماتی به عمل آمد یشد. میزان بازخورد هنجاری با توجه به مطالعه می پس از تأیید نرمال  در نظر گرفته 
سیله بودن توزی  داده سی تفاوت گروه    یها به و شاپیروویلک، به منظور برر های مختلف تحقیق در هر یک آزمون 

تعقیبی توکی به منظور و آزمون  )زمان2گروه در (3گروهی آنوا مکرر با عامل بینهای تعادل از آزمون از شتتاخا
داری ند و سطح معنی تحلیل شد  18نسخه  Spssها با استفاده از نرم افزار  استفاده شد. کلیه داده  یافتن محل تفاوت 

 در نظر گرفته شد. 05.0

 

1Postural Stability 

2Biodex balance system 
3Postural Stability test 
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 نتایج
ارائه   1آزمون عملکرد درجدول  پیش و پسیمرحله های توصتتتیفی متغیرهای اصتتتلی تعادل در     مقادیر شتتتاخا 

 است. شده
 آزمونآزمون و پسهای تعادل در پیشاخاهای توصیفی برای ش. مقادیر شاخا(1  جدول

 گروه مراحل
 
 شاخا تعادل

 (M ± SDانحراف استاندارد  ± میانگین

 کنترل هنجاری منفی هنجاری مثبت

 1.21 ± 9.37 1.51 ± 9.38 2.72 ± 10.25 کلی آزمونپیش

 0.86 ± 6.91 1.41 ± 6.62 2.26 ± 8.06 خلفی -قدامی

 1.15 ± 5.16 1.26 ± 5.20 1.47 ± 4.93 جانبی -میانی

 5.97 ± 1.24 5.03 ± 0.70 1.45 ± 0.31 کلی آزمونپس

 5.03 ± 1.01 3.90 ± 0.57 1.32 ± 0.22 خلفی -قدامی

 3.89 ± 1.11 2.69 ± 0.74 1.09 ± 0.35 جانبی -میانی

شکال        سه   3و  2، 1ا شاخا  یبیانگر مقای ست.   میانگین نمرات در  سه گروه ا به منظور های کنترل تعادل در 
 3  گروهیآنوا مکرر با عامل بینآزمون آزمون اثر اصلی گروه، اثر اصلی زمان و اثر تعاملی این دو بر تعادل کلی از   

جدول         2گروه در  تایج  فاده شتتتد. بر طبق ن مان( استتتت تایج این آزمون، معنی ، 2ز مان  داری اثرات اصتتتلی ن ز
 90.0η2=،004.0P=،43.256 =1،27)f)،  گروه η2=0.33،P=0.004،f(2,27)=6.68)       مان و گروه مل ز عا و ت
 η2=0.63،P=0.004،f(2,27)=23.43) را به لحاظ آماری در بین ستتته گروه به نف  گروه هنجاری مثبت نشتتتان

ها نشتتتان داد که بین میانگین    ی محل تفاوت  زمون تعقیبی توکی به منظور شتتتناستتتای   نتایج آ  چنینهمدهدی  می
داری به نف  تفاوت معنی (P=0.004 و گروه هنجاری مثبت و کنترل  (P=0.03 منفی و هنجاری مثبت های گروه

داری به لحاظ آماری ( تفاوت معنیP=0.64 ، اما بین گروه هنجاری منفی و کنترل گروه هنجاری مثبت وجود دارد
دامی خلفی، در شتتتاخا ق آنوا مکرر با عامل بین گروهی    نتایج آزمون  ، 2بر طبق نتایج جدول   مشتتتاهده نشتتتد.  

گتتتروه  (،η2=0.85،P=0.004،f(1,27)=150.42 داری اثتتترات اصتتتتتلتتتی زمتتتان   متتتعتتتنتتتی 
 η2=0.27،P=0.01،f(2,27)=4.95)      مان و گروه مل ز عا حاظ   (η2=0.64،P=0.004،f(2,27)=23.7 و ت به ل را 

به منظور  زمون تعقیبی توکینتایج آ چنینهمدهد. آماری در بین ستته گروه به نف  گروه هنجاری مثبت نشتتان می
سای    شان داد که بین میانگین گروه ی محل تفاوتشنا گروه هنجاری و  (P=0.35 منفی و  هنجاری مثبتهای ها ن

شد اما این تفاوت بین    ( تفاوت معنیP=0.20 منفی و کنترل  شاهده ن گروه هنجاری مثبت داری به لحاظ آماری م
آنوا مکرر با عامل بین گروهی در شاخا میانی جانبی بر  چنین، نتایج آزمون داری بود.هممعنی(P=0.01 و کنترل 
ثرات اصتتتلی زمتتان    معنی   ، 2جتتدول شتتتمتتاره طبق    گروه    (،=η2=0.79،P=0.004،99.63f(1,27) داری ا

 η2=0.38،P=0.001،f(2,27)=8.40)     عامل زمان و گروه به لحاظ   (=η2=0.38،P=0.001،8.47f(2,27) و ت را 
زمون تعقیبی توکی به منظور نتایج آ چنینهمدهد. آماری در بین ستته گروه به نف  گروه هنجاری مثبت نشتتان می
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سای   شان داد که بین میانگین گروه ی محل تفاوتشنا و  گروه هنجاری  (P=0.04 منفی و  هنجاری مثبتهای ها ن
، اما بین گروه هنجاری منفی   ه هنجاری مثبت وجود دارد  داری به نف  گرو تفاوت معنی  (P=0.001 مثبت و کنترل  

 داری به لحاظ آماری مشاهده نشد. ( تفاوت معنیP=0.27 و کنترل 

لی و تعاملی گروه و . نتایج آزمون تحليل واریانس مرکب به منظور بررسی اثرات اص(2)جدول 

 های تعادلیزمان بر شاخص
 

شاخا 
 تعادلی

 شاخا آماری
 

 نوع اثر

Df 
 اندازه اثر داریسطح معنی Fآماره  

 
 کلی

 0.33 0.004 6.68 2، 27 اثر اصلی گروه

 0.90 0.004 256.43 1، 27 اثر اصلی زمان

 0.63 0.004 23.43 2، 27 اثر تعاملی

 
 قدامی خلفی

 0.27 0.01 4.95 2، 27 اثر اصلی گروه

 0.85 0.004 150.42 1، 27 اثر اصلی زمان

 0.64 0.004 23.7 2، 27 اثر تعاملی

 
 میانی جانبی

 0.38 0.001 8.40 2، 27 اثر اصلی گروه

 0.79 0.004 99.63 1، 27 اثر اصلی زمان

 0.38 0.001 8.47 2، 27 اثر تعاملی

 

 
 ها در شاخص تعادل کلی. مقایسه ميانگين گروه(1)شکل 
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 خلفی -ها در شاخص تعادل قدامی. مقایسه ميانگين گروه(2)شکل 

 

 
 جانبی -ها در شاخص تعادل ميانی. مقایسه ميانگين گروه(3)شکل 

 

 گيریبحث و نتيجه
آنوا آمده از سه شاخا تعادلی دستگاه بایودکس  کلی، قدامی خلفی و میانی جانبی( با استفاده از اطالعات به دست

تحقیق نشان داد که بازخورد دست آمده از هنتایج اصلی ببررسی قرار گرفت. مورد  مکرر با عامل بین گروهی
اری به لحاظ آماری داشت، به دهنجاری بر هر سه شاخا تعادلی کلی، قدامی خلفی و میانی جانبی  تأثیر معنی

چنین ای که در هر سه شاخا، گروه بازخورد هنجاری مثبت دارای خطای کمتری در حفظ تعادل خود بود. همگونه
ی حرکتیاجراقات،نقشبازخورددریبراساستحق دارای عملکرد بهتری بود. گروه هنجاری منفی نیز از گروه کنترل

ی رندگانبهسمتشکلکارکردیادگی تیناستکهباعثهدایازاهداففراهمنمودنبازخوردای کی. استتشدهیحمای بهخوب
ی حرکتی ریادگو ی زبرعملکردینی وارتباطی زشیقابعادانگی،ازطریبازخوردعالوهبرنقشاطالعات(. 31 حرکتشود

عملکرد  شرفتدریتواندباعثپمثبتمیی قمشخصشدبازخوردهنجارینتحقیدرا (.24 گذاردیتأثیرم
در خصوص مکانیسم اثر بازخورد هنجاری، تحقیقات اشاره دارند که  .کنندگانشودشدقتاجرادرحفظتعادلدرشرکتیوافزا

های فردی شناختی و توانائی ادراکابسته به در بازخورد هنجاری در فرد و (اثرات مثبت و یا منفی موفقیت یا شکست
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-نظیر هدف های شناختیشده و یا توانایی ادراک هنجاری( و فعالیتظارات خودکارآمدی، شایستگی ادراک نظیر انت

 یتوانند به وسیله( است. انتظارات خودکارآمدی می31( و همسنین تجربیات موفق یا ناموفق قبلی  32ینی  گز
ایت از خود، تالش و توجه گزینی افراد، رضتر هدف( و بر سطوح پایین20قرار گیرند   یربازخورد هنجاری تحت تأث

تر نسبت به بازخورد منفی انگیزاننده(. برای یادگیرنده دریافت بازخورد مثبت 31د  نتکلیف تأثیر بگذار به اجرای
ن نوع بازخورد است که اجرا و به احتمال زیاد، عوامل انگیزشی اید. گردباشد و موجب یادگیری مؤثرتری میمی

بازخورد  دهد، زیرا در اکثر تحقیقات صورت گرفته بر اثر انگیزشی بازخورد خصوصاًیادگیری را تحت تأثیر قرار می
آن دارا بودن بیشترین انگیزش درونی در گروه  ینامه مورد بررسی قرار گرفت که نتیجههنجاری، از طریق پرسش

ید ( تأی21های آویال و همکاران  فته(. در یا17،11،6،5 -24،20ها بود  به دیگر گروه بازخورد هنجاری مثبت نسبت
ها ی آنکنندگان باور به بهتر بودن از حد میانگین داشته باشند، این امر منجر به باال رفتن انگیزهشد که اگر شرکت

های مربوط تواند نگرانیمی ،استباالتر بودههر شخا از حد متوسط اطالع از این امر که رفتار  ،شود. در واق می
به صورت کنترل شده  دند کنکه در عملکرد ممکن است اختالل ایجارا به عملکرد وی را کاهش داده و عواملی 

هایشان برای ادراک اشخاص از توانایی(  در تحقیق خود اشاره به اهمیت 2013و همکاران   1دریوزکاهش دهد. 
اری مثبت منجر به یادگیری نشان دادند که بازخورد هنج(  نیز 2013ولف و همکاران   (.33داشتند  یادگیری حرکتی 

ی و همکاران در پژوهش اشرف پور نوای(.34شود  ت به بازخورد هنجاری منفی میتر و نگرانی کمتری نسباثربخش
ها از طریق وه دادن عملکرد آنچنین بهتر جلکنندگان به اجرای خوب و همخود نشان دادند که  تشویق شرکت

های مربوط کنندگان و در نتیجه کاهش نگرانیشرکت یی مثبت، منجر به باال رفتن انگیزهدریافت بازخورد هنجار
 مثبت،ی دکردکهبازخوردهنجاریأیتقحاضریجتحقینتا(.35شود  به عملکرد و کنترل عوامل مزاحم می

-می نوسانات کنترل قامت در هر سه شاخا کاهشو موجب  بهبودعملکرداستی ثربراؤمکراهکاری

ولف و اما با نتایج تحقیق  بود( 25استات و همکاران  و ( 23 توهمکارانیوسویلی هاافتهی راستاباجهمیننتایکهاودش
دار نبود، در تضاد استی هر چند که نتایج اکتساب معنی ی( که در مرحله21آویال و همکاران  (، 24،22همکاران  

یکی از احتماالت موجود در  این تحقیقات در مراحل یادداری و انتقال، برتری گروه هنجاری مثبت را نشان دادند.
ورت صداری تأثیر بازخورد هنجاری بر عملکرد افراد با برخی از تحقیقات تناقض نتایج تحقیق حاضر در رابطه با معنی

های باال در این ، تعداد کوششن مرحله از تحقیق باشد. به عبارت دیگرای باال در ایهتواند تعداد کوششگرفته، می
ثر بر عملکرد نظیر شناختی مؤتحقیق توانست تأثیر انگیزشی این نوع بازخورد را افزایش دهد و بر متغیرهای روان

بر جای گذارد. با این وجود، تمامی تحقیقات صورت گرفته حاکی شایستگی ادراک شده تأثیر مثبتی  و خودکارآمدی
فرد باعف بهبود عملکرد در او  یباشد که با افزایش انگیزهاز اثر مثبت بازخورد هنجاری بر اجرا و یادگیری فرد می

وامل روانی نیز گذاری بر بهبود عملکرد و یادگیری، بر عازخورد هنجاری مثبت، عالوه بر اثرشود. عالوه بر این، بمی
( و افزایش شایستگی ادراک شده در 24تواند اثرگذار باشد. به عنوان مثال، افزایش خودکارآمدی در بزرگساالن  می

جرا، ، دریافت بازخورد هنجاری مثبت پس از اشد. به عبارت دیگر یدنامه بررسی و تأی( از طریق پرسش21کودکان  
ی بازخورد هنجاری مثبت با این اساس، این احتمال وجود دارد که ارائهشود. بر موجب بهبود اجراهای بعدی می

چنین احتمال دارد که یکی دیگر از دالیل برتری بازخورد کند. همظار فرد از خود، عملکرد را تسهیل بردن انتباال
رت که با کنندگان مربوط باشد به این صواری منفی و کنترل، به تمایل شرکتهنجاری نسبت به بازخورد هنج

های های شاخای میانگینچنین، مقایسههم(. 23دارند   داشتن برتری در مقایسه با همساالن خود احساس رضایت
 

1Drews 
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تعادلی نشان داد که میزان  نوسانات قامتی در جهت میانی جانبی به مراتب کمتر از جهت قدامی خلفی بود. دلیل 
دل بیشتر به االن جوان است. بزرگساالن جوان در اختالل تعااصلی این یافته مربوط به استراتژی غالب در بزرگس

دورسی  یثباتی کم را در جهت قدامی خلفی با حرکات عمدهتواند نوسانات با بیکنند که میعضالت مچ پا تکیه می
 (، در حالی که سالمندان بیشتر به استراتژی هیپ و عضالت ران متکی28فلکشن و پالنتار فلکشن کنترل نماید  

توانند از هستند و چون حرکت غالب در این استراتژی، حرکات و نوسانات میانی جانبی است، این افراد تنها می
د هنجاری (. با این حال بازخور36تنه برای بازیابی تعادل میانی جانبی استفاده نمایند  مفصل ران در بخش پایین

ری را نسبت به دو شرایط هنجاری منفی و کنترل در های کلی و قدامی خلفی، تأثیر بیشتمثبت به مانند شاخا
اثر شاخا تعادل کلی در اثرات اصلی گروه، زمان و تعاملی  یشاخا میانی جانبی به جای گذاشت.بررسی اندازه

شاخا تعادلی قدامی خلفی  0000000را نشان داد که این میزان در 0.63و  0.90، 0.33به ترتیب تأثیرپذیری 
بود که این نتایج حاکی از  0.38و  0.79، 0.38و در شاخا تعادلی میانی جانبی برابر با  0.64و  0.85، 0.27

 یکنندگان در تحقیق حاضر بود. مقایسههای تعادلی شرکتهنجاری بر شاخا بازخورد یباال اًتأثیرگذاری نسبت
بیشتر تحت تأثیر بازخورد هنجاری ها در اثرات اصلی گروه نیز نشان داد که تعادل میانی جانبی اثر شاخا یاندازه

قرار گرفت اما در اثر اصلی زمان، تأثیرپذیری شاخا تعادل کلی در کاهش نوسانات قامتی بیش از دو شاخا دیگر 
اثر تعاملی، این تأثیرپذیری در شاخا قدامی خلفی بیشتر بود. در پاسخ به این سوال که با وجود  یبود و در مقایسه

تری د هنجاری منفی دارای عملکرد ضعیفی مثبت و منفی نسبت به گروه کنترل، چرا بازخوربرتری دو گروه هنجار
ر انگیزش، افکا یکنندهتعیینطبق دیدگاه شناختی، عوامل که  توان گفتری مثبت است؟ مینسبت به بازخورد هنجا

کندی اصلی را در هدایت رفتار بازی می ی ذهنی، نقشپردازان معتقدند که بازنمایو فرایندهای ذهنی هستند. نظریه
کنندگان دریافت شده باشد زیرا های متعددی از سوی شرکتت برداشتاز لحاظ بعد شناختی ممکن اس ،در نتیجه

 آموزند. ذکر این نکتههای متفاوتی میهای شناختی یا یادگیری متفاوت به شیوهها را به علت سبکافراد مهارت
های شناختی و های شناختی با عملکرد حرکتی ضروری است که ارتباط بین سبکسبک ها وظرفیت یدرباره

توان (. در توجیهی دیگر می37کند  تجربه بیشتر نمود پیدا میکنندگان مبتدی و کمرکتی در شرکتعملکرد ح
بهتر  منظور اجرای رد برای کنترل عمل بهف ینگرانی از اجرا باعف افزایش تالش آگاهانهگونه بیان نمود که این
های حرکتی خودکار قابل توجیه استی به این صورت که فرایند 1شود، که این امر بر اساس نظریه بازگماریمی

افرادی که در تکلیفی ماهر شدند و یا یاد  ،به عبارت دیگر.ممکن است در اثر دسترسی هوشیارانه دچار مشکل شوند
در صورتی که به پردازش کنترل شده بازگردند، ،ترین اجرا را نشان می دهد گرفتند با استفاده از پردازش خودکار، به

ده توانیم به طور کامل نتایج به دست آم(. ذکر این نکته حائز اهمیت است که ما نمی38  ها افت می کندعملکرد آن
 گیرینکته الزم است که شکلذکر این .یمنیازمند مطالعات بیشتر در این زمینه هست را به این عوامل نسبت دهیم زیرا

های پارامتریکی نظیر سرعت، ینیازمند بروز تغییراتی در  توانایی کنترل تعادل، های حرکتی و حسی زیربنایتوانائی
انقباضی، ترتیب انقباضی، فعالیت متقابل، های سینرژیک مانند هماستقامت و طول عضلهی توانایی قدرت، شتاب،

های حسی اولیه نظیر حس بینایی، حس عمقی نائیاض عضالت و مدت زمان انقباضی تواآغاز و پایان انقب ینقطه
رسد (. به نظر می39ها است  ییی و نیز هماهنگی و ترکیب این توانایابی فضایهای جهتو گوش داخلیی توانایی
رخود را تأثی استبازخورد هنجاری به عنوان یکی از کارکردهای انگیزشی بازخورد، توانسته یدر تحقیق حاضر، ارائه
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گیری ی مرکزی و محیطی بگذارد و در شکلهای حسی و حرکتی در سیستم عصبیدر سطوح مختلف هرم توانای
کنترل تعادل ی ناپایدار در جهت حرکتی مناسب به منظور کاهش نوسانات قامت بر روی سطح -یک الگوی حسی 

ید این فرض نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه دارد. احتماالً در تحقیق حاضر بعد انگیزشی در ثر واق  شود. تأیمؤ
ب بهبود عملکرد شدن کانون توجه، موجانگیزه، اعتماد به نفس و بیرونی وضعیت بازخورد هنجاری مثبت با افزایش

کند که برخالف دیدگاه پردازش اطالعات ( است. این تئوری بیان می40  1باشد که همراستا با تئوری مطلوبشده
کند، عملکرد و یادگیری مطلوب از طریق تأثیرپذیری از فاکتورهای که انسان را همانند یک ماشین تلقی می

های توجه آید. پس شاید فراینداجتماعی  به وجود می -انگیزشی، توجه  کانون توجه بیرونی( و نیز تأثیرات فرهنگی
ی مروری خود به ( نیز در مقاله2013ولف  در بازخورد هنجاری مثبت بیشتر به سمت عوامل بیرونی است. 

به همین دلیل اختالالتی (.41گذاری کانون توجه بیرونی و بازخورد  بر عملکرد و یادگیری حرکتی اشاره کرد  تأثیر
است. با توجه به این که برخی دقت بیشتری انجام شدهو تکلیف با در فرایندهای پردازش خودکار ایجاد نکرده 

شده حرکتی ارسال ینتیجه اثر بر برنامهشدن کانون توجه و در ب و انسداد تحت فشار را بر درونیتحقیقات اثر اضطرا
(، شاید بتوان برتری گروه 38اند  ترل و هماهنگی حرکت را نشان دادهبه سمت اندام و مفاصل مورد نظر و کن

شدن کانون توجه و عدم نشدن کانون توجه و یا حتی بیرونیمثبت در تحقیق حاضر را به درونی زخورد هنجاریبا
اختالل در فرایندهای خودکار کنترل حرکت نسبت داد. محقق در تحقیق حاضر، بنا به دالیلی قادر به تفکیک سطوح 

توان تأثیر بازخورد هنجاری را متناسب با وح میرسد که با تفکیک این سطدشواری تکلیف تعادلی نبود. به نظر می
بنا بر دالیل احتمالی ذکر شده در پژوهش حاضر، فرایندهای توجه در نوع دشواری تکلیف بیشتر و بهتر نمایان کرد. 

دقیق ارتباط بین  یکنون تحقیقی مبتنی بر مطالعهبه سمت عوامل بیرونی است اما تا بازخورد هنجاری مثبت بیشتر
نشان  های تحقیق حاضر همانند مطالعات پیشین چنین، یافتههم.استی صورت نگرفتهکانون توجه و بازخورد هنجار

ید شده که افراد در وضعیت بازخورد هنجاری نامه نیز تأیثر بوده و از طریق پرسشداد که بعد انگیزشی عامل مؤ
د. ند دخیل باشنتواناند، اما عوامل دیگری نیز میا و یادگیری داشتهاجر یمثبت بیشترین انگیزش را در مرحله

های فرایند اجرا نظیر الکترومایوگرافی و الکتروانسفالوگرافی به منظور تعیین الزم است تا برخی از  شاخا ،بنابراین
این تحقیق و بهبود تعادل دست آمده از هباتوجه به نتایج بمکانیسم دقیق این نوع بازخورد مورد بررسی قرار گیرد. 

شود تا از این نوع بازخورد بخشی پیشنهاد میاستفاده از بازخورد هنجاری، به مربیان مراکز ورزشی و توان یدر نتیجه
 در جهت افزایش و بهبود عملکرد افراد اقدام نمایند. 
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