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Abstract
Introduction: The aim of present study was to investigate the
effect of the normative feedback regarding perceived
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چکیده
 هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر بازخورد هنجاری با توجه به:مقدمه

competence on performance and learning of throwing task in

سطح شایستگی ادراکشده بر اجرا و یادگیری تکلیف پرتابی در دانش

male students in Ahvaz. Methods: 60 students were selected

 نفر بهصورت در06 ، به این منظور: روش.آموزان پسر شهر اهواز بود

through purposive sampling were divided into high (15 in
normative feedback and 15 in control group) and low (15 in

 نفر55( دسترس و هدفمند انتخاب و در دو گروه شایستگی ادراکشده بالا

normative feedback and 15 in control groups) perceived

 نفر بازخورد هنجاری و55(  نفر کنترل) و پایین55 بازخورد هنجاری و

competence groups. Acquisition stage was performed in two

566  مرحله اکتساب در دو جلسه متوالی با. نفر کنترل) قرار گرفتند55

sessions with 100 trials (each session 5 blocks with 10 trials).
At the end of last practice block in second session, the posttest

06(  پسآزمون. کوششی در هر جلسه) انجام شد56  بلوک5( کوشش

was performed with 20 trials without any feedback. 48 hours

کوشش و بدون ارائه بازخورد) بلافاصله پس از پایان جلسه دوم و آزمون

after posttest, retention test was administered. Findings: The
results of Mixed Repeated Measure ANOVA revealed

 نتایج تحلیل واریانس مرکب: یافتهها. ساعت بعد انجام شد84 یاد داری

normative feedback between two high and low perceived

با اندازه گیری مکرر نشان داد که بازخورد هنجاری در بین گروه شایستگی

competence groups was not statistically significant (P>0/05).
But, the performance and learning of participants in high

 لیکن عملکرد.)P<6/65( ادراکشده بالا و پایین دارای تأثیر متفاوتی نبود

perceived competence group had were statistically different

و یادگیری افراد در گروه شایستگی ادراکشده بالا نسبت به گروه

from those of the other groups. Also, the performance of

 همچنین گروه بازخورد.شایستگی ادراکشده پایین بهبود بیشتری داشت

normative feedback group in both posttest and retention test
was better than the performance of the other groups.

هنجاری نسبت به گروه کنترل بهطورکلی دارای عملکرد بهتری در پسآزمون

Conclusion: According to the findings, sporting trainer and

 بر طبق یافتهها میتوان به معلمان و: نتیجهگیری.و آزمون یاد داری بودند

teachers are recommended to use normative feedback and
strengthen psychology factors such as perceived competence

مربیان ورزشی پیشنهاد داد که از بازخورد هنجاری برای بهبود عملکرد و

for reaching batter performance and learning in performing the

یادگیری تکالیف مشابه استفاده کنند و به تقویت عامل روانشناختی

same tasks.

Keywords: normative feedback, perceived competence,
throwing task, students.
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مقدمه
لحاظ کردن متغیرهای مهم نظیر بازخورد میتواند

نشان داد (چیویاکوفسکی 8و همکاران0662 ،؛

در زمینه بهبود عملکرد و یادگیری حرکتی مهم

0664؛ 0663؛ 0650؛ صائمی و همکاران0655 ،؛

باشد (اشمیت و لی .)0665 ،به نظر مگیل

آیکن و همکاران .)0650 ،علاوه بر این ،بازخورد

( ،)0655بازخورد به اطلاعاتی گفته میشود که

پس از کوششهای خوب ،انگیزش درونی

فرد در مورد اجرای مهارت در حین و یا پس از

آزمودنیها

،)0655

اجرا دریافت میکند .ارائۀ پیدرپی ،سریع و دقیق

اعتمادبهنفس و خود کارآمدی آنها را افزایش داد

بازخورد ،یادگیری مهارت حرکتی را افزایش

(بادامی و همکاران0650 ،؛ صائمی و همکاران،

میدهد ،چراکه برای اجرا در مرحلۀ فراگیری

 .)0650در ادامه تحقیقات صورت گرفته در زمینه

مؤثرتر است و تصویر ذهنی آزمودنی را با مربوط

بازخورد خودکنترلی و کوششهای موفق و

کردن هر پاسخ به هدف تقویت میکند.

ناموفق بهعنوان نوعی از بازخورد انگیزشی،

بهکارگیری طرحهای مختلف بازخورد ،نظیر

هاتچینسون و همکاران ( ،)0662بازخورد

بازخورد انگیزشی یکی از عوامل موفقیت در

هنجاری را معرفی نمودند .بازخورد هنجاری

اجرای مهارت است .نتایج مطالعات انجامشده در

نوعی بازخورد افزوده است که در آن یادگیرنده

رابطه با بازخورد و رفتار مربیان نشان داد که

علاوه بر بازخورد در مورد عملکرد واقعی خود

فراهم کردن شرایط تمرینی همراه با احساسات

پس از هر کوشش ،میانگین نمره خود را در هر

مثبت در رابطه با اجرای افراد ،منجر به ارتقاء خود

بلوک تمرینی ،فراتر و یا پائین تر از حد واقعی

0

دریافت مینماید ( هاتچینسون و همکاران،

و همکاران ،)0664 ،افزایش مقیاسهای انگیزش

 0662؛ آویلا و همکاران .)0650 ،بازخورد

درونی (نیکس و همکاران ،)0662 ،افزایش

هنجاری 5شامل اطلاعاتی است که می تواند

علاقهمندی (سنکو و هراکویز )0660 ،و بهبود

انگیزه ،اجرا و یادگیری اجراکننده را تحت تأثیر

اسنادها و انگیزش آینده (فول 9و همکاران)0664 ،

قرار دهد .اگر چنین مقایسه هنجاری برای فرد

میشود .در ارتباط با نقش انگیزشی بازخورد،

مطلوب باشد ،باعث افزایش خود کارآمدی،

نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه اثر

خود واکنشی مثبت و علاقه به تکلیف می شود

بازخورد خودکنترلی بر یادگیری مهارت حرکتی،

(هاتچینسون 0و همکاران .)0662 ،نتایج تحقیق

اثرات سودمند به کارگیری روش خودکنترل را

لیوس ویت 2و همکاران ( ،) 0656بر تکلیف

1. Koka
2. Mouratidis
3. Foll

4. Chiviacowsky
5. Normative feedback
6. Hutchinson
7. Lewthwaite

کارآمدی (کوکا 5و همکاران0669 ،؛ موراتیدیس
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تعادلی و آویلا و همکاران ( ) 0650بر تکلیف

عملکرد عضلات در سطوح متغیر دشواری

پرتابی کودکان ،نشان داد که بازخورد هنجاری

تکلیف ( ) 5938و تغییرات فیزیولوژیکی کنترل

مثبت نقش مؤثری در یادگیری حرکتی و بهبود

تعادل ( کلی ،قدامی خلفی و میانی جانبی) و

شایستگی ادراک شده شرکت کنندگان داشت.

کارآمدی عضلات منتخب با سطوح دشواری

همچنین ولف 5و همکاران ،دریافتند که بازخورد

مختلف در افراد مبتدی ( ) 0650داشته باشد.

هنجاری مثبت باعث عملکرد و یادگیری حرکتی

انگیزش ،مفهومی است که در آغاز ،جهت و

بهتر در تکالیف زمانبندی ( )0656و حفظ تعادل

شدت رفتار نقشآفرینی میکند (پتری.)5330 ،0

و حتی افزایش شایستگی ادراکشده ()0650

در نظر گرفتن فاکتورهای مؤثر بر انگیزه افراد

میشود .طبق یافتههای استات و همکاران

ضروری است و توجه کافی به متغیرهای

( ،)0650دریافت بازخورد هنجاری منجر به

تعدیلکننده و مؤثر بر اثرگذاری بازخورد نهتنها

کاهش اکسیژن مصرفی و همچنین برداشت

باعث افزایش اطلاعات کافی در خصوص

راحتتر از دویدن ،کاهش خستگی و افزایش

مکانیسمهای اثرگذاری بازخورد میشود بلکه در

امید شد .یافته های تحقیق پناهی بروجنی

نوع استفاده از نقش انگیزشی بازخورد با توجه

( ) 5935روی مهارت سرویس بدمینتون کودکان

به ویژگی های شخصیتی مؤثر بر عملکرد و

و رشیدی ( )5930بر اجرا پرتاب دارت حاکی

یادگیری نیز می تواند مؤثر باشد .شایستگی

از اث ربخشی بازخورد هنجاری در یادگیری

ادراک شده به عنوان یکی از شاخص های

تکلیف ملاک و همچنین میزان انگیزش بود.

روان شناختی مؤثر در افزایش میزان انگیزه

اشرف پور نوائی و همکاران نشان دادند که

درونی و عملکرد حرکتی است .در پژوهش های

تشویق شرکتکنندگان به اجرا خوب و بهتر

صورت گرفته در این زمینه ،توجهی به تعیین

جلوه دادن عملکرد آن ها از طریق ارائه بازخورد

اثرات بازخورد انگیزشی با کنترل متغیر

پلاسیبو

تعدیل کننده (شایستگی ادراک شده ) نشده است

روان شناختی می تواند کارکرد انگیزشی مهمی را

که به نظر می رسد جای تحقیق و بررسی دارد.

به طور مستقیم بر افزایش انگیزه درونی و خرده

لذا توجه به نقش واسطه ای این فاکتور می تواند

مقیاس های آن ( ،)5935کنترل مهارت های

در فهم مکانیسم اثرگذاری بازخورد هنجاری بر

حرکتی افراد خصوصاً تکلیف تعادلی (،)5938

عملکرد و یادگیری حرکتی کمک شایانی نماید؛

یادگیری تکالیف مداوم تعقیبی حرکتی (،)5935

بنابراین سؤالی که برای محققین در اجرا این

تغییرات فیزیولوژیکی کنترل تعادل و همسانی

پژوهش شکلگرفته این است که آیا بازخورد

1. Wulf

2. Petri

هنجاری

مثبت

به عنوان

یک
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هنجاری با توجه به سطح شایستگی ادراک شده

که بر روی زمین ترسیم شده بو د ،بیندازند.

می تواند بر یادگیری تکلیف پرتابی (بین بگ)

دست غیر برتر از طریق سؤال کردن از خود

در دانش آموزان مؤثر باشد؟ بنابراین هدف از

شرکت کنندگان تعیین شد .آنها در پشت خطی

پژوهش حاضر ،تعیین تأثیر بازخورد هنجاری

که به فاصلۀ سه متری از مرکز دایرۀ هدف که

با توجه به سطح شایستگی ادراک شده بر

دارای شعاع  56سانتیمتری بود قرارگرفته و

یادگیری تکلیف پرتابی (بین بگ ) در دانش

اقدام به پرتاب کیسه لوبیا میکردند .دوایر

آموزان بود.

متحدالمرکزی با شعاع به ترتیب ،86 ،96 ،06
 36 ،46 ،26 ،06 ،56و  566سانتیمتری به دور

روش

دایرۀ هدف برای ارزیابی دقت پرتاب ترسیم

این پژوهش ازلحاظ هدف ،یک تحقیق کاربردی

شدند .اگر کیسه لوبیا در مرکز هدف قرار

و از نوع نیمه تجربی بود که به صورت میدانی

می گرفت به آن  566امتیاز تعلق گرفته و در

انجام شد.

صورتی که در یکی دیگر از مناطق قرار میگرفت

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :برای دست

به ترتیب امتیاز  ...،26 ،46 ،36تا  56به آن تعلق

یافتن به اهداف تحقیق از بین دانشآموزان پسر

میگر فت و امتیاز صفر به پرتابی داده شد که

مقطع متوسطه اول شهرستان اهواز ،به روش در

کیسه لوبیا خارج از بزرگ ترین دایره قرار

دسترس و هدفمند  06نفر ( 96نفر دارای

می گرفت .اگر کیسه لوبیا بر روی خطوط دوایر

شایستگی ادراکشده بالا و  96نفر دارای

قرار می گرفت امتیاز دایره بزرگتر برای آن

شایستگی ادراکشده پایین) انتخاب شدند .تمامی

پرتاب لحاظ میشد.

شرکتکنندگان رضایتنامه کتبی شرکت در

پرسش نامه انگیزش درونی 5شامل نه سؤال

پژوهش را قبل از اجرای آزمون تکمیل نمودند و

و سه خرده مقیاس علاقه /لذت ،شایستگی

به آنها گفته شد برای انجام تحقیق ،دارای اختیار

ادراک شده و تلاش /اهمیت است و برای

کامل هستند که هر موقع خواستند از ادامه

سنجش هر یک از این خرده مقیاس ها ،سه

همکاری برای اجرای تکلیف خودداری نمایند.

سؤال منظور شده است (مک آلی ،دونکن و

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتاند

تامن 5342 ،؛ کوکا و هین .) 0669 ،در پژوهش

از:

حاضر از سه سؤال مربوط به خرده مقیاس

برای انجام تکلیف شرکتکنندگان میبایست

شایستگی ادراک شده به منظور

کیسه  566گرمی لوبیا را از طریق پرتاب بالای

شاخص نامبرده استفاده شد .روایی پرسشنامه

شانه با دست غیر برتر خود به داخل اهدافی
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی ،سال دوم ،شماره دوم( ،پیاپی  ،)5تابستان 5935

فوق توسط مطالعات قبلی مورد تأیید قرارگرفته

همکاران ( ) 0662بود .به این صورت که

و پرسشنامه مذکور مورداستفاده قرارگرفته

شرکت کنندگان باید بدون استفاده از بینائی از

است (بادامی همکاران 0655 ،و صائمی و

فاصله  9متری با دست غیر برتر کیسه لوبیا 566

همکاران .)0655 ،پایائی سؤالات به روش ضریب

گرمی را به سمت ده دایره متحدالمرکز به

آلفای کرونباخ ،در خرده مقیاسهای علاقه /لذت

شعاع های  566 ،...،06 ،56سانتیمتر هدایت

()6/45؛ شایستگی ادراکشده ( )6/50و کوشش/

بنمایند .نحوه ارائه بازخورد به روش هنجاری،

تلاش ( )6/00در پژوهش اشرف پور نوائی و

بدین صورت اجرا شد که افراد پس از اجرای

همکاران ( )5938گزارش شد.

هر کوشش در هر بلوک ،بازخورد واقعی در

روش اجرا :پس از اندازه گیری و محاسبه نمره

مورد نتیجه هر کوشش دریافت کردند و از

شایستگی ادراک شده تعداد زیادی از دانش

مجموع امتیازات کوشش های موجود در هر

آموزان ،تعداد  06نفر به صورت در دسترس و

بلوک ،میانگین را تعیین که در گروه کنترل،

هدفمند انتخاب و به دو گروه شایستگی

همان میانگین واقعی و در گروه هنجاری مثبت،

ادراک شده بالا ( 55نفر بازخورد هنجاری و 55

 56درصد بالا تر از میانگین واقعی (بهتر جلوه

ن فر کنترل) و پایین ( 55نفر بازخورد هنجاری و

دادن نتایج) بلوک ارائه شد.

 55نفر کنترل) تقسیم شدند .بازخورد

روش تحلیل دادهها :برای توصیف داده های

مورداستفاده در طرح تحقیق حاضر ،از نوع

جمعآوری شده ،از میانگین و انحراف استاندارد

آگاهی از نتیجه پایانی بود .مرحله اکتساب در

و از آزمون استنباطی تحلیل واریانس مرکب با

دو جلسه متوالی با  566کوشش ( 5بلوک 56

اندازه گیری مکرر استفاده شد .بررسیهای بیشتر

کوششی در هر جلسه) انجام شد .مدت زمان

اثرات تعاملی ،تحلیل واریانس درون گروهی و

استراحت پس از هر کوشش و هر بلوک به

آزمون تی مستقل با تعدیل ضریب آلفا به روش

ترتیب  56ثانیه و  9دقیقه بهصورت نشسته بر

بونفرونی انجام شد .برای انجام محاسبات

روی صندلی بود .پس آزمون ( 06کوشش و

آماری از نرم افزار  SPSSنسخه  50استفاده شد.

بدون ارائه بازخورد) بلافاصله پس از پایان

سطح معناداری در تمامی آزمونهای آماری،

جلسه دوم و آزمون یاد داری  84ساعت بعد

 α =6/65در نظر گرفته شد.

انجام شد .تمامی آزمون های ابتدائی ،اکتساب و
یاد داری شامل  06کوشش بدون ارائه بازخورد

یافتهها

انج ام گرفت .تکلیف مورداستفاده در پژوهش

میانگین و انحراف استاندارد گروه ها به تفکیک

حاضر ،مشابه تکلیف تحقیق چیویاکوفسکی و

مراحل آزمون در جدول  5ارائهشده است.
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جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد هر یک از گروههای پژوهش در مراحل مختلف آزمون
مراحل آزمون میانگین ()M
متغیر
گروه

جلسه

جلسه

اول

دوم

اکتساب

اکتساب

پیشآزمون

مراحل آزمون انحراف استاندارد ()SD
یاد داری

پسآزمون

جلسه

جلسه

اول

دوم

اکتساب

اکتساب

پیشآزمون

پسآزمون

یاد داری

هنجاری
شایستگی

40/59

006/82

990/42

508/29

550/99

54/5

59/80

00/64

55/48

05/35

بالا
کنترل
شایستگی

05/0

063/29

023/39

580/59

596/0

50/8

50/98

09/23

50/20

08/5

بالا
هنجاری
شایستگی

590

90/59

539/4

568/0

35/0

0/32

52/95

56/4

08/5

2/53

پائین
کنترل
شایستگی

02/62

563/62

558/62

44

22/59

0/55

55/89

56/82

00/62

59/99

پائین

نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس مرکب

هنجاری/کنترل) و عامل درون آزمودنی (مراحل

دوراهه با اندازهگیری مکرر (مراحل آزمون) 5

آزمون شامل ،پیشآزمون ،جلسه اول اکتساب،

(گروه بازخورد هنجاری ،کنترل) ( 0شایستگی

جلسه دوم اکتساب ،پسآزمون و آزمون یاد داری)

ادراکشده بالا و پایین)  0با عوامل بین آزمودنی

در جدول شماره  0نشان داده شد.

(شایستگی ادراکشده بالا/پایین و گروه بازخورد
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب دوراهه  0-0-5با اندازهگیری مکرر برای بررسی تأثیر بازخورد هنجاری بر اکتساب
و یادگیری در بین افراد با شایستگی ادراکشده بالا و پایین
شاخصهای آماری منبع

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح
معنیداری

ضریب اتا

مراحل آزمون

5062449/95

5/59

236440/33

5599/84

**6/6665

6/35

مراحل آزمون  -گروه 5

566020/09

5/59

05052/08

38/5

**

6/6665

6/09

مراحل آزمون  -گروه 0

56453/54

5/59

2648/95

56/55

**

6/6665

6/55

مراحل آزمون  -گروه  - 5گروه 0

5950/80

5/59

453/99

5/09

6/03

6/60

گروه 5

824865/99

5

824865/99

556/85

**

6/6665

6/29

گروه 0

50035/05

5

50035/05

52/49

**6/6665

6/58

گروه  - 5گروه 0

0435/85

5

0435/85

6/35

6/98

6/60

گروه  :1منظور گروه شایستگی ادراکشده بالا و پایین بدون در نظر گرفتن عامل بازخورد هنجاری است .گروه  :2منظور گروه بازخورد هنجاری و کنترل بدون در نظر
گرفتن عامل شایستگی ادراکشده است.
** معنیداری در سطح 5/51
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چنانچه در جدول  0مشاهده میشود ،اثر

واریانس با اندازهگیری مکرر تفاوت معنیداری در

اصلی مراحل آزمون ،گروه ( 5شایستگی

گروه شایستگی ادراکشده بالا ( )P=6/6665و

ادراک شده بدون در نظر گرفتن بازخورد) و

پائین ( )P=6/6665نشان داد .همچنین نتایج

گروه ( 0بازخورد بدون در نظر گرفتن

آزمونهای تی مستقل بهمنظور مقایسههای جفتی

شایستگی ادراک شده ) معنادار ()P=6/6665

با تعدیل ضریب آلفا به روش بونفرونی تفاوت

بوده است .همچنین اثر تعاملی مراحل آزمون

معنیداری را در گروه شایستگی ادراکشده بالا

با گروه  ) P=6/6665( 5و اثر تعاملی مراحل

( )P>6/662و پائین ( )P>6/662نشان داد .به

آزمون با گروه  ) P=6/6665( 0معنادار بود.

لحاظ مقادیر میانگین ،گروه شایستگی ادراکشده

لیکن اثر تعامل سه گانه مراحل آزمون با گروه 5

بالا نسبت به گروه شایستگی ادراکشده پایین

و گروه  ) P=6/03( 0و همچنین اثر تعامل

عملکرد بهتری در اجرای تکلیف پرتابی داشته

دوگانه گروه  5با گروه  )P=6/98( 0معنادار

است .نتایج مذکور بهصورت شماتیک در شکل 5

گزارش نشد .نتایج آزمونهای تعقیبی تحلیل

نمایش دادهشده است.

شکل  .1میانگین و انحراف استاندارد نمرات گروههای تحقیق در مراحل مختلف آزمون

نتیجهگیری و بحث
هدف از اجرای پژوهش حاضر ،تعیین تأثیر

نشان داد که بدون در نظر گرفتن عامل شایستگی

بازخورد هنجاری با توجه به سطح شایستگی

ادراکشده ،تفاوتی بین گروه بازخورد هنجاری و

ادراکشده بر یادگیری تکلیف پرتابی (بین بگ)

کنترل وجود نداشته است هرچند با توجه به

در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر

میانگینها ،گروه بازخورد از کنترل بهتر بوده است

اهواز بود .یافتههای مربوط به پژوهش حاضر

لیکن این تفاوت به لحاظ آماری معنیدار نبود.

38

رسول عابدانزاده و همکاران :تأثیر بازخورد هنجاری بر اجرا و یادگیری تکلیف پرتابی :نقش شایستگی ادراکشده

همچنین بدون در نظر گرفتن عامل بازخورد،

شایستگی ادراکشده و یا توانائی ادراک هنجاری)

تفاوت بین گروههای دارای شایستگی ادراکشده

و فعالیتهای شناختی نظیر هدفگزینی و

بالا و پایین معنیدار و به نفع گروه شایستگی

همچنین تجربیات موفق یا ناموفق قبلی (بندورا و

ادراکشده بالا بوده است .همچنین با توجه به

جوردن )5335 ،است .یافتهها اشاره دارند که

نمودار عملکردی گروهها ،نتایج حاکی از این

ویژگیهای انگیزشی بازخورد میتواند تأثیر

موضوع بود که به ترتیب گروههای هنجاری مثبت

مستقیمی را بر یادگیری حرکتی داشته باشد

و کنترل دارای شایستگی ادراکشده بالا بهتر از

(چیویاکوفسکی و همکاران0663 ،0662 ،؛ اشرف

گروههای هنجاری مثبت و کنترل دارای شایستگی

پور نوائی .)5935 ،0650 ،تشویق شرکتکنندگان

ادراکشده پائین بود که این مطلب خود گویای

به اجرای خوب و همچنین بهتر جلوه دادن

چند نکته بود :در ابتدا ،مشخص شد که به نظر

عملکرد آنها در بهواسطه نقش بازخورد هنجاری

میرسد متغیر شایستگی ادراکشده در نتایج

مثبت موجب افزایش هر یک از خرده مقیاسها

بهدستآمده از این پژوهش مهمتر از متغیر

میشود که میتواند میزان انگیزۀ درونی را افزایش

بازخورد هنجاری باشد؛ حتی گروه کنترل دارای

داده و موجب برتری گروه هنجاری مثبت شود

شایستگی ادراکشده بالا بهتر از گروههای

(اشرف پور نوائی .)5935 ،به نظر کوکا و هین

هنجاری مثبت دارای شایستگی ادراکشده پائین

( ،)0669بازخورد مثبت تأثیر فزایندهای بر میزان

بود .همچنین بر طبق این نتایج ،بازخورد هنجاری

شایستگی ادراکشده ،تلاش و لذتبخشی دارد.

مثبت تأثیرگذاری بیشتری را بر افراد دارای

دریافت

یادگیرنده،

شایستگی ادراکشده بالا داشت که این موضوع

انگیزانندهتر است و موجب یادگیری مؤثرتری

حائز اهمیت بسزایی است .در خصوص مکانیسم

میشود (چیویاکوفسکی و همکاران.)0662 ،

اثر بازخورد هنجاری ،تحقیقات انجامگرفته اشاره

بازخورد هنجاری مثبت و نقش انگیزشی

دارند که اگر مقایسه هنجاری برای فرد مطلوب و

بازخورد ،علاوه بر اثرگذاری بر بهبود عملکرد و

مثبت باشد و اجرا را بالاتر از حد واقعی خودش

یادگیری ،بر عوامل روانی نیز میتواند اثرگذار

خودکارآمدی،

باشد .افزایش خودکارآمدی در بزرگسالان (ولف

خودواکنشی مثبت و علاقه به تکلیف میشود

و همکاران )0650 ،و افزایش شایستگی ادراک

(باندورا و جوردن5335 ،؛ هاتچینسون و

شده در کودکان (آویلا و همکاران0650 ،؛ نیکس

همکاران .)0662 ،موفقیت یا شکست در بازخورد

و همکاران0662 ،؛ صائمی و همکاران )0655 ،از

هنجاری در فرد وابسته به ادراک شناختی و

طریق پرسشنامه بررسی و تأیید شد .همچنین

توانائیهای فردی (نظیر انتظارات خودکارآمدی،

نشان داده شد که بازخورد هنجاری مثبت توانسته

نشان
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تأثیر خود را بهطور مستقیم بر عملکرد افراد در

شایستگی ادراکشده پائین دارای عملکرد

حفظ تعادل ،همسانی و کارآمدی عضلات بهعنوان

ضعیفتری نسبت به بازخورد هنجاری در افراد

یک شاخص فیزیولوژیک داشته باشد (اشرف پور

با شایستگی ادراکشده بالا است ،میتوان به این

نوائی و همکاران0650 ،؛  .)5938باور به بهتر

پاسخ اشاره کرد که طبق دیدگاه شناختی ،عوامل

بودن از حد میانگین ،منجر به بالا رفتن انگیزۀ

تعیینکننده انگیزش ،افکار و فرایندهای ذهنی

شرکتکنندگان و تمایل بیشتر برای داشتن برتری

هستند (ریو )5330 ،و ممکن است برداشتهای

در مقایسه با همسالان و کاهش نگرانیهای مربوط

متعددی از سوی شرکتکنندگان دریافت شده

به عملکرد و کنترل عوامل مزاحم میشود (آویلا و

باشد ،زیرا افراد مهارتها را به علت سبکهای

همکاران0650 ،؛ لیوس ویت و همکاران.)0656 ،

شناختی یا یادگیری متفاوت به شیوههای متفاوتی

بازخورد هنجاری مثبت نیز بهعنوان یک نوع

میآموزند .ذکر این نکته درباره ظرفیتها و

بازخورد انگیزشی بهطور مستقیم و غیرمستقیم

سبکهای شناختی با عملکرد حرکتی ضروری

میتواند در بهبود عملکرد و یادگیری حرکتی مؤثر

است که ارتباط بین سبکهای شناختی و عملکرد

باشد .اثرگذاری مثبت و یا منفی بازخورد

حرکتی در شرکتکنندگان مبتدی و کمتجربه

هنجاری به شکل غیرمستقیم میتواند بر عوامل

بیشتر نمود پیدا میکند (لی یو و همکاران،

روانشناختی نظیر اعتمادبهنفس و خودکارآمدی،

 .)0664در توجیهی دیگر میتوان اینگونه بیان

و

نمود که نگرانی از اجرا باعث افزایش تلاش

هدفگذاری ،دامنه کانون توجهی و نیز افزایش

آگاهانه فرد برای کنترل عمل بهمنظور اجرا بهتر

امیدواری و تشویق در رسیدن به هدف در

میشود که این امر بر اساس نظریه بازگماری قابل

یادگیری حرکتی مؤثر باشد .بااینحال ،اینکه این

توجیه است؛ به این صورت که فرایندهای حرکتی

متغیرها چگونه بر اجرا و یادگیری مؤثر هستند،

خودکار ممکن است در اثر دسترسی هوشیارانه

سؤالی در حال بررسی است که با مکانیسمهای

دچار مشکل شوند (بومیستر .)5348 ،البته ذکر

چندگانه در ارتباط است .چگونگی افزایش انگیزۀ

این نکته حائز اهمیت است که ما نمی توانیم

درونی شرکتکنندگان برای مربیان اهمیت زیادی

به طور کامل نتایج به دست آمده را به این عوامل

دارد و نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با فراهم

نسبت دهیم چراکه نیازمند مطالعات بیشتر در

کردن تجربیات موفق بهوسیله دادن بازخورد و

این زمینه هست .با توجه به این مطلب که

تأکید به بهتر بودن آنها میتوان اثر مثبتی را بر

نگرانی در مورد اجرای تکلیف و افکار و

اجرای حرکتی داشته باشد؛ اما در پاسخ به این

احساسات منفی میتواند توجه مستقیم به اجرا را

سؤال که چرا بازخورد هنجاری در افراد با

منحرف کند و تلاش برای مدیریت آن افکار،

شایستگی

ادراکشده،

انگیزه

درونی
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موجب تداخل در ظرفیت توجه یا پردازش

بهواسطه نقش بسزای شایستگی ادراکشده بالا

اطلاعات مربوط به تکلیف شود ،درنتیجه تأثیر

دانست که به درونی نشدن کانون توجه و یا حتی

منفی حاصل از آن می تواند بر پردازش حافظه

بیرونی شدن کانون توجه (ولف )0658 ،و عدم

تأثیر مداخله آمیز داشته باشد (کولمان و

اختلال در فرایندهای خودکار کنترل حرکت کمک

همکاران) 0665 ،؛ بر این اساس این گونه به نظر

کرد .یافتههای تحقیق حاضر ایدههای جدیدی

شایستگی

برای تحقیقات آینده در بر دارد که اگر در

ادراک شده پائین بیش از گروه های دارای

مطالعات پیشین بعد انگیزشی عامل مؤثر بوده و از

شایستگی ادراک شده بالا از نگرانی در خصوص

طریق پرسشنامه نیز تائید شده که افراد در

اجرا تکلیف برخوردار هستند که احتمالاً همین

وضعیت بازخورد هنجاری مثبت بیشترین انگیزش

موضوع باعث به دست آوردن چنین نتیجه ای

را در مرحله اجرا و یادگیری داشتهاند ،اما عوامل

شد .با توجه به یافته های متعدد در تحقیقات

دیگری نیز میتواند دخیل باشد .در تحقیق حاضر

معلوم می شود که علاوه بر عوامل جسمانی،

نیز مشخص شد که متغیر شایستگی ادراک شده

شایستگی ادراک شده و دیگر عوامل شناختی و

به عنوان یکی از خرده مقیاس های مرتبط

انگیزشی نیز در نتایج کلی دخیل است .احتمالاً

باانگیزه درونی ،نقش بسیار مهمی را در توسعه

در تحقیق حاضر بعد انگیزشی در وضعیت

اجرا و یادگیری حرکتی دارد و تعامل شایستگی

بازخورد هنج اری مثبت در افراد دارای

ادراک شده بالا با بازخورد هنجاری مثبت

شایستگی ادراک شده بالا با افزایش انگیزه،

می تواند اثرگذاری بیشتری را از خود نشان

اعتمادبه نفس و بیرونی شدن کانون توجه،

دهد .در وضعیت بازخورد هنجاری مثبت،

موجب بهبود عملکرد شده باشد که هم راستا با

شایستگی ادراک شده در افراد بیشتر شده و

(ولف ) 0658 ،است .این

درنتیجه روی اجرا تأثیر مثبت گذاشته است؛

تئوری بیان می کند که برخلاف دیدگاه پردازش

بنابراین ،اهمیت بازخورد ،خصوصاً بازخورد

اطلاعات که انسان را همانند یک ماشین تلقی

هنجاری مثبت در تعامل با شایستگی ادراک شده

می کند ،عملکرد و یادگیری مطلوب از طریق

بالا به عنوان نوعی اطلاعات افزوده انگیزشی در

تأثیرپذیری از فاکتورهای انگیزشی ،توجه

جهت بهبود سازگاری شرکتکنندگان با انجام

( کانون توجه بیرونی) و نیز تأثیرات فرهنگی ـ

تکلیف در این شرایط بیشتر میشود .علیرغم

اجتماعی به وجود میآید  .شاید بتوان برتری

تلاشهای صورت گرفته در تحقیق حاضر،

گروه بازخورد هنجاری مثبت در تحقیق حاضر را

اندازهگیری

می رسد

که

تئوری مطلوب

گروههای

5

دارای

محدودیتهای

تحقیقی

اجازه

شاخصهای فیزیولوژیکی نظیر ثبت فعالیت
1. OPTIMAL Theory
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الکتریکی عضله و نواحی عملکردی مرتبط با

با ایجاد باور به بهتر بودن موجب پیشرفت

مکانیسم های انگیختگی مغز ،ناشی از مداخله

بیشتر شود؛ و درنهایت ،بر اساس یافتههای

بازخورد هنجاری را نداده است که به نظر

به دست آمده می توان به معلمان و مربیان ورزشی

می رسد ،در تصمیم گیری قطعی تر در مورد

پیشنهاد داد که از بازخورد هنجاری برای

اهمیت بازخورد هنجاری به عنوان یکی از

عملکرد بهتر و یادگ یری بیشتر در اجرای

روش های ارائه بازخورد انگیزشی ،در بهبود

تکالیف مشابه استفاده کنند .همچنین برای

فرایند یادگیری مهم و مؤثر باشد؛ بنابراین

کسب نتایج بهتر در امر آموزش ،به تقویت

پیشنهاد می شود تا در تحقیقات آینده به تعیین

عامل روان شناختی شایستگی ادراک شده افراد

تغییرات فیزیولوژیکی در شاخص های عصبی و

بپردازند.

عضلانی پرداخته شود .به نظر محققین ،بازخورد
هنجاری به عنوان یک پلاسیبو (دارونما)

سپاسگزاری

روان شناختی می تواند اثرات مثبت خود را بر

محققین از تمامی افراد شرکتکننده در تحقیق

بهبود عملکرد و یادگیری حرکتی داشته باشد و

حاضر کمال تقدیر و تشکر را دارند.
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