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Abstract
Background and Aim: The previous research on normative feedback regarding balance control has only
focused on psychological indices ,and physiological information on the mechanisms of normative
feedback on performance in difficult tasks (those involving visual and proprioceptive sensory
disturbance), especially balance tasks, is scarce. Thus, the present study was conducted to determine the
effects of normative feedback on balance control and the consistency of muscle function during tasks of
variable difficulty levels among novice individuals.
Materials and Methods: The present study followed a sub-experimental and laboratory based design. A
total of 20 participants (mean age = 23.59, SD = 1.30 years) were randomly assigned to positive
normative feedback and control groups. The experimental group participated in 160 acquisition trials (16
blocks of 10 trials each) over 4 consecutive days (40 per day). A post-test was performed after the last
practice session. Participants in the positive normative feedback group received better information of
their own average performance in each block of acquisition. Postural control indices and electrical
activity of muscles were measured using the Biodex system and electromyography techniques using
Megawin devices, respectively. Mixed ANOVA with repeated measures and covariance tests were run to
evaluate between-group differences in the balance index and electromyographic findings.
Results: The positive normative feedback group (M = 1.45 ± 0.31) outperformed the control group (M =
5.97 ± 1.24) in terms of the balance index (P = 0.004) and muscle consistency of the rectus femoris (P =
0.007) and gluteus medius (P = 0.04) while performing tasks of various difficulty levels.
Conclusion: As a psychological placebo, positive normative feedback acts as functional motivation to
directly influence physiological changes in the level of balance control and consistency of muscle function
when individuals perform difficult tasks.
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همسانی عملکرد عضالنی در سطوح متغیر دشواري تکلیفتعادل واثر بازخورد هنجاري بر کنترل
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چکیده
مقدمه و اهداف

(اغتشـاش در  در خصوص مکانیسم اثرگذاري بازخورد هنجاري بر عملکرد در تکالیفی با دشواري بـاال خالء اطالعات فیزیولوژیکی شناختی وهاي روانتوجه صرف به شاخص
همسـانی عملکـرد   بر کنترل تعـادل و تاثیر بازخورد هنجاري هدف از پژوهش حاضر، تعیین لذا شد؛حاضرساز پژوهشحس بینائی و عمقی) خصوصا در تکالیف تعادلی، زمینه

مبتدي بود.دشواري تکلیف در افراد عضالنی در سطوح متغیر 
هامواد و روش

ـ به)30/1±59/23(با میانگین سنی آزمودنی 20پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی بود. طـور تصـادفی در دو گـروه هنجـاري مثبـت و      هصورت در دسترس و ب
افراد در گروه بازخورد .تمرین برگزار شدجلسه روز بود. پس آزمون عملکرد، پس از آخرین 4ت در مد)16×10(کوشش160اي اکتساب شامل اجرمرحلهکنترل قرار گرفتند. 

وسـیله سیسـتم   بـه فعالیـت الکتریکـی عضـالت   هاي کنترل قامت و شاخصکردند. هنجاري مثبت، اطالعاتی بهتر از میانگین عملکردي خود در هر بلوك تمرینی دریافت می
گیري مکرر و آزمـون تحلیـل کوواریـانس بـه منظـور      از آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازهدست آمد.الکترومایوگرافی و دستگاه مگاوین بهتعادل سنج بایودکس و تکنیک 

عضالت استفاده شد.در شاخص تعادلی و الکترومایوگرافی هابررسی تفاوت گروه
هایافته
) و همسـانی عملکـردي   =004/0Pهـاي تعـادلی (  را در شـاخص )=97/5M±24/1(کنترلنسبت به گروه)=45/1M±31/0(بازخورد هنجاري مثبت ، برتري گروه نتایج

) در سطوح متغیر دشواري تکلیف نشان داد.=04/0P() و سرینی میانی =007/0Pعضالت راست رانی (
گیرينتیجه

تواند کارکرد انگیزشی مهمی را مستقیما در سطح تغییرات فیزیولـوژیکی  شناختی مینهاي پژوهش حاضر نشان داد که بازخورد هنجاري مثبت به عنوان یک پالسیبو روایافته
کنترل تعادل و همسانی عملکرد عضالنی داشته باشد.
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و اهدافمقدمه 
در . ققـان بـوده اسـت   هاي ورزشی، همواره مورد توجـه مح هاي زندگی روزمره و فعالیتترین تواناییتعادل به عنوان یکی از مهمکنترل قامت و 

حسـی؛  هاي فرآیندهاي عصبی (کنترل قامت و تعادل، هر دو مقوله ادراك و عمل درگیرند. کنترل قامت مستلزم ارتباط و تعامل مجموعه سیستم
طـات  هـاي عضـالنی و ارتبا  پذیري ستون فقرات، ویژگـی عضالنی (دامنه حرکتی مفصل، انعطاف-حرکتی و یکپارچگی سطوح باالتر) و اسکلتی

در محـدوده  ) COG(1توان تحت عنوان توانـایی حفـظ یـا برگشـت مرکـز ثقـل      . تعادل را میباشدهاي مختلف بدن) میبیومکانیک بین قسمت
هـاي دهلیـزي،   حفظ تعادل تحت تاثیر هماهنگی و یکپارچگی سیسـتم ]1[.ف کردبدون افتادن تعری) BOS(3توسط سطح اتکا)LOS(2پایداري

یکپارچه و مطابق با شرایط محیطی و نیـاز  CNSهاي حسی مختلف درسیستم خودکار است. اطالعات کسب شده از اندامبینائی، حس عمقی و
انسان در رفتارهاي حرکتی شوند. اسکلتی جهت حفظ تعادل و کنترل پاسچر هدایت می-هاي حرکتی به سیستم عضالنیصورت فرمانتکلیفی به

بینائی ]2[.رودزیرا اطالعات بینایی منبع غالب براي کسب اطالعات به شمار می،نوان حس برتر متکی استبه دستگاه بینایی به عبه شدتخود 
الزم یعضالنمداوم و پیوسته حرکت سر و همچنین شروع فعالیت یارزیابنسبت به اشیاء محیط، به تثبیت موقعیت بدن و هماهنگی آن در فضا 

بـا توجـه بـه    ]1[.اطالعات بینائی میزان نوسان قامت یک تا سه برابر افزایش می یابـد با کاهش . کندکمک میدر حین اختالل در کنترل تعادل
هـا، نوسـان بـدن افـزایش و در     ؛ در صورت کاهش و یا قطع یکی از این درونـداد ]3[عضالنی و حسی-وابستگی کنترل قامت به سیستم اسکلتی

که این خود، ضرورت ارائـه بـازخورد یـا اطالعـات حسـی را در چنـین تکـالیفی        ]4[یابدمینتیجه براي حفظ تعادل، فعالیت عضالنی نیز افزایش 
گـذارد.  سازي اطالعاتی در مورد نحوه خطا، اثر مهمی بـر روي بهبـود عملکـرد و یـادگیري مـی     وسیله فراهمبه4بازخورد افزودهدهد. افزایش می

کند. هنگامی که یادگیرنـده در سـطح انگیختگـی بـاالئی قـرار دارد، تمایـل       ي ایفا میدریافت بازخورد آگاهی از نتیجه و اجرا، نقش انگیزشی قو
تر و جدیت بیشتري براي تمرین دارد. براي بازخورد سه نقش مهم مثبت (اطالعاتی، انگیزشی و ارتباطی) و یـک نقـش   تر، شدیدبیشتر، طوالنی

تواند تاثیر مستقیمی را بر یادگیري حرکتـی  هاي انگیزشی بازخورد میارند که ویژگیها اشاره دیافته]5[.ه استمنفی (وابستگی) در نظر گرفته شد
را معرفـی  5)، بـازخورد هنجـاري  2007و همکاران(Hutchinsonهاي صورت گرفته در زمینه بازخورد انگیزشی،در ادامه پژوهش]6[.داشته باشد

حت تاثیر قرار دهد. در این نوع بازخورد، افراد پس از اجـراي تکـالیف، میـزان بـازخورد     تواند انگیزه، اجرا و یادگیري اجراکننده را تنمودند که می
باشـد. اگـر چنـین    کردند که به نوعی بازخورد کاذب در مورد نتیجه حرکت میتر از نمره واقعی خود دریافت میآگاهی از نتیجه را فراتر و یا پائین

مطلوب یا نامطلوب بودن ]7[.شودیش خودکارآمدي، خود واکنشی مثبت و عالقه به تکلیف میمقایسه هنجاري براي فرد مطلوب باشد، باعث افزا
هاي اجتماعی، نه تنها روي سطح پیشـرفت در طـول تمـرین، بلکـه بـر مـاهر شـدن، حفـظ و تعمـیم دادن تکلیـف اثـر دارد.            اطالعات مقایسه

Hutchinson) و لـذت از تکلیـف را افـزایش    دهد، خودکارآمـدي التر از حد متوسط نشان میدریافتند بازخوردي که اجرا را با) 2007و همکاران
گروه بازخورد هنجاري مثبت یادگیري تکلیـف  )،2012(و همکارانWulf) و2010(و همکارانLewthwaiteبر طبق نتایج پژوهش]7[.دهدمی

و Wulfري گروه بازخورد هنجاري مثبـت در پـژوهش  برت]9،8[.ان دادها در آزمون یادداري از خود نشتري را نسبت به دیگر گروهتعادلی اثربخش
) در 1394پـور نـوائی و همکـاران (   اشـرف ]12،10[.) نیز مشـاهده شـد  2012(و همکارانStoate) و2012(و همکارانÁvila)، 2010(همکاران

تـوان  عملکرد آنها از طریق ارائه بازخورد هنجاري مثبت میخوب و بهتر جلوه دادنياجراکنندگان به پژوهشی نشان دادند که با تشویق شرکت
پـور  اشـرف ]13[.هاي مربوط به عملکرد و کنترل عوامل مزاحم شدهاي آن و در نتیجه کاهش نگرانیمقیاسموجب افزایش انگیزه درونی و خرده

طور مستقیم بر روي کنتـرل  کارکرد انگیزشی مهمی را بهد توانیمنشان دادند که بازخورد هنجاري مثبت نوائی و همکاران در پژوهشی دیگر نیز
یـادگیري، از سـطح مبتـدي بـه     فرآینداز سوي دیگر، هنگامی که مهارتی طی ]14[.هاي حرکتی افراد خصوصا تکلیف تعادلی داشته باشدمهارت

اجرا قابل مشاهده است که در این بین، همسانی از پذیري در شود، چهار ویژگی عمومی پیشرفت، همسانی، پایداري و انطباقپیشرفته آموخته می

1 Center of gravity
2 Limits of stability
3 Base of support
4 Augment Feedback
5 Normative feedback
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هاي حرکتی در زمان مهارتياجرادر تشابه به عنوان ظرفیتی از سیستم یادگیري حرکتی انسان 6اهمیت خاصی برخوردار است. همسانی حرکتی
هاي بـه کـار گرفتـه    ر کارآیی حرکت، ماهیچهتواند شامل تغییر دشود. تغییرات به وجود آمده در مراحل یادگیري، میو شرایط مختلف تعریف می

مهارت باشد که تحت تاثیر متغیرهاي مختلفی نظیر ارائه دستورالعمل، بازخورد، توجه، تداخل زمینـه  ياجراشده و حتی نحوه فعالیت عضالت در 
]15[.هـاي بیشـتر اسـت   منـد پـژوهش  هاي درگیـر در تعـادل نیاز  هاي گسترده، درك چگونگی تعامل سیستمبا وجود پژوهش]5[.استغیرهاي و 

رسد که در تکالیف مـداوم حرکتـی   بنابراین، با توجه به اهمیت ارائه بازخورد در تکالیف تعادلی که متکی به دروندادهاي حسی هستند، به نظر می
بیشتري در کنترل حرکت دارد که ریزي قبل از شروع حرکت کمتر بوده وعوامل دیگري نظیر بازخورد نقش (کنترل قامت و تعادل)، اهمیت برنامه

رسد تعیین تاثیر بـازخورد  هاي صورت گرفته، به نظر میهمچنین با مروري بر پژوهش]5[.هاي محیطی استحاکی از وابستگی بیشتر به محرك
شـناختی  غیرهـاي روان هنجاري در تکالیفی با سطوح متغیر دشواري و انسداد حس بینائی کمتر مورد مطالعه قـرار گرفتـه و تنهـا بـه بررسـی مت     

ما توجه کمی به تعیین اثرات فیزیولوژیکی بازخورد انگیزشی شده که جاي پژوهش و بررسی دارد؛ لذا سوال پژوهش حاضر این ، ا]11،10[پرداختند
(از طریـق  محرومیت حـس بینـائی و اغتشـاش حـس عمقـی      شناختی در شرایطاست که آیا ارائه بازخورد هنجاري به عنوان یک پالسیبو روان

؟ بنـابراین  یا خیرتواند بر بهبود همسانی عملکرد عضالنی در تکلیف تعادلی در سطوح متغیر دشواري تکلیف موثر باشددشواري متغیر تکلیف) می
ت.هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر بازخورد هنجاري بر کنترل تعادل و همسانی عملکرد عضالت منتخب در سطوح متغیر دشواري تکلیف اس

هامواد و روش
صـورت  ) بودنـد کـه بـه   30/1±59/23سـال ( 19تـا 27دانشجو پسر سالم غیرورزشکار با دامنه سـنی  20شامل حاضرکنندگان پژوهششرکت

شـرکت کردنـد. جهـت    حاضـر نامه، در پژوهش) و رضایتو غیرهوزن،،(سن، قددسترس و داوطلبانه، پس از تکمیل فرم اطالعات دموگرافیک
ی نظیر دید طبیعی، عدم هرگونه بیماري نورولوژیکی، سابقه سرگیجه، فقدان درد در مفاصل تحتانی، مشـکالت  یکنندگان معیارهاب شرکتانتخا

ساخت کمپانی بایودکس آمریکا به )SD(مدل)BalanceSystem(7از دستگاه تعادل سنج بایودکسبینائی و شنوائی شدید مدنظر قرار گرفت.
ترین سـطح)  (آسان12ترین سطح) تا (سخت1استفاده شد. این دستگاه داراي قابلیت تنظیم پایداري از سطح 8ي پایداري قامتگیرمنظور اندازه

)RMS9(تکالیف مـداوم يخطاامتیاز محاسبه شده در این دستگاه بر اساس باشد. درجه تغییر زاویه نسبت به سطح افقی در تمام جهات می20و
بـه منظـور ثبـت و تحلیـل فعالیـت الکتریکـی       همچنـین  ]16[.ی دستگاه تعادل سنج بایودکسدر مطالعات قبلی تائید شده استاعتبار و پایایاست. 

استفاده شد.MEGAVIN Software Version 2.2افزارو نرم)MT-M6T16مدل ME6000(دستگاه مگاوین، از حاضرعضالت در تحقیق
کوشش و با دشواري تکلیـف  5آزمونی با ازخورد هنجاري مثبت و کنترل تقسیم شدند. در ابتدا، پیشگروه ب2طور تصادفی در کنندگان بهشرکت
) در خصوص میزان تعادل و همچنین میزان و نحوه کارآمدي عضالت مرتبط با تعادل به عمل آمد. همزمان با هـر آزمـون تعـادل    4به 8متغیر (

ثبـت شـد.  تکنیک الکترومایوگرافی و دسـتگاه مگـاوین  رانی و سرینی میانی با استفاده از آزمون)، فعالیت الکتریکی عضالت راست (پیش و پس
کننـدگان شـرکت هاي مربوط به نوسـان قامـت از   سپس از آنها خواسته شد که بر روي دستگاه قرار گرفته و بدون هرگونه دستورالعملی، شاخص

4جلسه تمرینی بود که در هـر جلسـه   4کوشش در160شامل(تمرین)اکتسابرحله نوع بازخورد از نوع آگاهی از نتیجه پایانی بود. مثبت شد. 
(سـطح  آزمون، دشـواري تکلیـف مشـابه    آزمون، تمرین و پس) اجرا شد. در تمام مراحل پیش4به 8با دشواري تکلیف متغیر (کوششی10بلوك
ابلیت دستگاه بایودکس، محققین قادر بودند تـا دشـواري متغیـر در هـر     بر طبق قثانیه بود. 20هر کوشش ياجرابود. مدت زمان )4به 8متغیر 

20از ثانیـه  8کرد (دشواري ثانیه سطح را دشوار می4طور خودکار در هر به،دکنبدون اینکه توقفی ایجاد کوشش را انتخاب کنند؛ یعنی دستگاه 
در پـژوهش حاضـر، دو   ).0تـا  3از ثانیـه  4؛ دشواري 4تا 7از ثانیه 5شواري ؛ د8تا 11از ثانیه 6؛ دشواري 12تا 16از ثانیه 7؛ دشواري 17تا 

عملکـردي  در شاخص طور مجزا مورد تحلیل آماري قرار گرفت.بهکنندگان عملکردي تعادل و شاخص الکترومایوگرافی عضالت شرکتشاخص 
گونه تفکیکی در تحلیل آماري سطوح ) اجرا شد و هیچ4تا 8ز سطح ثانیه (ا20طور مداوم و یکپارچه در مدت زمان تعادل، هر کوشش (تکرار) به

طـور  بایست سطوح دشواري را بهاما در ارزیابی شاخص الکترومایوگرافی، محققین می،دشواري در شاخص نمرات عملکرد تعادلی صورت نگرفت
6 Motor Consistency
7 Biodex balance system
8 Postural Stability
9 Root mean square
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بـا اسـتفاده از تکنیـک    تفکیک سطوح دشواري تکلیـف عضالت به کردند و به همین دلیل تحلیل آماري اطالعات مربوط بهمجزا مقایسه می
دقیقه نشسته بـر  5ثانیه و 20زمان استراحت پس از هر کوشش و هر بلوك به ترتیب مدتصورت گرفت.در دستگاه مگاوین10نقطه برش

است که در تمام مراحـل آزمـون و   آزمون عملکرد نیز پس از آخرین بلوك تمرینی بدون بازخورد به عمل آمد. الزم به ذکر روي صندلی بود. پس
بند مسدود شده بود. نحوه ارائه بازخورد به روش هنجاري، بدین صورت بود کـه افـراد پـس از    وسیله چشمکنندگان بهتمرین، حس بینائی شرکت

ي موجود در هر بلـوك،  هاکردند و از مجموع امتیازات کوششهر کوشش در بلوك، بازخورد واقعی در مورد نتیجه هر کوشش دریافت میياجرا
تر از میانگین واقعی (بهتر جلوه دادن نتایج) درصد پائین10میانگین را تعیین که در گروه کنترل، همان میانگین واقعی و در گروه هنجاري مثبت، 

، هر دو گـروه امتیـاز واقعـی    به عبارت دیگر.هر بلوك استنتایجوجه تمایز گروه هنجاري مثبت و کنترل در میانگین پایانیشد. بلوك ارائه می
میزان بازخورد هنجاري با توجه به مطالعه مقـدماتی  اما تفاوت در میانگین پایانی بلوك تمرینی است. ،کنندخود را پس از هر کوشش دریافت می

ـ  واسمیرنوف -کالموگرافبا استفاده از آزمونهابا توجه به طبیعی بودن توزیع دادهدر نظر گرفته شد. هـا، از آزمـون تحلیـل    فـرض یشرعایـت پ
و همچنـین از  در شاخص تعادلیهابررسی تفاوت گروهبه منظور توکی زمان) و آزمون تعقیبی 2گروه در 2گیري مکرر (واریانس مرکب با اندازه

در ن) براي عضالت مورد نظر آزموآزمون (با در نظر داشتن کنترل اثر پیشبه منظور بررسی تفاوت بین دو گروه در پسآزمون تحلیل کوواریانس
) استفاده شد.a≥05/0ي (معنادارو در سطح SPSS18افزار نرم

هایافته
ارائه 3تا 1ولاجدها درگروهنتایچ تحلیل کوواریانس جهت مقایسه همسانی عملکردي عضالت) وسن، قد و وزن(اي متغیرهاي زمینهمیانگین

نتایج آزمون تحلیـل اي کنترل تعادل و الکترومایوگرافی عضالت در دو گروه است.هنمرات در شاخصبیانگر مقایسه میانگین3تا 1اشکال شد.
و)04/0=P(،f)1,18(=171.90(اصـلی زمـان  اثـر  زمان) در شاخص تعـادلی نشـان داد کـه   2گروه در 2گیري مکرر (واریانس مرکب با اندازه

0.90=η2(گروه ،)10.63=)(1,18f ،)004/0=P(0.37و=η2(1,18)=33.77() و تعامل زمان و گروهf ،0.004=P0.65و=η2 به لحاظ (
، 1و2جداول شماره را نشان داد. )=004/0P(نسبت به گروه کنترلهنجاري مثبتتعقیبی توکی برتري گروه هايآزمونکهشدمعنادارآماري

میانی است. نتایج مربوط به عضله راست رانی نشان داد کـه اثـر اصـلی    مربوط به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس عضالت راست رانی و سرینی 
نیز سرینی میانی در عضله .)=004/0P(شد معنادار، گروه و سطوح زمانو تعامل )=007/0P(گروهاما اثر اصلی)=73/0P(نشد معنادارزمان

آزمـون  . نتـایج  )=005/0P(شـد معنـادار گروه و سـطوح  ،زمانل و تعام)=04/0P(اما اثر اصلی گروه)=60/0P(نشدمعنادارزماناثر اصلی 
)=004/0P(سـرینی میـانی  و عضله )=016/0P(در عضله راست رانیگروه کنترلنسبت بهتعقیبی حاکی از برتري گروه هنجاري مثبت 

ردي باالتري در دشواري متغیر تکلیف بود.توان بیان نمود که گروه هنجاري مثبت نسبت به گروه کنترل داراي همسانی عملکبود. بنابراین می

ايها در متغیرهاي زمینهمقایسه میانگین گروه: 1جدول 

متغیر
کنترلهنجاري مثبت

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
60/2289/130/2305/2سن
50/17506/470/17834/6قد

90/6750/840/7241/6وزن

10 Cut Point
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تایچ تحلیل کوواریانس جهت مقایسه همسانی عملکردي عضله راست رانی در دو گروه: ن2جدول 

Fمنبع
ضریب اتاسطح معناداري

(اندازه اثر)
49/0073/004/0زمان

39/081/003/0گروه*زمان

877/301/025/0سطح *زمان

759/501/033/0سطح *زمان

609/303/021/0سطح *زمان

530/087/003/0سطح *زمان

421/093/002/0سطح *زمان

2/7004/057/0سطوح*گروه*زمان

95/10007/05/0گروه

: نتایچ تحلیل کوواریانس جهت مقایسه همسانی عملکردي عضله سرینی میانی در دو گروه3جدول 

FSigمنبع
ضریب اتا
(اندازه اثر)

68/060/0035/0زمان
07/139/010/0گروه*زمان

834/206/011/0سطح *زمان

780/18000/049/0سطح *زمان

680/052/004/0سطح *زمان
575/055/004/0سطح *زمان
473/7008/016/0سطح *زمان

69/3005/037/0سطوح*گروه×زمان
64/304/028/0گروه



Research ArticlePublished Online: 2016.August.15

J Rehab Med. 2017; 6(1): 43-5249

ها در شاخص تعادلوهمقایسه میانگین گر:1تصویر

الکترومایوگرافی عضله راست رانیها در شاخص مقایسه میانگین گروه:2تصویر

الکترومایوگرافی عضله سرینی میانیها در شاخص مقایسه میانگین گروه:3تصویر
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بحث
بـود.  الت منتخب در سطوح متغیر دشواري تکلیفهدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر بازخورد هنجاري بر کنترل تعادل و همسانی عملکرد عض

) عضـالت راسـت رانـی و سـرینی میـانی     RMSالکترومایوگرافی (ي بر شاخص تعادلی و معنادارنشان داد که بازخورد هنجاري مثبت تاثیر نتایج
جام شده در این زمینه در تـاثیر بهتـر   نتایج پژوهش حاضر با اکثر مطالعات انداشت و منجر به خطاي کمتر در حفظ تعادل و همسانی بیشتر شد.

بـه  ]8-14،12،11[.ها مشـاهده شـد  ي در مقایسه با دیگر گروهمعناداربازخورد هنجاري مثبت توافق نظر دارد؛ زیرا در مرحله اجرا یا یادگیري تفاوت 
افـزایش دهـد و باعـث بهبـود عملکـرد شـود.       توانست تاثیر انگیزشی این نوع بازخورد را حاضرهاي باال در پژوهشرسد، تعداد کوششنظر می

در کننـدگان را نشـان داد.   همچنین، بررسی اندازه اثر شاخص تعادلی نیز تاثیرگذاري قابل قبول بازخورد هنجاري مثبت بر شاخص تعادلی شرکت
در فـرد وابسـته بـه ادراك    موفقیت یـا شکسـت در بـازخورد هنجـاري    ها اشاره دارند که خصوص مکانیسم اثرگذاري بازخورد هنجاري، پژوهش

]11[.ی ادراك هنجـاري) اسـت  یهاي فردي (نظیر انتظارات خودکارآمدي، شایستگی ادراك شـده و یـا توانـا   ییو تواناباور به بهتر بودن شناختی، 

بـه احتمـال زیـاد، عوامـل     ]7[.تکلیـف تـاثیر بگـذارد   ياجراوسیله بازخورد هنجاري تحت تاثیر قرار گیرد و بر تواند بهانتظارات خودکارآمدي می
توان تنها به عوامل انگیزشـی اکتفـا نمـود؛ زیـرا در اکثـر      دهد، اما نمیانگیزشی این نوع بازخورد است که اجرا و یادگیري را تحت تاثیر قرار می

ن بیشترین انگیـزش درونـی   نامه مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن دارا بودهاي صورت گرفته اثر انگیزشی بازخورد، از طریق پرسشپژوهش
هاي فیزیولوژیکی اثر ایـن بـازخورد از روش   در پژوهش حاضر جهت شناخت مکانیسم]7،9،13[.ها بوددر گروه بازخورد مثبت نسبت به دیگر گروه

گونـه کـه در   همـان اخته شود.تري به تائید اثرات بازخورد هنجاري مثبت پرداجرا (الکترومایوگرافی) استفاده شد تا با شواهد دقیقفرآیندسنجش 
-گروه کنترل همسانی بهتري در سطوح مختلـف پـیش  شود، ) مشاهده می2تصویرراست رانی (عضله شاخص الکترومایوگرافی شکل مربوط به 

میـزان نوسـانات   کنندگان برآزمون نشان داد. با این حال، ناپایداري و ناهمسانی باال در عملکرد گروه هنجاري مثبت به دلیل عدم کنترل شرکت
آزمون حـاکی از  ها در مرحله پساما نمودار عملکرد گروه، قامتی خصوصا در سطوح انتهائی موجب پیدایش بیشترین مقدار خطا در این عضله شد

تکلیف مالك و کارآمدي عضله مذکور خصوصا در گـروه هنجـاري مثبـت بـود.    ياجراخطا، پیشرفت و همسانی قابل توجه در چشمگیرکاهش 
و سپس کاهش خطاء آزمون، افزایش خطا در سطوح ابتدائی) نیز نشان داد که در پیش3تصویرنمودار عملکردي مربوط به عضله سرینی میانی (
(ناپایـداري و  ، باز هم ناهمسـانی آزمونخطاء عملکردي در پیششکل گرفت. با وجود کاهش7متناسب با افزایش دشواري سطوح پس از سطح 

در ایـن مرحلـه   نسـبت بـه گـروه کنتـرل    عملکرد به خصوص در گروه هنجاري مثبـت فی بر حفظ تعادل و کارکرد عضله مذکور)عدم کنترل کا
تکلیف مـالك و کارآمـدي   ياجراآزمون نشان داد که همسانی و پیشرفت قابل توجهی در ها در مرحله پساما نمودار عملکرد گروه،مشاهده شد

رغم همسانی خوب در گروه کنتـرل، بـاز هـم میـزان     وه هنجاري مثبت و در سطوح ابتدائی به وجود آمد. علیخصوصا در گرسرینی میانی عضله 
رسد کـه همـاهنگی و   به نظر میاین گروه بیشتر از گروه آزمایش بود که حاکی از ناکارآمدتر بودن عملکرد عضالنی در گروه کنترل بود.يخطا

تمرینی به عنوان اثر تمرین، یکی از دالیل اصلی پیشرفت دو گروه در بهبود عملکرد تعـادلی و  کوشش 160عضالنی ناشی از -سازگاري عصبی
تواند در اثر تقویت مسیر عصبی و انتقـال  عضالنی می-بود. احتماال این تسهیل عصبیحاضرعملکرد عضالنی در پژوهشيخطاکاهش میزان 

هـاي  پـژوهش ]17[.حرکتی و نیز بهبود وضعیت جمع فضـائی و زمـانی صـورت گیـرد    هاي عصبی، به کارگیري کارآمدتر و بهتر واحدهاي دهنده
رود که عامل انگیزش روي انگیختگی اثر گذاشته اند و احتمال میگذشته، بهبود اجرا در شرایط بازخورد هنجاري را به نقش انگیزش نسبت داده

) عضـالت راسـت رانـی و    RMSالکترومایوگرافی (مثبت با ایجاد تغییر در مشاهده شد که بازخورد هنجاري حاضرباشد. با این وجود، در پژوهش
عملکردي آنها شد و این تاثیر تـا حـد   يخطابر اجرا تاثیر گذاشته و منجر به بهبود عملکرد افراد در کنترل تعادل در نتیجه کاهش سرینی میانی 

شد. احتماال در کنترل گروه یافتن یک الگوي حفظ تعادل بهینه نسبت به بسیار زیادي مربوط به بهبود اقتصاد حرکت بود که منجر به تسهیل در 
پژوهش حاضر بعد انگیزشی در وضعیت بازخورد هنجاري مثبت با افزایش انگیزه، اعتماد به نفس و بیرونی شـدن کـانون توجـه، موجـب بهبـود      

ند کـه عملکـرد و یـادگیري مطلـوب از طریـق تاثیرپـذیري از       کاست. این تئوري بیان می]18[11عملکرد شده باشد که همراستا با تئوري مطلوب
گیـري  آید. ذکر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه شـکل     به وجود میاجتماعی-فاکتورهاي انگیزشی، توجه (کانون توجه بیرونی) و نیز تاثیرات فرهنگی

11 Optimal Theory
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-هاي جهتییتواناحسی اولیه و،سینرژیکی،پارامتریکیهايییتواناهاي حرکتی و حسی زیربنائی کنترل تعادل، نیازمند بروز تغییراتی درتوانائی
در پژوهش حاضر، ارائه بازخورد هنجـاري بـه عنـوان یکـی از     رسد، که به نظر می]17[ها استیییابی فضائی و نیز هماهنگی و ترکیب این توانا

سی و حرکتـی در سیسـتم عصـبی مرکـزي و محیطـی      هاي حییخود را در سطوح مختلف هرم تواناکارکردهاي انگیزشی بازخورد، توانسته تاثیر
حرکتی مناسب به منظور کاهش نوسانات قامت بر روي سطحی ناپایدار در جهت کنترل تعـادل مـوثر   -گیري یک الگوي حسیبگذارد و در شکل

واقع شود.
گیرينتیجه

د افراد در حفظ تعادل و کارآمدي عضالت به عنوان یک طور مستقیم بر عملکردر پژوهش حاضر، بازخورد هنجاري مثبت توانسته تاثیر خود را به
طور قاطع بیان کرد که تغییرات به وجود آمده در الگو پایدار خواهد بـود، زیـرا بـه علـت     توان بهشاخص فیزیولوژیک داشته باشد؛ با این حال نمی

اي بیشتري به خصوص در حوزه یادگیري حرکتـی نیـاز   ههدف پژوهش، تنها مرحله اجرا سنجیده شده است. بنابراین این موضوع نیز به پژوهش
کنندگان بیشتر، سنین متفاوت و یا اشـخاص داراي سـطوح مهـارتی    دسترسی به تعداد شرکتنظیرهاهمچنین با توجه به برخی محدودیتدارد. 

یـک از نقـش هـر  فکیک سطوح مهـارتی و نیـز  شود تا در مطالعات آتی به تعیین تاثیر بازخورد هنجاري به تمتفاوت در حفظ تعادل، پیشنهاد می
بـا  تري را در مورد این متغیر در دسترس قـرار دهـد.  تري و جامعحواس به تفکیک، هنگام ارائه بازخورد مورد بررسی قرار گیرد تا اطالعات دقیق

ازخورد هنجاري، به مربیان مراکز آموزشـی،  دست آمده مبنی بر بهبود تعادل و همسانی کارکردي عضالت در نتیجه استفاده از بهتوجه به نتایج ب
تـرین  در جهت افزایش و بهبود عملکرد تعادلی افراد به عنوان یکی از مهـم شود تا از این نوع بازخورد بازآموزي پیشنهاد می-ورزشی و توانبخشی

.هاي حرکتی روزمره و ورزشی افراد اقدام نمایندهاي زیربنائی در مهارتقابلیت
یتشکر و قدردان

وسیله نویسندگان، مراتب قدردانی خود بدینبوده است.حرکتی-ایش رفتاررکارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گنامهپایانازبرگرفتهحاضرمقاله
.نمایندمیحرکتی دانشگاه شهید بهشتی اعالم -را از مسئولین محترم آزمایشگاه رفتار
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