
تکلیف تولید نیرو در  عملکرداجتماعی بر  -بازخورد تطبیقی اثر

  ذهنی یتوانکمبا  دختران
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 19/96/09تاریخ پذیرش: 62/90/09تاریخ دریافت:

 چکیده
ذهنی یتوانکم دختران بااجتماعی بر اجرای تکلیف تولید نیرو در  -تعیین اثر بازخورد تطبیقی پژوهشاین هدف 

آموزان دختر با دانش. از بین بودکنترل  با گروه آزمونپس -آزمونپیش طرح با ، آزمایشی. روش پژوهشبود

کنندگان انتخاب شدند. شرکتگیری هدفمند روش نمونهبه   دختر آموزدانش 64شهرستان شیرازذهنی توانیکم

به عمل آمد به دو  هاآنجلسه به وسیله دینامومتر دستی از  نخستیندر انقباض ارادی که  بیشترینبر اساس آزمون 

در گروه کنترل )بدون دریافت  ینفر 26در گروه بازخورد )هنجاری مثبت( و  ینفر 22گروه آزمایشی 

، عملکرد بهتر گروه آزمایشی را در تکلیف تولید نیرو نسبت به گروه کواریانسبازخورد( تقسیم شدند. تحلیل 

 بنابراینآورد. شواهدی را برای اهمیت نقش انگیزشی بازخورد فراهم می پژوهشهای این نشان داد. یافته کنترل

-یتوانکمبا  آموزاندانشاجتماعی بر عملکرد تکلیف تولید نیرو در  -ای که بازخورد تطبیقیبه علت تأثیر ویژه

آموزش ویژه آموزان ها به مربیان دانشهارتذهنی دارد، به عنوان یک راهکار آموزشی مؤثر در زمینه آموزش م

 گردد. میتوصیه 

 .ذهنی یتواناجتماعی، کم -عملکرد تکلیف نیرو، بازخورد تطبیقی: کلیدی گانواژ

                                                           
 rostami.shirazu@ymail.com (نویسنده مسئول)عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز استادیار گروه تربیت بدنی . 1

 ت تهراندانشجوی دکتری رشد و یادگیری حرکتی دانشگاه علوم تحقیقا. 2

 عضو هیأت علمی دانشگاه شیرازاستادیار گروه آموزش کودکان استثنایی . 3

mailto:rostami.shirazu@ymail.com
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 مقدمه

با را در ارتقاء سالمت افراد  جسمیهای ، نقش فعالیتهاپژوهشبا وجود اینکه بسیاری از 

؛ 1994، 1)ریمر، برداک و پیتتی اندگزارش کرده اهآنو بهبود ناتوانی ذهنی یتوانکم

تر و پایین هاینمره، هااین پژوهشنتایج  اما(، 2006، 2جانسن، کرول، گروتف و پست

اند. به طور های حرکتی پایه در این افراد نشان دادهسرعت یادگیری کندتری را در مهارت

 تناسب اندام و سطوح آمادگی ،(2002، 3سطح فعالیت کمتر )هال و توماس هایافتهکلی 

(. 2001، 6اند )فرنهال و پیتتیکمتری را در این افراد نسبت به افراد عادی نشان داده جسمی

و  باشندفعال می به طور ذاتی که کودکان اندکرده( گزارش 2003) 5توماس، لی و توماس

ذهنی توانکودکان کمرسد که بیشتر به نظر می های حرکتی دارند، امانیاز به آموزش مهارت

 (. 2010، 4چامویتز و ویس -)لوتان، یالون تمایلی به انجام فعالیت بدنی ندارند

اختالل رشدی است که با عملکرد هوشی زیر حد متوسط و وجود  نوعیذهنی یتوانکم

؛ 1921، )رابینسون و رابینسون شوددر دو یا بیشتر از دو زمینه مهارتی مشخص می نارسایی

ی هوشی که منجر ذهنی عبارت است از بهرهتوانیکم(. در تعریفی دیگر، 1324 اهر،ترجمه م

ذهنی، مسائل توانشود. کودکان کماجتماعی می به ناتوانی فرد در یادگیری و انجام وظایف

، هاآن هاینخستین نشانهگیرند و یکی از سن خود دیرتر یاد میهم  را نسبت به کودکان 

 ؛ ترجمه ماهر،1921در رشد حرکتی و شناختی است )رابینسون و رابینسون، تأخیر قابل توجه 

1324 .) 

بهر با هوش گروه، پنج 1991در سال  ذهنی(توانی)کم 1ذهنی نارساییانجمن آمریکایی 

-آموز تا کمذهنی مرزی یا دیریتوان( با برچسب کم20زیر  کمترینو  20 بیشتریندامنه )

است. محدودیت در عملکرد شناختی و یا رفتارهای انطباقی  کردهی ذهنی عمیق را معرفیتوان

                                                           
1. Rimmer, Braddock, & Pitetti 

2. Jansen, Krol, Groothoff, & Post 

3. Hall & Thomas 

4. Fernhall & Pitetti 

5. Thomas, Lee & Thomas 

6. Lotan, Yalon-Chamovitz, & Weiss 

7. American Association mental Deficiency 
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های حرکتی در ای بوده است، از طرفی قابلیتگسترده هایپژوهشدر این گروه مورد توجه 

ایجاد شده بر  نارسایینشان دادند  هاپژوهشباشد؛ چنانچه این گروه نیز دچار محدودیت می

در رشد مغز، نه تنها بر عملکرد شناختی بلکه به همان نارسایی اساس عوامل متعددی از جمله 

 ؛2009، 1کونتز-دهد )کلیور، هانتر و اولیتاندازه عملکرد حرکتی را نیز تحت تأثیر قرار می

 (. 2011، 2وستندراپ، هاون، هارتمن و ویسچر

های یادگیری، بازخورد است که نقش آن در یکی از موضوعات محوری در پژوهش

ترین سطح آن به عنوان . بازخورد در پایینتأیید شده استها ترل مهارتاکتساب و کن

آورد، تعریف شده است. اطالعاتی که برای آزمودنی، نتیجه حاصل از فعالیتش را فراهم می

ترین نوع بازخورد، آگاهی از نتیجه است که به تأثیر یک عمل در ارتباط با کل عمل اساسی

آمیزی به ، زمانی که فرد به طور موفقیتویژهای آگاهی از نتیجه(. 1911، 3اشاره دارد )آدامز

داشته باشد  آن فردتواند تأثیر مثبتی بر روی یادگیری هدف دست یافته باشد، می

های بازخورد، نقش انگیزشی آن است که نسبت به نقش (. یکی از نقش1921، 6)ثوراندایک

ترجمه  ؛2005 ،5گرفته است )اشمیت و لیها کمتر مورد توجه قرار اطالعاتی آن در پژوهش

 (.1321 طلب و قاسمی.حمایت

توافق عمومی در ارتباط با انگیزش مبتنی بر این است که انگیزش عاملی است که موجب 

شود )پینتریچ و مدار میانرژی بخشیدن، جهت دادن و تحمل کردن یک رفتار هدف

، 2گیتس و زیگلر-متغیر انگیزش، بنت(. در ارتباط با نقش 1991، 1؛ استیپک2002، 4شانک

-بوده و به نظر می ویژهای از مشکالت ی حوزه( نشان دادند که انگیزش در بردارنده1999)

ذهنی یتوانکمبا مندی در کودکان کارهای انگیزشی جهت ایجاد عالقهرسد استفاده از راه

های متعدد و راد، شکستمناسب باشد. یک دلیل احتمالی از ایجاد فقدان انگیزش در این اف
                                                           
1. Cleaver, Hunter & Ouellette-Kuntz 

2. Westendorp, Houwen, Hartman & Visscher 

3. Adams 

4. Thorndike 

5. Schmidt & Lee 

6. Pintrich & Schunk 

7. Stipek  

8. Bennett-Gates & Zigler 
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هایی وابسته شدن به افراد دیگر برای رسیدن به هدف است. بنابراین با فراهم آوردن تجربه

توانند به طور جداگانه و با کارایی موفق برای این گروه، این افراد نیز همانند افراد عادی می

رسی به چنین تجارب رسد که دستمی  (. به نظر 1992، 1مناسب عمل کنند )بایبی و زیگلر

تری قابل دسترس باشد؛ چنانچه عینی بدنی و ورزشی به طور  های فعالیتموفقی در موقعیت

-معناداری بین انگیزش و شرکت در فعالیت بدنی را نشان داده ، ارتباطهای پیشین نیزپژوهش

در مواقعی که تمرین را ذهنی یتوانکمنشان دادند افراد  گرانپژوهش(. 2001، 2اند )رابرتز

، 3یراافزایش یافت )وهمها آنخودشان کنترل کردند )نقش خود تنظیمی(، انگیزه درونی 

1996.) 

یکی از انواع بازخورد بیرونی جهت تسهیل یادگیری حرکتی که دارای نقش انگیزاننده 

یا هنجاری اجتماعی  -ازخورد تطبیقیبشود، باشد و موجب افزایش انگیزه درونی افراد میمی

های خویش را نه تنها بر اساس خودشناسی افراد اطالعات الزم جهت اجرای قابلیتباشد. می

)توسط دیدن، شنیدن، فکر کردن(، بلکه توسط کسب اطالعات از اشخاص دیگر نیز به 

 (.1956، 6آورند )فستینگردست می

، 5آولی و بلیسمرکپژوهش م هایی از قبیلپژوهشاجتماعی در  -ی بازخورد تطبیقیایده

؛ ولف، 2010، ب 2010، الف 4وایت و ولف؛ لوت2002هاتچینسون و همکاران، ؛ 2000

بررسی  2012، 2چیواکوسکی، ولف و لوت وایت ؛ آویال،2010، 1چیواکوسکی و لوت وایت

نقطه عطفی ها پژوهشرسد این یادگیری حرکتی نیز به نظر میهای پژوهش شده است. در 

سودمندی این بازخورد با ی بازخورد انگیزشی باشد. جدید در حیطههای پژوهش در شروع

توجه به تأثیراتی است که بر احساس فرد از موفقیت و شکست دارد و احتماالً بر پایداری و 

مثال، در  برایدهد. ثبات عملکرد فرد تأثیرگذار است و قابلیت شخص را افزایش می
                                                           
1. Bybee & Zigler  

2. Roberts  

3. Wehmeyer 

4. Festinger 

5. McAuley & Blissmer 

6. Lewthwaite & Wulf 

7. Wulf, Chiviacowsky & Lewthwaite 

8. Avila, Chiviacowsky Wulf & Lewthwaite 
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کننده (، عملکرد گروه دریافت2010وایت و ولف )ب،لوت پژوهشِیادگیری تکلیف تعادل 

 پژوهشیهای بازخورد منفی و کنترل بهبود بیشتری یافت. در بازخورد مثبت نسبت به گروه

(، اثرات مثبت این نوع بازخورد را بر روی 2012، 1دیگر، ولف و همکاران )آزمایش 

 .کردندساله( مشاهده  21 -41بزرگساالن )

اجتماعی بر  -بررسی اثر بازخورد تطبیقی موردکنون پژوهش آزمایشی در ا از آنجا که ت

ذهنی صورت نگرفته است؛ از طرفی نیز به دلیل ارتباط عواملی یتوانآموزان کمروی دانش

، 2و گاالهو، اُزمون 1992، 1رِید و هوورچانیاس، چون قدرت عضالنی با سالمت حرکت )

-این عامل در افراد کم زیراشود.  بیشتر پژوهشن که ضرورت انجام ای شد(، موجب 2011

های حرکتی از نوع جنبشی و به طور ویژه ذهنی قابلیتی ضروری برای انجام مهارتتوان

( و داشتن ضعف در قدرت 2005، 3پینکهام -)لویس و فراگاالهای دستکاری است مهارت

)گوپتا، رائو  کندمیر اختالل های روزمره این افراد را دچاعضالنی، قابلیت در اجرای فعالیت

 (. 2011، 6دیو اس

 -حاضر با تکیه بر نقش انگیزشی بازخورد و با توجه به نوع بازخورد تطبیقی پژوهش

که آیا گروه دریافت کننده بازخورد طراحی شد به این سؤال گویی برای پاسخاجتماعی 

ل که بازخورد دریافت اجتماعی مثبت )هنجاری مثبت( در مقایسه با گروه کنتر -تطبیقی

تری در ، هنگام اجرای تکلیف نیرو، تحمل بیشتر و به عبارتی، مدت زمان طوالنیکندنمی

 دهد یا خیر؟حفظ تولید نیرو از خود نشان می

 هشپژو روش

 -آزمونپیش طرح با آزمایشی پژوهش حاضرروش : کنندگانطرح پژوهش و شرکت

 .بودکنترل  با گروه آزمونپس

                                                           
1. Chanias, Reid & Hoover 

2. Gallahue & Ozmun 

3. Lewis & Fragala-Pinkham 

4. Gupta, Rao & SD 
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 دورهذهنی مدارس استثنایی یتوانکمبا وهش حاضر شامل دختران آماری پژ جامعة

( 09/11 ± 3/2با میانگین سنی کلی ) آموزدانش 64که تعداد  شیراز بودند ستانابتدایی شهر

انتخاب شدند.  گیری هدفمندها به روش نمونهاز بین آن( 1/61 ±1/12و وزن:  161 ±11)قد:

و  ، ناهنجاریپژوهشکنندگان در این یک از شرکت شد که هیچبامی یادآوریالزم به 

قلبی عروقی نداشتند. عدم وجود ناهنجاری با توجه به  ویژهناتوانی حرکتی و یا بیماری 

ها برای هر کدام از در مدرسه انجام گرفت. پس از بررسی پروندهها آنمطالعه پرونده 

انقباض ارادی که در ن بیشتریکنندگان آزمون اجرا شد. سپس بر اساس آزمون شرکت

نفر(  22در دو گروه آزمایشی ) ،به عمل آمدها آنجلسه به وسیله دینامومتر دستی از  نخستین

-نمره ها در گروه کنترل و آزمایشی بر اساسنفر( قرار گرفتند. تقسیم آزمودنی 26و کنترل )

 انقباض ارادی( صورت گرفت. بیشترین آزمون )آزمون ی پیش

 قرار گرفت. مورد استفادهزیر  ابزارهای پژوهش حاضردر  :ابزار

دینامومتر وسیله به .باشدمی 15003اس اچ  دستی مدل دینامومتر دستی: ( دینامومتر1

آید و به منظور سنجش قدرت ایستای دستی قدرت پنجه بر حسب کیلوگرم بدست می

که  یادآوری استه الزم ب قدرت ارادی( به کار رفته شد.بیشترین  ٪25کنندگان )شرکت

 . به دست آمد 21/0 ،پژوهشها در این آلفای کرونباخ داده

( ساخت شرکت 345510مدل ) 2کرنومتر دیجیتال ( کرنومتر دستی دیجیتال:2

ثانیه در هر ساعت، جهت ثبت کردن مدت زمان نگه  ±3گیری با دقت اندازه 3اکستک

 قرار گرفت.کنندگان مورد استفاده داشتن دینامومتر توسط شرکت

ترازوی کنندگان و از گیری قد شرکتاز قدسنج، جهت اندازه( قدسنج و ترازو: 3

 . شداستفاده  هاآنگیری وزن گرم، جهت اندازه 1، با دقت 5 200مدل باپ  6دیجیتال فلر

                                                           
1. SH5003 

2. digital stopwatch 

3. extech corporation 

4. feller 

5. BAP 200 
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استثنایی استان فارس و اخذ ورش آموزش و پرپس از هماهنگی با سازمان : شیوه اجرا

 دورهمجوز جهت حضور در مدارس ابتدایی چهار ناحیه شهر شیراز، از میان شش مدرسه 

از شروع  پیشابتدایی دخترانه موجود، سه مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند. 

 . دریافت شدفُرم رضایت از مدیریت مدرسه  پژوهش،

بدین  بود: جلسه 2 یف تولید نیرو،تکل سنجش جهت ضروری هایجلسهتعداد  .1

یافتند و از کنندگان هر دو گروه در دو روز پیاپی در جلسه حضور میصورت که شرکت

 آمد. تکلیف نیرو به عمل می آزمونها آن

 بار آزمون 3 کنندگان،شرکت همه دستی، از دینامومتر وسیله به ،نخست جلسه در .2

 توانبیشترین  ثانیه 5 کننده،شرکت که صورت این به. آمد عمل به 1انقباض ارادیبیشترین 

 از مقدار بیشترین. کردمی استراحت دقیقه1 ،سه این از کدام هر بین و بردمی کار به را خود

سپس بر اساس  .شدمی ثبت ایبرگه درها آن توانبیشترین  ینمره عنوان به ،بار آزمون 3 این

هنجاری  ت تصادفی در دو گروه آزمایشیکنندگان به صوری به دست آمده، شرکتنمره

 دالیل احتمالیِ تأثیر بازخورد که به یادآوری است)الزم به  مثبت و کنترل جای گرفتند

کاهش انگیزش، تجربه شکست، نفس،  به اعتماد خودکارآمدی، احساس منفی بر هنجاری

 دادن از کنندگان،شرکتایجاد حاالت اضطرابی و دچار شدن به درماندگی اکتسابی در 

اجرای پژوهش حاضر بر  برنامه شد(. خودداری افراد نمونه این به منفی هنجاری بازخورد

 .شدطراحی و اجرا  ،(2002) همکاران و هاتچینسون پژوهشاساس 

 روش کنندگانشرکت به ،نخست جلسه از پس ساعت 26 یعنی دوم، جلسه در .3

 در را دستی دینامومتر که شد داده توضیحها آن به و شد داده آموزش دستگاه با کار صحیح

 کهجایی تا و( بود کرده محاسبه گرآزمون ترپیش که) فرد هرانقباض ارادی بیشترین  25٪

انقباض ارادی بیشترین  ٪25 در آزمون این شدت) دارند نگه باشد،می تحمل قابل شانبرای

(. ظر گرفته شدبه عنوان شدتِ کم در ن (2006) همکاران، و 2میدلکاف پژوهشهمانند 

آزمون  ٪25 تجربه و ایزومتریک نیروسنج با کنندگانشرکت آشنایی منظور به نخست

                                                           
1. maximal voluntary contraction  

2. Middlekauff 
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 هر از. داده شد ی تمریناجازهها آنبه  دستگاه، با( کم شدت)انقباض ارادی بیشترین 

. آمد عمل به آزمونیگر، آزمون و آزمودنی حضور با فقط و جداگانه طور به آزمودنی

نیرو  این حفظ زمان و مدت شدمی شروع برتر دست با نیروسنج داشتن نگه زمان از آزمون

-شرکت. شدمی ثبتها آن امتیاز عنوانبه کننده(هر شرکتانقباض ارادی بیشترین  25٪)

 با) گرآزمون فقط و کردندنمی مشاهده را دینامومتر توسط شده داده نشان عدد کنندگان

-می هدایتانقباض ارادی بیشترین  ٪25 مقدار حفظ در راها آن( کمتر بیشتر، عبارت گفتن

 به قادر یا شد،می داوطلب آزمون پایان برای کنندهشرکت خود که زمانی تا و کرد

 قرارانقباض ارادی بیشترین  ٪10 در ثانیه 2 از بیش مدت به اینکه یا و نبود آن نگهداشتن

-شرکت به کوشش، نخستین اجرای از پس گرآزمون. یافتمی پایان جلسه گرفت،می

 دادقرار می مورد تشویق راها آن و گفتمی تبریک مثبت هنجاری بازخورد کنندگان گروه

 خود ی دوستانمتوسط نمره از شما کرد کهاعالم میها آنبا توجه به بازخورد هنجاری به  و

 فهرست از کردمی وانمود طوری و ایدکرده عمل در این تکلیف بهتر دیگر یمدرسه در

 به را هانمره است، آورده عمل به دیگر ایمدرسه در دیگر هایآزمودنی قبالً از که هایینمره

 کنترل گروه هایآزمودنی که است حالی در این(. غیرحقیقی بازخورد) کندمی اعالمها آن

 آزمون دو بین مدت زمان. کردندنمی دریافت شانی اجراینحوه مورد در بازخوردی هیچ

 را داشت استراحت کردن و آب نوشیدن اجازه فقط آزمودنی فرصت این در و بود دقیقه 15

 .دهد انجام بدنی فعالیت گونهکه هیچ بایستنمی و

 گرآزمون و گشتمی باز اتاق همان به دوبارهکننده شرکت استراحت، از پس .6

 کردمی تأکید و شدمی یادآور وی به را نخست تمرین نتیجة و گفتمی تبریک وی به دوباره

 کوشش همانند دوم کوشش دوباره و است بوده بهتر وی نمره افراد دیگر با مقایسه در که

 نتیجه توسط نیرو، تولید استمرار مدت بر هنجاری بازخورد تأثیر ارزیابی شد. تکرار نخست

 .شد سنجیده دوم کوشش

ها لیل دادهجهت تح  Spss16افزار آماریاز نرمها: روش تجزیه و تحلیل داده

مربوط به میانگین قد، وزن و  هایجدولاستفاده شد. از آمار توصیفی جهت رسم نمودار و 
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میزان واریانس جهت مقایسه ککنندگان استفاده شد. از آمار استنباطی تحلیل سن شرکت

 در عملکرد تولید نیرو استفاده گردید. پیشرفت دو گروه 

 ها پژوهشافتهی

کنندگان گروه دارد متغیرهای قد، وزن و سن شرکتمیانگین و انحراف استان 1جدول 

 دهد.بازخورد هنجاری و کنترل را به تفکیک نشان می

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای قد، وزن، سن .1جدول 

 گروه
-شرکتتعداد 

 کنندگان

 سن )سال( وزن )کیلوگرم( متر(قد )سانتی

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 ستانداردا
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 6/2 23/12 1/13 3/61 1/13 2/161 22 آزمایشی

 26/2 56/11 66/10 12/61 99/9 09/162 26 کنترل

آزمون مدت زمان حفظ تولید آزمون و پس، میانگین نمرات پیش1و نمودار  2جدول 

 د.ندهنیرو در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل را نشان می

 آزمونآزمون و پس. میانگین و انحراف معیار دو گروه در پیش6جدول 

 آزمونپس آزمونپیش گروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 2/10 12/130 53/55 6/22 آزمایش

 55/44 21/21 42/51 61/20 کنترل
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 و کنترلمیانگین مدت زمان حفظ تولید نیرو در دو گروه آزمایشی . 1نمودار 

آزمون تفاوت زیادی ، میانگین نمرات دو گروه در پیشدهندها نشان مییافتههمانطور که 

 شود.آزمون تفاوت زیادی بین دو گروه مشاهده میبا هم ندارد، اما در پس

-ها و کنترل اثر نمرهآزمون مشاهده شده در گروهبرای تعیین تفاوت آماری نمرات پس

 3های مربوط به آن در  جدول ل کوواریانس استفاده شد که یافتهآزمون از تحلیهای پیش

 گزارش داده شد. 

 ر دو گروه آزمایشی و کنترلتحلیل کوواریانس دنتایج  .6جدول

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منبع

 000/0 21/51 42/113310 1 42/113310 )کوشش اول( آزمونپیش

 005/0 54/2 10/12112 1 10/12112 گروه

   14/2126 63 21/93919 خطا

50/5*P< 

اجتماعی  -شود، بین دو گروه بازخورد تطبیقیهمانطور که در جدول باال مالحظه می

داری وجود دارد لکرد تولید تکلیف نیرو تفاوت معنا)هنجاری مثبت( و کنترل در عم

(54/2F=  005/0و p=در نتیجه فرض یک، مبنی بر تفاو .) ت میانگین نمرات در اجرای
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توان گفت ارائه نمرات می شود. بنابراین با توجه به میانگینتکلیف تولید نیرو تأیید می

 توان بر اجرای تکلیف تولید نیرو اثرگذار بوده است.اجتماعی به افراد کم -ورد تطبیقیبازخ

 گیریو نتیجهبحث 

جاار همسان و ساال خاود،     ذهنی باا کودکاان بهن  یتوانهای اصلی کودکان کمیکی از تفاوت

شناسای و  باشاد. در قلماروی علام روان   هاا مای  در کسب دانش و مهارت نخستکندی گروه 

 ماورد  درپاژوهش  ، هاای دقیاق و ساودمند   ، یکای از حاوزه  با نیازهای ویاژه آموزش کودکان 

-کام یادگیری در افراد  هایپژوهشیادگیری حرکتی بوده است. به ویژه ی یادگیری و مقوله

های موجود در بین ها به دست آمده است، به روشن شدن تفاوتنی که در آزمایشگاهذهتوان

اندازی را در رابطه این افراد و گروه بهنجار منجر شده است. پژوهش حاضر نیز در واقع چشم

اجتمااعی و تاأثیر آن بار عملکارد      -از طریق نوع باازخورد تطبیقای  ها آنبا ایجاد انگیزش در 

 کند.می ارایهد نیرو حرکتی تکلیف تولی

که افراد از طریق مقایساه عقایاد و    کرداجتماعی بیان  مقایسه ینظریه در( 1956) فستینگر

 اجتمااعی  - تطبیقی توانایی خود با دیگران قادر به ارزیابی و سنجش خویش هستند. بازخورد

 دیگاران  رهنما  میاانگین  با فرد هر ینمره آن در که است اطالعاتی یادگیری،های پژوهشدر 

ای برای ارزیابی عملکرد شاخص فاراهم   در این حالت اطالعات هنجاری پایه شود.می مقایسه

در زمیناه تاأثیر    نخستین پاژوهش به این دلیل است، که  پژوهشاین  آشکارضرورت کند. می

-تاوانی اجتماعی بر اجرای مهارت حرکتی )تکلیف تولید نیرو( در افراد کم -بازخورد تطبیقی

چاامویتز و ویاس،    -)لوتاان، یاالون  ذهنی به فعالیت بادنی  توانم تمایل افراد کمود. عدذهنی ب

-پاژوهش گیری و عادم برانگیختگای کاافی،    ( و داشتن الگوهای اسنادی منفی و گوشه2010

ه تقویات مثبات، باعا     و ارایا  تنظیمای اشت که باا اساتفاده از رویکارد خاود    را بر آن د گران

 (.1996؛ ترنر و همکاران، 1996)وهمیر، افراد شوند  افزایش خودکارآمدی در این

-گار آن اسات کاه افاراد کام     بیان باشد ومی پیشین هایپژوهشنتایج پژوهش همراستا با 

، اناد کارده اجتماعی مثبت )بازخورد غیر حقیقی( را دریافات   -ذهنی که بازخورد تطبیقیتوان

-کاه افاراد کام    نسبت به گروه کنترل در عملکرد تکلیف تولید نیرو برتر بودند. این مهم باود 

اجتمااعی مثبات    -بازخورد تطبیقی فقطبه دالیل اخالقی  پژوهشکننده در ذهنی شرکتتوان
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 باه دلیال کااهش   هاا  آنه باازخورد منفای باه    از ارایا پاژوهش  در ایان   بناابراین ؛ کننددریافت 

اضطرابی و دچار شدن باه درمانادگی اکتساابی )و     هایشکست، ایجاد حالتانگیزش، تجربه 

. تفااوت میاان دو گاروه    (2001 ،1اسامیت )خاودداری شاد   هاای بیرونای(   وابستگی به تقویت

دریافت کننده بازخورد هنجاری مثبت و گروه کنترل در این بود که بازخورد هنجاری مثبات  

از بسایاری از افاراد دیگار    هاا  آنا داده که اجارای  کنندگان این باور ر)غیر حقیقی( به شرکت

کاه   به طاوری  ؛باشدتاثیرات بازخورد هنجاری سریع و فوری میبه طور کلی بهتر بوده است. 

دهند گروه کنترل از خود نشان می در مقایسه بااجرا، گروه مثبت اجرای بهتری  هایجلسهدر 

د این بادین علات باشاد کاه باازخورد      (. امکان دار2010، ب 2010وایت و ولف، الف )لوت

هاایش از جملاه   ی موفقیات و شکسات، بار ادراک فارد از تواناایی     هنجاری باا ایجااد تجرباه   

کارآمدی، درک صالحیت و درک توانایی هنجاری(، فعالیت شناختی )هدف گزینای(  )خود

ت مثبات و  ( و به همان انادازه بار تجربیاا   2000، 2؛ ویلیام، دونوان و دادج2005)ایلیز و جاج، 

 ( تأثیر بگذارد.1991، 3منفی واقعی فرد )باندورا و جوردن

احتمال دیگر از اثربخشی این نوع بازخورد این است که بازخورد هنجاری باع  متمرکاز  

شاادن توجااه فاارد بااه اجاارای تکلیااف و داشااتن یااک برنامااه و طاارح مناسااب جهاات اجاارا     

(، پایاداری و  2002نسون و همکاران، ؛ هاتچی1991؛ باندورا و جوردن، 1991؛ 1990)باندورا،

و احتمال دیگر از  شودمی( و افزایش قابلیت شخص 2010وایت و ولف، ثبات عملکرد )لوت

در هاا  آنبرآورده شدن نیازهاای روانای و انگیزشای     ناشی ازاثرگذاری آن بر عملکرد افراد، 

هاای نظاری متعاددی    (. با توجه به چارچوب2000، 1990، 6باشد )دسی و رایانحین اجرا می

که در حیطه آموزش وجود دارد، معلمان همواره در ارتباط با ایجاد انگیزه و تأثیرگاذاری بار   

-تار مای  کارهای اثربخشهای شناختی و حرکتی نگران بوده و در پی راهها در زمینهآزمودنی

نیاز   ذهنای تاوان افراد سالم و کام  برایبدنی و ورزش  های تربیتباشند. این دغدغه در کالس

(، بار اساتفاده از   2000تنظیمی )دسای و رایاان،   دخاو  نظریاه مثاال   بارای مشاهده شاده اسات.   

                                                           
1 .Smith 

2. Williams, Donovan & Dodge  

3 .Bandura & Jourden 

4. Deci & Ryan  
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ایجااد اساتقالل و افازایش صاالحیت و      بارای بادنی   راهبردهای انگیزشی توسط معلم تربیات 

(. فااراهم آوردن 2003آنشاال، ، 2001، 1)تیلااور و دتااومنیز کناادکاااهش وابسااتگی تأکیااد ماای

ذهنی مشاابه باا افاراد عاادی، موجاب اساتقالل و اجارای        یتوانرای افراد کمهای موفق بتجربه

 (.1992)بایبی و زیگلر،  شودمی ذهنیتوانکم کارآمد شخص

اجتمااعی   -، اطالعات حاصل از باازخورد تطبیقای  پژوهشیافته اصلی و پررنگ شده این 

باا اینکاه در   باشاد.  هنای مای  ذیتوانکمدختر با  آموزاندانشبر عملکرد تکلیف تولید نیرو در 

باه انجاام    ذهنای تاوان ش افاراد کام  (، عادم گارای  2010)مانند لوتان و همکاران  هاییپژوهش

منادی و افازایش ایجااد    حاضار مبنای بار عالقاه     پژوهشبدنی گزارش شده بود، نتایج  فعالیت

مکااران  تومااس و ه پژوهش باشد و همراستا با انگیزش در این افراد جهت اجرای تکلیف می

مند به فعالیت هستند و نیاز به یادگیری مهارت حرکتای  (، مبنی بر اینکه کودکان عالقه2003)

آماوزان  بسایار بیشاتر از داناش    ،ذهنای یتاوان کم    آموزان باشد. به طور کل، دانشدارند، می

 های بدنی نیاز دارند.عادی، به شرکت در فعالیت

نای آگااهی و شاناختی نسابت باه رفتارهاای خاود        ذهیتاوان آموزان کام از آنجا که دانش

توجه و تمرکاز بار مطالاب     نارساییرفتارهای مرتبط با  ،ندارند، مهمترین محدودیت پژوهش

هاای دیگار   اجتماعی بود. همچنین از جمله محدودیت -آموزشی در رابطه با بازخورد تطبیقی

. بودها آنبر روی  آزمونام از انج پیشآموزان ، عدم ارزیابی انگیزش اولیه دانشپژوهشاین 

هاا  آنی اولیه از بررسی اثر این نوع بازخورد، انگیزه پیششود پیشنهاد می گرانپژوهشلذا به 

 را در نظر بگیرند.

تواناد بار   اجتمااعی مای   -دهاد کاه کااربرد باازخورد تطبیقای     به طور کلی نتایج نشان مای 

آماوزان  تواناد باه داناش   شاد. ایان اثار مای    ذهنی اثر مثبت داشته بایتوانکم با عملکرد دختران

های حرکتی داشته باشد. همچنین این پاژوهش اهمیات   ی مهارتای در زمینههای ویژهکمک

شاود تاأثیر   پیشانهاد مای   گرانپژوهشبه  کند. بنابراینآشکار مینقش انگیزش در بازخورد را 

ذهنی، در سنین مختلاف و  انتوکم مختلفهای تر و در گروهاین نوع بازخورد را به طور ویژه

                                                           
1. Taylor & Ntoumanis 
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باا  تری انجام دهند. با وجود اینکاه بهباود عملکارد کودکاان     حتی در پسران، به مدت طوالنی

ذهنی با توجه به نقش انگیزشی آن به لحاظ عملی امیدوار کننده است، اما بهتر اسات  یتوانکم

های حرکتی( و یاا  مثال حافظه، هوش و توجه )مهارتمتغیرها برای ای از که بر روی مجموعه

شاود  گران نیز توصیه میهایی صورت گیرد. به مربیان و کاردرمانمتغیرهای دیگر نیز پژوهش

و باا شاناخت بیشاتر نیازهاای      کارده ی مشارکت و فعال نگه داشتن این افاراد تاالش   در زمینه

تر نگاه  را فعالها آنکارهای انگیزشی مناسب افراد با استفاده از راه این قبیلروانی و انگیزشی 

 دارند. 
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