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  چكيده
يط داراي ويژگي اختالل حركتي استفاده مي شود و با آسيب فلج مغزي اصطالحي است كه به طور رايج در خصوص شرا

ي و خودكنترلاثر تواتر بازخورد  هدف پژوهش حاضر مقايسه. مغزي غير تدريجي در اوايل زندگي مرتبط است
 1750از بين . ي بر اكتساب، يادداري و انتقال مهارت پرتابي در كودكان مبتال به فلج مغزي اسپاستيك بودآزمونگركنترل

نفر از كودكان مبتال به فلج مغزي اسپاستيك  30 آموز مبتال به فلج مغزي در مدارس استثنايي شهر تهران، تعداددانش
به منظور همگن كردن آنها يك . گيري در دسترس انتخاب شدندسال به صورت نمونه 12-7پالژيك با دامنه سنيهمي

به و انتقال  يادداري ،اكتساباحل در مر كنندگانشركتبررسي به منظور . آمدكوششي به عمل  10آزمون پيش مرحله
و سه گروه بازخورد %) 75 و% 50، %25با تواترهاي (گروه بازخورد خودكنترلي نفري شامل سه 5گروه  6 طور تصادفي به
 8بلوك  10ها  در در مرحلة اكتساب، آزمودني .شدندتقسيم %) 75 و% 50، %25با تواترهاي (آزمونگركنترلي

ساعت از آزمون اكتساب  24مرحلة يادداري و انتقال با فاصله . به تكليف پرتابي پرداختند) كوشش 80مجموعاً (كوششي
متري اجرا  4ها مرحلة انتقال را از فاصله كوشش بدون بازخورد اجرا گرديد، با اين تفاوت كه آزمودني 10و به ميزان 

بين ، طرفه بر اساس نتايج آزمون تحليل واريانس يك). اب و يادداريمتري در مراحل اكتس 3در مقابل فاصله (كردند
داري در مرحله اكتساب تفاوت معني) يآزمونگركنترلي و خودكنترلهاي گروه(كننده تواتر يكسانهاي دريافتگروه

هايي كه گروه عالوه بر اين، .مشاهده نشد، گروه خودكنترلي عملكرد بهتري در مراحل يادداري و انتقال نشان دادند
- عملكرد بهتري را نسبت به شركت) يآزمونگركنترلي يا خودكنترلگروه (كردندبازخوردي باالتري دريافت مي فراواني

. تر در تمامي مراحل اكتساب، يادداري و انتقال نشان دادندكننده بازخورد با فراواني پايينهاي دريافتكنندگان در گروه
هاي بازخورد خودكنترلي در مقابل بازخورد آزمونگركنترلي به هنگام دريافت تواتر بازخوردي بنابراين، در حاليكه مزيت

ي متفاوتي نسبت به افراد رسد كه كودكان در طول فرايند يادگيري از بازخورد به شيوهيكسان مشاهده شد، به نظر مي
هاي بازخوردي يري حركتي نيازمند فراوانيسازي يادگكنند و ممكن است كودكان به منظور بهينهبزرگسال استفاده مي

  .باالتري نسبت به افراد بزرگسال باشند
  
  هاي كليديواژه
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                                                       Email:mortezapourazar@ut.ac.ir 09195603836:تلفن : نويسندة مسئول  **

                            



 1393، پاييز 3، شمارة 6، دورة رشد و يادگيري حركتينشرية                                                        

 

272

  مقدمه
 تريني از مهمعوامل بسياري در نحوة اجراي مهارت و يادگيري تأثير دارند كه بدون شك بازخورد يك

نقش مهم بازخورد در اكتساب مهارت حركتي و كنترل حركتي اثبات شده است و . شودمحسوب مي آنها
براساس ). 1(كند كه بازخورد يادگيري و نحوة اجراي مهارت را كنترل مي اندتحقيقات متعدد نشان داده

مكمل در يادگيري   شيوة به دو )KR( 1شود كه آگاهي از نتيجهديدگاه پردازش اطالعات، پيشنهاد مي
منظور بررسي يك فرضيه در خصوص صحت پاسخ  رنده بهييادگ ،اول اينكه. شودكار گرفته ميحركتي ب
بهتر از آن پاسخ  ةهر فرضية پاسخ بررسي شده در ايجاد يك حافظ ثانياًنيازمند است و  KRقبلي به 

زند كه به چه اندازه ميل يك كوشش تخمين ميعبارت ديگر، يادگيرنده پس از تك به. كندمشاركت مي
 KRواسطة مقايسة آن با پس يادگيرنده صحت تخمين خود را بس. در آن كوشش موفق بوده است

يا طرح براي پاسخ بعدي به وجود  2اساس اين مقايسه يك فرضية پاسخ بر. كنددريافت شده ارزيابي مي
دانشمندان حوزه يادگيري را به خود مشغول كرده هايي كه همواره ذهن يكي از چالش). 15(آيد مي

كنند نشان افرادي كه در مورد بازخورد افزوده تحقيق مي. است، نقش فراواني نسبي بازخورد افزوده است
هايي كه در هر كوشش آزمودني. تواند نتايج مخربي را به بار آورداند كه فراواني ارائة بازخورد ميداده

شود افت طور منظم از فراواني بازخورد آنها كاسته مي ند نسبت به كساني كه بهكنبازخورد دريافت مي
هاي حركتي لذا آثار مربوط به آگاهي از نتيجه بر يادگيري مهارت. دهندعملكردي بيشتري را نشان مي

مطرح گرديد كه عالوه بر اثرات قوي ) 1984( 4توسط سالموني و همكاران 3تحت عنوان فرضية هدايت
  :از جمله. واني بازخورد چندين آثار منفي را نيز به دنبال داردفرا

فرايندهاي مهم پردازش اطالعات به ويژه آن دسته از فرايندهايي كه با تشخيص و اصالح خطا . 1
  شود؛توسط فرد براساس اطالعات دروني سروكار دارد مختل مي

شود و متكي مي KRبه بازخورد كه آزمودني براي اصالح خطاهاي خود در هر كوششاز آنجايي. 2
پردازد به همين دليل كاهش ثبات و پايايي حركت مي لذا براي برطرف كردن خطاهاي خود به تغيير

  حركت را به دنبال دارد؛
  ).23(وابستگي بازخوردي . 3

                                                           
1. Knowledge of result 
2. Response hypothesis 
3. Guidance hypothesis 
4. Salmoni & et al 



  ...  تواتر بازخورد خودكنترلي و آزمونگر كنترلي بر يادگيري يك مهارت پرتابي درتواتر بازخورد خودكنترلي و آزمونگر كنترلي بر يادگيري يك مهارت پرتابي درمقايسة مقايسة   

 

 

273

البته برخي از تحقيقات نيز با فرضية هدايت سالموني به مخالفت پرداخته و اعتقاد داشتند كه 
هاي پيچيده به دليل نياز باال به فرايندهاي كنترل، توجه و حافظه نياز به ي برخي از مهارتيادگير

همچنين اين فرضيه از توضيح تعامل بين فراواني بازخورد و ). 32(دريافت تواتر بازخوردي بااليي دارند 
اند فرضيه پرداخته از طرف ديگر، بسياري از تحقيقات به تأييد اين). 30(نوع تمركز توجه ناتوان است 

هاي منظور جلوگيري از آثار منفي بازخورد كه در باال ذكر شد، روش اين تحقيقات به). 7، 23، 27(
اند كه از جملة آنها بازخورد خالصه، بازخورد مختلفي را براي كاهش تواتر بازخورد پيشنهاد كرده

  . توان نام بردرا مي... اي، بازخورد خودكنترلي و ميانگين، بازخورد دامنه
كه بر مؤثر بودن كاهش تواتر نسبي بر يادگيري را پذيرفت، سؤالي  چنانچه اعتقاد اين محققان مبني

بازخوردي و كدام روش  بازخورد، كدام تواتر يهاي ارائهاين است كه كداميك از روششود مطرح مي
توان بر ساير را مي) رت خودكنترليصو نترلي و يا بهكصورت آزمونگر به(بازخورد ي ارائهكارگيري ب

  ها اولويت داد تا تأثير آموزشي بيشتري را به همراه داشته باشد؟روش
در ارتباط با  2007و  2005، 2002هاي در سال 1خير توسط چيوياكوفسكي و ولفاتحقيقات 
- ها ميير روشبازخوردي نسبت به سا يهاين نوع ارائ كنترلي بيانگر توجه بيش از پيش بهبازخورد خود

بازخورد در زمينة تمرين  يهسازي ارائرويكرد تجربي متفاوتي كه در خصوص بهينه). 8، 9، 10(باشد 
-بازخورد در زماني است كه يادگيرنده خود آن را طلب مي يهبدني مورد استفاده قرار گرفته است، ارائ

  .شودگفته مي 2به اين نوع بازخورد، خودكنترلي. كند
- بازخوردي است كه طي آن امكان مشاركت فعاالنة آزمودني در تعيين ويژگي ،دكنترليبازخورد خو

صورت خودكنترلي به اين منوال انجام  معموالً تحقيقات انجام شده به). 5(گردد هاي تمرين ميسر مي
- صورت جفت شده با آنها هستند، مقايسه مي شود كه گروه خودكنترلي را با يك گروه ديگر كه بهمي

هاي يادگيري بيشتري نسبت به گروه بازخورد خودكنترلي داراي مزيت ةكنندگروه دريافت. كنند
اي هاي قرينهبه اين دليل كه گروه جفتي دقيقاً در همان كوشش. شده با آنها بودندبازخوردي جفت

ي نسبت به گونه اختياركردند كه گروه خودكنترلي درخواست داده بودند، لذا هيچبازخورد دريافت مي
  .دريافت بازخورد نداشتند

اگرچه مطالعات زيادي در خصوص بازخورد و تأثيرات آن بر يادگيري حركتي وجود دارد ولي عمدتاً 

                                                           
1. Chiviacowsky and Wulf 
2. Self – controlled feedback 
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 اين در. گيردگونه مطالعات بر روي بزرگساالن بوده و از طرفي افراد سالم و نرمال را دربرميتمركز اين
ررسي نقش بازخورد در افراد داراي مشكالت جسماني است كه تعداد كمي از مطالعات به ب حالي

توان از افراد مبتال به فلج مغزي برند مياز جمله افرادي كه از اين مشكالت حركتي رنج مي. اندپرداخته
 2شود كه در دامنة سني بين لقاح تا فلج مغزي از جمله اختالالت عصبي مادرزادي محسوب مي. نام برد

هاي فلج مغزي، فلج مغزي ترين شكليكي از رايج. كان بروز آن وجود داردسالگي بعد از تولد ام
- است كه دليل آن آسيب يكطرفه به قشر حركتي و يا مسير هرمي مي) SHCP( 1اسپاستيك يكطرفه

ديده در اين نوع خاص از فلج مغزي، عضالت يكطرفه مربوط به قسمت مخالف ناحية مغزي آسيب. باشد
صورت افزايش حساسيت نسبت به بازتاب كششي  و گرفتگي هستند كه بهداراي وضعيت اسپاسم 

- عالوه بر اين، گيرنده. يابدمعمولي و همچنين مقاومت وابسته به سرعت نسبت به حركت انعكاس مي

هايي اين نارسايي، حركات اندام ي شوند و به عنوان نتيجهديده مختل ميهاي آسيبهاي عمقي در اندام
پاليسانو و ). 21(صورت تشنجي و متناوب است  ديدگي بيشتري هستند، غالباً آرام و بهكه داراي آسيب

- شوند از توانايي جابهبندي ميفلج مغزي طبقه 1معتقدند كودكاني كه در كالس ) 1997( 2همكاران

د هاي تحقيق حاضر شامل اين دسته از افراآزمودني). 22(جايي بدون استفاده از ويلچر برخوردارند 
تحقيقات محدودي كه در خصوص يادگيري حركتي افراد مبتال به فلج مغزي . مبتال به فلج مغزي بود
. هاي حركتي برخوردارنددهندة آن است كه اين افراد از قابليت يادگيري مهارتانجام گرفته است، نشان

افراد مبتال به  يادگيري يك مهارت حركتي جديد را در) 2010(طلب و رشيدي عنوان مثال، حمايتبه
يك (فلج مغزي مطالعه كردند و به اين نتيجه رسيدند كه اين افراد قابليت يادگيري مهارت پرتاب دارت 

از طرف ديگر، تحقيقاتي كه به بررسي بازخورد ). 19(باشند را دارا مي) مهارت حركتي جديد
مثال،  ه عنوانب .ال داشته استدنباند، نتايج نسبتاً متناقضي را به خودكنترلي در كودكان پرداخته

نتايج مرتبط با آنها دو تحقيق بر روي كودكان انجام دادند كه در يكي از ) 2008( 3چيوياكوفسكي و ولف
تحقيقات بزرگساالن به كودكان تعميم داده شده است و در تحقيق ديگر به اين نتيجه رسيدند كه هر 

مند باشد، از فوايد بازخورد خودكنترلي بيشتري بهره چقدر تواتر بازخورد خودكنترلي در كودكان بيشتر
دادند، محققان نتيجه ساله تشكيل مي 10ها را كودكان در مطالعة دوم كه آزمودني). 13(شوند مي

) KR درصد 4/8(گرفتند آن دسته از كودكاني كه در بازخورد خودكنترلي فراواني بازخورد كمتري 
                                                           

1. Spastic hemiplegic cerebral palsy (SHCP) 
2. Palisano & et al 
3. Chiviacowsky & Wulf 
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يري كمتري را نسبت به افرادي داشتند كه بازخورد را با فراواني يادگ واضحطور  درخواست كردند به
در تحقيقي به ) 1389(صادقي و همكاران ). 13(درخواست كرده بودند ) KRدرصد 3/39(بيشتر 

و ) درصد 100(مقايسة اثر بازخورد آگاهي از نتيجة خودكنترلي با تواتر زياد و كم، بازخورد متواتر 
. پرداختند گيري پرتابي كودكان شهر الشتردفبر يادگيري مهارت ه) درصد 50(بازخورد كاهش يافته 

يافته گروه خودكنترل، متواتر و كاهش 3صورت تصادفي به  كودك بودند كه به 60شامل  هاآزمودني
  . تقسيم شدند

ين و تواتر پاي) درصد 30باالتر از (گروه خودكنترلي بعد از مرحلة اكتساب به دو گروه تواتر باال 
آمده، در مرحلة يادداري گروه متواتر عملكرد  ستدبراساس نتايج ب. تقسيم شدند) درصد 8كمتر از (

رسد كه كودكان نسبت به بزرگساالن به نظر مي اين، به بر عالوه. هاي ديگر داشتبهتري نسبت به گروه
) 2008( 1وليوان و همكارانس. دهنداي متفاوت واكنش نشان ميگونه هاي بازخوردي دريافتي بهفراواني

. انجام دادند» يادگيري حركتي در كودكان، اثرات بازخورد در اكتساب مهارت«تحقيقي با عنوان 
نتايج تحقيق سوليوان نشان داد . بزرگسال بودند 20كودك و  20هاي تحقيق آنها شامل آزمودني

ر يابد، كاهش تواتر بازخورد دبود ميبرعكس افراد بزرگسال كه با كاهش تواتر بازخورد يادگيري آنها به
دهندة يابد و اين نشاناي كه يادگيري در آنها كاهش ميگونه به كودكان با نتيجة عكس همراه است

توجه به اينكه كودكان در  لذا با). 25(استفادة كودكان از بازخورد به روشي متفاوت از بزرگساالن است 
 –فاوتي براي پردازش اطالعات در تكاليف نيازمند حافظة بينايي مقايسه با بزرگساالن از راهبردهاي مت

اين  ،كنندقضايي، حافظة بازشناسي شيء، يادگيري كالمي و يا سطوح باالي تمركز توجه استفاده مي
هاي شناختي ممكن است به تفاوت بين كودكان و بزرگساالن در يادگيري حركتي ها در تواناييتفاوت

  .دادن اصول يادگيري مرتبط با بزرگساالن به كودكان بايد احتياط كرد منجر شود و در تعميم
اند كه نتايج قابل تحقيقات اندكي نيز به بررسي اثرات بازخورد در افراد مبتال به فلج مغزي پرداخته

در مطالعة خود كه به ) 2010(طلب و رشيدي براي مثال، حمايت. دنبال داشته است توجهي را به
درصد پرداختند، نتيجه گرفتند كه ميزان اصول مرتبط با  100و  50ورد با تواترهاي صفر، مقايسة بازخ

كه ارائة به نحوي. ي مشابه افراد عادي استشده در افراد مبتال به فلج مغزتواتر ارائة بازخورد جفت
عة آنها حاكي از ها در مطاليافته. بازخورد با تواتر باالتر با وابستگي بازخوردي بيشتر همراه بوده است

                                                           
1. Sullivan & et al 
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با وجود اين، در . درصد در مرحلة اكتساب بود 100كنندة بازخورد با تواتر عملكرد بهتر گروه دريافت
هاي باالتري را در ميانگين پرتاب درصد نمره 50كنندة بازخورد با تواتر مرحلة يادداري گروه دريافت

در تحقيقي اثرات ) 2001( 1مچنين هاربورنه). 19(دست آوردند  دارت در مقايسه با دو گروه ديگر به
آگاهي از نتيجه را بر توانايي اندام فوقاني جهت تشخيص سرعت هدف و همچنين شناسايي خطاي 

نفره از بزرگساالن مبتال به فلج  10نفر بزرگسال سالم و يك گروه  10ممكن بر روي يك گروه شامل 
دهد اثر بازخورد آگاهي از نتيجه بر روي افراد شان ميحاليكه نتايج وي ن در. مغزي مورد بررسي قرار داد

وجود اين دليل و مدركي براي آن وجود نداشته و تحقيقات  با ،فلج مغزي به اندازة افراد نرمال است
- باال ميشده در  توجه به تحقيقات ذكر از طرفي، با). 17(رسد نظر مي بيشتر در اين زمينه ضروري به

آزمونگركنترلي در گونه تحقيقي در خصوص مقايسة تواترهاي بازخورد خودكنترلي و يچتوان گفت كه تقريباً ه
ارتباط با افراد مبتال به فلج مغزي صورت نگرفته است، لذا در تحقيق حاضر دو روش ارائة بازخورد در 

اشتند توانند در هر زماني كه تمايل دهاي گروه خودكنترلي مينظر گرفته شده است كه در آن، آزمودني
شده توسط هاي تعيينهاي آزمونگركنترلي نيز بازخورد خود را در كوششتقاضاي بازخورد كنند و گروه

راين محقق بر آن است تا از طريق مقايسة ارائة ببنا. كنندگونه كنترل دريافت ميآزمونگر و بدون هيچ
به فلج مغزي اسپاستيك، بتواند بازخورد در دو شرايط خودكنترلي و آزمونگركنترلي بر روي افراد مبتال 

تواند به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا ارائة بازخورد خودكنترلي و آزمونگر كنترلي در تواترهاي مختلف مي
  نتايج متفاوتي را بين كودكان مبتال به فلج مغزي داشته باشد؟

 

  روش تحقيق
  هاآزمودني
پسر مبتال به عارضة فلج  30ر تهران، تعداد آموز مبتال به عارضة فلج مغزي در شهدانش 1750از بين 

گيري در سال براساس نمونه 12تا  7در دامنة سني ) 1كالس (پالژيك يكطرفه ي مغزي اسپاستيك هم
  .به عنوان نمونه انتخاب شدند) دليل محدود بودن تعداد اين افرادبه(دسترس 

استفاده شد ) 2008(چيوياكوفسكي و همكاران در اين تحقيق از ابزار مشابه با تحقيق :  گيريابزار اندازه
ها و يك هدف بر روي زمين اي براي بستن چشم آزمودنيگرمي، وسيله 100هاي شني كه شامل كيسه

  ).13(متر بود سانتي 100تا  30، 20، 10هاي هاي متحدالمركز داراي شعاعبا دايره

                                                           
1. Harbourne 
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  گيردم كردن  مورد استفاده قرار ميطرح شماتيك منطقة هدف و مناطقي كه براي فراه . 1شكل 

  
  روش اجراي تحقيق

گرم را به  100هاي لوبيا با وزن كننده بايد كيسهتكليف مورد نظر به اين صورت بود كه فرد شركت
كنندگان عمل شركت. كردكنندگان قرار دارد، پرتاب ميمتري از شركت 3سمت هدفي كه در فاصلة 

ها دست برتر آزمودني. دادند، از باالي شانه و با چشمان بسته انجام ميپرتاب را به وسيلة دست غيربرتر
هدف اصلي يك دايره ). 9(تعيين شد » كنيداز كدام دست براي نوشتن استفاده مي«با اين سؤال كه 

 100و  90، 80، 70، 60، 50، 40، 30، 20هايي با شعاع متر بود كه دايرهسانتي 10داراي شعاع 
مركز با دايرة اول ترسيم گرديد و تحت عنوان مناطق برآورد خطا در نظر صورت همبه متر نيزسانتي

  .گرفته شد
متري فرود سانتي 10نحوة امتيازدهي به اين صورت بود كه اگر كيسة لوبيا درون دايرة داراي شعاع 

، 90ترتيب نمرة آمد، به شد و چنانچه در ساير نواحي فرود ميداده مي 100آمد، به آزمودني نمرة مي
آمد، ها فرود ميشد و چنانچه در ناحية بيروني دايرهداده مي 10و  20، 30، 40، 50، 60، 70، 80

اين، قرار گرفتن كيسه بر روي خطوط تحت عنوان  بر عالوه. كرداي را كسب نميآزمودني هيچ نمره
منطقة هدف به چهار ربع تقسيم . شدتر به هدف اطالق شده و نمرة باالتر در نظر گرفته ميدايرة نزديك

مرتبط با هر گروه را برحسب جهت پرتاب و فاصله از مركز هدف ميسر  KRشد و به اين ترتيب ارائة مي
منظور  همچنين به. دهندة پرتاب بلند، كوتاه، چپ و يا راست بودچهار ربع مذكور نشان. ساختمي

هاي داراي كه نزديك به معني دايرهنحوي به. شده ميتعيين دقت پرتاب از كلمات نزديك يا دور استفاد

خال هدف: منطقه سياه   
نزديك: منطقه سفيد   

دور: منطقه آبي   

.
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براي نمونه اگر . متري بودسانتي 90تا  60هايي به شعاع متر و دور به معني دايرهسانتي 50تا  10شعاع 
 –چپ : آمد، ارائة بازخورد به اين ترتيب بودامتيازي فرود مي 80كيسه در قسمت چپ و درون دايره 

  . دور
شد كه آمد به آزمودني اطالع داده ميمتر فرود ميسانتي 10رون دايره به شعاع كيسه دچنانچه 

 10آزمون ها يك مرحله پيشآزمودني  منظور همگن كردن به. پرتاب را كامالً درست انجام داده است
ال ها در مرحلة اكتساب، يادداري و انتقمنظور بررسي آزمودني در مرحلة بعد و به. كوششي به عمل آمد

  : هاي زير بودنفري تقسيم شدند كه شامل گروه 5گروه  6طور تصادفي به  به
  درصد 25گروه خودكنترلي تواتر بازخورد . 1
  درصد 50گروه خودكنترلي تواتر بازخورد . 2
  درصد 75گروه خودكنترلي تواتر بازخورد . 3
  درصد 25گروه آزمونگركنترلي تواتر بازخورد . 4
  درصد 50لي تواتر بازخورد گروه آزمونگركنتر. 5
  ).20(درصد  75گروه آزمونگركنترلي تواتر بازخورد . 6

كوششي گروه  8گانه به اين ترتيب بود كه در هر دسته  هاي ششنحوة دريافت بازخورد در گروه
، گروه خودكنترلي با تواتر )هادرصد از مجموع پرتاب 25(كوشش  2درصد در  25خودكنترلي با تواتر 

 6درصد در  75، گروه خودكنترلي با تواتر )هادرصد از مجموع پرتاب 50(كوشش  4در  درصد 50
 25(كوشش  2درصد در  25، گروه آزمونگركنترلي با تواتر )هادرصد از مجموع پرتاب 75(كوشش 

درصد از مجموع  50(كوشش  4درصد در  50، گروه آزمونگركنترلي با تواتر )هادرصد از مجموع پرتاب
، بازخورد )هادرصد از مجموع پرتاب 75(كوشش  6درصد در  75، گروه آزمونگركنترلي با تواتر )هاپرتاب

ه نياز داشتند تواتر ك هاي گروه خودكنترلي در هر زمانيكردند با اين تفاوت كه آزمودنيدريافت مي
رلي تواترهاي هاي گروه آزمونگركنتكردند ولي آزمودنيبازخورد مرتبط با گروه خود را دريافت مي

  .بازخورد خود را از سوي آزمونگر دريافت كرده و فاقد كنترل درخصوص زمان دريافت بازخورد بودند
) 2010(طلب و رشيدي ارائة بازخورد در اين تحقيق مشابه تواترهاي بازخوردي در مطالعة حمايت

عدم دسترسي به (ة بيشتر الزم به ذكر است كه در مطالعة حاضر به دليل فقدان تعداد نمون). 19(بود 
 از گروه كنترل استفاده نشد و از طرفي به) پالژيكتعداد بيشتر كودكان فلج مغزي اسپاستيك همي

آزمون و مالك قرار دادن ميزان تفاوت در پيشرفت بين ها در مرحلة پيشسازي آزمودنيدليل همگن
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از دو گروه خودكنترلي و  تنها) 1995(و همكاران  1تواترهاي دو گروه مشابه تحقيق جانل
 8بلوك  10ها در در مرحلة اكتساب، آزمودني). 20(آزمونگركنترلي با تواترهاي مختلف استفاده گرديد 

 24مرحلة يادداري و انتقال با فاصلة ). 19(به تكليف پرتابي پرداختند ) كوشش 80در مجموع (كوششي 
ها خورد اجرا گرديد، با اين تفاوت كه آزمودنيكوشش بدون باز 10ساعت از آزمون اكتساب و به ميزان 

). متري در مراحل اكتساب و يادداري 3در مقابل فاصلة (متري اجرا كردند  4مرحلة انتقال را از فاصلة 
پيش از انجام پژوهش در يك جلسة توجيهي روش كار و مراحل مختلف تحقيق به آگاهي والدين 

  .ن اخذ گرديدنامة كتبي از آناكودكان رسيده و رضايت
 

  هاوتحليل دادهروش تجزيه
ها در مراحل اكتساب، يادداري و ها از آمار توصيفي و براي آزمون فرضيهبندي و تنظيم دادهبراي طبقه

ها، آزمون منظور آگاهي از طبيعي بودن توزيع داده به) K-S(اسميرنوف  –انتقال از آزمون كلوموگروف 
براي نشان دادن ) ANOVA(ها و از آزمون تحليل واريانس يكطرفه لون براي بررسي همگني واريانس

همچنين از آزمون تعقيبي توكي نيز براي مشاهدة محل . اثر تمرين بر متغيرهاي وابسته استفاده گرديد
 و تمامي تجزيه. در نظر گرفته شد >P 05/0سطح معناداري براي همة متغيرها . ها استفاده شدتفاوت
- براي رسم نمودارها از نرم. انجام گرديد 16نسخة  SPSSي با استفاده از رايانه و برنامة هاي آمارتحليل

  .افزار اكسل استفاده شد
 

  هاي تحقيقيافتهنتايج و 
  .نشان داده شده است 1هاي توصيفي گروه بازخورد خودكنترلي و آزمونگركنترلي در جدول شاخص

  ها در دو گروه تجربييميانگين و انحراف معيار سن آزمودن . 1جدول 
  انحراف استاندارد  ميانگين تعداد گروه

  42/1  21/9 5 %25بازخورد خودكنترل تواتر
  21/1  38/10 5 %50بازخورد خودكنترل تواتر
  30/1  11/9 5 %75بازخورد خودكنترل تواتر
  11/1  91/8 5 %25بازخورد خودكنترل تواتر
  78/1  24/10 5 %50بازخورد خودكنترل تواتر
  67/1  41/9 5 %75بازخورد خودكنترل تواتر

                                                           
1. Janelle 
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گروه آزمايشي طي مرحلة اكتساب ميانگين پرتاب  6مشاهده شد، هر  1گونه كه در نمودار همان
اي هاي اكتساب، يادداري و انتقال به گونهآزمون افزايش دادند، اما در آزمونخود را در مقايسه با پيش

  .متفاوت با يكديگر عمل كردند

  
  هاي شني در شش گروه آزمايشي در مرحلة اكتساب، يادداري و انتقالميانگين پرتاب كيسه .1نمودار 

  
. آزمون را نشان دادها در مرحلة پيشاسميرنوف طبيعي بودن توزيع داده –نتايج آزمون كلوموگروف 

، )P=16/0(آزمون شها در مرحلة پيهمچنين نتايج آزمون لون نشان داد كه فرضية برابري واريانس گروه
برقرار بود، در نتيجه از آزمون تحليل ) P=47/0(و انتقال ) P=55/0(، يادداري )P=97/0(اكتساب 

  .واريانس يكطرفه استفاده شد
  آزمون، اكتساب، يادداري و انتقالها در مراحل پيشنتايج آزمون تحليل واريانس براي مقايسة ميانگين گروه.  2جدول 

  F Sig  ميانگين مجذورات df  وع مجذوراتمجم  آزمون  مراحل

  آزمون پيش
  833/2  5  167/14  گروهي بين

  08/17  24  410  گروهي درون  97/0  166/0
  __  29  167/424  مجموع

  50/965  5  550/4827  گروهي بين  اكتساب 
  50/47  24  1140  گروهي درون  001/0*  326/20

  __  29  50/5967  مجموع
  833/776  5  167/3884  هيگرو بين  يادداري 

  167/14  24  340  گروهي درون  000/0*  835/54
  __  29  167/4224  مجموع

  833/784  5  167/3924  گروهي بين  انتقال 
  83/20  24  500  گروهي درون  000/0*  672/37

  __  29  167/4424  مجموع

 >P 005/0داري در سطح  معني*
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ها شد، نتايج آزمون تحليل واريانس براي مقايسة عملكرد گروهنشان داده  2گونه كه در جدول همان
و تفاوت معنادار در مراحل ) P=97/0(آزمون ها در مرحلة پيشحاكي از نبود تفاوت معنادار گروه

  .بود) P=00/0(و انتقال ) P=00/0(، يادداري )P=001/0(اكتساب 
لة اكتساب، يادداري و انتقال انجام گرفت در مرح >P 05/0در ادامه، آزمون تعقيبي با دامنة بحراني 

  .ها وجود داردتا مشخص شود كه تفاوت معنادار بين كداميك از گروه
گروه : دهيمها را با نمادهاي زير نشان ميمنظور سهولت نمايش اطالعات در جدول، گروه به

، )2(درصد با عدد  50 ، گروه بازخورد خودكنترل تواتر)1(درصد با عدد  25بازخورد خود كنترل تواتر 
درصد با  25، گروه بازخورد آزمونگركنترل تواتر )3(درصد با عدد  75گروه بازخورد خودكنترل تواتر 

 75، گروه بازخورد آزمونگركنترل تواتر )5(درصد با عدد  50، گروه بازخورد آزمونگركنترل تواتر )4(عدد 
  ).6(درصد با عدد 

 
 هاي آزمايشي در آزمون اكتساب، يادداري و انتقالكي در مورد معناداري بين گروهنتايج آزمون تعقيبي تو . 3جدول 

  شاخص آماري
  

  گروه آزمايشي 

  داري معني  خطاي استاندارد  اختالف ميانگين
  انتقال  يادداري  اكتساب  انتقال  يادداري  اكتساب  انتقال  يادداري  اكتساب

1  2 15 14 14 35/4 38/2 88/2  *02/0  *000/0  *001/0  
  3 31 26 24 35/4 38/2 88/2  *000/0  *000/0  *000/0  
  4 2 9 11 35/4 38/2 88/2  99/0  *01/0  *01/0  
  5 14 6 2 35/4 38/2 88/2  *03/0  15/0  98/0  
  6 29 16 14 35/4 38/2 88/2  *000/0  *000/0  *001/0  
2  3 16 12 10 35/4 38/2 88/2  *01/0  *000/0  *02/0  

  4 17 23 25 35/4 38/2 88/2  *008/0  *000/0  *000/0  
  5 1 8 12 35/4 38/2 88/2  00/1  *02/0  *004/0  
  6 14 2 3/0 35/4 38/2 88/2  *03/0  95/0  99/0  
3  4 33 35 35 35/4 38/2 88/2  *000/0  *000/0  *000/0  

  5 17 20 22 35/4 38/2 88/2  *008/0  *000/0  *000/0  
  6 2 10 10 35/4 38/2 88/2  99/0  *004/0  *02/0  
4  5 16 15 13 35/4 38/2 88/2  *01/0  *000/0  *002/0  

  6 31 25 25 35/4 38/2 88/2  *000/0  *000/0  *000/0  
5  6 15 10 12 35/4 38/2 88/2  *02/0  *001/0  *004/0  

 >P 005/0داري در سطح  معني*

، )6 – 1(، )5 – 1(، )3 – 1(، )2 – 1(هاي نتايج حاصل از آزمون اكتساب نشان داد كه بين گروه
اختالف معناداري وجود ) 6 – 5(و ) 6 – 4(، )5 – 4(، )5 – 3(، )4 – 3(، )6 – 2(، )4 – 2(، )3 – 2(

  :هايترتيب گروه داشت و به
  درصد،  25درصد در مقايسه با خودكنترلي تواتر  50خودكنترلي تواتر * 
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  د، درص 25درصد در مقايسه با خودكنترلي تواتر  75خود كنترلي تواتر * 
  درصد،  25درصد در مقايسه با خودكنترلي تواتر  50آزمونگركنترلي تواتر * 
  درصد 25درصد در مقايسه با خودكنترلي تواتر  75آزمونگركنترلي تواتر * 
  درصد 50درصد در مقايسه با خودكنترلي تواتر  75خودكنترلي تواتر * 
  درصد 25تواتر  درصد در مقايسه با آزمونگر كنترلي 50خودكنترلي تواتر * 
  درصد 50درصد در مقايسه با خودكنترلي تواتر  75آزمونگركنترلي تواتر * 
  درصد 25درصد در مقايسه با آزمونگر كنترلي تواتر  75خودكنترلي تواتر * 
  درصد 50درصد در مقايسه با آزمونگر كنترلي تواتر  75خودكنترلي تواتر * 
  درصد 25ه با آزمونگر كنترلي تواتر درصد در مقايس 50آزمونگركنترلي تواتر * 
  درصد 25درصد در مقايسه با آزمونگر كنترلي تواتر  75آزمونگركنترلي تواتر * 
  درصد 50درصد در مقايسه با آزمونگر كنترلي تواتر  75آزمونگركنترلي تواتر * 
 – 3و  5 – 2، 4-  1هاي همچنين در اين مرحله بين گروه. طور معناداري اجراي بهتري داشتندبه

  .تفاوت معناداري مشاهده نشد 6
، 3-1، 2- 1هاي گونه كه در نتايج حاصل از آزمون يادداري و انتقال نشان داده شد، بين گروههمان

ترتيب  اختالف معناداري وجود داشت و به 6-5و  4-5، 3-6، 3-5، 3-4، 2-5، 2-4، 2-3، 1-6، 1-4
  :هايگروه

  درصد،  25قايسه با خودكنترلي تواتر درصد در م 50خودكنترلي تواتر * 
  درصد، 25درصد در مقايسه با خودكنترلي تواتر  75خودكنترلي تواتر * 
  درصد، 25درصد در مقايسه با آزمونگركنترلي تواتر  25خودكنترلي تواتر * 
  درصد، 25درصد در مقايسه با خودكنترلي تواتر  75آزمونگر كنترلي تواتر * 
  درصد، 50درصد در مقايسه با خودكنترلي تواتر  75خودكنترلي تواتر * 
  درصد، 25درصد در مقايسه با آزمونگركنترلي تواتر  50خودكنترلي تواتر * 
  درصد 50درصد در مقايسه با آزمونگركنترلي تواتر  50خودكنترلي تواتر * 
  درصد 25ر درصد در مقايسه با آزمونگركنترلي توات 75خودكنترلي تواتر * 
  درصد 50درصد در مقايسه با آزمونگركنترلي تواتر  75خودكنترلي تواتر * 
  درصد 50درصد در مقايسه با آزمونگركنترلي تواتر  75خودكنترلي تواتر * 
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  درصد 25درصد در مقايسه با آزمونگركنترلي تواتر  50آزمونگركنترلي تواتر * 
  درصد 25ا آزمونگركنترلي تواتر درصد در مقايسه ب 75آزمونگركنترلي تواتر * 
  درصد 50درصد در مقايسه با آزمونگركنترلي تواتر  75آزمونگركنترلي تواتر * 
همچنين در مرحلة يادداري و انتقال بين . طور معناداري اجراي بهتري در اين مراحل داشتند به
  .تفاوت معناداري مشاهده نشد 6-2و  5-1هاي گروه

  
  گيريبحث و نتيجه

منظور بررسي اثر پديدة  هاي ساده دو گروهي بهطور گسترده از طرح هاي گذشته، بهژوهشدر پ
هاي برنامة تمريني خود خودكنترلي استفاده شده است كه در آن گروه خودكنترلي بر برخي از جنبه

اي هگيري درخصوص فعاليتمنظور تصميم شده كه فاقد هرگونه كنترل بهكنترل دارد و با گروه جفت
كردند، مقايسه هاي متناظر با گروه خودكنترلي دريافت ميخود هستند و صرفاً بازخورد را در كوشش

هاي بيشتري سود برده و نسبت به گروه نترلي از مزيتكطور مسلم گروه خود بنابراين به. شدندمي
كه گروه طوري هب. اي متفاوت عمل شدگونه اما در اين تحقيق به. باشدجفت شده داراي برتري مي

درصد تقسيم شدند و به  75و  50، 25كنندة بازخورد با تواترهاي خودكنترلي به سه زيرگروه درخواست
-گونه كنترلي بر شرايط تمريني خود ندارند، آنها را با گروهشده كه هيچجاي مقايسة آنها با گروه جفت

شده به گروه  رديم كه بازخورد ارائهدرصد مقايسه ك 75و  50، 25هاي آزمونگركنترلي با تواترهاي 
بنابراين، تحقيق حاضر در سه مرحلة . آزمونگركنترل هدفمند بوده و نه براساس اجراي گروه خودكنترل

پردازد كه كداميك از شش گروه آزمايشي به بررسي اين موضوع مي) اكتساب، يادداري و انتقال(مختلف 
  .شودتر ميبر ديگري برتري داشته و موجب يادگيري بيش

خودكنترلي و يا (كه مشخص سازد آيا تواترهاي متفاوت ارائة بازخورد  بودنبال اين دمحقق ب
عبارت ديگر، آيا  تواند اثرات يادگيري متفاوتي در كودكان فلج مغزي داشته باشد؟ بهمي) آزمونگركنترلي

اواني بازخورد خودكنترلي و عنوان عملكردي از فرها در اثربخشي يادگيري در مورد كودكان بهتفاوت
مثال، آيا كساني كه فراواني بازخورد به نسبت  به عنوان شود يا خير؟آزمونگركنترلي آنها مشاهده مي

كنندة بازخورد با تواتر باالتر نشان كنند يادگيري مؤثرتري را نسبت به افراد دريافتكمتري دريافت مي
  دهند؟مي



 1393، پاييز 3، شمارة 6، دورة رشد و يادگيري حركتينشرية                                                        

 

284

كنندة تواتر يكسان هاي دريافتمرحلة اكتساب بين گروهنتايج تحقيق حاضر نشان داد كه در 
عبارت ديگر، در مرحلة  به. تفاوت معناداري مشاهده نشد) هاي خودكنترلي و آزمونگركنترليگروه(

خودكنترلي و «درصد، گروه  25با تواتر » خودكنترلي و آزمونگركنترلي«: هاياكتساب بين گروه
  .معنادار نبوددرصد تفاوت  75با تواتر » خودكنترلي و آزمونگركنترلي«و گروه  درصد 50با تواتر » آزمونگركنترلي

 2، هارتمن)31( 1، ولف، راويچ و پفيفر)8، 12، 13(هاي چيوياكوفسكي و همكاران اين نتايج با يافته
  .همخواني دارد) 2(و روزبهاني و همكاران ) 4(راد و عظيمي) 18(

درصد و گروه  30هاي خودكنترلي با تواتر نيز بين گروه) 1386(در تحقيق روزبهاني و همكاران 
در مطالعة مذكور، نبود . درصد تفاوت معناداري در مرحلة اكتساب مشاهده نشد 30شده با تواتر جفت

هاي آزمايشي در طي مرحلة اكتساب به ساده بودن تكليف و اثر تمرين مرتبط دانسته تفاوت بين گروه
  .كردنين توجيهي را در رابطه با تكليف بكار گرفته شده در تحقيق حاضر نيز بيان شايد بتوان چ. شده است

هاي مختلف هاي خود را در زماندر حين تمرين، يادگيرندة خودكنترل بايد سودمندي فعاليت
در اين صورت توجه فرد بايد بين فرايند يادگيري و . ارزيابي كند و در صورت لزوم آن را اصالح نمايد

عبارت ديگر،  بنابراين بايد يادگيرنده تصميمات متعددي را اتخاذ كند و به. رلي تقسيم شودخودكنت
. سازددرجات آزادي متعددي را بايد كنترل نمايد كه فشار شناختي مضاعفي را به يادگيرنده وارد مي

آورد هاي پردازش اطالعات اضافي تحت شرايط خودكنترل از قبيل برهمچنين ممكن است كه فعاليت
درخواست كند يا خير، سودمندي اثرات انگيزشي  KRذهني خطاي فرد براي مشخص كردن اينكه آيا 

را از بين ببرد؟ بنابراين اثرات متضاد فرايندهاي شناختي و انگيزشي در حين تمرين بر روي يادگيرندة 
) زخورد بدون كنترلگروه دريافت كنندة با(خودكنترل منجر به عملكرد مشابه با گروه آزمونگر كنترل 

هاي نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه در مرحلة يادداري و انتقال بين گروه .شوددر مرحلة اكتساب مي
  . تفاوت معناداري مشاهده شد) هاي خودكنترلي و آزمونگركنترليگروه(كنندة تواتر يكسان دريافت

 25با تواتر » ودكنترلي و آزمونگركنترليخ«هاي عبارت ديگر، در مرحلة يادداري و انتقال بين گروه به
» خودكنترلي و آزمونگركنترلي«درصد و گروه  50با تواتر » خودكنترلي و آزمونگركنترلي«درصد، گروه 

اي كنندة بازخورد خودكنترلي برتري قابل مالحظهو گروه دريافت. درصد تفاوت معنادار بود 75با تواتر 

                                                           
1. Wulf, Raupach, and Pfeiffer  
2. Hartman 
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و ) 29( ، ولف و همكاران)28( 1، ولف و شي)31(، راوپچ و پفيفر هاي ولفاين نتايج با يافته. داشت
  .مغاير است) 6( 2همخواني دارد و با نتايج تحقيق باند و ممرت) 13( چيوياكوفسكي و همكاران

 28ميانگين بازخورد درخواستي گروه خودكنترلي ) 2008(در پژوهش چيوياكوفسكي و همكاران 
. كردندها بازخورد دريافت ميدرصد از كوشش 28نيز در ) مدارربيگروه م(شده درصد بود و گروه جفت

مدار در تحقيق آنها برابر با ميانگين توان گفت كه ميانگين بازخورد دريافتي گروه مربيبنابراين مي
دليل مزايايي كه دارد از گروه لذا گروه خودكنترلي به. بازخورد درخواستي گروه خودكنترلي بوده است

دارند كه تمرين خودكنترلي به اختالفات بيان مي) 2004(ولف و شيا  .بهتر عمل كرده استشده جفت
  . شودپردازشي مؤثرتري منجر مي

كند و در آزمون يادداري هاي مرحلة اكتساب پيشرفت ميطور كلي، دقت پرتاب در حين كوششبه
شده حفظ ايسه با گروه جفتو انتقال گروه خودكنترل دقت پرتاب خويش را در سطح باالتري در مق

ممكن ) 2006(هاي تحقيق حاضر با نتايج تحقيق باند و ممرت از طرفي، علت مغايرت يافته. كنندمي
گيري عاملي كاهنده هاي تصميماست به اين دليل باشد كه در تحقيق آنها، خودكنترلي براي مهارت

ي خودكنترلي در تحقيق آنها، نوع مهارت رسد كه علت عدم برترنظر ميالبته به. نشان داده شده است
درحاليكه در مهارت پرتاب كيسة شني، دو . باشد كه نوعي مهارت شناختي صرف است) 3تيك تاك تو(

رسد كه چنانچه كودكان گروه نظر مي بنابراين به. جزء شناختي و حركتي در اجراي حركت نقش دارند
گونه  شناختي پايين نتوانند در اين ند، بدليل ظرفيترو شوخودكنترلي با تكاليف صرفاً شناختي روبه

  .تكاليف عملكرد مناسبي داشته باشند

هاي خودكنترلي گروه(كنندة بازخورد با تواتر باالتر هاي دريافتهاي تحقيق نشان داد كه گروهيافته
كنندة بازخورد با يافتهاي درطور معناداري از ميانگين پرتاب باالتري نسبت به گروهبه) و آزمونگركنترلي

خودكنترلي با تواتر يگر، گروه عبارت د به. برخوردارند) اكتساب، يادداري و انتقال(تر در تمامي مراحل تواتر پايين
، گروه )يزمونگركنترلآخودكنترلي و ( درصد  50درصد و 25تواتر  كنندةهاي دريافتدرصد در مقايسه با گروه 75

كنندة هاي دريافتدرصد و گروه 50تواتر در مقايسه با گروه آزمونگركنترلي درصد75 آزمونگركنترلي با تواتر
هاي گروه در مقايسه بادرصد  50گروه خودكنترلي با تواتر ،)خودكنترلي و آزمونگركنترلي(درصد  25 تواتر

                                                           
1. Wulf and Shea 
2. Bund and Memmert 
3. Tic – Tac - Toe 
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با تواتر  گروه آزمونگركنترلي و در نهايت) خودكنترلي و آزمونگركنترلي(درصد 25كنندة تواتر دريافت
درصد نتايج بهتري را در تمامي مراحل آزمون 25با گروه آزمونگر كنترلي تواتر درصد در مقايسه 50

، )26( 1، توماس، يان و استيلماچ)24(ها با نتايج سوليوان اين يافته .اكتساب، يادداري و انتقال داشت
) 19(طلب و رشيدي و حمايت) 14( 2، گوداگنولي، ليس، وان گمرت و استيلماچ)3(صادقي و همكاران 

ممكن است علت . در تضاد بود) 11( 3همخواني داشت و با تحقيق چيوياكوفسكي، گودينهو و تاني
. ها و تفاوت در نوع تكليف مربوط باشدتناقض اين يافته با مطالعة حاضر به ميانگين سني باالتر آزمودني

درصد دريافت 100لة اكتساب بازخورد با تواتر بيان داشت كه چنانچه كودكان در مرح) 2008(سوليوان 
كنندة بازخورد با تواتر تر از كودكان دريافتتر و باثباتكنند، در پايان مرحلة اكتساب و يادداري دقيق

از طرف ديگر و در انطباق با تحقيقات پيشين، آن دسته از بزرگساالني كه با . كنندتر عمل ميپايين
  .پردازند از ثبات باالتري در آزمون يادداري برخوردارندرين ميكاهش تواتر بازخورد به تم

هاي بيان كردند كه كودكان بدليل تجربة كم در ارتباط با مهارت) 2000(توماس، يان و استيلماچ 
و . كننداي تكيه ميريزي حركات پرتابي بوده، لذا بر انطباق لحظهپيش برنامهاز حركتي، فاقد قابليت 

گوداگنولي، ليس، وان . شوددريافت بازخورد پس از كوشش با تواتر باالتر كسب مي  واسطة اين قابليت به
اثرات بازخورد بر يادگيري يك تكليف حركتي ساده در بيماران مبتال به ) 2002(گمرت و استيلماچ 

بازخورد با  نتايج آنها نشان داد كه آن دسته از افرادي كه. بيماري پاركينسون را مورد بررسي قرار دادند
هاي خود بازخورد دريافت يك از كوشش كنند نسبت به افرادي كه پس از هردرصد دريافت مي 20تواتر 
كنندة گروه دريافت) 2010(طلب و رشيدي در مطالعة حمايت .تري دارندكنند، عملكرد ضعيفمي

صفر درصد عملكرد بهتري  درصد و 50هاي بازخورد با تواتر درصد نسبت به گروه 100بازخورد با تواتر 
اثر بازخورد خودكنترلي ) 2005(همچنين چيوياكوفسكي، گودينهو و تاني . را در مرحلة اكتساب داشتند

هايي بودند سوي پيوستار، آزمودني در يك. را در دو سوي پيوستار تواتر بازخورد مورد بررسي قرار دادند
اي كه بازخورد با گونهبه. ديگر، وضعيت متفاوت بودكه تواتر درخواست بازخورد آنها كم بود و در سوي 

كنندة تواتر باال و گونه تفاوتي را در مورد افراد بزرگسال دريافتنتايج تحقيق هيچ. شدفراواني باال درخواست مي
ل درك تواند در اين باشد كه افراد بزرگساهاي پژوهش حاضر با اين تحقيق ميلذا علت تضاد يافته. پايين نشان نداد

  .طور مؤثر دارند بهمنظور انجام تكليف  به نسبت خوبي در خصوص مقدار بازخورد مورد نياز به
                                                           

1. Thomas, Yan and Stelmach 
2.  Guadagnoli, Leis, Germmert and Stelmach 
3. Chiviacowsky, Godinho, and Tani 
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توسط گوداگنولي و  CPF(1(ارچوب نقطة چالش ههاي چبينينتايج تحقيق حاضر در راستاي پيش
تمريني  هاي يادگيرنده و شرايطكند تعامل نيازهاي تكليف، ويژگياست كه پيشنهاد مي) 2004( 2لي

يك نقطة چالشي . گذاردشود، تأثير ميبر سطح چالشي كه يادگيرنده در طول تمرين با آن مواجه مي
زيرا تمرين يك سطح . رسدبهينه وجود دارد كه در آن فوايد تمريني براي يادگيري به حداكثر خود مي

چالشي مطلوب فراتر برود، اگر سطح چالشي از اين نقطة . كندشناختي متناسب با يادگيرنده را طلب مي
نتيجة تالش شناختي ممكن است باالتر از توانايي پردازش اطالعات يادگيرنده باشد و لذا با فوايد 

  ). 16(يادگيري تداخل يابد 
كند كه اين نقطة چالشي مطلوب در خصوص بيني ميارچوب نقطة چالشي بيشتر از اين پيشهچ

. هاي مختلف مانند كودكان و بزرگساالن متفاوت استو مهارتهاي پردازشي يادگيرندگان داراي ظرفيت
كند ممكن است براي كودكان مثمرثمر لذا شرايط تمريني كه يادگيري را در بزرگساالن تهسيل مي

هاي رشدي مغز نظير كودكان فلج ويژه كودكان دچار آسيبه بنابراين انتظار داريم كه كودكان ب. نباشد
. به فوايد مطلوب يادگيري حركتي نيازمند تواترهاي بازخوردي باالتر باشند منظور دستيابي مغزي به

خصوص اينكه چگونه تالش شناختي در طول تمرين  هاي حاضر درك مناسبي را درهمچنين يافته
ها اين تفسير ما از اين يافته. كندتأثير قرار دهد، فراهم ميممكن است اكتساب مهارت حركتي را تحت

مة بازخوردي كاهش يافته در اين مطالعه فراتر از نقطة چالشي مطلوب در كودكان بوده است كه برنا
ها بايد از رسد، فيزيوتراپنظر مي بنابراين چنانچه چالش در طول يادگيري مهارت خيلي باال به. است

ا همچنين اين يافته ب .تالش شناختي كودكان در طول يادگيري يك مهارت حركتي جديد آگاه باشند
داند مفيد ميهاي حركتي يري مهارتنظرية هدايت سالموني كه تواتر كاهش يافتة بازخورد را براي فراگ

در تحقيق حاضر، فرضية پاسخ مورد تأييد  .مغايرت دارد و از طرف ديگر با فرضية پاسخ همخواني دارد
يادداري و انتقال عملكرد درصد در مراحل اكتساب،  75كه گروه با فراواني بازخورد طوري قرار گرفت به

توان به اين نتيجه رسيد كه هرچه مي. داشت) درصد 50و  25تواتر (ها بهتري را نسبت به ديگر گروه
-هاي دريافتتواتر بازخورد بيشتر باشد، دقت تخمين خطا نيز بيشتر خواهد شد كه در مقايسه با گروه

هاي تحقيق حاضر با همخواني يافته. ايمجه رسيدهصد به اين نتيرد 75و  50، 25كنندة بازخورد با تواتر 

                                                           
1. Challenge point framework 
2. Guadagnoli and Lee 
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مخالف است ) 2003(و همكاران  موافق با تحقيق شي) 2001( 1تايج گوداگنولي و كهلنفرضية پاسخ با 
به اين نتيجه رسيدند كه گروهي كه در مرحلة اكتساب بازخورد ) 2001(گوداگنولي و كهل ). 15، 24(

نتايج اين . دهدها عملكرد بهتري را نشان مي، نسبت به ساير گروهكننددرصد دريافت مي 100با تواتر 
تواند مستقل از چگونگي استفادة افراد نمي KRتحقيق نشان داد كه نحوة درگيري افراد قبل از دريافت 

تواند مي KRبنابراين براي طراحي پاسخ بعدي استفاده از منابع بازخورد دروني به همراه . باشد KRدر 
از طرف . داشت دنبال خواهده بيشتر باشد، عملكرد بهتري را ب KRده باشد و هرچه تواتر كننكمك

اي از سه ها خواسته شده بود كه آرايش زنجيرهاز آزمودني) 2003(و همكاران  ديگر، در تحقيق شي
ها در فراواني بازخورد آن. درصد بيشينة نيروي توليدي بود را اجرا كنند 70و  50، 30ش كه معادل شكو

نتايج نشان داد كه در آزمون يادداري در عملكرد برآورد . درصد در نظر گرفته شد 100و  50سطح 
كردند اجراي بهتري را نسبت درصد در مرحلة اكتساب دريافت مي 50خطاها، گروهي كه بازخورد تواتر 

ها در هر ه آزمودنيتواند به اين دليل باشد كشده مي تفاوت مشاهده. داشتند KRدرصد  100به گروه 
توانند از دهند و ميمورد آزمون قرار ميرا سازند كه با ارائة بازخورد آن كوشش، فرضية پاسخي را مي

از ) 2003(و همكاران  اما در تحقيق شي. ي استفاده كنندشده براي تدارك پاسخ بعد تفاوت مشاهده
توانستند از ها نمياي داشتند، آزمودنيرايش زنجيرهآنجا كه مقدار نيروي توليدي در هر كوشش متفاوت بوده و آ

درصد در مقايسه با گروه  100اين قابليت استفاده كنند كه منجر به افت عملكرد در گروه تواتر بازخورد 
  .درصد شد 50تواتر بازخورد 

 منظور يكي از نكاتي كه در مورد تحقيق حاضر بايد در نظر داشت اين است كه در اين تحقيق به
اين . درصد محدود شده است 75و  50، 25هاي آزمايشي به ها، تعداد بازخورد در گروهمقايسة گروه

و شايد آنها را از  باشدها عمل كرده عنوان يك محدودكننده در مورد خودكنترلي مورد ممكن است به
رلي شده و موجب از بين رفتن برخي از مزاياي خودكنتكرده درصد خارج  100شرايط خودكنترلي 

ها تنها در ها، آزمودنيمنظور مقايسة گروه نيز به) 2005(البته در تحقيق چيوياكوفسكي و ولف . باشد
ست كه تحقيقات ا حالي اين در). 8(توانستند بازخورد دريافت كنند هاي خود ميدرصد از كوشش 33

 2آزمايش جانل و همكاراندرصد در  7ها از اند تواتر درخواست بازخورد در خودكنترلينشان داده
). 11، 20(است بوده متغير ) 2005(درصد در آزمايش چيوياكوفسكي، گودينهو و تاني  99تا ) 1995(

                                                           
1. Guadagnoli and Kohi 
2. Janelle & et al 
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عنوان  شده در تحقيق حاضر در مورد تواتر بازخورد تا حدي به بنابراين شايد اين محدوديت ايجاد
 تر تواتر بازخورد مناسبمحدوديت در درجة خودكنترلي يادگيرنده محسوب شود ولي فوايد 

ه در شرايط دريافت تواتر يكسان بازخورد بنابراين در حاليك .تر از اين اشكال بالقوه باشدتواند مهممي
-خودكنترلي نسبت به بازخورد آزمونگركنترلي يادگيري بيشتري را براي كودكان به ارمغان آورد، يافته

تواند به فراواني بازخورد درخواستي يادگيري مي كند كه ميزان اينهاي مطالعة حاضر پيشنهاد مي
اغلب تحقيقاتي كه درخصوص افراد مبتال به ضايعات مغزي انجام . ها نيز بستگي داشته باشدآزمودني

هاي بنيادي و روزمرة گرفته شده است، عموماً در زمينة اكتساب مجدد يك مهارت به ويژه مهارت
گونه مورد نظر يك مهارت جديد بود كه افراد مورد مطالعه هيچ در اين تحقيق تكليف. زندگي بوده است

همچنين مطالعة حاضر نشان داد كه افراد مبتال به عارضة فلج مغزي . اي را در رابطه با آن نداشتندتجربه
ريزي حركتي دچار مشكل بوده و در برنامه) دليل ضايعة ايجادشدهبه(داراي اشكال در عملكرد حركتي 

ين افراد توانايي اكتساب، يادداري و انتقال يك مهارت حركتي جديد را تحت شرايط ارائة نيستند و ا
توان استنباط كرد كه افراد مبتال به فلج مغزي، قابليت يادگيري لذا مي. باشندبازخورد افزوده دارا مي

هاي بازخوردي تواتر(هاي مختلف ارائة بازخورد از سوي ديگر، حالت. هستندهاي جديد را دارا مهارت
سازد كه افراد مبتال به فلج مغزي با تواتر باالتر بازخورد يك مهارت اين امكان را فراهم مي) مختلف

توانيم ها و نتايج تحقيقات ديگر ميتوجه به اين يافته به اين ترتيب، با. حركتي جديد را بهتر ياد بگيرند
  .ريزي كنيمگيري اين افراد برنامهيك برنامة توانبخشي مناسب در جهت باال بردن سطح ياد
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