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 چکيده
ست  افزودهبازخورد  نوعی خودکنترل بازخورد ساس  که ا ست  برا هدف تحقیق . شود می ارائه وی به یادگیرنده خود درخوا

شش      سۀ بازخورد خودکنترلی و آزمونگرکنترلی پس از کو ضر مقای ساب و یادگیری تکلیف     حا ضعیف بر اکت های خوب و 

سپپال  7-12کودک مبتال به فلج مغزی اسپپساسپپتی  با دامنۀ سپپنی  60به این منظور  .پرتابی در کودکان فلج مغزی بود

بازخورد  طور تصادفی به سه گروه  ها بهنتخاب شدند. آزمودنی ان صورت در دسترس از بین مدارس استثنایی شهر تهرا     به

های ضپپعیف و بازخورد خودکنترلی  های خوب، بازخورد آزمونگرکنترلی پس از کوشپپشآزمونگرکنترلی پس از کوشپپش

 های خوب و خودکنترلتقسیم شدند. در پایان مرحلۀ اکتساب، گروه خودکنترل به دو زیرگروه خودکنترل پس از کوشش

شش  شدند. از     پس از کو سیم  ضعیف تق   >05/0Pسطح   در توکی تعقیبی آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون های 

(. اما عملکرد گروه بازخورد =64/0Pبا یکدیگر نداشپپتند   ها تداوت معناداریاسپپتداده شپپد. در مرحلۀ اکتسپپاب، گروه  

 .( بهتر بود=001/0P( و انتقال  =001/0Pیادداری  ها در مرحلۀ های خوب از تمامی گروهخودکنترلی پس از کوشپپپش

شرایط آزمونگرکنترلی، آزمودنی  شش های دریافتهمچنین در  شرایط دریافت  کنندۀ بازخورد پس از کو های خوب و در 

شش  ضعیف، آزمودنی بازخورد پس از کو شان دادند. بنابراین، به    های  شتری را از خود ن شرفت بی دلیل  های خودکنترلی پی

شی  ظرفیت پایین پردازش اطالعات در کودکان، نقش شش    انگیز شرایط خودکنترلی و پس از کو های موفق بازخورد در 

 شود.ها میسبب یادگیری بهتر آزمودنی

 

 های کليدیواژه

 های خوب و ضعیف، فلج مغزی.بازخورد آزمونگر کنترل، بازخورد خودکنترل، تکلیف پرتابی، کوشش
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 مقدمه

گیرد، بازخورد است که به هر گونه خبر حسی رار مییکی از اطالعات افزوده که در اختیار یادگیرنده ق

تواند از درون خود فرد  بازخورد درونی( یا از محیط بیرون شود. این خبر حسی میدربارۀ حرکت گدته می

. تحقیقات بسیاری در خصوص اثر بازخورد بر یادگیری صورت گرفته (1  بازخورد بیرونی( فراهم شود 

های گوناگون سعی در یافتن بهترین شیوۀ ارائۀ بازخورد است. این تحقیقات با ارائۀ بازخورد به روش

های ، یکی از روش1. براساس فرضیۀ هدایت(2 طور مؤثرتر بهره برد در آموزش بتوان از آنها به اند تاداشته

 2های اخیر، بازخورد خودکنترل. از طرفی در سال(3 کاهش آثار مندی بازخورد، کاهش تواتر بازخورد است 

در بیشتر  .(4 شود، مورد توجه خاصی قرار گرفته است که برحسب نیاز و درخواست یادگیرنده، ارائه می

. (5 اند شده عمل کردهمدار یا گروه جدتتحقیقات، بیان شده است که گروه خودکنترل بهتر از گروه مربی

های خوب و ضعیف متناقض است. نتایج تحقیقات در خصوص اثربخشی دریافت بازخورد پس از کوشش

ها ز گروه( دو گروه آزمودنی را با یکدیگر مقایسه کردند و به یکی ا2007 3برای مثال، چیویاکوفسکی و ولف

های ضعیدشان بازخورد دادند و مشاهده های خوب آنها و به گروه دیگر پس از کوششپس از کوشش

های خوب نسبت به گروه دیگر در آزمون یادداری بهتر عمل کرد. کردند که گروه بازخورد پس از کوشش

أییدی بر این امر باشد تواند تهای خوب میکنند که ارائۀ بازخورد پس از کوششاین محققان اظهار می

تواند به کند تا آهنگ حرکت تنظیم شود، بنابراین این اطالعات میکه حرکت صحیح بوده و کم  می

تواند نسبت به بازخورد عالوه دریافت بازخورد مثبت میاندازۀ بازخورد خطا و بیشتر از آن مهم باشد. به

. چیویاکوفسکی و ولف (6 ری مؤثرتری منجر شود تر باشد و به یادگیمندی برای یادگیرنده انگیزاننده

ها در تعیین نسبی ها دریافتند که آزمودنی( با انجام تحقیقاتی بر روی خودکنترلی2005، 2002 

توانند کوشش خوب خود را از کوشش ضعیف خود تشخیص های خوب و بد خود کارا هستند و میتالش

تایج جالب توجهی دست یافتند، پس از ای به گروه خودکنترلی به نبار با ارائۀ پرسشنامهدهند. آنها اولین

های خوب خود تقاضای ها اغلب تمایل دارند پس از کوششها اظهار داشتند که خودکنترلیتحلیل داده

دست آوردند. اما آیا شده نیز بهبازخورد کنند. آنها همین نتیجه را پس از مصاحبه با گروه جدت

های دیگر کنند، نسبت به گروهاضای بازخورد میهای خوب خود تقهایی که پس از کوششخودکنترلی

                                                           
1. Guidance Hypothesis 

2. Self-Controlled Feedback 
3. Chiviacowsky & Wulf 
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ها در پی دریافت بازخورد ( در تحقیق خود اظهار داشتند که آزمودنی2005  1برتری دارند؟ آلیس و جاج

. احمدی و (7 یابد ترتیب یادگیری آنها افزایش میکنند و بدینمثبت اهداف سطح باالتری را انتخاب می

الف و ب( نیز به این نتیجه رسیدند که گروه  2011و بادامی و همکاران   (8 ( 2011همکاران  

های ضعیف عملکرد بهتری داشتند های خوب نسبت به گروه کوششکنندۀ بازخورد پس از کوششدریافت

های بد مؤثرتر دارد ارائۀ بازخورد پس از کوشش( بیان می1997  2این در حالی است که رایت. (9، 10 

 . (11 های خوب است از ارائۀ آن پس از کوشش

زیادی در خصوص بازخورد و تأثیرات آن بر یادگیری حرکتی وجود دارد، اغلب بر اگرچه مطالعات 

که تعداد معدودی از مطالعات به بررسی نقش روی بزرگساالن و افراد طبیعی صورت گرفته است، درحالی

توان اند. از جملۀ افراد دارای مشکالت حرکتی میبازخورد در کودکان دارای مشکالت جسمانی پرداخته

رود می شماربه کودکان در ناتوانی علل ترینشایع از مغزی افراد مبتال به فلج مغزی اشاره کرد. فلج به

. (13 شود می تکامل حال در کودک در وضعیتی -های حرکتییناتوان بروز سبب اختالل . این(12 

 اثر فلج مغزی، خود به نسبت است ممکن که شوندمی مغزی دیده فلج با همراه و ثانویه اختالالت سریی 

 تحت زندگی در سراسر را کودک تکامل هایجنبه تمام داشته باشند و اشخانواده و کودک روی بیشتری

 تولد، حین مغز  دوران جنینی، تکامل از هاییدوره طی در آسیب مغزی . این(14 دهند  قرار تأثیر

 ایسکمی ، مغزی، ژنتی ، متابولی ، رشد اختالالت مانند متداوتی دهد. عللکودکی( رخ می و شیرخواری

دنیا  مورد در 100در هر  مغزی فلج . شیوع(15 باشد  مغزی فلج عامل توانداکتسابی می علل و هاعدونت

گرفته بر روی افراد . غالب تحقیقات انجام(16 مورد گزارش شده است  06/2مورد و در ایران حدود  3-2

های حرکتی برخوردارند. دهندۀ آن است که این افراد از قابلیت یادگیری مهارتمبتال به فلج مغزی، نشان

طلب و رشیدی نقش بازخورد در یادگیری کودکان فلج مغزی نیز بررسی شده است. برای مثال، حمایت

( تواترهای بازخوردی مختلف در این افراد را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که همانند افراد 2010 

. همچنین (17 شود د میسالم دریافت بازخورد با فراوانی باال مانع یادگیری تکلیف حرکتی در این افرا

نوع ارائۀ بازخورد  خودکنترلی و آزمونگرکنترلی( در افراد مبتال به عارضۀ فلج مغزی بررسی شده است، 

( در مطالعۀ خود بر روی کودکان مبتال به فلج مغزی 2013طلب و همکاران  نحوی که حمایتبه

                                                           
1. Alice and Judge 

2. Wright 
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مند ز همانند افراد نرمال از مزایای بازخورد خودکنترلی بهرهاسساستی  یکطرفه دریافتند که این افراد نی

 .(18 شوند و یادگیری بیشتری در مقایسه با گروه بازخورد آزمونگرکنترلی دارند می

گونه تحقیقی که در خصوص مقایسۀ توان گدت که محققان هیچبا توجه به تحقیقات ذکرشده می

های خوب و ضعیف در ارتباط با افراد مبتال به فلج مغزی انجام گرفته باشد، نیافتند. بازخورد پس از کوشش

های خوب جنبۀ انگیزشی دارد و برای از کوششکنند ارائۀ بازخورد پس با توجه با اینکه محققان اظهار می

یادگیری نیز مدید است، در پژوهش حاضر محقق بر آن است تا ضمن کنترل تواتر بازخورد، تأثیر بازخورد 

های خوب و ضعیف را در یادگیری تکلیف پرتابی در دو حالت خودکنترلی و آزمونگرکنترلی پس از کوشش

های خوب چه در شرایطی که یادگیرنده آن را زخورد پس از کوششمقایسه کند تا مشخص شود که آیا با

تواند دهد  آزمونگرکنترلی(، میکند  خودکنترلی( و چه در شرایطی که مربی آن را ارائه میتقاضا می

 های ضعیف باشد؟مؤثرتر از بازخورد پس از کوشش

 

 روش تحقیق

 هاآزمودنی

تجربی بود. جامعۀ آماری مطالعۀ حاضر شامل افراد مبتال به عارضۀ فلج مغزی روش این تحقیق از نوع نیمه

پسر مبتال  40ندر بودند. نمونۀ آماری تحقیق  1750سال و در مجموع  15تا  7شهر تهران در دامنۀ سنی 

گیری ن افراد براساس نمونهبه عارضۀ فلج مغزی اسساستی  یکطرفه بودند که با توجه به محدود بودن ای

 در دسترس انتخاب شدند. 

 

 ابزار تحقيق 

پرسشنامۀ اطالعات فردی: این پرسشنامه شامل نام و نام خانوادگی، سن، سؤاالتی در مورد سابقۀ 

 بیماری خاص و میزان فعالیت ورزشی آنها در طول هدته بود.

پرسشنامۀ مربوط به گروه خودکنترلی: این پرسشنامه در پایان مرحلۀ اکتساب به گروه خودکنترلی 

وسیله مشخص شود که ارائه شد، که شامل سؤاالتی دربارۀ زمان یا دلیل درخواست بازخورد است تا بدین

اند ورد داشتههای خوب یا ضعیف( تمایل به دریافت بازخهای خود  کوششآنها اغلب پس از کدام کوشش

 4). 
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( 2008چیویاکوفسکی و همکاران   شده در این تحقیق مشابه تحقیقهای لوبیا: ابزار استدادهکیسه

گرم  100های لوبیا با وزن کننده باید کیسهصورت است که فرد شرکت. تکلیف موردنظر بدین(19 است 

کنندگان عمل کنندگان قرار دارد، پرتاب کند. شرکتمتری از شرکت 3را به سمت هدفی که در فاصلۀ 

دایرۀ دارای  دهند. هدف اصلی ی وسیلۀ دست برتر، از باالی شانه و با چشمان بسته انجام میپرتاب را به

متر سانتی 100و  90، 80، 70، 60، 50، 40، 30، 20هایی با شعاع متر است که دایرهسانتی 10شعاع 

شود. شود که تحت عنوان مناطق برآورد خطا در نظر گرفته میمرکز با دایرۀ اول ترسیم میصورت همنیز به

متری فرود سانتی 10ایرۀ دارای شعاع نحوۀ امتیازدهی به این صورت است که اگر کیسۀ لوبیا درون د

، 80، 90ترتیب نمرۀ شود و چنانچه در سایر نواحی فرود بیاید، بهداده می 100بیاید، به آزمودنی نمرۀ 

ها فرود بیاید، آزمودنی که در ناحیۀ بیرونی دایرهشود و درصورتیداده می 10و  20، 30، 40، 50، 60، 70

تر به هدف بر این، قرار گرفتن کیسه بر روی خطوط تحت عنوان دایرۀ نزدی کند. عالوهای کسب نمینمره

وسیله شود که بدینشود. منطقۀ هدف به چهار ربع تقسیم میاطالق شده و نمرۀ باالتر در نظر گرفته می

 سازد. چهار ربع مذکورمرتبط با هر گروه را برحسب جهت پرتاب و فاصله از مرکز هدف میسر می KRارائۀ 

منظور تعیین دقت پرتاب از کلمات دهندۀ پرتاب بلند، کوتاه، چپ یا راست هستند. همچنین بهنشان

متر سانتی 50تا  10های دارای شعاع ای که نزدی  به معنی دایرهگونهشود، بهنزدی  یا دور استداده می

گر کیسه در قسمت چپ و متری است. برای نمونه اسانتی 90تا  60های به شعاع و دور به معنی دایره

که کیسه نزدی . درصورتی -ترتیب خواهد بود: چپامتیازی فرود بیاید، ارائۀ بازخورد بدین 80درون دایرۀ 

شود که پرتاب را کامالً درست متر فرود آید، به آزمودنی اطالع داده میسانتی 10درون دایرۀ به شعاع 

 انجام داده است.

 یهای تجربشيوة تمرين در گروه

ابتدا نحوۀ پرتاب های شنی آشنایی نداشتند، ها با تکلیف پرتاب کیسهبا توجه به اینکه آزمودنی

گرمی لوبیا توسط مربی به کودکان فلج مغزی نشان داده شد. پرتاب با دست غیر برتر و  100های کیسه

پرتاب انجام  10ها ها، هر ی  از آزمودنیسازی آزمودنیهمگن منظورگرفت. بهاز باالی شانه صورت می

گروه . 1 طورتصادفی به سه گروه زیر تقسیم شدند:ها مرتب شده و بهداد. سسس با توجه به میانگین پرتاب

های ضعیف گروه آزمونگرکنترلی پس از کوشش. 2، ندر( 10های خوب  آزمونگرکنترلی پس از کوشش

 ندر(. 20خودکنترلی   . گروه3ندر(،  10 
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های لوبیا تایی به پرتاب کیسه 10ها خواسته شد که در ی  کوشش آزمون از آزمودنیدر مرحلۀ پیش

ها داده نشد. در مرحلۀ اکتساب گونه بازخوردی به آزمودنیمتری بسردازند. در این مرحله هیچ 3از فاصلۀ 

های شنی مبادرت کردند. در هر رتاب کیسهپرتابی به پ 6دسته کوشش  10های سه گروه در آزمودنی

شد  تواتر بازخورد ( داده میKRگرفتۀ آنها بازخورد  کوشش انجام 6کوشش از  2دسته کوشش تنها به 

 6دسته کوشش  10های خوب در های گروه بازخورد آزمونگرکنترلی پس از کوشش( . الف( آزمودنی33%

ارائۀ بازخورد به این گروه به این ترتیب بود که در هر دستۀ  پرداختند.های شنی میتایی به پرتاب کیسه

شد. ( داده میKRهای آنها بازخورد  تایی بعد از هر سه کوشش به ی  کوشش از بهترین کوشش 6

کردند. ب( های خود بازخورد دریافت میکوشش از بهترین کوشش 2های این گروه در عبارتی، آزمودنیبه

های ضعیف مشابه های گروه بازخورد آزمونگرکنترلی پس از کوششآزمودنینحوۀ دریافت بازخورد 

های خوب بود، با این تداوت که این افراد در هر همتایان خود در گروه آزمونگرکنترلی پس از کوشش

های آنها بازخورد تعلق ترین کوششکوشش به ی  کوشش از ضعیف 3تایی پس از هر  6دسته کوشش 

های خود بازخورد دریافت کوشش از بدترین کوشش 2های این گروه در ی، آزمودنیعبارتگرفت. بهمی

های آزمونگرکنترلی در مرحلۀ اکتساب های گروه بازخورد خودکنترلی همانند گروهکردند. ج( آزمودنیمی

ن های ایپرداختند. با این تداوت که آزمودنیهای شنی میپرتابی به پرتاب کیسه 6دسته کوشش  10در 

 6کوشش از هر دستۀ  2دانستند، برای گروه بنا به درخواست و اختیار خود در هر زمان که الزم می

( 2005کردند. این روش مشابه روشی است که چیویاکوفسکی و ولف  کوششی تقاضای بازخورد می

شد که شامل ای به افراد گروه خودکنترلی داده . در پایان مرحلۀ اکتساب پرسشنامه(20 استداده کردند 

وسیله مشخص شود که آنها اغلب پس از کدام سؤاالتی دربارۀ زمان یا دلیل درخواست بازخورد بود تا بدین

ها شده آزمودنیهای خود  خوب یا ضعیف( تمایل به دریافت بازخورد داشتند. براساس پاسخ ارائهکوشش

کنندۀ بازخورد پس از روه درخواستهای خوب و گکنندۀ بازخورد پس از کوششبه دو زیرگروه درخواست

های هر سه گروه در مرحلۀ اکتساب پس های ضعیف تقسیم شدند. شایان ذکر است که آزمودنیکوشش

ساعت  24کردند. آزمون یادداری به مدت دقیقه استراحت می 2پرتابی به مدت  6از هر دسته کوشش 

کوششی به پرتاب  6چهار گروه در ی  دستۀ  پس از آزمون مرحلۀ اکتساب انجام گرفت. در این آزمون هر

شد. همچنین آزمون گونه بازخوردی ارائه نمیها هیچهای شنی پرداختند. در این مرحله به آزمودنیکیسه

دقیقه پس از آزمون یادداری انجام گرفت. در این آزمون نیز همانند آزمون مرحلۀ  5انتقال به مدت 
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ها عمل پرتاب را از فاصلۀ ازخوردی داده نشد، با این تداوت که آزمودنیگونه بها هیچیادداری به آزمودنی

 دادند.متری انجام می 4

 

 وتحليل آماریروش تجزيه

ها اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده -در بخش آمار استنباطی، از آزمون کولموگروف

 آزمون تحلیل یکطرفه استداده شد. سطحها با یکدیگر از استداده شد. همچنین برای مقایسۀ گروه

های آماری با استداده از وتحلیلدر نظر گرفته شد. تمامی تجزیه P<05/0متغیرها  تمامی برای معناداری

 استداده شد. Excelافزار انجام گرفت. برای رسم نمودارها از نرم 18نسخۀ  SPSSرایانه و برنامۀ 

 

 هایافته

 .است شده بیان 1 جدول در آزمونگرکنترلی و خودکنترلی بازخورد گروه توصیدی هایشاخص

 

 ها در چهار گروه تجربی. ميانگين و انحراف استاندارد سن آزمودنی1جدول 

 مشخصات آماری                        

 هاگروه            
N M SD 

 13/1 20/8 10 بازخورد آزمونگرکنترل پس از کوشش خوب

 54/1 80/8 10 آزمونگرکنترل پس از کوشش ضعیفبازخورد 

 12/1 12/9 8 بازخورد خودکنترل پس از کوشش خوب

 32/1 83/8 6 بازخورد خودکنترل پس از کوشش ضعیف

 شده بیان 2 جدول در  پس از پایان مرحلۀ اکتساب(ی بازخورد خودکنترل گروه توصیدی هایشاخص

 .است

 

 های پرسشنامهخودکنترل براساس پاسخ آنها به پرسشهای گروه . تقسيم آزمودنی2جدول 

 کدامهيچ حالت هر دو ضعيفاز کوشش پس  خوباز کوشش پس  گروه خودکنترل

 4 2 6 8 تعداد
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های گروه خودکنترل اظهار درصد( از آزمودنی 40ندر   8شود، مشاهده می 2که در جدول گونههمان

درصد( از  30ندر   6های خوب خود دارند و پس از کوششکردند که تمایل به درخواست بازخورد 

های ضعیف های گروه خودکنترل اظهار کردند که تمایل به درخواست بازخورد پس از کوششآزمودنی

 20ندر   4طور مساوی پس از هر دو نوع کوشش و در نهایت درصد( به 10ندر   2خود دارند، تعداد 

 ای تقاضای بازخورد کردند.رنامهطور تصادفی و بدون هیچ بدرصد( به

 

 
آزمون، های شنی در چهار گروه آزمايشی در مراحل پيش. نمودار خطی ميانگين پرتاب کيسه1شکل 

 اکتساب، يادداری و انتقال

 

مشاهده شد، هر چهار گروه آزمایشی طی مرحلۀ اکتساب میانگین پرتاب  1که در شکل گونههمان

ای متداوت با گونههای یادداری و انتقال بهمون افزایش دادند، اما در آزمونآزخود را در مقایسه با پیش

 یکدیگر عمل کردند. 

آزمون بود. ها در مرحلۀ پیشاسمیرنوف حاکی از طبیعی بودن توزیع داده –نتایج آزمون کولموگروف 

(، P=  077/0آزمون  ها در مرحلۀ پیشنتایج آزمون لون نیز نشان داد که فرضیۀ برابری واریانس گروه

( برقرار بود، در نتیجه از آزمون تحلیل P=  095/0( و انتقال  P= 085/0(، یادداری  P=  166/0اکتساب  

 واریانس یکطرفه استداده شد. 

  

۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰

بازخورد آزمونگرکنترل پس از کوشش خوب
بازخورد آزمونگرکنترل پس از کوشش ضعیف
بازخورد خودکنترل پس از کوشش خوب
بازخورد خودکنترل پس از کوشش ضعیف
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 اکتساب، آزمون،پيش مراحل در هاگروه ميانگين مقايسة برای واريانس تحليل آزمون نتايج .3جدول 

 انتقال و يادداری

 آزمون مراحل
مجموع 

 مجذورات
df 

ميانگين 

 مجذورات
F Sig 

 آزمونپيش

 078/35 3 223/105 گروهیبين

 340/25 30 208/760 گروهیدرون 267/0 384/0

 _ 33 441/865 مجموع

 اکتساب

 228/14 3 684/42 گروهیبين

 564/25 30 875/766 گروهیدرون 648/0 557/0

 _ 33 559/809 مجموع

 يادداری

 324/806 3 971/2418 گروهیبين

 917/41 30 500/1257 گروهیدرون 001/0* 236/19

 _ 33 471/3676 مجموع

 انتقال

 412/489 3 235/1468 گروهیبين

 417/24 30 500/732 گروهیدرون 001/0* 044/20

 _ 33 735/2200 مجموع

 >P 05/0معناداری در سطح *

 

شود، براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، تداوت بین مالحظه می 3که در جدول گونههمان

منظور ترتیب به( معنادار است. بدینP=001/0( و انتقال  P=001/0های آزمایشی در مرحلۀ یادداری  گروه

 شود.توکی استداده میها تداوت وجود دارد، از آزمون تعقیبی ی  از گروهاینکه مشخص شود بین کدام
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های يادداری های آزمايشی در آزمون. نتايج آزمون تعقيبی توکی در مورد معناداری بين گروه4جدول 

 و انتقال

 شاخص آماری           

 گروه آزمايشی   

 sig خطای استاندارد اختالف ميانگين

 انتقال يادداری انتقال يادداری انتقال يادداری

 آزمونگرکنترل 

های کوشش

 خوب

آزمونگرکنترل 

 های ضعیفکوشش
10 500/8 895/2 210/2 *009/0 *003/0 

 خودکنترل 

 های خوبکوشش
250/13 500/9 071/3 344/2 *001/0 *002/0 

 خودکنترل 

 های ضعیفکوشش
2 2 343/3 552/2 932/0 861/0 

آزمونگرکنترل 

های کوشش

 ضعیف

 خودکنترل 

 خوبهای کوشش
250/23 18 071/3 344/2 *001/0 *0001/0 

 خودکنترل 

 های ضعیفکوشش
12 500/10 343/3 552/2 *006/0 *002/0 

 خودکنترل 

های کوشش

 خوب

 خودکنترل 

 041/0* 016/0* 669/2 497/3 500/7 250/11 های ضعیفکوشش

 
 >P 05/0معناداری در سطح *

 

 در آزمون یادداری و انتقال: شود کهبا توجه به موارد باال مالحظه می

طور معناداری باالتر از گروه آزمونگرکنترلی های خوب بهاجرای گروه آزمونگرکنترلی پس از کوشش -

 های ضعیف است.پس از کوشش

طور معناداری باالتر از گروه آزمونگرکنترلی های خوب بهاجرای گروه خودکنترلی پس از کوشش -

 های خوب است.پس از کوشش

طور معناداری باالتر از گروه آزمونگرکنترلی های خوب بهاجرای گروه خودکنترلی پس از کوشش -

 های ضعیف است.پس از کوشش

طور معناداری باالتر از گروه آزمونگرکنترلی های ضعیف بهاجرای گروه خودکنترلی پس از کوشش -

 های ضعیف است.پس از کوشش

طور معناداری باالتر از گروه خودکنترلی پس های خوب بهشاجرای گروه خودکنترلی پس از کوش -

 های ضعیف است.از کوشش
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های خوب و خودکنترلی پس های آزمونگرکنترلی پس از کوششهمچنین، در این مراحل بین گروه

 های ضعیف تداوت معناداری مشاهده نشد.از کوشش

 

 گیریبحث و نتیجه

های خوب و بازخورد خودکنترلی و آزمونگرکنترلی پس از کوششمنظور مقایسۀ اثر به حاضر پژوهش

 نتایج اکتساب، مرحلۀ انجام گرفت. در کودکان فلج مغزی پرتابی در یادگیری تکلیف و اکتساب ضعیف بر

های های خوب و ضعیف  گروهکنندۀ بازخورد پس از کوششهای دریافتبین گروهداد که  نشان

های چیویاکوفسکی و تداوت معناداری وجود نداشت. این نتایج با یافتهخودکنترلی و آزمونگرکنترلی( 

و در  (19 - 22(  همخوانی دارد  2005 2( و هارتمن2005  1(، ولف، راوپچ و پدیدر2008همکاران  

احتماالً طی مرحلۀ اکتساب اثرات هدایتی  .(4 ( است 2002های چیویاکوفسکی و ولف  تناقض با یافته

توانند برتری خود را بر یکدیگر ارائۀ بازخورد نمی های مختلفحدی زیاد است که شیوهبازخورد افزوده به

طور یکسانی در طی مرحلۀ اکتساب پیشرفت داشته باشند ها بهشود که آزمودنینشان دهند، و موجب می

 یادگیرندۀ تمرین، حین . خودکنترلی از دیدگاه شناختی به معنای فشار بیشتر به یادگیرنده است. در(2 

 اصالح را آن لزوم صورت در و  مختلف ارزیابی هایزمان در را خود هایفعالیت سودمندی باید خودکنترل

 یادگیرنده باید شود. بنابراین تقسیم خودکنترلی یادگیری و فرایند بین باید فرد توجه صورت کند. در این

 فشار که کند کنترل باید را متعددی درجات آزادی عبارت دیگر،به کند. را اتخاذ متعددی تصمیمات

 اطالعات پردازش هایفعالیت که است ممکن همچنین کند.می وارد یادگیرنده به مضاعدی را شناختی

  KRآیا اینکه کردن مشخص برای فرد خطای ذهنی برآورد مانند خودکنترل در شرایط الزم اضافی

 فرایندهای تأثیرات متضاد ببرد. بنابراین بین از را انگیزشی تأثیرات سودمندی خیر، یا کند درخواست

آزمونگرکنترل  گروه با عملکرد مشابه به خودکنترل یادگیرنده روی بر تمرین حین در انگیزشی و شناختی

 .(18 شود می منجر کنندۀ بازخورد بدون کنترل( در مرحلۀ اکتساب گروه دریافت

های های خوب و بازخورد پس از کوششدر شرایط خودکنترلی، بین گروه بازخورد پس از کوشش

کنندۀ بازخورد که گروه دریافتطوریقال وجود داشت؛ بهضعیف تداوت معناداری در آزمون یادداری و انت

                                                           
1.  Wulf, Raupach, & Pfeiffer 

2.  Hartman 

file:///E:/mahnaz/New%20Folder%20(4)/HARAKAT.41/roshd.1/Roshd.V11.N.1.B/Ersali/دکتر%20باقرزاده-1.doc%23_ENREF_4
file:///E:/mahnaz/New%20Folder%20(4)/HARAKAT.41/roshd.1/Roshd.V11.N.1.B/Ersali/دکتر%20باقرزاده-1.doc%23_ENREF_2
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و همکاران  1های خوب از میانگین پرتاب باالتری برخوردار بودند. این یافته با نتایج وستپس از کوشش

 ولف و چیویاکوفسکی تحقیق . نتایج(4، 23( همخوانی دارد  2002( و چیویاکوفسکی و ولف  2005 

 و کردند بازخورد درخواست خود، خوب هایکوشش از بعد اصوالً خودکنترل گروه که نشان داد (2002 

عملکرد  از بعد تا کنند دریافت بازخورد خود خوب هایکوشش از بعد که دادندمی ترجیح نیز شدهجدت گروه

 بازخورد دریافت که رسیدند نتیجه ( به این2007و  2005. چیویاکوفسکی و ولف  (4 ضعیدشان 

 بر انگیزشی نقش هم و کرد ترآسان را دهندگانآزمون هم یادگیری موفق، هایاز کوشش بعد خودکنترل

 بازخورد آن، براساس زیرا است، تناقض در هدایت فرضیۀ با یافته این .(6، 20 داشت  آنها عملکرد روی

 هدایت صحیح حرکت سویبه را آزمودنی و دارد اهمیت بزرگ خطاهای یا های ضعیفکوشش از پس

رسد کودکان نظر میبه .(3 دارد  کمتری اهمیت کوچ  یا خطاهای موفق هایکوشش پس از اما کند،می

بر استداده از نقش انگیزشی کردند، عالوههای خوب خود تقاضای بازخورد میفلج مغزی که پس از کوشش

ات در این شیوه و همچنین مطابقت بیشتر تمرین با تر اطالعبازخورد خودکنترلی، از پردازش عمیق

نیازهای آنها استداده کردند و تمامی این موارد سبب شد که این افراد با توجه به شرایط خاص بدنی خود 

 های خوب ببرند. سود بیشتری از دریافت بازخورد خودکنترلی پس از کوشش

های های خوب و بازخورد پس از کوششششدر شرایط آزمونگرکنترلی، بین گروه بازخورد پس از کو

کنندۀ بازخورد که گروه دریافتطوریضعیف در آزمون یادداری و انتقال تداوت معناداری وجود داشت؛ به

های خوب از میانگین پرتاب باالتری برخوردار بودند و این تداوت در آزمون انتقال نیز پس از کوشش

( و کوهستانی و 2007(، چیویاکوفسکی و ولف  2005همکاران   مشاهده شد. این یافته با نتایج وست و

 2005های . چیویاکوفسکی و همکاران در پی تحقیقاتی که در سال(6، 23( همخوانی دارد  1386بادامی  

های خوب بدون توجه ن نتیجه رسیدند که شاید ارائۀ بازخورد پس از کوششانجام دادند، به ای 2006و 

نتایج آنها نشان داد که هرچند تداوت معناداری  .(24 ،25 به اینکه خودکنترل هستند یا نه، مدید باشد 

ساعت برگزار شد، گروهی که پس از  24در آزمون اکتساب مشاهده نشد، در آزمون یادداری که با فاصلۀ 

های خوب خود بازخورد دریافت کردند، در مقایسه با گروه دیگر یادگیری بهتری را از خود نشان کوشش

ها ن نتایج شواهدی برای نقش انگیزشی بازخورد است. همچنین، این یافتهدادند. آنها اظهار کردند که ای

 مهارت یادگیری هنگام فرضیه، . براساس این(2 ( است 1980  2روسکو و لینترن در تناقض با فرضیۀ

                                                           
1. West 

2 . Lyntm & Roscoe’s hypothesis 
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 کافی بهینه یادگیری برای خودخودیبه -یادگیری اوایل در ویژهبه – است شده صحیح اجرا  آنچه بر تمرکز

خطا(،  به مربوط بازخورد  براساس است آورده دستبه خطا اصالح در فرد که ایتجربه در عوض نیست،

 در یادگیری بیشتری تسهیل خطا به مربوط اطالعات کلی، طوربه دارد. مهارت کسب برای ایویژه اهمیت

 فرد به تمرین برای ادامۀ بیشتری انگیزۀ اجرا، صحت به مربوط اطالعات کهدرحالی آورد،می فراهم مهارت

تر، ای منسجمدست آوردن نتیجهمنظور به( به1384  1بر این، سالمونی، اشمیت و والتر. عالوه(2 دهد می

. براساس این (3 مرور کردند و تالش آنها به پیدایش فرضیۀ هدایت منجر شد  تعداد زیادی از تحقیقات را

عبارت دیگر، کند. بهطول تمرین هدایت میفرضیه، بازخورد افزوده فرد را برای اجرای صحیح مهارت در 

شود، که نوآموز به حرکات صحیح هدایت میتر یعنی زمانیهای ناموفق و خطاهای بزرگبازخورد به کوشش

. محققان دلیل مغایرت نتایج با (3 تر است های موفق و خطاهای کوچ مؤثرتر از بازخورد به کوشش

تواند های خوب، میها پس از کوششکنند که ارائۀ بازخورد به آزمودنیگونه توجیه میفرضیۀ هدایت را این

آهنگ مورد تأییدی بر این امر باشد که حرکت صحیح است و کم  کند تا از طریق کاهش تغییرات بی

بر تواند به اندازۀ بازخورد خطا یا بیشتر از آن مهم باشد. عالوهحرکت تنظیم گردد، بنابراین این اطالعات می

تر باشد و این، ممکن است برای یادگیرنده دریافت بازخورد مثبت نسبت به بازخورد مندی انگیزاننده

 یادگیری بهتری را در پی داشته باشد.

های خوب، بین گروه خودکنترلی و آزمونگرکنترلی تداوت د پس از کوششدر شرایط دریافت بازخور

کنندۀ بازخورد که گروه خودکنترلی دریافتطوریمعناداری در آزمون یادداری و انتقال وجود داشت؛ به

های خوب از میانگین پرتاب باالتری نسبت به گروه بازخورد آزمونگرکنترلی پس از پس از کوشش

( و تا حدی نتایج 1997  همکاران و خوردار بودند. این یافته با نتایج جانلهای خوب برکوشش

های . در تحقیق حاضر گروه خودکنترلی پس از کوشش(4، 5 ( همراستاست 2002ولف   و چیویاکوفسکی

رسد که نظر میهای خوب داشت. بهخوب نتیجۀ بهتری در مقایسه با گروه آزمونگرکنترلی پس از کوشش

مزیت انگیزشی این نوع بازخورد در مقایسه با بازخورد آزمونگرکنترلی سبب برتری این گروه شده است. 

های خوب در آزمون یادداری و انتقال شده است، این عامل سبب برتری گروه خودکنترلی پس از کوشش

ند. این یافته تأییدی بر اثربخشی ارائۀ بازخورد به شیوۀ که میانگین پرتاب باالتری را نشان دادطوریبه

 های خوب است.خودکنترلی در شرایط برابر با دریافت بازخورد پس از کوشش

                                                           
1 . Salmoni, Schmidt, & Walter 
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های ضعیف، بین گروه خودکنترلی و آزمونگرکنترلی در در شرایط دریافت بازخورد پس از کوشش

کنندۀ بازخورد که گروه خودکنترلی دریافتطوریآزمون یادداری و انتقال تداوت معناداری وجود داشت؛ به

های ضعیف از میانگین پرتاب باالتری نسبت به گروه بازخورد آزمونگرکنترلی پس از پس از کوشش

ولف  و ( و چیویاکوفسکی1997  همکاران و های ضعیف برخوردار بودند. این یافته با نتایج جانلکوشش

 دهیم فرصت آزمودنی به اگر که کردند بیان (2002ولف   و . چیویاکوفسکی(5،4 ( همراستاست 2002 

این  کهزمانی با مقایسه خودکنترل(، در خواهد  بازخوردمی بازخورد هاکوشش از ی پس از کدام بگوید تا

با اینکه هر دو گروه از نقش  .یابدمی افزایش ، یادگیری آزمونگرکنترل( باشد  بازخورد نداشته را فرصت

بردند، نقش انگیزشی بازخورد خودکنترل سبب های ضعیف سود میاطالعاتی بازخورد پس از کوشش

های ضعیف عملکرد بهتری داشتند نحوی که گروه خودکنترل پس از کوششتداوت بین دو گروه شد. به

بر اینکه های ضعیف عالوهدهد گروه دریافت بازخورد خودکنترلی پس از کوشش. این موضوع نشان می(4 

های انگیزشی بازخورد یتهای ضعیف استداده کردند، از مزاز نقش اطالعاتی بازخورد پس از کوشش

خودکنترلی در مقایسه با بازخورد آزمونگرکنترل نیز بهره بردند  بازخورد خودکنترل ذاتاً دارای نقش 

 انگیزشی است(.

های های خوب و گروه آزمونگرکنترلی پس از کوششهمچنین بین گروه خودکنترلی پس از کوشش

نحوی که میانگین پرتاب گروه وجود داشت؛ به ضعیف در آزمون یادداری و انتقال تداوت معناداری

های طور معناداری باالتر از گروه آزمونگرکنترلی پس از کوششهای خوب بهخودکنترلی پس از کوشش

گرفته در زمینۀ تأثیر خودکنترلی بر یادگیری ی  تکلیف یا مهارت حرکتی ضعیف بود. تحقیقات انجام

 . (25 بر یادگیری است حاکی از تأثیر مثبت شرایط خودکنترلی 

های از نتایج جالب تحقیق حاضر عدم مشاهدۀ تداوت معنادار بین گروه خودکنترلی پس از کوشش

های خوب در آزمون یادداری و انتقال بود. این یافته با نتایج ضعیف و گروه آزمونگرکنترلی پس از کوشش

دلیل های گروه خودکنترل به. ممکن است آزمودنی(4 ( همراستاست 2002ولف   و چیویاکوفسکی

رفتن برخی سازی تواتر بازخورد از شرایط خودکنترلی صددرصد خارج شده باشند و موجب از بین یکسان

توان تا حدی به ای را میاز مزایای خودکنترلی در آنها شده باشد. از طرف دیگر، وقوع چنین نتیجه

های خوب نسبت داد. به این ترتیب که هرچند های موجود در شرایط آزمونگرکنترلی پس از کوششمزیت

برخوردار بودند، های ضعیف گروه خودکنترلی از فواید اطالعاتی حاصل بازخورد پس از کوشش

های خوب توانستند تا حدی پیشرفت کنند که در عمل های گروه آزمونگرکنترلی پس از کوششآزمودنی
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های ضعیف قرار بگیرند. این امر حاکی از آن است که اگر در همسطح گروه خودکنترلی پس از کوشش

د به اندازۀ بازخورد خودکنترلی توانهای خوب ارائه شود، میشرایط آزمونگرکنترلی بازخورد پس از کوشش

های خوب مؤثر باشد. بنابراین، با توجه به نتایج تحقیق و عملکرد بهتر گروه خودکنترلی پس از کوشش

دهند، هایی که قبل از تمرین به فراگیرندگان میشود با اتخاذ تدابیری خاص و از طریق آموزشپیشنهاد می

 رد خود از این روش استداده کنند.آنها را تشویق کنند تا در تقاضای بازخو

 باشد.می 7/1/4501011این مقاله جهت طرح بنیادی شمارۀ 
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