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 .1دانشيار گروه رفتار حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران  .2استاديار،
گروه تربيت بدنی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی ،قزوين ،ايران  .3دکتری ،گروه رفتار
حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

چکيده
بازخورد خودکنترل نوعی بازخورد افزوده است که براساس درخواست خود یادگیرنده به وی ارائه می شود .هدف تحقیق
حا ضر مقای سۀ بازخورد خودکنترلی و آزمونگرکنترلی پس از کو ششهای خوب و ضعیف بر اکت ساب و یادگیری تکلیف
پرتابی در کودکان فلج مغزی بود .به این منظور  60کودک مبتال به فلج مغزی اسپپساسپپتی با دامنۀ سپپنی  12-7سپپال
به صورت در دسترس از بین مدارس استثنایی شهر تهران انتخاب شدند .آزمودنیها بهطور تصادفی به سه گروه بازخورد
آزمونگرکنترلی پس از کوشپپشهای خوب ،بازخورد آزمونگرکنترلی پس از کوشپپشهای ضپپعیف و بازخورد خودکنترلی
تقسیم شدند .در پایان مرحلۀ اکتساب ،گروه خودکنترل به دو زیرگروه خودکنترل پس از کوششهای خوب و خودکنترل
پس از کو ششهای ضعیف تق سیم شدند .از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح P<0/05
اسپپتداده شپپد .در مرحلۀ اکتسپپاب ،گروهها تداوت معناداری با یکدیگر نداشپپتند  .)P=0/64اما عملکرد گروه بازخورد
خودکنترلی پس از کوشپپپشهای خوب از تمامی گروهها در مرحلۀ یادداری  )P=0/001و انتقال  )P=0/001بهتر بود.
همچنین در شرایط آزمونگرکنترلی ،آزمودنیهای دریافتکنندۀ بازخورد پس از کو ششهای خوب و در شرایط دریافت
بازخورد پس از کو ششهای ضعیف ،آزمودنیهای خودکنترلی پی شرفت بی شتری را از خود ن شان دادند .بنابراین ،بهدلیل
ظرفیت پایین پردازش اطالعات در کودکان ،نقش انگیز شی بازخورد در شرایط خودکنترلی و پس از کو ششهای موفق
سبب یادگیری بهتر آزمودنیها میشود.

واژههای کليدی
بازخورد آزمونگر کنترل ،بازخورد خودکنترل ،تکلیف پرتابی ،کوششهای خوب و ضعیف ،فلج مغزی.

* نويسنده مسئول  :تلفن 02161118813 :

Email: bagherzad@ut.ac.ir
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مقدمه
یکی از اطالعات افزوده که در اختیار یادگیرنده قرار میگیرد ،بازخورد است که به هر گونه خبر حسی
دربارۀ حرکت گدته میشود .این خبر حسی میتواند از درون خود فرد بازخورد درونی) یا از محیط بیرون
بازخورد بیرونی) فراهم شود  . )1تحقیقات بسیاری در خصوص اثر بازخورد بر یادگیری صورت گرفته
است .این تحقیقات با ارائۀ بازخورد به روشهای گوناگون سعی در یافتن بهترین شیوۀ ارائۀ بازخورد
داشتهاند تا در آموزش بتوان از آنها بهطور مؤثرتر بهره برد  .)2براساس فرضیۀ هدایت 1،یکی از روشهای
کاهش آثار مندی بازخورد ،کاهش تواتر بازخورد است  .)3از طرفی در سالهای اخیر ،بازخورد خودکنترل
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که برحسب نیاز و درخواست یادگیرنده ،ارائه میشود ،مورد توجه خاصی قرار گرفته است  .)4در بیشتر
تحقیقات ،بیان شده است که گروه خودکنترل بهتر از گروه مربیمدار یا گروه جدتشده عمل کردهاند .)5
نتایج تحقیقات در خصوص اثربخشی دریافت بازخورد پس از کوششهای خوب و ضعیف متناقض است.
برای مثال ،چیویاکوفسکی و ولف )20073دو گروه آزمودنی را با یکدیگر مقایسه کردند و به یکی از گروهها
پس از کوششهای خوب آنها و به گروه دیگر پس از کوششهای ضعیدشان بازخورد دادند و مشاهده
کردند که گروه بازخورد پس از کوششهای خوب نسبت به گروه دیگر در آزمون یادداری بهتر عمل کرد.
این محققان اظهار میکنند که ارائۀ بازخورد پس از کوششهای خوب میتواند تأییدی بر این امر باشد
که حرکت صحیح بوده و کم

میکند تا آهنگ حرکت تنظیم شود ،بنابراین این اطالعات میتواند به

اندازۀ بازخورد خطا و بیشتر از آن مهم باشد .بهعالوه دریافت بازخورد مثبت میتواند نسبت به بازخورد
مندی برای یادگیرنده انگیزانندهتر باشد و به یادگیری مؤثرتری منجر شود  .)6چیویاکوفسکی و ولف
 )2005 ،2002با انجام تحقیقاتی بر روی خودکنترلیها دریافتند که آزمودنیها در تعیین نسبی
تالشهای خوب و بد خود کارا هستند و میتوانند کوشش خوب خود را از کوشش ضعیف خود تشخیص
دهند .آنها اولینبار با ارائۀ پرسشنامهای به گروه خودکنترلی به نتایج جالب توجهی دست یافتند ،پس از
تحلیل دادهها اظهار داشتند که خودکنترلیها اغلب تمایل دارند پس از کوششهای خوب خود تقاضای
بازخورد کنند .آنها همین نتیجه را پس از مصاحبه با گروه جدتشده نیز بهدست آوردند .اما آیا
خودکنترلیهایی که پس از کوششهای خوب خود تقاضای بازخورد میکنند ،نسبت به گروههای دیگر

1. Guidance Hypothesis
2. Self-Controlled Feedback
3. Chiviacowsky & Wulf
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برتری دارند؟ آلیس و جاج )2005 1در تحقیق خود اظهار داشتند که آزمودنیها در پی دریافت بازخورد
مثبت اهداف سطح باالتری را انتخاب میکنند و بدینترتیب یادگیری آنها افزایش مییابد  .)7احمدی و
همکاران  )8 )2011و بادامی و همکاران  2011الف و ب) نیز به این نتیجه رسیدند که گروه
دریافتکنندۀ بازخورد پس از کوششهای خوب نسبت به گروه کوششهای ضعیف عملکرد بهتری داشتند
 .)9 ،10این در حالی است که رایت )1997 2بیان میدارد ارائۀ بازخورد پس از کوششهای بد مؤثرتر
از ارائۀ آن پس از کوششهای خوب است .)11
اگرچه مطالعات زیادی در خصوص بازخورد و تأثیرات آن بر یادگیری حرکتی وجود دارد ،اغلب بر
روی بزرگساالن و افراد طبیعی صورت گرفته است ،درحالیکه تعداد معدودی از مطالعات به بررسی نقش
بازخورد در کودکان دارای مشکالت جسمانی پرداختهاند .از جملۀ افراد دارای مشکالت حرکتی میتوان
به افراد مبتال به فلج مغزی اشاره کرد .فلج مغزی از شایعترین علل ناتوانی در کودکان بهشمار میرود
 .)12این اختالل سبب بروز ناتوانیهای حرکتی -وضعیتی در کودک در حال تکامل میشود .)13
ی سری اختالالت ثانویه و همراه با فلج مغزی دیده میشوند که ممکن است نسبت به خود فلج مغزی ،اثر
بیشتری روی کودک و خانوادهاش داشته باشند و تمام جنبههای تکامل کودک را در سراسر زندگی تحت
تأثیر قرار دهند  .)14این آسیب مغزی در طی دورههایی از تکامل مغز دوران جنینی ،حین تولد،
شیرخواری و کودکی) رخ میدهد .علل متداوتی مانند اختالالت رشد مغزی ،ژنتی  ،متابولی  ،ایسکمی ،
عدونتها و علل اکتسابی میتواند عامل فلج مغزی باشد  .)15شیوع فلج مغزی در هر  100مورد در دنیا
 3-2مورد و در ایران حدود  2/06مورد گزارش شده است  .)16غالب تحقیقات انجامگرفته بر روی افراد
مبتال به فلج مغزی ،نشاندهندۀ آن است که این افراد از قابلیت یادگیری مهارتهای حرکتی برخوردارند.
نقش بازخورد در یادگیری کودکان فلج مغزی نیز بررسی شده است .برای مثال ،حمایتطلب و رشیدی
 ) 2010تواترهای بازخوردی مختلف در این افراد را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که همانند افراد
سالم دریافت بازخورد با فراوانی باال مانع یادگیری تکلیف حرکتی در این افراد میشود  .)17همچنین
نوع ارائۀ بازخورد خودکنترلی و آزمونگرکنترلی) در افراد مبتال به عارضۀ فلج مغزی بررسی شده است،
بهنحوی که حمایتطلب و همکاران  ) 2013در مطالعۀ خود بر روی کودکان مبتال به فلج مغزی

1. Alice and Judge
2. Wright
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اسساستی

یکطرفه دریافتند که این افراد نی ز همانند افراد نرمال از مزایای بازخورد خودکنترلی بهرهمند

میشوند و یادگیری بیشتری در مقایسه با گروه بازخورد آزمونگرکنترلی دارند .)18
با توجه به تحقیقات ذکرشده میتوان گدت که محققان هیچگونه تحقیقی که در خصوص مقایسۀ
بازخورد پس از کوششهای خوب و ضعیف در ارتباط با افراد مبتال به فلج مغزی انجام گرفته باشد ،نیافتند.
با توجه با اینکه محققان اظهار میکنند ارائۀ بازخورد پس از کوششهای خوب جنبۀ انگیزشی دارد و برای
یادگیری نیز مدید است ،در پژوهش حاضر محقق بر آن است تا ضمن کنترل تواتر بازخورد ،تأثیر بازخورد
پس از کوششهای خوب و ضعیف را در یادگیری تکلیف پرتابی در دو حالت خودکنترلی و آزمونگرکنترلی
مقایسه کند تا مشخص شود که آیا بازخورد پس از کوششهای خوب چه در شرایطی که یادگیرنده آن را
تقاضا میکند خودکنترلی) و چه در شرایطی که مربی آن را ارائه میدهد آزمونگرکنترلی) ،میتواند
مؤثرتر از بازخورد پس از کوششهای ضعیف باشد؟
روش تحقیق
آزمودنیها

روش این تحقیق از نوع نیمهتجربی بود .جامعۀ آماری مطالعۀ حاضر شامل افراد مبتال به عارضۀ فلج مغزی
شهر تهران در دامنۀ سنی  7تا  15سال و در مجموع  1750ندر بودند .نمونۀ آماری تحقیق  40پسر مبتال
به عارضۀ فلج مغزی اسساستی

یکطرفه بودند که با توجه به محدود بودن این افراد براساس نمونهگیری

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
ارائه شد ،که شامل سؤاالتی دربارۀ زمان یا دلیل درخواست بازخورد است تا بدینوسیله مشخص شود که
آنها اغلب پس از کدام کوششهای خود کوششهای خوب یا ضعیف) تمایل به دریافت بازخورد داشتهاند
.)4
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کیسههای لوبیا :ابزار استدادهشده در این تحقیق مشابه تحقیق چیویاکوفسکی و همکاران )2008
است  .)19تکلیف موردنظر بدینصورت است که فرد شرکتکننده باید کیسههای لوبیا با وزن  100گرم
را به سمت هدفی که در فاصلۀ  3متری از شرکتکنندگان قرار دارد ،پرتاب کند .شرکتکنندگان عمل
پرتاب را بهوسیلۀ دست برتر ،از باالی شانه و با چشمان بسته انجام میدهند .هدف اصلی ی

دایرۀ دارای

شعاع  10سانتیمتر است که دایرههایی با شعاع  90 ،80 ،70 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20و  100سانتیمتر
نیز بهصورت هممرکز با دایرۀ اول ترسیم میشود که تحت عنوان مناطق برآورد خطا در نظر گرفته میشود.
نحوۀ امتیازدهی به این صورت است که اگر کیسۀ لوبیا درون دایرۀ دارای شعاع  10سانتیمتری فرود
بیاید ،به آزمودنی نمرۀ  100داده میشود و چنانچه در سایر نواحی فرود بیاید ،بهترتیب نمرۀ ،80 ،90
 20 ،30 ،40 ،50 ،60 ،70و  10داده میشود و درصورتیکه در ناحیۀ بیرونی دایرهها فرود بیاید ،آزمودنی
نمرهای کسب نمیکند .عالوهبر این ،قرار گرفتن کیسه بر روی خطوط تحت عنوان دایرۀ نزدی تر به هدف
اطالق شده و نمرۀ باالتر در نظر گرفته میشود .منطقۀ هدف به چهار ربع تقسیم میشود که بدینوسیله
ارائۀ  KRمرتبط با هر گروه را برحسب جهت پرتاب و فاصله از مرکز هدف میسر میسازد .چهار ربع مذکور
نشان دهندۀ پرتاب بلند ،کوتاه ،چپ یا راست هستند .همچنین بهمنظور تعیین دقت پرتاب از کلمات
نزدی

یا دور استداده میشود ،بهگونهای که نزدی

به معنی دایرههای دارای شعاع  10تا  50سانتیمتر

و دور به معنی دایرههای به شعاع  60تا  90سانتیمتری است .برای نمونه اگر کیسه در قسمت چپ و
درون دایرۀ  80امتیازی فرود بیاید ،ارائۀ بازخورد بدینترتیب خواهد بود :چپ -نزدی  .درصورتیکه کیسه
درون دایرۀ به شعاع  10سانتیمتر فرود آید ،به آزمودنی اطالع داده میشود که پرتاب را کامالً درست
انجام داده است.
شيوة تمرين در گروههای تجربی

با توجه به اینکه آزمودنیها با تکلیف پرتاب کیسههای شنی آشنایی نداشتند ،ابتدا نحوۀ پرتاب
کیسههای  100گرمی لوبیا توسط مربی به کودکان فلج مغزی نشان داده شد .پرتاب با دست غیر برتر و
از باالی شانه صورت میگرفت .بهمنظور همگنسازی آزمودنیها ،هر ی

از آزمودنیها  10پرتاب انجام

داد .سسس با توجه به میانگین پرتابها مرتب شده و بهطورتصادفی به سه گروه زیر تقسیم شدند .1 :گروه
آزمونگرکنترلی پس از کوششهای خوب  10ندر) .2 ،گروه آزمونگرکنترلی پس از کوششهای ضعیف
 10ندر) .3 ،گروه خودکنترلی  20ندر).
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در مرحلۀ پیشآزمون از آزمودنیها خواسته شد که در ی

کوشش  10تایی به پرتاب کیسههای لوبیا

از فاصلۀ  3متری بسردازند .در این مرحله هیچگونه بازخوردی به آزمودنیها داده نشد .در مرحلۀ اکتساب
آزمودنیهای سه گروه در  10دسته کوشش  6پرتابی به پرتاب کیسههای شنی مبادرت کردند .در هر
دسته کوشش تنها به  2کوشش از  6کوشش انجامگرفتۀ آنها بازخورد  )KRداده میشد تواتر بازخورد
 . )33%الف) آزمودنیهای گروه بازخورد آزمونگرکنترلی پس از کوششهای خوب در  10دسته کوشش 6
تایی به پرتاب کیسههای شنی میپرداختند .ارائۀ بازخورد به این گروه به این ترتیب بود که در هر دستۀ
 6تایی بعد از هر سه کوشش به ی

کوشش از بهترین کوششهای آنها بازخورد  )KRداده میشد.

بهعبارتی ،آزمودنیهای این گروه در  2کوشش از بهترین کوششهای خود بازخورد دریافت میکردند .ب)
نحوۀ دریافت بازخورد آزمودنیهای گروه بازخورد آزمونگرکنترلی پس از کوششهای ضعیف مشابه
همتایان خود در گروه آزمونگرکنترلی پس از کوشش های خوب بود ،با این تداوت که این افراد در هر
دسته کوشش  6تایی پس از هر  3کوشش به ی

کوشش از ضعیفترین کوششهای آنها بازخورد تعلق

میگرفت .بهعبارتی ،آزمودنیهای این گروه در  2کوشش از بدترین کوششهای خود بازخورد دریافت
میکردند .ج) آزمودنیهای گروه بازخورد خودکنترلی همانند گروههای آزمونگرکنترلی در مرحلۀ اکتساب
در  10دسته کوشش  6پرتابی به پرتاب کیسههای شنی میپرداختند .با این تداوت که آزمودنیهای این
گروه بنا به درخواست و اختیار خود در هر زمان که الزم میدانستند ،برای  2کوشش از هر دستۀ 6
کوششی تقاضای بازخورد میکردند .این روش مشابه روشی است که چیویاکوفسکی و ولف )2005
استداده کردند  .)20در پایان مرحلۀ اکتساب پرسشنامهای به افراد گروه خودکنترلی داده شد که شامل
سؤاالتی دربارۀ زمان یا دلیل درخواست بازخورد بود تا بدینوسیله مشخص شود که آنها اغلب پس از کدام
کوششهای خود خوب یا ضعیف) تمایل به دریافت بازخورد داشتند .براساس پاسخ ارائهشده آزمودنیها
به دو زیرگروه درخواستکنندۀ بازخورد پس از کوششهای خوب و گروه درخواستکنندۀ بازخورد پس از
کوششهای ضعیف تقسیم شدند .شایان ذکر است که آزمودنیهای هر سه گروه در مرحلۀ اکتساب پس
از هر دسته کوشش  6پرتابی به مدت  2دقیقه استراحت میکردند .آزمون یادداری به مدت  24ساعت
پس از آزمون مرحلۀ اکتساب انجام گرفت .در این آزمون هر چهار گروه در ی

دستۀ  6کوششی به پرتاب

کیسههای شنی پرداختند .در این مرحله به آزمودنیها هیچگونه بازخوردی ارائه نمیشد .همچنین آزمون
انتقال به مدت  5دقیقه پس از آزمون یادداری انجام گرفت .در این آزمون نیز همانند آزمون مرحلۀ
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یادداری به آزمودنیها هیچگونه بازخوردی داده نشد ،با این تداوت که آزمودنیها عمل پرتاب را از فاصلۀ
 4متری انجام میدادند.

روش تجزيهوتحليل آماری
در بخش آمار استنباطی ،از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
استداده شد .همچنین برای مقایسۀ گروهها با یکدیگر از آزمون تحلیل یکطرفه استداده شد .سطح
معناداری برای تمامی متغیرها  P>0/05در نظر گرفته شد .تمامی تجزیهوتحلیلهای آماری با استداده از
رایانه و برنامۀ  SPSSنسخۀ  18انجام گرفت .برای رسم نمودارها از نرمافزار  Excelاستداده شد.
یافتهها
شاخصهای توصیدی گروه بازخورد خودکنترلی و آزمونگرکنترلی در جدول  1بیان شده است.

جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد سن آزمودنیها در چهار گروه تجربی
مشخصات آماری

N

M

SD

بازخورد آزمونگرکنترل پس از کوشش خوب

10

8/20

1/13

بازخورد آزمونگرکنترل پس از کوشش ضعیف

10

8/80

1/54

بازخورد خودکنترل پس از کوشش خوب

8

9/12

1/12

بازخورد خودکنترل پس از کوشش ضعیف

6

8/83

1/32

گروهها

شاخصهای توصیدی گروه بازخورد خودکنترلی پس از پایان مرحلۀ اکتساب) در جدول  2بیان شده
است.

جدول  .2تقسيم آزمودنیهای گروه خودکنترل براساس پاسخ آنها به پرسشهای پرسشنامه
گروه خودکنترل

تعداد

پس از کوشش خوب

پس از کوشش ضعيف

هر دو حالت

هيچکدام

8

6

2

4
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همانگونهکه در جدول  2مشاهده میشود 8 ،ندر  40درصد) از آزمودنیهای گروه خودکنترل اظهار
کردند که تمایل به درخواست بازخورد پس از کوششهای خوب خود دارند و  6ندر  30درصد) از
آزمودنی های گروه خودکنترل اظهار کردند که تمایل به درخواست بازخورد پس از کوششهای ضعیف
خود دارند ،تعداد  2ندر  10درصد) به طور مساوی پس از هر دو نوع کوشش و در نهایت  4ندر 20
درصد) بهطور تصادفی و بدون هیچ برنامهای تقاضای بازخورد کردند.

بازخورد آزمونگرکنترل پس از کوشش خوب
بازخورد آزمونگرکنترل پس از کوشش ضعیف
بازخورد خودکنترل پس از کوشش خوب
بازخورد خودکنترل پس از کوشش ضعیف

۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

شکل  .1نمودار خطی ميانگين پرتاب کيسههای شنی در چهار گروه آزمايشی در مراحل پيشآزمون،
اکتساب ،يادداری و انتقال

همانگونهکه در شکل  1مشاهده شد ،هر چهار گروه آزمایشی طی مرحلۀ اکتساب میانگین پرتاب
خود را در مقایسه با پیشآزمون افزایش دادند ،اما در آزمونهای یادداری و انتقال بهگونهای متداوت با
یکدیگر عمل کردند.
نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف حاکی از طبیعی بودن توزیع دادهها در مرحلۀ پیشآزمون بود.
نتایج آزمون لون نیز نشان داد که فرضیۀ برابری واریانس گروهها در مرحلۀ پیشآزمون ،)P = 0/077
اکتساب  ،)P = 0/166یادداری  )P= 0/085و انتقال  )P = 0/095برقرار بود ،در نتیجه از آزمون تحلیل
واریانس یکطرفه استداده شد.
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جدول  .3نتايج آزمون تحليل واريانس برای مقايسة ميانگين گروهها در مراحل پيشآزمون ،اکتساب،
يادداری و انتقال

مراحل

پيشآزمون

اکتساب

يادداری

انتقال

آزمون

ميانگين

مجموع
df

مجذورات

F

Sig

مجذورات

بينگروهی

105/223

3

35/078

درونگروهی

760/208

30

25/340

مجموع

865/441

33

_

بينگروهی

42/684

3

14/228

درونگروهی

766/875

30

25/564

مجموع

809/559

33

_

بينگروهی

2418/971

3

806/324

درونگروهی

1257/500

30

41/917

مجموع

3676/471

33

_

بينگروهی

1468/235

3

489/412

درونگروهی

732/500

30

24/417

مجموع

2200/735

33

_

0/384

0/557

19/236

20/044

0/267

0/648

*0/001

*0/001

*معناداری در سطح P< 0/05

همانگونهکه در جدول  3مالحظه میشود ،براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ،تداوت بین
گروههای آزمایشی در مرحلۀ یادداری  )P=0/001و انتقال  )P=0/001معنادار است .بدینترتیب بهمنظور
اینکه مشخص شود بین کدامی

از گروهها تداوت وجود دارد ،از آزمون تعقیبی توکی استداده میشود.
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جدول  .4نتايج آزمون تعقيبی توکی در مورد معناداری بين گروههای آزمايشی در آزمونهای يادداری
و انتقال
شاخص آماری
گروه آزمايشی

آزمونگرکنترل
کوششهای
خوب

آزمونگرکنترل
کوششهای
ضعیف
خودکنترل
کوششهای
خوب

اختالف ميانگين

خطای استاندارد

انتقال

انتقال

يادداری

يادداری

sig
يادداری

آزمونگرکنترل
کوششهای ضعیف

10

خودکنترل
کوششهای خوب

13/250

9/500

خودکنترل
کوششهای ضعیف

2

2

3/343

خودکنترل
کوششهای خوب

23/250

18

3/071

2/344

خودکنترل
کوششهای ضعیف

12

10/500

3/343

2/552

*0/006

11/250

7/500

3/497

2/669

*0/016

خودکنترل
کوششهای ضعیف

8/500

انتقال

*0/009

*0/003

3/071

2/344

*0/001

*0/002

2/552

0/932

0/861

*0/001

*0/0001
*0/002
*0/041

2/895

2/210

*معناداری در سطح P< 0/05

با توجه به موارد باال مالحظه میشود که در آزمون یادداری و انتقال:
 اجرای گروه آزمونگرکنترلی پس از کوششهای خوب بهطور معناداری باالتر از گروه آزمونگرکنترلیپس از کوششهای ضعیف است.
 اجرای گروه خودکنترلی پس از کوششهای خوب بهطور معناداری باالتر از گروه آزمونگرکنترلیپس از کوششهای خوب است.
 اجرای گروه خودکنترلی پس از کوششهای خوب بهطور معناداری باالتر از گروه آزمونگرکنترلیپس از کوششهای ضعیف است.
 اجرای گروه خودکنترلی پس از کوششهای ضعیف بهطور معناداری باالتر از گروه آزمونگرکنترلیپس از کوششهای ضعیف است.
 اجرای گروه خودکنترلی پس از کوششهای خوب بهطور معناداری باالتر از گروه خودکنترلی پساز کوششهای ضعیف است.

تأثير بازخورد خودکنترلی و آزمونگرکنترلی پس از کوششهای خوب و ضعيف بر اکتساب ...
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همچنین ،در این مراحل بین گروههای آزمونگرکنترلی پس از کوششهای خوب و خودکنترلی پس
از کوششهای ضعیف تداوت معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور مقایسۀ اثر بازخورد خودکنترلی و آزمونگرکنترلی پس از کوششهای خوب و
ضعیف بر اکتساب و یادگیری تکلیف پرتابی در کودکان فلج مغزی انجام گرفت .در مرحلۀ اکتساب ،نتایج
نشان داد که بین گروههای دریافتکنندۀ بازخورد پس از کوششهای خوب و ضعیف گروههای
خودکنترلی و آزمونگرکنترلی) تداوت معناداری وجود نداشت .این نتایج با یافتههای چیویاکوفسکی و
همکاران  ،)2008ولف ،راوپچ و پدیدر )2005 1و هارتمن )20052همخوانی دارد  )19 - 22و در
تناقض با یافتههای چیویاکوفسکی و ولف  )2002است  .)4احتماالً طی مرحلۀ اکتساب اثرات هدایتی
بازخورد افزوده بهحدی زیاد است که شیوههای مختلف ارائۀ بازخورد نمیتوانند برتری خود را بر یکدیگر
نشان دهند ،و موجب میشود که آزمودنیها بهطور یکسانی در طی مرحلۀ اکتساب پیشرفت داشته باشند
 .)2خودکنترلی از دیدگاه شناختی به معنای فشار بیشتر به یادگیرنده است .در حین تمرین ،یادگیرندۀ
خودکنترل باید سودمندی فعالیتهای خود را در زمانهای مختلف ارزیابی و در صورت لزوم آن را اصالح
کند .در این صورت توجه فرد باید بین فرایند یادگیری و خودکنترلی تقسیم شود .بنابراین باید یادگیرنده
تصمیمات متعددی را اتخاذ کند .بهعبارت دیگر ،درجات آزادی متعددی را باید کنترل کند که فشار
شناختی مضاعدی را به یادگیرنده وارد میکند .همچنین ممکن است که فعالیتهای پردازش اطالعات
اضافی الزم در شرایط خودکنترل مانند برآورد ذهنی خطای فرد برای مشخص کردن اینکه

آیا KR

درخواست کند یا خیر ،سودمندی تأثیرات انگیزشی را از بین ببرد .بنابراین تأثیرات متضاد فرایندهای
شناختی و انگیزشی در حین تمرین بر روی یادگیرنده خودکنترل به عملکرد مشابه با گروه آزمونگرکنترل
گروه دریافتکنندۀ بازخورد بدون کنترل) در مرحلۀ اکتساب منجر میشود

.)18

در شرایط خودکنترلی ،بین گروه بازخورد پس از کوششهای خوب و بازخورد پس از کوششهای
ضعیف تداوت معناداری در آزمون یادداری و انتقال وجود داشت؛ بهطوریکه گروه دریافتکنندۀ بازخورد

1. Wulf, Raupach, & Pfeiffer
2. Hartman
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پس از کوشش های خوب از میانگین پرتاب باالتری برخوردار بودند .این یافته با نتایج وست1و همکاران
 )2005و چیویاکوفسکی و ولف  )2002همخوانی دارد  .)4 ،23نتایج تحقیق چیویاکوفسکی و ولف
 )2002نشان داد که گروه خودکنترل اصوالً بعد از کوششهای خوب خود ،درخواست بازخورد کردند و
گروه جدتشده نیز ترجیح میدادند که بعد از کوششهای خوب خود بازخورد دریافت کنند تا بعد از عملکرد
ضعیدشان  .)4چیویاکوفسکی و ولف  2005و  )2007به این نتیجه رسیدند که دریافت بازخورد
خودکنترل بعد از کوششهای موفق ،هم یادگیری آزموندهندگان را آسانتر کرد و هم نقش انگیزشی بر
روی عملکرد آنها داشت  .)6، 20این یافته با فرضیۀ هدایت در تناقض است ،زیرا براساس آن ،بازخورد
پس از کوششهای ضعیف یا خطاهای بزرگ اهمیت دارد و آزمودنی را بهسوی حرکت صحیح هدایت
میکند ،اما پس از کوششهای موفق یا خطاهای کوچ

اهمیت کمتری دارد  .)3بهنظر میرسد کودکان

فلج مغزی که پس از کوششهای خوب خود تقاضای بازخورد میکردند ،عالوهبر استداده از نقش انگیزشی
بازخورد خودکنترلی ،از پردازش عمیقتر اطالعات در این شیوه و همچنین مطابقت بیشتر تمرین با
نیازهای آنها استداده کردند و تمامی این موارد سبب شد که این افراد با توجه به شرایط خاص بدنی خود
سود بیشتری از دریافت بازخورد خودکنترلی پس از کوششهای خوب ببرند.
در شرایط آزمونگرکنترلی ،بین گروه بازخورد پس از کوششهای خوب و بازخورد پس از کوششهای
ضعیف در آزمون یادداری و انتقال تداوت معناداری وجود داشت؛ بهطوریکه گروه دریافتکنندۀ بازخورد
پس از کوشش های خوب از میانگین پرتاب باالتری برخوردار بودند و این تداوت در آزمون انتقال نیز
مشاهده شد .این یافته با نتایج وست و همکاران  ،)2005چیویاکوفسکی و ولف  )2007و کوهستانی و
بادامی  )1386همخوانی دارد  .)6 ،23چیویاکوفسکی و همکاران در پی تحقیقاتی که در سالهای 2005
و  2006انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که شاید ارائۀ بازخورد پس از کوششهای خوب بدون توجه
به اینکه خودکنترل هستند یا نه ،مدید باشد  .)24 ،25نتایج آنها نشان داد که هرچند تداوت معناداری
در آزمون اکتساب مشاهده نشد ،در آزمون یادداری که با فاصلۀ  24ساعت برگزار شد ،گروهی که پس از
کوشش های خوب خود بازخورد دریافت کردند ،در مقایسه با گروه دیگر یادگیری بهتری را از خود نشان
دادند .آنها اظهار کردند که ای ن نتایج شواهدی برای نقش انگیزشی بازخورد است .همچنین ،این یافتهها
در تناقض با فرضیۀ لینترن و روسکو )1980 2است  .)2براساس این فرضیه ،هنگام یادگیری مهارت
1. West
2 . Lyntm & Roscoe’s hypothesis

تأثير بازخورد خودکنترلی و آزمونگرکنترلی پس از کوششهای خوب و ضعيف بر اکتساب ...

13

تمرکز بر آنچه صحیح اجرا شده است – بهویژه در اوایل یادگیری -بهخودیخود برای یادگیری بهینه کافی
نیست ،در عوض تجربهای که فرد در اصالح خطا بهدست آورده است براساس بازخورد مربوط به خطا)،
اهمیت ویژهای برای کسب مهارت دارد .بهطور کلی ،اطالعات مربوط به خطا تسهیل بیشتری در یادگیری
مهارت فراهم میآورد ،درحالیکه اطالعات مربوط به صحت اجرا ،انگیزۀ بیشتری برای ادامۀ تمرین به فرد
میدهد  .)2عالوهبر این ،سالمونی ،اشمیت و والتر )1384 1بهمنظور بهدست آوردن نتیجهای منسجمتر،
تعداد زیادی از تحقیقات را مرور کردند و تالش آنها به پیدایش فرضیۀ هدایت منجر شد  .)3براساس این
فرضیه ،بازخورد افزوده فرد را برای اجرای صحیح مهارت در طول تمرین هدایت میکند .بهعبارت دیگر،
بازخورد به کوششهای ناموفق و خطاهای بزرگتر یعنی زمانیکه نوآموز به حرکات صحیح هدایت میشود،
مؤثرتر از بازخورد به کوششهای موفق و خطاهای کوچ تر است  .)3محققان دلیل مغایرت نتایج با
فرضیۀ هدایت را اینگونه توجیه میکنند که ارائۀ بازخورد به آزمودنیها پس از کوششهای خوب ،میتواند
تأییدی بر این امر باشد که حرکت صحیح است و کم

کند تا از طریق کاهش تغییرات بیمورد آهنگ

حرکت تنظیم گردد ،بنابراین این اطالعات میتواند به اندازۀ بازخورد خطا یا بیشتر از آن مهم باشد .عالوهبر
این ،ممکن است برای یادگیرنده دریافت بازخورد مثبت نسبت به بازخورد مندی انگیزانندهتر باشد و
یادگیری بهتری را در پی داشته باشد.
در شرایط دریافت بازخورد پس از کوششهای خوب ،بین گروه خودکنترلی و آزمونگرکنترلی تداوت
معناداری در آزمون یادداری و انتقال وجود داشت؛ بهطوریکه گروه خودکنترلی دریافتکنندۀ بازخورد
پس از کوشش های خوب از میانگین پرتاب باالتری نسبت به گروه بازخورد آزمونگرکنترلی پس از
کوششهای خوب برخوردار بودند .این یافته با نتایج جانل و همکاران  )1997و تا حدی نتایج
چیویاکوفسکی و ولف  )2002همراستاست  .)4 ،5در تحقیق حاضر گروه خودکنترلی پس از کوششهای
خوب نتیجۀ بهتری در مقایسه با گروه آزمونگرکنترلی پس از کوششهای خوب داشت .بهنظر میرسد که
مزیت انگیزشی این نوع بازخورد در مقایسه با بازخورد آزمونگرکنترلی سبب برتری این گروه شده است.
این عامل سبب برتری گروه خودکنترلی پس از کوششهای خوب در آزمون یادداری و انتقال شده است،
بهطوریکه میانگین پرتاب باالتری را نشان دادند .این یافته تأییدی بر اثربخشی ارائۀ بازخورد به شیوۀ
خودکنترلی در شرایط برابر با دریافت بازخورد پس از کوششهای خوب است.

1 . Salmoni, Schmidt, & Walter
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در شرایط دریافت بازخورد پس از کوششهای ضعیف ،بین گروه خودکنترلی و آزمونگرکنترلی در
آزمون یادداری و انتقال تداوت معناداری وجود داشت؛ بهطوریکه گروه خودکنترلی دریافتکنندۀ بازخورد
پس از کوشش های ضعیف از میانگین پرتاب باالتری نسبت به گروه بازخورد آزمونگرکنترلی پس از
کوششهای ضعیف برخوردار بودند .این یافته با نتایج جانل و همکاران  )1997و چیویاکوفسکی و ولف
 )2002همراستاست  .)5،4چیویاکوفسکی و ولف  )2002بیان کردند که اگر به آزمودنی فرصت دهیم
تا بگوید پس از کدامی

از کوششها بازخورد میخواهد بازخورد خودکنترل) ،در مقایسه با زمانیکه این

فرصت را نداشته باشد بازخورد آزمونگرکنترل)  ،یادگیری افزایش مییابد .با اینکه هر دو گروه از نقش
اطالعاتی بازخورد پس از کوششهای ضعیف سود میبردند ،نقش انگیزشی بازخورد خودکنترل سبب
تداوت بین دو گروه شد .بهنحوی که گروه خودکنترل پس از کوششهای ضعیف عملکرد بهتری داشتند
 .)4این موضوع نشان میدهد گروه دریافت بازخورد خودکنترلی پس از کوششهای ضعیف عالوهبر اینکه
از نقش اطالعاتی بازخورد پس از کوششهای ضعیف استداده کردند ،از مزیتهای انگیزشی بازخورد
خودکنترلی در مقایسه با بازخورد آزمونگرکنترل نیز بهره بردند بازخورد خودکنترل ذاتاً دارای نقش
انگیزشی است).
همچنین بین گروه خودکنترلی پس از کوششهای خوب و گروه آزمونگرکنترلی پس از کوششهای
ضعیف در آزمون یادداری و انتقال تداوت معناداری وجود داشت؛ بهنحوی که میانگین پرتاب گروه
خودکنترلی پس از کوششهای خوب بهطور معناداری باالتر از گروه آزمونگرکنترلی پس از کوششهای
ضعیف بود .تحقیقات انجام گرفته در زمینۀ تأثیر خودکنترلی بر یادگیری ی

تکلیف یا مهارت حرکتی

حاکی از تأثیر مثبت شرایط خودکنترلی بر یادگیری است .)25
از نتایج جالب تحقیق حاضر عدم مشاهدۀ تداوت معنادار بین گروه خودکنترلی پس از کوششهای
ضعیف و گروه آزمونگرکنترلی پس از کوششهای خوب در آزمون یادداری و انتقال بود .این یافته با نتایج
چیویاکوفسکی و ولف  )2002همراستاست  .)4ممکن است آزمودنیهای گروه خودکنترل بهدلیل
یکسان سازی تواتر بازخورد از شرایط خودکنترلی صددرصد خارج شده باشند و موجب از بین رفتن برخی
از مزایای خودکنترلی در آنها شده باشد .از طرف دیگر ،وقوع چنین نتیجهای را میتوان تا حدی به
مزیتهای موجود در شرایط آزمونگرکنترلی پس از کوششهای خوب نسبت داد .به این ترتیب که هرچند
گروه خودکنترلی از فواید اطالعاتی حاصل بازخورد پس از کوششهای ضعیف برخوردار بودند،
آزمودنیهای گروه آزمونگرکنترلی پس از کوششهای خوب توانستند تا حدی پیشرفت کنند که در عمل
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... تأثير بازخورد خودکنترلی و آزمونگرکنترلی پس از کوششهای خوب و ضعيف بر اکتساب

 این امر حاکی از آن است که اگر در.همسطح گروه خودکنترلی پس از کوششهای ضعیف قرار بگیرند
 میتواند به اندازۀ بازخورد خودکنترلی،شرایط آزمونگرکنترلی بازخورد پس از کوششهای خوب ارائه شود
 با توجه به نتایج تحقیق و عملکرد بهتر گروه خودکنترلی پس از کوششهای خوب، بنابراین.مؤثر باشد
،پیشنهاد میشود با اتخاذ تدابیری خاص و از طریق آموزشهایی که قبل از تمرین به فراگیرندگان میدهند
.آنها را تشویق کنند تا در تقاضای بازخورد خود از این روش استداده کنند
. میباشد4501011/1/7 این مقاله جهت طرح بنیادی شمارۀ
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