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Abstract
Objective: Motor skill learning is one of the main problems of children with developmental coordination disorder (DCD). Since the prevalence
of this disorder among children is considerable, this study was carried out to compare the effect of KR based feedback with frequencies of 50%
and 100% with relative feedback with a frequency of 50% on the enhancement of motor learning and throwing skill among children with DCD.
Methods: This is a two-group pretest-post study. The study population consisted of DCD male and female children at the age range of 7 to 9
years’ old who lived in districts 1 & 2 of Tehran. Convenience sampling was used to recruit 30 participants. The research instruments were
DCDQ'7 diagnostic questionnaire and Chiviacowsky test which measures the accuracy of children’s throwing Paired sample t-test, ANOVA and
LSD post hoc test were used to examine the research hypothesis.
Results: KR- based feedback with frequencies of 100% and 50% had a positive effect on motor learning in DCD children (P=0.001). But the
relative feedbacks with a frequency of 50% resulted in better a performance in throwing skill than KR- based feedback with the frequency of
100% (P<0.001).
Conclusion: The present study confirms the hypothesis that KR-based feedback with a frequency of 50% leads to enhanced learning in children
with developmental coordination disorder.
Keywords: Feedback frequency, Developmental Coordination Disorder, Throwing Skill.
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1مجله مطالعات ناتوانی 1۳۹۶؛ (.)۷

مقاله پژوهشی اصیل

انتشار برخط آذرماه 1۳۹۶

اثر تواتر بازخورد بر یادگیری حرکتی کودکان دچار اختالل هماهنگی رشدی
حسن کردی ،1مهدی سهرابی ،۲علیرضا صابری کاخکی ،۳سیدرضا عطارزادهحسینی* ،۴امین غالمی

۵

 .۲استاد گروه رفتار حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد؛
 .۳دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد؛
 .۴استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد؛
 .۵استادیار گروه رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
* آدرس نویسنده مسئول :تهران ،خ مطهری ،خیابان میرعماد ،ک پنجم ،پالک  ،۳پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
*تلفن۰۲1۸۸۹1۹۸۷۲ :؛ *رایانامهa.gholami@ssrc.ac.ir :

تاریخ دریافت 1۸ :آذرماه 1۳۹۴؛ تاریخ پذیرش۶ :بهمنماه 1۳۹۴

چکیده
هدف :یکی از مشکالت عمدٔه کودکان دچار اختالل هماهنگی رشدی ،یادگیری مهارتهای حرکتی است .از آنجاکه شیوع این اختالل در بین کودکان درخورتوجه بوده ،پژوهش
حاضر با هدف تعیین تأثیر تواتر بازخورد آ گاهی از نتیجه بر یادگیری حرکتی در مهارت پرتابکردن کودکان دچار اختالل هماهنگی رشدی انجام شد.
روشبررسی :مطالعٔه حاضر بهشکل نیمهتجربی با طرح پیشآزمونپسآزمون بود .جامعٔه مطالعهشده ،کودکان ۷تا۹سالٔه دختر و پسر دچار اختالل هماهنگی رشدی منطقٔه یک و
دو شهر تهران بودند که از این بین تعداد  ۳۰کودک بهصورت نمونهگیری دردسترس انتخاب و بعد از اطمینان از داشتن معیارهای ورود به تحقیق ،مطالعه شدند .اطالعات
ازطریق پرسشنامٔه تشخیصی  DCDQ’7و آزمون دقت پرتاب کودکان چیویاکوسکی ،جمعآوری و بااستفاده از آزمونهای تیزوجی و تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی

 LSDتجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :بازخورد با تواتر 1۰۰درصد و ۵۰درصد روی یادگیری حرکتی این کودکان مؤثر بود ()p=۰٫۰۰1؛ اما بازخورد نسبی با تواتر ۵۰درصد منجربه یادگیری بهتر مهارت
پرتاب از باالی شانه درمقایسه با تواتر 1۰۰درصد در این کودکان شد (.)p>۰٫۰۰1
نتیجهگیری :تحقیق حاضر تأییدکنندٔه فرضیٔه راهنمایی بازخورد بوده و نشان میدهد که ارائٔه بازخورد آ گاهی از نتیجه با تواتر ۵۰درصد ،منجربه تسهیل یادگیری در کودکان دچار
اختالل هماهنگی رشدی میشود.

کلیدواژهها :تواتر بازخورد ،اختالل هماهنگی رشدی ،مهارت پرتاب.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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توضیحات نویسندگان

 .1دانشجوی دکتری تخصصی رفتار حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد؛

۱

اختالل اوتیسااام ،تحت مطالعه قرار دادند .نتایج آنها مشاااخ

مقدمه

کرد:

گروه 1۰۰درصااااد ،هم در مرحلٔه اکتساااااب و هم در مرحلٔه یادداری

یکی از نارسااااییهای مشاااهود در کودکان ،اختالل هماهنگی رشااادی

درمقایسه با بقیه برتری داشت (.)1۰

است .این اختالل که باعنوان نارسایی حرکتی یا دی سپرکسیا نیز مطرح

مطالعات معدودی درخصوص سبکهای آموزش مهارتهای ورزشی

شاااده به ناهماهنگیهای درخورمالحظه هنگام اجرای تکالیف حرکتی

روی کودکان با اختالل هماهنگی رشدی ) )DCDانجام گرفته که در

اشاااره دارد .درواقع افرادی با این مشااخصااات ،در انجام بساایاری از

روششناسی آنها بر نحؤه ارائٔه بازخورد قبل و حین اجرای مهارت

فعالیتهای حرکتی دچار مشاااکالت عملکردی میشاااوند ،بهنحوی که
نمیتوانند مهارتهای حرکتی را مشااااابه گروه همساااان خود اجرا کنند

بهعنوان مثال دونالسون و همکاران پیشرفت در مهارت سُرخوردن و

()1؛ اما موضااوع جالبتوجه این اساات که آنها بهواسااطٔه مشااکالت

کرال سینٔه شنا را در کودکان دچار اختالل هماهنگی رشدی بررسی

موجود و تما یل به کنارهگیری از فعال یت های بدنی ،از مشااااکالتی در

کردند .زمانیکه کودکان در سطح انتظار عمل میکردند به آنها بازخورد

یادگیری مهارتهای حرکتی نیز رنج میبرند (.)۲

مثبت داده میشد؛ ضمناینکه دائماً بازخوردهای اصالحی درخصوص

این افراد از نواحی متفاااوت مغزی ،هنگااام یاادگیری مهااارت جاادیاد

ویژگیهای خاص اجرا بعد از تالش تمرینی ارائه شد .نتیجٔه این مطالعه

حرکتی اسااااتفادهکرده و الگوهای فعالیت مغزی آنها با افراد همساااان

بیان کرد :کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی ) (DCDدرمقایسه

خود مت فاوت اسااااات .این کود کان تغییراتی را در الگو های ف عال یت

با پیشآزمون ،در عملکرد مهارت مدنظر پیشرفت داشتند؛ اما این

مغزی در زمان تمرین مهارت حرکتی تجربه میکنند؛ اما این تغییرات

کودکان در یادگیری مهارت سُرخوردن و کرالسینه ضعیفتر از

با تغییرات الگوهای مغزی در کودکان عادی متفاوت اسااات (.)۳این

کودکان طبیعی بودند ( .)۴در تحقیق اوه و همکاران ،روش ارائٔه

عارضااه بهعنوان اختاللی رشاادی مطرح میشااود؛ اما خود آن میتواند

بازخورد کالمی و بینایی در دو گروه از کودکان دارای اختالل هماهنگی

زمینهسااااز مشاااکالت بعدی در یادگیری حرکتی بین این افراد باشاااد؛

رشدی ) )DCDمقایسه شد .تمرین در ده جلسٔه ۳۰دقیقهای صورت

بهطوریکه مشااااکل یا اختالل در یادگیری حرکتی ،از عوارض جانبی

گرفت .نتایج نشان داد :تمرینها برای هر دو گروه بازخورد کالمی و

اختالل هماهنگی رشدی است (.)۴،۵

گروه بازخورد بینایی معنادار بود (.)۵

متغیر های ز یادی بر یادگیری حرکتی تأثیر می گذار ند .یکی از آن ها

تخمینزده شده که شیوع اختالل هماهنگی رشدی در محدودٔه

بازخورد آ گاهی از نتیجه ( )KRاست .این بازخورد کاربردهای زیادی

1٫۴تا1۹درصدی قرار دارد .علت این گستردگی ،وابسته به مشخصات

دارد و تاحدود زیادی در یادگیری و اجرا ضروری بهنظر میر سد (.)۶

جوامعی بوده که مطالعه روی آنها انجام پذیرفته است (.)11

بازخورد آ گاهی از نتی جه ،اثر راهن ما بر فرد داشاااا ته و وی را از این

پژوهشهای فراوانی دربارٔه بازخوردها و تأثیرات آن بر یادگیری انجام

موضااوع آگاه میسااازد که در اجرای بعدی خود چه اصااالحاتی انجام

شده است؛ اما تاکنون پژوهشی باهدف مشاهدٔه تأثیر تواتر بازخورد بر

دهد؛ هرچند ممکن اساااات وابسااااتگی نیز ای جاد کند .درمانگرها و

یادگیری کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی صورت نگرفته

مربیان تربیتبدنی برای کمک به بیمار در یادگیری مهارت ،ابتدا به وی

است .گزارش میشود این کودکان با مشکالت بسیار زیادی در یادگیری

بازخورد مربوط به نتیجه ارائه میدهند؛ اما درنهایت ،هدف این اساات

و اجرای حرکتی مواجه هستند ( .)1۲ازطرفی کودکان دارای اختالل

که بازخورد درونی بیمار رشاااد کند ( .)۷بازخورد آ گاهی از نتیجه ،به

هماهنگی رشدی ،بهعلت تواناییهای حرکتی ضعیفتر ،درمقایسه با

افراد کمک میکند تا سریعتر و آ سانتر به هدف ر سیده و اجرای خود

همساالن خود کمتر به فعالیتهای جسمی و گروهی پرداخته که این

را با هدف مدنظر مقایسااااه کنند .الزم بهذکر اساااات که این اطالعات

موضوع منجربه انزوای اجتماعی آنها میشود ( .)1برنامهای مداخلهگر

اضااااافی بهشااااکل آگاهی از نتیجه ) ، )KRمیتواند به فرایندهایی نیز

در سالهای ابتدایی دبستان درمقایسه با درمان در سالهای بعدی ،هم

کمک کند که متضمن هماهنگی ادراکی هستند (.)۸

ارزانتر و هم مؤثرتر است ()۲؛ بنابراین مداخالت حرکتی میتواند

در داخل کشااااور تحقی قات معدودی با محور تأثیر تواتر بازخورد بر

سهم بزرگی در بهبود نق

یادگیری حرکتی کود کان د چار اختالل های حرکتی ان جام گرف ته که

حرکتی این کودکان ایفا کرده تا آنها نیز

بتوانند مانند سایر همساالن بهراحتی فعالیتهای روزمرٔه زندگی و

میتوان به مطالعات زیر اشاره کرد.

تحصیل خود را انجام دهند (.)1۲برای اینکه بتوان شیؤه مؤثری برای

فروزی ،شاارایط تمرین بازخورد افزوده را با تواترهای مختلف (صاافر

این کودکان تجویز کرد ،الزم است بدانیم که بازخورد در یادگیری

و  ۵۰و 1۰۰درصاااااد) بررساااای و گزارش کرد :تمرین با حالت های

حرکتی افراد خاص مانند کودکان دچار اختالل هماهنگی رشدی به

مختلف تواتر ،بازخورد روی اکتسااااااب و یادداری و انت قال م هارتی

چهشکل عمل میکند؛ لذا تحقیق حاضر که باهدف مشاهدٔه اثر تواتر

جد ید را در افراد  ۷تا1۵ساااااا لٔه مبتال به فلج مغزی ،به یکا ندازه

بازخورد بهروش 1۰۰درصد و ۵۰درصد و صفردرصد بر عملکرد

تحتتأثیر قرار میدهد ( .)۹در پژوهش محمدی و همکاران ،باهدف

تکلیف پرتاب در کودکان دچار اختالل هماهنگی رشدی صورت

تعیین اثر ه شت جل سه تمرین با بازخورد صفر و  ۵۰و 1۰۰در صد بر

گرفت ،از معدود تالشها درجهت مشاهدٔه اثر تواتر بازخورد بر

یادگیری حرکتی کودکان دچار اختالل شاانوایی ،نتایج نشااان داد گروه

یادگیری حرکتی در کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدی ()DCD

تمرینی ۵۰درصاااد یادگیری بهتری داشاااتند ( .)۸زمانی و همکاران نیز

است.

تأثیر بازخورد آ گاهی از نتی جه را با تواترهای مختلف صاااافر و  ۵۰و

1۰۰درصااد ،بر میزان یادگیری مهارت هدفگیری در کودکان مبتال به

2

۲

روش بررسی

Downloaded from jdisabilstud.ir at 21:50 +0430 on Monday June 25th 2018

اشاره کردند؛ اما گزارش دقیقی درخصوص ارائٔه تواتر بازخورد نداشتند.

تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی بوده که بهشکل پیشآزمون و دو

۷تا ۹سال ،داشتن عالئم اختالل هماهنگی رشدی ،داشتن بهرٔه هوشی

پژوهش دانشآموزان دچار اختالل هماهنگی رشدی با دامنٔه سنی ۷تا۹

عصبشناختی ،نداشتن مشکالت اسکلتیعضالنی .معیارهای خروج

که تعداد چهار مدرسه بهصورت دردسترس و غیرتصادفی انتخاب و

جمعآوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد:

طبیعی ،نداشتن عالئم اختالل بیشفعالی ،نداشتن مشکالت حاد

مرحلٔه پسآزمون (آزمون یادداری و انتقال) اجرا شد .جامعٔه آماری این

از تحقیق شرکتنکردن منظم در مراحل تمرین بود ( .)۳جهت

سال منطقٔه یک و دو شهر تهران در سال تحصیلی  1۳۹۳-۹۴بودند
پرسشنامٔه اختالل هماهنگی رشدی در بین آنها تقسیم شد .از بین ۳۷۵

الف .آزمون هوش کودکان :آزمون ماتریس پیشروندٔه رنگی ریون در

کودک دختر و پسر با کسب رضایتنامه از والدین در پژوهش شرکت

رنگی دارد و برای ارزیابی هوش کودکان ۵تا11ساله طراحی شده

داده شدند .از این بین تعداد ۳۰

اندازهگیری عامل هوش عمومی استفاده میشود .این آزمون  ۳۶تصویر

اختالل هماهنگی رشدی تشخی

کردند؛ بنابراین روش نمونهگیری در این پژوهش غیرتصادفی بود.

است .طبق راهنمای این آزمون که براهنی در سال  1۳۷1ترجمه و

تعداد حجم نمونه مطابق با پژوهشهای نیمهتجربی قبلی روی کودکان

اعتبارسنجی کرد ،کودکانی از هوش طبیعی برخوردارند که نمرٔه آنها

انجام گرفته بود ( .)۵،۸،1۰نمونٔه مطالعهشده بهشکل تصادفی در سه

آزمون وکسلر کودکان ( )۰٫۸۲و اعتبار آن ازطریق بازآمایی ()۰٫۸۷

صفردرصد یا گروه کنترل ( 1۰نفر) قرارگرفتند .سپس در سه جلسه و

هوش عمومی کودکان استفاده میشود (.)1۳

دادند .کل دورٔه تمرین در سه روز با فاصلٔه  ۲۴ساعت بین هر جلسه

آزمون استاندارد دقت پرتاب کودکان چیویاکوسکی و همکاران در سال

دچار اختالل حرکتی تعیین شد که باهدف تعیین تأثیر تواتر بازخورد

از ۷۵درصد افراد همسن خود بیشتر باشد .همبستگی این آزمون با

گروه تواتر 1۰۰درصد ( 1۰نفر) و تواتر ۵۰درصد ( 1۰نفر) و تواتر

بهدست آمد؛ لذا از این ابزار بهعنوان ابزاری معتبر جهت اندازهگیری

در هر جلسه  ۴۰کوشش (در کل  1۲۰کوشش) مهارت مدنظر را انجام

ب .آزمون دقت پرتاب کودکان :آزمون استفادهشده در این تحقیق

اجرا شد .بعد از گذشت  ۲۴ساعت از انتهای جلسٔه سوم از آنها

 ۲۰۰۸بود .این ابراز شامل یک پرتابه و وسیلهای برای بستن چشم

منظور از تواتر نسبت ارائٔه بازخورد به کل کوششهایی بود که هر

شعاعهای  ۳۰ ،۲۰ ،1۰تا 1۰۰سانتیمتر تشکیل شده و هر دایره 1۰

1۰۰درصد تمام  1۲۰کوشش و گروه ۵۰درصد فقط  ۶۰کوشش از

آزمودنیها پشت خطی قرار گرفتند که سهمتر از هدف فاصله داشته و

صفردرصد بدون هیچگونه بازخوردی در جلسات تمرین حضور داشت

برای اجرای این آزمون ،کودکان بایستی پرتابه را با دست غیربرتر خود

پسآزمونهای یادداری و انتقال بهعمل آمد.

آزمودنیها و یکهدف روی زمین است .هدف از  1۰دایرٔه هممرکز با
امتیاز دارد .دقت پرتابها با این امتیازها محاسبه میشود (شکل .)1

کودک درطول یکجلسٔه تمرینی دریافت میکرد؛ بنابراین گروه تواتر

بهسمت هدفی با دوایر هممرکز بهشعاع 1۰سانتیمتر ،نشانهروی کردند.

 1۲۰کوشش را بازخورد دریافت کردند؛ ضمناینکه گروه کنترل یا

بهسوی هدفی پرتاب میکردند که روی زمین قرار داشت (.)1۴

و در پیشآزمون ،آزمون یادداری و آزمون انتقال نیز شرکت کرد.
معیارهای ورود به تحقیق حاضر عبارتبود از :داشتن سن تقویمی

شکل  .1نحوه نمرهدهی آزمون دقت پرتاب

ج) پرسشنامٔه اختالل هماهنگی رشدی (نسخٔه ویرایششده) 1فرم

)Developmental Coordination Disorder Questionnaire’7 (DCDQ’7

والدین :ابزاری با اعتبار و روایی خوب جهت تشخی

1.

۳

کودکان
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کودک ۷تا۹ساله که پرسشنامه را تکمیل کردند ،تعداد  ۳۳کودک دچار

سال 1۹۴۷ازجمله ابزارهای سنجش هوش غیرکالمی بوده که برای

۴تا1۲ساله دچار این اختالل هماهنگی رشدی است .این پرسشنامه 1۵

ازطریق کرنومتر کنترل شد ،بهشکلی که هر کودک تا شش ثانیه

و حرکات ظریف /دستخط و هماهنگی عمومی را ارزیابی میکنند.

برحسب گروهی که در آن قرار داشتند ،ارائه شد؛ ضمناینکه آزمون

رشدی برای کودکان ۷تا ۸سال نمرٔه کمتر از  ۴۶و برای کودکان ۸تا۹

گرفت.

کرونباخ ( )α=۰٫۹۴و روایی آن ازطریق گرفتن ضریب همبستگی با

پراکندگی) و آمار استنباطی انجام شد .ابتدا نرمالبودن دادهها با آزمون

صالحی و همکاران در سال  1۳۹۰نشان دادند :سیاهٔه اختالل

بررسی شد .سپس از آزمونهای تیزوجی ،تحلیل واریانس یکطرفه

سؤال داشته که این سؤالها درمجموع سه عامل کنترل درحین حرکت
نمرٔه کلی این پرسشنامه  ۷۵و خط برش تشخی

میبایست پرتاب خود را اجرا میکرد ( .)1۴تواتر بازخورد کودکان
انتقال با افزایش در فاصلٔه نقطه پرتاب تا هدف به چهارمتر انجام

اختالل هماهنگی

تحلیل دادهها بااستفاده از آمار توصیفی (شاخ

سال نمرٔه کمتر از  ۵۵است .پایایی درونی این پرسشنامه با آزمون آلفای

کلموگروفاسمیرونوف و تجانس واریانسها ازطریق آزمون لوین

هماهنگی رشدی فارسی ابزاری روا و پایا برای غربالگری کودکان ایرانی

 ANOVAو آزمون تعقیبی  LSDجهت تحلیل اطالعات استفاده شد.

مراحل اجرایی پژوهش به این شکل بود که کودکان در سه جلسه و در

 1۸صورت گرفت.

همه عملیات آماری در سطح ( )α=۰٫۰۵و با نرمافزار  SPSSنسخٔه
ٔ

است (.)1۶

هر جلسه  ۴۰پرتاب (چهار بلوک دهتکراری) و در کل  1۲۰پرتاب با

۳

کیسٔه لوبیا 1۰۰گرمی ،با دست غیربرتر و از فاصلٔه سهمتری از مرکز

یافتهها

میانگین سنی گروه تواتر ۵۰درصد ( )۰٫۷۸±۷٫۸۰و گروه تواتر

هدف انجام میدادند .بهمنظور جلوگیری از دیدن هدف درحین پرتاب

1۰۰درصد ( )۰٫۸۸±۷٫۹۰و گروه تواتر صفردرصد یا گروه کنترل

و کنترل متغیر بازخورد آ گاهی از نتیجه ،قبل از هر تکرار ،چشمهای

( )۰٫۸۲±۸٫۰۰سال بود .در جدول  1میانگین و انحراف استاندارد

آزمودنیها با عینک شنای ماتشده ،پوشانده میشد .پرتاب منطقٔه

نمرات کسبشدٔه سه گروه در پیشآزمون و آزمون یادداری و آزمون

هدف به چهار بخش تقسیم و بازخورد آ گاهی از نتیجه برحسب جهت

انتقال آمده است؛ همچنین نتایج آزمون  ANOVAدر سطر زیرین و

و مسافت پرتابها از مرکز هدف و بهصورت کالمی با واژههای کوتاه

نتایج آزمون تیزوجی در ستون جدول  1مشاهده میشود.

و بلند ،چپ و راست ،دور و نزدیک ارائه میشد (شکل  .)1کودکان
اجازه داشتند بعد از هر پرتاب هدف را مشاهده کنند .زمان پرتاب

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد نمرات سه گروه همراه با نتایج آزمون  ANOVAو تی زوجی
مراحل

پیش آزمون

آزمون یادداری

مقدار p

آزمون انتقال

مقدار p

تواتر  ۵۰درصد

۹٫۹۶±1۶٫۴۰

۷٫۷۸±۳۵٫۴1

۰٫۰۰1

11٫۴۶±۲۵٫۷۰

۰٫۰1۶

تواتر  1۰۰درصد

۵٫۶۶±1۹٫۵۰

۸٫۴۷±۲۹٫۵۰

۰٫۰۰1

۵٫1۰±1۳٫۶۰

۰٫۰۲۲

تواتر صفر درصد (کنترل)

۳٫۷۴±1۶٫۳۰

۴٫۰1±1۶٫1۰

۰٫۸۹۲

۴٫۴۷±۶٫۰۰

>۰٫۰۰1

F

۰٫۶۸۳

1۹٫۷۶۷

1۶٫۶۹۴

p

۰٫۵1۴

>۰٫۰۰1

>۰٫۰۰1

گروه

در ابتدا مقایسٔه عملکرد افراد سه گروه بااستفاده از آزمون ANOVA

بهدستآمده ،میتوان بیان کرد که بهترین پیشرفت از پیشآزمون تا

در پیشآزمون نشان داد :بین سه گروه تفاوت معناداری وجود نداشت

آزمون یادداری را گروه تواتر ۵۰درصد با اختالف میانگین  1۹٫۰1و

تفاوت معنادار مشاهده شد (،p>۰٫۰۰1

همچنین در جدول باال مالحظه میشود میانگین نمرات پیشآزمون با

)F=1۹٫۷۶۷؛ همچنین این تفاوت معنادار در آزمون انتقال نیز دیده

آزمون انتقال هم در گروه تواتر ۵۰درصد ( )p=۰٫۰1۶و هم در گروه

درونگروهی از پیشآزمون تا آزمون یادداری و پیشآزمون تا آزمون

معناداری داشته است ()p>۰٫۰۰1؛ البته باتوجه به تغییر میانگین

()F=۰٫۶۸۳ ،p=۰٫۵1۴؛ اما بعد از مراحل تمرین بین سه گروه در
آزمون

یادداری

بعد از آن گروه تواتر 1۰۰درصد با اختالف میانگین  1۰٫۰داشتند.

تواتر 1۰۰درصد ( )p=۰٫۰۲۲و هم در گروه تواتر صفردرصد اختالف

شد ( .)F=1۶٫۶۹۴ ،p>۰٫۰۰1بهمنظور مشاهدٔه تفاوتهای

نمرات از پیشآزمون تا آزمون یادداری میتوان گفت تنها گروه تواتر

انتقال ،از آزمون تیزوجی استفاده شد .همانطورکه نتایج این آزمون

در جدول  1بیان میکند ،میانگین نمرات پیشآزمون با آزمون یادداری

۵۰درصد توانست عملکرد بهتری در آزمون انتقال درمقایسه با مرحلٔه

( )p=۰٫۰۰1اختالف معناداری داشت؛ اما در گروه تواتر صفردرصد

با گروه تواتر 1۰۰درصد ( )-۵٫۹۰و گروه تواتر صفردرصد

پیشآزمون داشته و با اختالف میانگین  ۹٫۳۰عملکرد بهتری درمقایسه

در گروه تواتر ۵۰درصد ( )p=۰٫۰۰1و هم در گروه تواتر 1۰۰درصد
این اختالف معنادار نبود ()p=۰٫۸۹۲؛ یعنی برنامٔه تمرین با روش تواتر

( )-1۰٫۳۰نشان دهد .تغییرات در میانگین نمرات کسبشده در سه

یادداری در شرکتکنندگان شده است .باتوجه به تغییر میانگین نمرات

میشود.

مرحلٔه پیشآزمون و آزمون یادداری و انتقال در شکل  ۲مشاهده

۵۰درصد و 1۰۰درصد منجربه بهبود اجرا از پیشآزمون تا آزمون

۴
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آزمون تبحر حرکتی کودکان ( )r=۰٫۵۵بهدست آمده است (.)1۵

های مرکزی و

40
35

تواتر %50

30

میانگین نمرات اجرا

تواتر %100

25
تواتر صفر %

15
10
5
0

آزمون انتقال

پیش آزمون

پس آزمون

شکل  .۲میانگین نمرات عملکرد گروههای موردمطالعه در طول تحقیق
در جدول شماره  ۲آمده است.

اما بهمنظور مشاهده تفاوتهای زوجی بین هر دو گروه در آزمون
یادداری و انتقال از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد .نتایج این آزمون

جدول  .۲مقایسه زوجی عملکرد گروههای مورد مطالعه طی مراحل پیشآزمون تا آزمون انتقال

مرحله

آزمون یادداری

آزمون انتقال

مقایسه میانگین بین گروه

میانگین تفاوتها

تواتر  ٪۵۰از تواتر ٪1۰۰

*۵٫۹1

تواتر  ٪۵۰از تواتر ٪۰

**

تواتر  ٪1۰۰از تواتر ٪۰

**
**

1۹٫۳1
1۳٫۴۰

استاندارد
۳٫1۴
۳٫1۴
۳٫1۴

۰٫۰۷1
>۰٫۰۰1
>۰٫۰۰1

تواتر  ٪۵۰از تواتر ٪1۰۰

1۲٫1۰

۳٫۴۳

۰٫۰۰۲

تواتر  ٪۵۰از تواتر ٪۰

**1۹٫۷۰

۳٫۴۸

>۰٫۰۰1

*

تواتر  ٪1۰۰از تواتر ٪۰
** معنی داری در سطح ۰٫۰1

خطای

p

۷٫۶۰

۳٫۴۳

۰٫۰۳۶

* معنی داری در سطح ۰٫۰۵

نتایج حاصل از آزمون تعقیبی که در جدول  ۲آمده است مشخ

۵۰درصااااد تأثیر کمتری بر یادگیری مهارت پرتاب افراد مطالعهشااااده

میکند که در مرحلٔه یادداری روش تواتر ۵۰درصد بهشکل معناداری

دارد .نتیجٔه باال با یافتههای صااااادقی و همکاران در سااااال  1۳۸۸و

همچنین در مرحلهٔ انتقال نیز گروه تواتر ۵۰درصد بهشکل معناداری

یافتههای فروزی در سال  1۳۸۷و محمدی و همکاران در سال 1۳۹۲

زمانی و همکاران در سااااال  1۳۹۳متناقض اساااات ()1۰،1۷؛ اما با

بهتر از تواتر صفردرصد ( )p>۰٫۰۰1و 1۰۰درصد ( )p>۰٫۰۰1و

بهتر از گروه صفردرصد ( )p>۰٫۰۰1و 1۰۰درصد ( )p=۰٫۰۰۲بود؛

همسااوساات ( .)۸،۹ازجمله عوامل تأثیرگذار بر نبودن توافق بین یافتٔه

انتقال روش تواتر ۵۰درصد است.

نمونه های مطالعهشااااده ،اشاااااره کرد .چراکه کودکان دچار اختالل

بنابراین میتوان گفت بهترین روش تواتر بازخورد در مرحلٔه یادداری و

4

تحقیق زمانی و همکاران و صاااادقی و همکاران ،میتوان به تفاوت در
هماهنگی رشاااادی تغییراتی را در الگوهای فعال یت مغزی خود هنگام

بحث

تمرین مهارتی حرکتی تجربه میکنند که با تغییرات الگوهای مغزی در

پژوهش حاضاااار باهدف تعیین تأثیر تواتر بازخورد آ گاهی از نتیجه بر

کودکان سااااالم متفاوت اساااات ()۳؛ ضاااامناینکه کودکان اختالل

یادگیری مهارت پرتابکردن کودکان دچار اختالل هماهنگی رشاااادی

هماهنگی رشدی نمیتوانند بهخوبی از مکانیسمهای کنترلی در اصالح

انجام شد .نتایج تحقیق حاضر نشان داد بازخورد با تواتر 1۰۰درصد

لحظهای خطا درحین حرکت (شااااب یه کودکان طبیعی) اسااااتفاده کنند

منجربه یادگیری مهارت پرتاب از باالی شااااانه در کودکان مبتال به

( .)1۸بههمین علت ممکن اساات بازخورد 1۰۰درصااد برای کودکان

اختالل هماهنگی رشاادی  ))DCDمیشااود؛ اما درمقایسااه با بازخورد

 DCDهمراه با بار شاااا ناختی فراوان و ن یاز به فرای ند های پردازش

۵
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اطالعات ز یاد باشااااد .کودکان دچار اختالل  DCDعمدتاً در ای جاد

براسااااااس نتی جهگیری گئودگنولی و کو هل بازخورد ز یاد در مرح لٔه

میتواند کلید شناسایی و اصالح الگوهای خطاها باشد .اعتقاد بر این

توانایی اجرای حرکت در موقعیت بدون بازخورد ،محقق نخواهد شد؛

معمولی و رایج حل کرده و بازخوردهای بیرونی که توجه آن ها را به

عملکرده و در یادگیری مهارت اختالل ایجاد کند (.)۲1

اکتساااااب زیانبخش خواهد بود؛ زیرا هدف مدنظر یعنی رساااایدن به

همکوشااای حرکات دچار مشاااکل هساااتند؛ بااینحال بازخورد افزوده

بهگو نهای که بازخورد بیشاز حد میتوا ند بهعنوان متغیری مداخ لهگر

اساااات که این کودکان نمیتوانند مشااااکالت حرکتی را با روش های
نشاااانههای مهم و جنبههای اصااالی تکلیف و خصااایصاااههای محیط
معطوف کند ،میتوانند برای این کودکان مفید باشد ()1۹؛ لذا میتوان

نتایج این تحقیق نشان داد تواتر ۵۰درصد بازخورد درمقایسه با تواتر

گفت بازخورد با تواتر 1۰۰در صد بهوا سطٔه حجم اطالعاتی زیادی که

1۰۰درصد در یادگیری مهارتی حرکتی در کودکان  DCDمؤثرتر بود.

برای این کود کان بههمراه داشاااا ته ،درم قایساااااه با بازخورد با تواتر

میتوان گفت که بازخورد بیشازحد میتواند بهعنوان متغیری مداخلهگر

۵۰درصد کارایی کمتری در یادگیری به کودکان  DCDدارد.

عملکرده و در یادگیری مهارت اختالل ایجاد کند .نتیجٔه این مطالعه

این تحقیق نشااااان داد ،بازخورد با تواتر ۵۰درصااااد تأثیر معناداری بر

تأییدکنندٔه فرضیٔه هدایت سالمونی و همکاران است ( .)۵،۲1این نتایج

یادگیری مهارت پرتاب از باالی شانه درکودکان  DCDگذا شت؛ یعنی

میتواند به ایجاد ساختاری برای چگونگی انجام تمرینهای حرکتی به

اگر در بلوکی تمرینی به نصااف تالشهای این کودکان بازخورد مربوط

افراد مبتال به  DCDکمک کند .بسیاری از اوقات ممکن است

به نتیجٔه اجرا داده شاااود ،میتوان انتظار بهبود و پایداری اجرا در آینده

درمانگران یا مربیان ترجیح دهند ،راهنماییهای زیادی برای این افراد

را داشاات .یافتٔه باال تنها با نتایج پژوهش صااادقی و همکاران متناقض

فراهم آورند؛ بهطوریکه این راهنماییها بهصورت بخشی از تکلیف

بود ()1۷؛ البتااه تفاااوت در طرح تحقیق و تفاااوت در نمونااههااای

درآمده؛ بهگونهایکه نوآموز به افراد ارائهدهندٔه بازخورد ،وابستگی

م طال عهشاااااده را میتوان دل یل بر مت ناقضبودن یاف ته ها دانسااااات.

پیداکرده و از سازوکارهای درونی خود غافل شود ( .)۵،۲۰درنتیجه،

برنااامااهریزی و تواتر بااازخورد بیرونی زمااانی ماادنظر قرار میگیرد کااه

فرایندهای مهم بین کوششها مسدود شده یا بهعبارتدیگر ،پیشرفت

یادگیری درمقایسااه با بهبود اجرا از اهمیت بیشااتری برخوردار باشااد.

در استفاده از بازخوردهای درونی و استقالل در اجرای مهارت کندتر

یافتٔه حاضاااار با نتایج محمدی و همکاران روی کودکان دچار اختالل

میشود؛ بنابراین برای اینکه این کودکان بتوانند در موقعیتهای

شااانوایی و زمانی و همکاران روی کودکان مبتال به اختالل اوتیسااام و

مختلف بهطور مستقل عمل کرده و اطالعات را تعمیم دهند ،باید

فروزی روی افراد دچار ضااااایعه فلج مغزی همسااااوساااات (.)1۰-۸

بیاموزند که از بازخورد درونی ایجادشده ،بیشتر استفاده کنند .این مهم

تفسیری از این نتیجه آن است که هرچه بازخورد در هنگام تمرین کمتر

تا زمانیکه کودک ازطریق بازخوردهای مداوم کامالً به راهنماییهای

شااود ،فرد سااعی میکند که تمرکز خود را بیشااتر کرده و برای ارتقای

مربی یا درمانگرش وابسته باشد ،رخ نمیدهد .کمبودن تعداد حجم

عملکرد به سااازوکارهای درونی پایبند باشااد .این روند باعث میشااود

نمونه و روش نمونهگیری غیرتصادفی از محدودیتهای این پژوهش

که کارایی یادگیرنده در فرایند رمزگشااااایی افزایشیافته و عملکرد وی

بهشمار میرود؛ لذا تعمیمپذیری نتایج میبایست با احتیاط صورت

در مرحلٔه یادگیری بهتر شاااود ( .)۶ازطرفدیگر این نتیجه تأیید کنندٔه

گیرد .پیشنهاد این پژوهش ارائٔه بازخورد  KRبا تواتر ۵۰درصد ،هنگام

فرضیٔه هدایت سالمونی و همکاران است .آنها با طرح فرضیٔه هدایت

آموزشدادن مهارتهای حرکتی به کودکان دچار اختالل هماهنگی

اظهار دا شتند :افزایش بازخورد بهمانند راهنمایی بدنی منجربه ا صالح

رشدی است.

حرکت شااده و فراگیرنده میتواند خطا را بهساارعت تصااحیح و به این

و سیله شکل صحیح حرکت را حفظ کند؛ اما م شکل این مو ضوع این
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نیز اتکا پیدا کرده و در عمل ،بازخورد افزوده به عصااایی شاابیه خواهد

دورٔه فرصت مطالعاتی کوتاهمدت دورٔه دکتری تخصصی تدوین و

بازخورد یا مسااااادودکردن پردازش بازخورد درونی یا پردازش های

علمی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی ایران قدردانی میشود.

است که فراگیرنده همانطور که به راهنمایی متکی می شود به بازخورد

تشکر و قدردانی

این پژوهش با همکاری پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی و در

شد که نوآموز برای اجرا به آن تکیه میکند .از سویدیگر ارائٔه پیدرپی

نگاشته شده است .بدینوسیله از زحمات کارکنان و اعضای هیئت

حااافظااهای الزم برای طرحریزی عماال بعاادی ی اا ازطریق ترغی اب بااه
اصالحات نامناسب ،به فرایند یادگیری آسیب میزند ()۲۰؛ همچنین

۶
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