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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مطالعۀ تأثیر بازخورد خودکنترلی ،آزمونگرکنترلی و جفت شده بر یادگیري تکلیفی پرتابی دارت در
کودکان  8-11سالۀ مبتال به اختالالت طیف بیش فعال/نقص توجه شهرستان اهواز بود .نمونۀ آماري پژوهش شامل  44کودک
بود که به صورت تصادفی ساده در چهار گروه بازخورد خودکنترلی ،آزمونگر کنترلی ،جفت شده و کنترل قرار گرفته و به تمرین
مهارت پرتاب دارت با دست برتر در  6جلسه و هر جلسه  2دسته کوشش  14تایی در مرحله اکتساب پرداختند .پس از 24
ساعت ،آزمودنی ها در آزمون یادداري که شامل  14کوشش بدون دریافت بازخورد بود شرکت کردند سپس در شرایطی
متفاوت در مرحله انتقال که شامل یک دسته  14کوششی بدون بازخورد بود ،شرکت نمودند .تجزیه و تحلیل داده ها از طریق
آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیري هاي مکرر نشان داد که در تمامی مراحل یادگیري گروه بازخورد خودکنترل عملکرد
بهتري نسبت به سه گروه دیگر داشته و تفاوت مابین گروه خودکنترلی با گروه هاي دیگر معنادار بود (< .)4040Pاین یافته ها
تأیید مجددي بر این نکته می باشد که ارائۀ بازخورد به صورت خودکنترلی حتی در کودکان با اختالالت ژنتیکی در فرایند
یادگیري و افزایش انگیزش و اعتماد به نفس در یادگیرنده براي یادگیري سودمند می باشد.
واژههای کلیدی :بازخورد خودکنترلی ،بازخورد جفت شده ،بیش فعال /نقص توجه ،یادداري ،یادگیري
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مقدمه
1

یادگیري عبارت است از اثراتی که محیط از طریق حواس (بینایی ،شنوایی ،بویایی ،چشایی و بساوایی) بر ذهن انسان می
گذارد .این اثرات که به صورت تغییراتی کم و بیش دائمی در رفتار بالقوه یادگیرنده به وجود میآید ،نتیجه عوامل موقتی و
زودگذر مانند خستگی ،دارو ،عوامل انگیزشی و تغییرات ناشی از رشد یا بلوغ نیست .یکی از اطالعات افزوده که در اختیار
یادگیرنده قرار میگیرد بازخورد 2است که به هرگونه خبر حسی درباره حرکت اطالق میشود.
در دو دهۀ اخیر شاهد تغییرات زیادي در تحقیقات انجام شده در زمینۀ بازخورد و تأثیر آن بر یادگیري حرکتی بوده ایم و
بازخورد خودکنترل 3که بر حسب نیاز و درخواست یادگیرنده ،ارائه می شود مورد توجه خاصی قرار گرفته است .در اکثر
تحقیقات ،بیان شده است که گروه خودکنترل بهتر از گروه مربی مدار یا گروه جفت شده عمل کرده اند .روش هاي مختلفی در
ارائه بازخورد وجود دارد که یکی از مهمترین آن ها بازخورد خودکنترلی است که ،زمانی به فرد ارائه می شود که خود آزمودنی
آن را طلب کند .بازخورد خودکنترلی بازخوردي است که طی آن امکان مشارکت فعاالنهي آزمودنی در تعیین ویژگیهاي
تمرین میسر میگردد .با وجود بازخورد اجراي مهارت ها کمتر خسته کننده می شود و جذابیت بیشتري پیدا می کند و در
صورتی که تمام بازخورد ها حذف شوند ،یادگیري صورت نمی گیرد و بازخورد از این جهت اهمیت دارد که به یادگیرنده کمک
می کند تا بفهمد در چه شرایطی است .عمل بازخورد موجب بدست آمدن اطالعاتی در مورد خطاها و انحرافات حرکتی از
شیوه مطلوب می شود .به سخن دیگر عمل بازخورد اطالعاتی را در مورد حرکت در اختیار شاگرد میگذارد ،تا بتواند به وسیله
آن حرکت انجام شده را با نمونۀ استاندارد که توسط محقق ،معل م یا مربی تثبیت شده است مقایسه نماید .همچنین ،محققین
دریافته اند که متغیر مذکور در فرآیند یادگیري ،بسیار اهمیت دارد و اهمیت آن از دو جنبه عملی و نظري قابل توجیه است .از
دیدگاه عملی تأیید شده است که هر گونه اطالعاتی که به فرد داده میشود میتواند او را به سوي عملکرد مطلوب و صحیح
هدایت کند .از دیدگاه نظري نیز بسیاري از نظریههاي موجود در یادگیري حرکتی که بر اساس نحوه استفاده دستگاه حرکتی
از اطالعات مختلف درونی و یا بیرونی ایجاد شدهاند ،اساس کنترل حرکتی را بازخورد معرفی کردهاند .رهنمودهایی در قالب
ارائه باز خورد در طول جلسات تمرین یا پس از آن به عنوان عاملی مهم ،میزان یادگیري را متأثر مینماید .روشن است که
پیشرفت در این امر با توجه به روش ،ماهیت و فراوانی بازخوردي که در اغلب مواقع توسط مربیان و دستورالعمل هاي آنان به
کار می روند بسیار مهم می باشد .اخیراً توجه محققین به نقش فعال یادگیرنده در یادگیري معطوف شده است .مطالعات اخیر،
کارایی تمرین را با واگذاري کنترل بیشتر یادگیرنده بر وضعیت تمرینی خویش در مورد تصمیم گیري براي دریافت بازخورد،
مؤثر نشان داده است.
4
تحقیقات زیادي در مورد بازخورد خود کنترل صورت گرفته از جمله تحقیق ،سولیوان و همکاران ( )2448در تحقیقی نشان
دادند که کودکان دریافت کنندهي بازخورد  %144عملکرد دقیقتر و با ثباتتري را نسبت به گروه تواتر کاهش یافته در آزمون
یادداري از خود نشان دادند .از طرف دیگر ،در دو تحقیقی که توسط چیویاکوفسکی و ولف ( )2448بر روي کودکان صورت
گرفته است ،در یکی نتایج مرتبط با تحقیقات بزرگساالن به کودکان تعمیم داده شده است و در تحقیق دیگرچیویاکوفسکی و
ولف به این نتیجه رسیدند که هر چقدر تواتر بازخورد خودکنترلی در کودکان بیشتر باشد از فواید بازخورد خودکنترلی بهره
بیشتري نصیب کودکان میگردد.

1. Learning
8. Feedback
3. Self-Controlled Feedback
4. Sullivan et al
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حمایت طلب و همکاران ( )2413در پژوهشی با عنوان" آثار بازخورد خودکنترلی بر یادگیري یک مهارت پرتابی در کودکان
فلج مغزي" ،به بررسی آثار بازخورد خودکنترلی بر یادگیري یک مهارت پرتابی  21کودک فلج مغزي پرداختند .نتایج پژوهش
در مرحلۀ اکتساب ،تفاوت معناداري را ما بین گروه بازخورد خودکنترلی و گروه جفتشده نشان نداد؛ اما تفاوت دو گروه در
آزمونهاي یادداري و انتقال معنادار بود .همان گونه که این پژوهشگران اظهار داشتند ،می توان از این نوع بازخورد در برنامه
هاي فیزیوتراپی استفاده نمود تا کودکان داراي فلج مغزي ،مهارتهاي حرکتی و انجام حرکات را به طور مستقل توسعه دهند .با
توجه به اینکه بازخورد خودکنترلی آزمودنی مدار بوده یعنی تواتر و زمان دریافت بازخورد توسط آزمودنی تعیین میشود و از
طرفی فراوانی آگاهی از نتیجه مربی مدار است یعنی مربی تعیینکنندهي تواتر و زمان دریافت بازخورد است .با وجود این،
تحقیقی که اثر متقابل این دو شیوهي ارائه بازخورد را با هم بررسی کرده باشد اندک می باشد و همچنین با توجه به اینکه
یافتن بازخوردي که بیشترین تاثیر را در فراگیري مهارتهاي حرکتی داشته باشد ،موضوعی است که اکثر محققین به دنبال آن
هستند .تحقیقات با افراد سالم تا حدودي انجام گرفته است و آنچه به عنوان یک ضرورت احساس می شود بررسی نحوه
آموزش با روشهاي مختلف بازخورد در کودکان بیش فعال /نقص توجه می باشد .بنابراین ،مطالعهي حاضر به دنبال بررسی اثر
بازخورد خودکنترلی ،آزمونگرکنترلی و جفت شده بر یادگیري یک مهارت حرکتی است .بدیهی است که کاربرد بهترین روش-
هاي ارائه باز خورد به پزشکان کاردرمانی که با کودکان داراي محدودیتهاي حرکتی (از جمله بیش فعال) سر و کار دارند،
کمک کرده و با تسریع امر یادگیري در آنها همراه است و لذا در هزینه و زمان آموزش نیز صرفهجویی خواهد شد.
بنابراین ،در این تحقیق محقق بر آن است تا به مقایسه سه روش بازخوردي مختلف روي کودکان بیش فعال/نقص توجه یک
طرفه بپردازد تا بتواند به سوالهاي زیر پاسخ داد که :
بازخورد خودکنترل ،آزمونگر کنترل و جفت شده چه تاثیري بر اکتساب و یادداري مهارت پرتابی کودکان بیش فعال /نقص
توجه دارد؟بین این روش هاي بازخوردي چه تفاوتی وجود دارد؟
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد .جامعۀ آماري این تحقیق را دانش آموزان پسر اختالل بیش فعالی  /نقص
توجه (آموزش پذیر) پایه دوم تا سوم دبستان شهرستان اهواز با میانگین سنی 8تا  11سال تشکیل دادند که در سال تحصیلی
 1376-79مشغول تحصیل بودند .نمونۀ پژوهش حاضر 44 ،کودک داراي اختالالت طیف بیش فعالی /نقص توجه شهرستان
اهواز بودندکه به صورت تصادفی در چهار گروه (خودکنترلی ،آزمونگر کنترلی ،جفت شده و کنترل) قرار گرفتند و هیچ یک از
آزمودنی ها از اهداف پژوهش آگاهی نداشتند .براي اطمینان از عدم تجربۀ قبلی و مبتدي بودن آزمودنی ها در پرتاب دارت،
پرسشنامه هاي محقق ساخته به شرکت کنندگان داده شد .براساس پرسشنامه ،آزمودنی هایی مبتدي محسوب شدند که به
سؤاالتی مانند (من هیچوقت بازي نکرده ام( ) ،یک یا دو بار بازي کرده ام() ،در دوران کودکی بازي کرده ام) و )به صورت
تفریحی بازي کرده ام) پاسخ مثبت دادند و اینکه درطول یکسال گذشته هیچ تجربۀ منظمی در پرتاب دارت نداشتهاند .دلیل
استفاده از پرسشنامه این بود که در پژوهش هاي گذشته براي انتخاب افراد مبتدي ،ابتدا شرکت کنندگان تکلیف موردنظر را
اجرا میکردند و در صورت کسب نمرۀ پایین به عنوان افراد مبتدي درنظر گرفته می شدند.
ابزارهاي استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامۀ مشخصات فردي (شامل سؤاالتی ازقبیل مشخصات فردي ،سن ،سالمت
عمومی بدن ،دست برتر ،میزان آشنایی افراد با مهارت مورد نظر و سطح مهارت) ،تختۀ استاندارد دارت ،پیکان دارت و برگۀ
ثبت اطالعات در هر جلسه می باشد.
در این پژوهش از یک تختۀ دارت و چند دارت استفاده شد .تختۀ دارت استفاده شده در پژوهش حاضر ،تخته دارت معمولی به
شکل دایره و از جنس کاغذ فشرده با قطر  403میلیمتر و ضخامت  31میلیمتر میباشد .شش پیکان فلزي دارت با وزن 20
گرم و طول  10سانتیمتر جهت پرتاب مورداستفاده قرار گرفت .تکلیف انجام شده در این پژوهش ،مهارت پرتاب دارت می
باشد .تختۀ دارت موردنظر بر روي دیوار آویخته شد؛ به گونه اي که مرکز دارت در ارتفاع 1/64متر از زمین قرار گرفت .خطی
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بر روي زمین به فاصلۀ 2/34متر از صفحۀ دارت ترسیم شد که در زمان پرتاب ،پاي آزمودنی در پشت خط قرار میگرفت.
آزمودنی جهت انجام پرتاب در پشت خط مورد نظر قرار می گرفت و تکلیف پرتاب دارت را اجرا می کرد.
به منظور یکسان سازي و اطمینان از همگنی گروه ها ،آزمودنی ها در یک پیش آزمون که شامل  14کوشش) 1بلوک  14تایی
(بود ،شرکت کردند .در مرحلۀ اکتساب تمامی گروه ها طی  6جلسه و در هر جلسه در  2دسته کوشش  14تایی به پرتاب
دارت پرداختند .در گروه تمرینی بازخورد خودکنترلی ،شیوه ارائه بازخورد به این صورت بود که بعد از هر پرتاب امتیاز کسب
شده اعالم می شد و آزمودنی براي کوششهاي خود درخواست بارخورد میکرد .در گروه تمرینی بازخورد آزمونگر کنترل،
آزمونگر به صالحدید خود به نصف کوشش هاي آزمودنی بازخورد میداد .ولی گروه جفت شده بر زمان تقاضاي بازخورد
کنترلی نداشتند و زمان دریافت بازخورد براي هر آزمودنی جفت شده مشابه با ترتیبی بود که همتاي خودکنترلی او براي آن
کوشش ها بازخورد دریافت می کرد .دورۀ تمرینی به مدت  6روز و با شرایط یکسان از نظر محیط تمرین و سرعت انجام
تمرین برگزار شد .آزمودنی ها پس از گذشت  48ساعت از آخرین جلسۀ تمرین در آزمون یادداري مشابه مرحلۀ اکتساب
شرکت کردند که شامل یک دستۀ  14تایی بود .آزمون انتقالی یک هفته بعد از آخرین جلسه اکتساب با جا به جایی نیم متر
دورتر از محل تعیین شده انجام گرفت .این آزمون نیز شامل یک دستۀ  14تایی بود.
به منظور توصیف داده ها و محاسبۀ میانگین ،از آمار توصیفی و براي اطمینان از طبیعی بودن توزیع نمره ها ،از آزمون شاپیرو-
ویلکز استفاده شد .براي بررسی تاثیرات بازخورد در هر گروه در مراحل اکتساب ،یادداري از تحلیل واریانس با اندازه گیري
مکرر و براي مقایسۀ عملکرد گروه ها در هر مرحله ،از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد .آزمون هاي تعقیبی توکی نیز
به منظور تعیین جایگاه تفاوت ها استفاده شد .سطح معنی داري براي همۀ متغیرها  P<4040در نظر گرفته شد .تمام تحلیل
هاي آماري از طریق نرم افزار  SPSSنسخه  21انجام گرفت.
نتایج
نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیري مکرر نشان داد که نوع بازخورد (خودکنترل ،جفت شده و آزمونگر) بر اکتساب،
یادداري و انتقال مهارت پرتاب دارت تاثیر معناداري دارد .یک دوره تمرینی باعث پیشرفت اجراي شرکت کنندگان گردیده
است .در مرحله پیش آزمون اجراي شرکت کنندگان نزدیک به یکدیگر میباشد اما در مراحل اکتساب ،یادداري و انتقال
گروه بازخورد خودکنترلی عملکرد بهتري داشته است .بعد از این گروه در مراحل اکتساب و یادداري به ترتیب گروههاي
آزمونگر کنترل ،جفت شده و کنترل عملکرد بهتري داشتند .همچنین در مرحله انتقال پس از گروه خودکنترل به ترتیب
گروه هاي جفت شده ،آزمونگرکنترل و کنترل عملکرد بهتري داشتند.

شکل -1میانگین نمره هاي گروهها در مراحل مختلف یادگیري
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مرحلۀ پیش آزمون
نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیري هاي مکرر نشان داد که مابین چهار گروه در مرحله پیش آزمون شکل مهارت
حرکتی دارت ( )P=40748و ()F=4003تفاوت معنادراري وجود ندارد (.)P<.0.8
مرحلۀ اکتساب
نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیري هاي مکرر نشان داد که نوع بازخورد بر اکتساب شکل مهارت حرکتی دارت
( )P=40449و ( )F=90.4تآثیر معنادراري دارد .بر اساس نتایج به دست آمده در مرحله اکتساب مشاهده شده که
گروه بازخورد خودکنترل عملکرد بهتري نسبت به گروه هاي دیگر داشته و بعد از این گروه به ترتیب گروه هاي
آزمونگر کنترل ،جفت شده و کنترل قرار داشتند .نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که گروه خودکنترل عملکرد
بهتري از گروه آزمونگر کنترل ( ،)P=40414جفت شده ( )P=40416و کنترل( )P=4/442داشتند ،همچنین گروه
هاي آزمونگر کنترل و جفت شده عملکرد بهتري نسبت به گروه کنترل ( )P=40444داشتند .بین دو گروه جفت شده
و آزمونگر کنترل ،اختالف معناداري وجود نداشت.

جدول  -1یافته هاي آزمون توکی به منظور بررسی جایگاه تفاوت ها در مرحله اکتساب

تفاوت میانگین

خطای

سطح معنی

ها

استاندارد

داری

آزمونگر
کنترل

-1/84

4/07

*4/414

جفت شده

-1/90

4/07

*4/416

کنترل

-2/89

4/07

*4/442

آزمونگر
کنترل

جفت شده

-4/90

4/07

4/321

کنترل

-2/22

4/07

*4/444

جفت شده

کنترل

-2/22

4/07

*4/444

گروه ()I

خود کنترل

گروه ()J

* در سطح  4040معنیدار است.

مرحلۀ یادداری
نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیري هاي مکرر نشان داد که نوع بازخورد بر یادداري شکل مهارت حرکتی دارت
( )P=.0.16و ( )F=4034تآثیر معنادراري دارد .بر اساس نتایج به دست آمده در مرحله یادداري مشاهده شده که
گروه بازخورد خودکنترل عملکرد بهتري نسبت به گروه هاي دیگر داشته و بعد از این گروه به ترتیب گروه هاي
آزمونگر کنترل ،جفت شده و کنترل قرار داشتند .نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که گروه خودکنترل عملکرد
بهتري از گروه آزمونگر کنترل ( ،)P=.0.88جفت شده ( )P=.0.19و کنترل ( )P=.0..2داشتند ،همچنین
گروه هاي آزمونگر کنترل و جفت شده عملکرد بهتري نسبت به گروه کنترل ( )P=.0...داشتند .بین دو گروه
جفت شده و آزمونگر کنترل ،اختالف معناداري وجود نداشت.

06

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،2تیر 9317

جدول  -2یافته هاي آزمون توکی به منظور بررسی جایگاه تفاوت ها در مرحله یادداري

تفاوت میانگین

خطای

سطح معنی

ها

استاندارد

داری

آزمونگر
کنترل

-1/46

4/63

*4/420

جفت شده

-1/46

4/63

*4/420

کنترل

-2/90

4/63

*4/448

آزمونگر
کنترل

جفت شده

-4/40

4/63

4/364

کنترل

-2/41

4/63

*4/444

جفت شده

کنترل

-2/41

4/63

*4/444

گروه ()I

خود کنترل

گروه ()J

* در سطح  4/40معنیدار است.

مرحلۀ انتقال
نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیري هاي مکرر نشان داد که نوع بازخورد بر انتقال شکل مهارت حرکتی دارت
( )P=.0.16و ( )F=9034تآثیر معنادراري دارد .بر اساس نتایج به دست آمده در مرحله انتقال مشاهده شده که
گروه بازخورد خودکنترل عملکرد بهتري نسبت به گروه هاي دیگر داشته و بعد از این گروه به ترتیب گروه هاي
آزمونگر کنترل ،جفت شده و کنترل قرار داشتند .نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که گروه خودکنترل عملکرد
بهتري از گروه جفت شده ( ،)P=.0.81آزمونگر کنترل ( )P=.0.81و کنترل ( )P=.0.11داشتند ،همچنین
گروه هاي آزمونگر کنترل و جفت شده عملکرد بهتري نسبت به گروه کنترل ( )P=.0...داشتند .بین دو گروه
جفت شده و آزمونگر کنترل ،اختالف معناداري وجود نداشت.
جدول  -3یافته هاي آزمون توکی به منظور بررسی جایگاه تفاوت ها در مرحله انتقال

تفاوت میانگین

خطای

سطح معنی

ها

استاندارد

داری

آزمونگر
کنترل

-1/06

4/48

*4/421

جفت شده

-1/06

4/48

*4/421

کنترل

-2/84

4/48

*4/411

آزمونگر
کنترل

جفت شده

-4/60

4/48

4/204

کنترل

-2/39

4/48

*4/444

جفت شده

کنترل

-2/39

4/48

*4/444

گروه ()I

خود کنترل

گروه ()J

* در سطح  4/40معنیدار است.
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بحث و نتیجه گیری
اگرچه در پژوهش هاي مختلف اثرات سودمند بازخورد خودکنترلی بر یادگیري مهارتهاي حرکتی نشان داده شده است؛ اما
تالش هاي کمی براي روشن سازي اثرات این بازخورد بر روي افراد با اختالالت خاص ،به ویژه اختالالت ژنتیکی انجام شده
است .بدیهی است شناسایی نقش این بازخورد در بهبود یادگیري این جامعۀ رو به رشد و نیازمند ،نه تنها از جنبه نظري
اهمیت دارد ،بلکه می تواند باعث توسعه یادگیري و به کارگیري برنامه هاي آموزشی بهتر براي این جامعه نیازمند گردد.
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر بازخورد خودکنترلی ،آزمونگر کنترلی و جفت شده بر یادگیري مهارت پرتابی دارت
کودکان بیش فعال /نقص توجه شهرستان اهواز بود .نتایج و شواهد جالبی از مزیت هاي بازخورد در شرایط خودکنترلی توسط
یادگیرندگان نشان داده شده است .ولف ( )2446بیان میدارد که مزایاي بازخورد خودکنترلی به سبب درگیري فعاالنه تر
یادگیرنده در فرآیند یادگیري ،انگیزش باالتر یادگیرنده و پردازش عمیق تر یادگیرنده و در نهایت ،یادگیري بیشتر می باشد.
مطالعات زیادي جهت بررسی فواید بازخورد خودکنترلی بر یادگیري مهارت هاي گوناگون صورت گرفته که اکثر این تحقیقات
به این نتیجه رسیدند که بازخو رد خودکنترلی نقش مهمتري در یادگیري آزمودنی ها داشته است .یکی از مطالعاتی که به
بررسی فواید بازخورد خودکنترلی پرداخته ،توسط پور آذر ( )1373همچنین حمایت طلب ( )2413انجام شده است .آنها بیان
میدارند که آزمودنی هایی که از بازخورد خودکنترلی سود میبرند نسبت به اعمال خود اطمینان بیشتري دارند و یادگیرندگان
براساس برنامه هاي ویژه ،درخواست بازخورد می نمایند و نتایج بررسی آنها نشان داد که آزمودنی هاي گروه خودکنترلی بعد از
کوشش هاي خوب خود بیشتر درخواست بازخورد می نمایند.
نتایج پژوهش حاضر در مرحله اکتساب نشان داد که بین گروه خود کنترل ،آزمونگر کنترل و جفت شده تفاوت معناداري وجود
دارد و گروه بازخورد خودکنترل پیشرفت و عملکرد بهتري داشته است .اما پژوهش هایی که بر روي انسانهایی با مشکالت
خاص ،به ویژه کودکان همانند بیماران با اختالالت ژنتیکی انجام شده باشد بسیار کم است .این نتیجه با نتایج تحقیقات
حمایت طلب و همکاران ( ،)2414چیاکوفسکی و همکاران ( ،)2448تک ( ،)1373نزاکت الحسینی ( ،)1374سبزي و همکاران
( ،)1387صادقی و همکاران ( ،)1388احسانی نوري وهمکاران ( ،)1388هارتمن ( )2444و چیویاکوسکی و ولف ()2442
همخوان می باشد .اما پژوهش هایی که بر روي انسانهایی با مشکالت خاص ،به ویژه کودکان همانند بیماران با اختالالت
ژنتیکی انجام شده باشد بسیار کم است .همچنین نتایج تحقیق حاضر با نتایج حمایت طلب و همکاران( ،)2413اشتري
( ،)1374چیاکوسکی و همکاران ( )2412ناهمخوان بوده است .نتایج نشان دهنده اجرا و یادگیري بهتر با تواتر باالي بازخورد
خودکنترلی بود .دلیل احتمالی همخوانی این مسأله می باشد که با توجه به اینکه کودکان قابلیت پردازش اطالعات کمتري
نسبت به بزرگساالن دارند ،بنابراین آن را با اطالعات بیرونی دریافت شدۀ خود جبران می کنند و این مسئله سبب فراوانی
0
بیشتر بازخورد دریافتی می شود .همچنین توانایی استفاده از بازخورد با سن افزایش می یابد .براي مثال ،نیویل و همکاران
( )1782نشان دادند که تواتر بیشتر بازخورد آگاهی از نتیجه محدودیت هاي پردازشی کودکان را جبران می کند که نتیجۀ آن
یادگیري مؤثرتر نسبت به تواتر پایین است .بنابراین می توان گفت که کمبود در قابلیت پردازش اطالعات کودکان را می توان
با ارائۀ بازخورد بیشتر جبران کرد ،همان طور که در تحقیق حاضر شرایط بازخورد  %90آگاهی از نتیجه به یادگیري بهتري
در کودکان منجر شد .همچنین نتایج تحقیق حاضر حاکی از برتري بازخ ورد خود کنترلی در مقایسه با بازخورد آزمونگر کنترل
میباشد .توجیه این یافته به این صورت میباشد که در صورتی که کنترل برنامه تمرین بر عهده یادگیرنده باشد میتواند
استفاده از راهبردهاي خودتنظیمی را افزایش دهد .ولف ( )2446در یک جمع بندي بیان میدارد که مزیتهاي خودکنترلی ،به
سبب درگیر شدن یادگیرنده در فرآیند یادگیري به همراه انگیزش باالتر در یادگیرنده است و این وضعیت به نوبه خود سبب
پردازش عمیقتر اطالعات و در نهایت یادگیري بیشتري میشود.
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نتایج آزمون یادداري پژوهش حاضر نشان دهنده تفاوت معنادار گروه بازخورد خودکنترلی با گروه آزمونگرکنترلی و جفت شده
می باشد و گروه بازخورد خودکنترل پیشرفت و عملکرد بهتري داشته است .نتایج این مرحله با نتایج اشتري ( ،)1374صباغی
و همکاران ( ،)1373پور آذر و همکاران ( ،)1373حمایت طلب و همکاران ( ،)2413حدادي ( ،)2413چیویاکوفسکی و
همکاران ( ،)2448ولف ،راوپچ و پریفر ( )2440و چیویاکوفسکی و تانی ( )2440مطابقت دارد .میتوان بیان نمود که حتی
کودکان داراي اختالالت بیش فعالی که در پردازش اطالعات دچار مشکل می باشند از آثار سودمند و طوالنی مدت بازخورد
خودکنترلی بهره مند می شوند؛ به طوري که یادگیري پایدارتري را نسبت به گروه هاي دیگر از خود نشان می دهند .در مرحله
یادداري ،میتوان گفت که در این مرحله آزمودنی هاي گروه هاي خودکنترل و جفت شده هر دو در شرایط یکسان عمل می
کنند .به این معنا که گروه آزمودنی هاي خودکنترل دیگر تحت فشارهاي اضافی شناختی نیستند که در این حالت آنها می
توانند آثار مثبت خودکنترلی را به نمایش بگذارند .علت عملکرد بهتر خودکنترلی ها را می توان در دریافت بازخورد بیشتر آنها
در کوشش هاي اول نسبت داد که در واقع بر نقش اطالعاتی بازخورد تاکید می کند ،در حالی که در گروه آزمونگر کنترل
آزمودنی ها بعد از  0کوشش بازخورد دریافت می کردند و به نظر می رسد که این تعداد براي یادگیري مناسب نبوده است.
گروه جفت شده نیز از آنجا که از زمان ارائۀ بازخورد آگاه نبودند ،بنابراین عملکردشان مختل می شد .عملکرد گروه خودکنترل
در توالی تمرین و با پیشرفت در بالک ها ،بهتر شد و به نتایج بهتري دست یافتند .همچنین با نتایج حمایت طلب و رشیدي
( ،)2414چیویاکوفسکی و همکاران ( )2440و هرناندز ( )2446مطابقت ندارد .دلیل عدم مطابقت این تحقیقات را میتوان
تفاوت در تکلیف مهارتی ،نوع مهارت ،تعداد جلسات تمرین و تفاوت هاي سنی توجیه کرد.
نتایج پژ وهش حاضر در مرحله انتقال نیز از برتري بازخورد خودکنترلی نسبت به گروه هاي آزمونگر گنترل و جفت شده
حکایت دارد .برتري بازخورد خودکنترل در مرحلۀ انتقال در این تحقیق با نتایج تحقیق چیویاکوسکی و ولف ( )2440همخوان
می باشد .آنها نتیجه گرفتند که علت سودمندي بازخورد خودکنترلی فقط اثر انگیزشی آن نیست ،بلکه همخوانی بیشتر این
نوع بازخورد با نیاز آزمودنی ها می تواند دلیل دیگري باشد .نتایج این تحقیق همچنین با نتایج پورآذر و همکاران (،)1373
شایان نوش آبادي و همکاران ( ،)1371زیدآبادي و همکاران ( )1388و احسانی نوري ( )1388همخوان می باشد .به عقیدۀ
شیا 6و همکاران ( )2441دادن کنترل به یادگیرنده طی تمرین ،این امکان را براي فرد فراهم می کند تا کوشش هاي موفق
خود را با بازخورد بیرونی که آزمونگر در اختیار او قرار می دهد ،مقایسه کند و راهبرد هاي اجرایی موفقیت آمیز را بیابد و به
واسطۀ آن در خالل کوشش هایی که بازخورد ارائه نمی شود ،بهتر عمل کند و در نتیجه ثبات پاسخ افزایش می یابد.
همچنین نتایج تحقیق حاضر در مرحله انتقال با نتایج صباغی و همکاران ( ،)1373باقرلی ( ،)1380قره لر و همکاران (،)1389
باند و ممرت ( )2446در تضاد می باشد .دلیل عدم مزیت بازخورد خودکنترلی در تحقیقات آنها کافی نبودن تعداد کوشش هاي
تمرینی باشد ،همچنین متفاوت بودن مهارت و آزمودنی ها نیز دلیلی بر عدم همخوانی این تحقیقات با تحقیق حاضر می باشد.
بنابراین ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گروه خودکنترلی با تواتر باال عملکرد بهتري را نسبت به گروه آزمونگر کنترلی و
جفت شده از خود نشان داد .اغلب تحقیقاتی که در خصوص افراد مبتال به اختالالت بیش فعالی /نقص توجه انجام گرفته شده
است ،عموماً در زمینه اکتساب مجدد یک مهارت بویژه مهارتهاي بنیادي و روزمره زندگی بوده است .در این تحقیق تکلیف
مورد نظر یک مهارت جدید است که افراد مورد مطالعه هیچگونه تجربهاي را در رابطه با آن نداشتند .لذا میتوان استنباط کرد
که افراد مبتال به اختالالت بیش فعالی /نقص توجه قابلیت یادگیري مهارتهاي جدید را دارا میباشند .از سوي دیگر ،حالت-
هاي مختلف ارائه بازخورد (خودک نترلی ،آزمونگر کنترلی و جفت شده) این امکان را فراهم میسازد که افراد مبتال به اختالالت
بیش فعالی /نقص توجه با تواتر باالتر بازخورد یک مهارت حرکتی جدید را بهتر یاد بگیرند.
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