تعلیم و تربیت استثنایی

دوماهنامه تخصصی

بررسی تاثیر بازخورد آگاهی از نتیجه با تواترهای مختلف بر اکتساب یک مهارت هدفگیری در
کودکان با نشانگان داون

کبری جوادیان /کارشناسیارشد رفتار حرکتی /دانشگاه شهید چمران اهواز

چكـیده

زمینه :بازخورد یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر کارایی یادگیری حرکتی و نحوه اجرای مهارت اســت و نقش بســیار مهمی در کنترل

حرکتی و اکتساب مهارت حرکتی دارد .هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازخورد آگاهی از نتیجه با تواترهای مختلف بر اکتساب یک مهارت

هدفگیری در کودکان با نشانگان داون بود.

روش :روش این پژوهش نیمهتجربی بود .نمونه 18کودک با نشانگان داون  6تا 10سال بودند که به روش در دسترس انتخاب و پس از

انجام پیشآزمون به 3گروه 6نفره با بازخورد (صفر درصد 50 ،درصد و  100درصد) تقسیم شدند .تکلیف شرکتکنندگان مهارت پرتاب
از باالی شانه به سمت هدف ترسیمشده روی زمین بود .پیش از مرحله اکتساب 10پرتاب بهعنوان پیشآزمون از شرکتکنندگان به عمل

آمد .در مرحله اکتساب شرکتکنندهها 60پرتاب را انجام دادند .شرکتکنندگان گروه صفر درصد هیچ بازخوردی را دریافت نکردند ،گروه
50درصد در نصف کوششها و گروه 100درصد در تمامی کوششها بازخورد دریافت کردند.

یافتهها :یافتههای این پژوهش نشان داد بین عملکرد 3گروه در اکتساب مهارت هدفگیری تفاوت معناداری ( )P > 0/05وجود داشت و

گروه بازخورد 100درصد عملکرد برتری داشت.

نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش که حاکی از عملکرد بهتر گروه بازخورد 100درصد در کودکان با نشــانگان داون بود ،پیشنهاد

میشود در آموزش مهارتهای حرکتی به این کودکان از بازخورد افزوده با تواتر باال استفاده شود.

واژههای كلیدی  :بازخورد ،آگاهی از نتیجه ،تواتر ،مهارت هدفگیری ،کودکان با نشانگان داون

مقدمـه

فرد است( .)7بازخورد بهعنوان یک عامل مهم در اجرا و یادگیری

نشــانگان داون که حاصل یک ناهنجاری و اختالل کروموزومی

یادگیری و عملکرد حرکتی دارد(.)8

است بهعنوان شناختهشدهترین و مهمترین علت کمتوانیذهنی در
جوامع انسانی مطرح اســت( 1.)1نشانگان داون رایجترین اختالل

کروموزومی اســت که به نظر میرسد ســنخ ارثی پیچیدهای است
که در نتیجه عدمتــوازن دوز در ژن 21قرار دارد( .)2آمار موجود

بیانگر آن است که نشانگان داون به نسبت  1در  600تا  800تولد
زنده اتفاق میافتد که نشانگان داون را بهعنوان یکی از رایجترین نوع

کمتوانیذهنی مطرح میکند( )3و با اختاللهای مختلف جســمی،
روانی ،رفتاری و اجتماعی همراه اســت( )4و افزونبر نشــانههای

ظاهری (چهره) به وســیله چند نشــانه بالینی دیگر مانند نقایص
ارتوپدی ،قلب-عروقی ،عصبی-عضالنی ،بینایی ،شناختی و درکی

مشخص میشود .چندین پژوهش نشان دادهاند که افراد مبتال به
نشانگان داون در قدرت ،تعادل و هماهنگی بینایی-حرکتی مشکل

دارنــد( 5و  .)6یکی از مهمترین راههایی که یک مربی میتواند در

فرآیند یادگیری موثر باشد ،فراهمکردن بازخورد درباره اعمال یک
* Email:r.abedanzadeh@scu.ac.ir

مهارتهای حرکتی مطرح است ،همچنین تاثیر قابل مالحظهای در
در زمینه بازخورد روی این کودکان پژوهشهای بســیار اندکی

صورت گرفته است .اما پژوهشهای متعددی مشابه با این پژوهش
درباره تاثیر بازخــورد متواتر روی افــراد دارای اختاللهای دیگر

و کودکان عادی انجام شده اســت .ماکادو ،چیاکوسکی و مارکوس

در پژوهشــی تاثیرات تواتــر آگاهی از نتیجه بــر یادگیری مهارت
حرکتی افراد مبتال به نشانگان داون را بررسی کردند و به این نتیجه
رســیدند که تواتر باالی بازخورد باعث اجرای بهتر میشــود(.)9

چیاکوســکی ،وولف ،ماکادو و ریدبرگ در پژوهشی به بررسی آثار

خودکنترلی روی بزرگســاالن مبتال به نشانگان داون پرداختند .در

این پژوهش ،بازخورد خودکنترلی در تکلیف جابهجایی خطی یک
میله در مقایسه با یک گروه جفتشــده نتایج بهتری را در آزمون
یادداری از خود نشان دادند که میتوان بیان کرد بزرگساالن مبتال
به نشانگان داون نیز از مزایای بازخورد خودکنترلی مانند افراد سالم

بهرهمند میشــوند( .)10در پژوهشی زمانی و همکاران به بررسی
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تعلیم و تربیت استثنایی

3نوع بازخورد آگاهی از نتیجه صفردرصد 50 ،درصد و 100درصد

دوماهنامه تخصصی

تواتر روی کودکان مبتال به اختالل نشانگان داون پژوهشی در داخل

بــر کودکان بــا اختالل اتیســم پرداختند که در مرحله اکتســاب و

کشور صورت نگرفته است ،پژوهش حاضر قصد دارد به این سوال

چیویاکوفســکی ،کامپــوس و رودیگیوس نیز به بررســی افزایش

داون سودمند است؟ همچنین پژوهش حاضر بر آن است تواترهای

پرداختند که نشــان دادند افرادی که با بازخورد 66درصد تمرین

نشان دهد.

یادداری بازخورد متواتر 100درصد عملکرد بهتری داشتند(.)11

داده شــده بودند ،یادگیری موثرتری نســبت به گروه 100درصد

بازخورد داشــتند( .)12حمایتطلب و رســتمی در پژوهشــی به
بررسی اثرات بازخورد متواتر بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان

با فلجمغزی پرداختند که نتایج نشان داد گروه بازخورد 50درصد،
یادگیری بهتری نسبت به گروه 100درصد داشتند ،اما در مرحله

اکتساب گروه باخورد 100درصد نسبت به گروه 50درصد عملکرد

بهتری داشــتند( .)13ویلستون و همکاران نشــان دادند که افراد
دارای اختــال تحولی از بازخورد آگاهی از نتیجه با تواتر باال ســود

بردند(.)14

مختلف بازخورد را با هم مقایســه کند تا موثرترین نوع بازخورد را
اهمیت پژوهش حاضر شناسایی نیازمندیهای کودکان نشانگان

داون ،بهرهمنــدی آنان از کارآمدترین بازخورد آگاهی از نتیجه در

آموزش و تعیین شــیوه مطلوب در یادگیری مهارتهای حرکت،
ارتقای میزان یادگیری و خدمت به جامعه افراد با نشــانگان داون

است.

روش
روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشــی بود .جامعه آماری شامل

همه کودکان با نشانگان داون شهرستان درهشهر در سال 1395بود.

چیویاکوفسکی ،وولف و مدیروس در پژوهشی با جامعه کودکان

از جامعه فوق 18نفر به روش هدفمند (با رجوع به پرونده این افراد،

عملکرد بهتری نسبت به گروهی که بازخورد کمتری دریافت کردند،

بودند18 ،نفر بهعنوان نمونه آماری با میانگین سنی (8/41±2/23

عادی نشان دادند کودکانی که بازخورد 100درصد دریافت کردند،

داشتند( .)15ســولیوان ،کانتاک و بورتنر به بررسی اثر بازخورد با
تواتر کاهش یافته و متواتر روی کودکان و بزرگســاالن پرداختند و

نتایج نشــان داد کودکانی کــه بازخورد 100درصــد را در مرحله

از بین کسانی که دارای اختالل خفیف و عملکرد باالیی برای آموزش

سال) ،قد (120/21±1/08سانتیمتر) و وزن (30/45±1/23کیلو)

انتخاب شدند .مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند از مبتال

به نشــانگان داون ،دامنه سنی  6تا  10ســال ،دست راست برتر،

اکتســاب دریافت کردند ،عملکرد دقیقتر و باثباتتری نسبت به

نداشــتن مشکالت حســی مانند نابینایی و ناشــنوایی .مالکهای

برای بزرگســاالن متفاوت بود( .)16رایس و هرناندز در پژوهشی

و ناشنوایی ،چپ دست بودن ،اختالل شدید و مصرف داروها بود.

گروه تواتر کاهشیافته در آزمون یادداری داشــتند ،ولی این نتایج
نشــان دادند که افراد دچــار تاخیر تحولی از بازخــورد با تواتر باال

سود بردند( .)17بوتکی و هافمن نشان دادند که بازخورد آگاهی از

نتیجه متوالی باعث اجرای بهتر مهارت حرکتی و یادداری ضعیفتر

شــده اســت( .)18گواداگنولی ،لیس ،ون جیمرت و اســتلماچ در
پژوهشی تاثیر تواتر بازخورد برای یادگیری حرکت ساده در بیماران
پارکینسون را بررسی کردند که نتایج حاکی از سودمندی تواتر باالی

بازخورد بود(.)19

بهطورکلی ،افراد مبتال به نشــانگان داون در پردازش اطالعات

حسی مشکل دارند ،بنابراین در مسیر یادگیری حرکتی که بهشدت
در تعامل با پردازشهای حسی است ،با مشکالت عدیدهای روبهرو

میشوند .در این راستا ،بازخورد بهعنوان عاملی مهم در یادگیری

مطرح اســت و پژوهشهایی که روی موضوع مورد نظر در جامعه
دارای نشانگان داون متمرکز شده باشد ،بسیار اندک است .بنابراین

با توجه به تاثیری که این بازخورد بر عملکرد افراد مبتال به ســایر
اختاللها و افراد عادی داشــته و تاکنــون در زمینه بازخورد با بُعد
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خروج از پژوهش نیز شــامل وجود مشکالت حسی مانند نابینایی

همه شرکتکنندگان پیش از اجرای پژوهش فرم رضایتنامه کتبی
را تکمیل کــرده و به صورت مختار میتوانســتند در هر مرحله از
پژوهش از ادامه همکاری خودداری کنند.

ابزار

ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل یک کیسه 100گرمی

لوبیــا و یک هدف روی زمیــن بود( .)15بعــد از دریافت اجازه از

موسســه ،والدین دانشآموزان از روند جریان پژوهش آگاه شدند

و در صورت تمایل به شرکت فرزندانشان در این پژوهش از آنها

رضایتنامه گرفته شــد .تمامی فرآیند پژوهش با همکاری مدیر

و مربیان کودکان اســتثنایی صورت گرفت ،سپس شرکتکنندگان
با محل آزمون و نحوه اجرای تکلیــف (آموزش از طریق توصیف
مهارت و اجرای مهارت توســط مربی) و نحوه امتیازبندی آشــنا

شدند .شرکتکنندگان 10کوشــش را بهعنوان پیشآزمون انجام
دادند ،ســپس براســاس نمرات پیشآزمون به 3گــروه 6نفره با

بازخورد (صفردرصد50 ،درصد و 100درصد) تقســیم شــدند.
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یادگیری با آگاهی از نتیجه متواتر کاهشیافته در افراد پارکینسونی

پاسخ دهد که آیا بازخورد متواتر در کودکان مبتال به اختالل نشانگان

تعلیم و تربیت استثنایی

دوماهنامه تخصصی

در مرحله اکتساب شرکتکنندهگان 60پرتاب را که شامل 6بلوک

بوده است .همچنین نتایج آزمون لوین ( )P<0/05بیانکننده برابری

بازخــوردی دریافت نکردنــد ،گروه دوم (50درصــد) در نیمی از

بررسی فرضیههای پژوهش از آزمون پارامتریک استفاده شد .پیش

10کوششــی بود ،انجام دادند .گــروه اول (صفردرصد) هیچگونه
کوشــشها بازخورد دریافت میکردند و گروه ســوم (100درصد)
را دریافت میکردند.

تکلیف شرکتکنندگان پرتاب از باالی شانه بود .برای اجرای این

تکلیف ،آزمودنیها کیسه لوبیای 100گرمی را با دست برتر خود از

فاصله 3متری به ســمت هدف پرتاب کردند (شــکل .)1هدف از

10دایر ه متحدالمرکز ،با شعاع  40 ،30 ،20 ،10تا 100سانتیمتر

از بررسی تفاوت بین گروهها در مراحل اکتساب با استفاده از آزمون

تحلیل واریانس بینگروهی به آزمون همســانی گروهها در مرحله
پیشآزمون پرداختیم .نتایج تحلیل واریانس بینگروهی نشان داد
با توجه به آماره آزمــون ( )=1F/35 ،=P 0/2تفاوت معناداری بین

شرکتکنندگان وجود ندارد.

جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد نمرات دقت پرتاب در
بلوکهای تمرینی ا کتساب

که هر دایره 10امتیاز داشــته بهمنظور اندازهگیری دقت پرتابها
داشــت .داخلیترین دایره با حرف الف ،دایره بعدی با حرف ب،
دایره ســوم با حرف پ ... ،و دایره آخر با حرف د نشان داده شد.

اگر توپ روی منطقه الف قرار میگرفت 100 ،امتیاز ثبت میشد؛

قرارگرفتــن تــوپ روی مناطق دیگر بهترتیــب ب  90امتیاز ،پ

80امتیاز  ،ت  70امتیاز ،ث  60امتیاز ... ،و د  10امتیاز و خارج از

مناطق صفر امتیاز داشت .مرحله اکتساب شامل انجام 60کوشش
در 6بلوک10تایی بود(.)15

Long

Right

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Black: Correct
White: Near
Gray: Far

Short

Left

مراحل گروه پیش آزمون بلوک 1بلوک 2بلوک 3بلوک 4بلوک 5بلوک6

تشــکیل شــده بود که در فاصله 3متری از شــرکتکنندگان قرار

کل

آماره

صفر درصد  50درصد  100درصد

310/6±16/0

288/3±12/3

303/3±13/6

297/7±17/6

0/3

326/6±15/0

575/0±36/7

535/0±162/4 703/3±10/3

0/4

320/0±20/9

320/0±20/9

543/8±174/2 720/0±14/1

0/3

311/6±21/3

310/6±16/0

546/6±188/4 750/0±28/2

0/5

388/3±19/4

610/0±30/9

575/5±187/9 778/3±20/4

0/4

355/0±10/4

633/3±25/0

591/6±201/1 806/6±15/0

0/3

353/3±13/6

655/0±30/1

621/1±209/8 845/0±10/4

0/3

جدول 2نتایج پرتابها را در مرحله اکتســاب با آزمون تحلیل

واریانس با اندازهگیری مکرر روی عامل بلوکها نشان میدهد.
شکل -1تقسیمات مناطق مختلف هدف

جدول  -2نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر در مرحله
اکتساب

یافته ها
همانطور که در جدول 1مشــاهده میشود ،آزمودنیهای گروه

بازخورد 100درصد طی مراحل اکتســاب امتیاز باالتری نســبت

بــه 2گروه دیگر به دســت آوردند .بعد از گــروه 100درصد گروه
بازخورد 50درصد امتیاز باالتر و سپس گروه بازخورد صفردرصد

امتیاز کمتری نسبت به 2گروه دیگر کسب کرد .شایان ذکر است که

نمرههای باالتر عملکرد و دقت آزمودنیها را نشان میدهد .نتایج
آزمون شاپیرو-ویلک ( )P<0/05نشان داد که توزیع دادهها نرمال

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

R

سطح
معناداری

بلوک

3344/5

5

668/9

1/7

0/1

بلوکx
گروه

28869/2

خطای
بلوک

26022/9

10

70

2886/9

1/7

0/000

371/7
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در تمامی کوشــشها بازخورد افزوده مربوط به نتیجه اجرای خود

واریانس متغیر وابسته در بین گروهها بود .با علم به این نتایج ،برای

تعلیم و تربیت استثنایی

دوماهنامه تخصصی

همانطور که در جدول 2مشــاهده میشود تعامل بین بلوک و

گروه دارای تفاوت معناداری بود .برای بررسی بیشتر ،با استفاده از

آزمونهای تحلیل واریانس یکراهه به مقایسه گروهها در هر بلوک
تمرینی پرداخته شد.

بحث و نتیجه گیری
آشکار است شناسایی نقش بهترین نوع بازخورد در آموزش و

بهبود یادگیری در جامعه روبهرشــد و نیازمند افراد کمتوانذهنی،

آمــاره آزمــون در بلــوک ،)=392F/1 ،=0P/0001( 1بلوک2

یادگیری و بهکارگیری برنامههای آموزشــی بهتر برای این جامعه

( ،)=506F/0 ،=0P/0001بلــوک )=1063F/5 ،=0P/0001( 5و

با تواترهای مختلف بر اکتســاب یک تکلیــف پرتابی در کودکان 7

بین گروهها بود .برای تعیین جایگاه تفاوت بین گروهها در هر بلوک

یافتههای این پژوهش نشان دادکه بازخورد آگاهی از نتیجه متواتر در

( ،)=242F/4،=0P/0001بلوک ،)=236F/4،=0P/0001( 3بلوک4

نیازمند شود .این پژوهش با هدف بررسی بازخورد آگاهی از نتیجه

بلوک )=923F/0 ،=0P/0001( 6نشــاندهنده تفاوت معنادار در

تا 10سال دارای نشــانگان داون در شهرستان درهشهر انجام شد.

از آزمون تعقیبی روش توکی اســتفاده شد که نتایج آن در جدول3

این کودکان موثر بوده و همچنین نشان داده شد که در مرحله اکتساب

ارایه شده است.

بیــن هر 3گروه تفاوت معناداری وجود داشــت .به این صورت که

جدول  -3نتایج آزمون تعقیبی توکی برای بررسی جفت زوجیها در
هر بلوک

بـلوک ها
بلوک1

بازخورد

تفاوت
میانگین ها

خطای
استاندارد

0/00

0/050

-248/3

13/6

0/0001

13/6

0/0001

بلوک2

بازخورد

0/0100 0/00

-736/6

0/050

-271/6

18/5

-128/3

18/5

0/0100 0/050
0/00

-128/3

بلوک3

بازخورد

0/0100 0/00

-400/0

0/050

-266/6

0/0100 0/050
0/00

0/0100 0/00

0/0100 0/050

بلوک4

بازخورد

بلوک5

بازخورد

0/00

0/050

-438/3

-171/7

-298/3

13/6

18/5
20/3
20/3
20/3
10/3

0/0100 0/00

-471/6

0/050

-311/6

11/5

-180/0

11/5

0/0100 0/050
0/00

0/0100 0/00

0/0100 0/050

-173/3
491/6

10/3
10/3
11/5

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

0/0001
0/0001

0/0001

0/0001
0/0001

0/0001

0/0001
0/0001

0/0001

همانطور که در جدول 3مشاهده میشود در هر 3گروه بازخورد

(صفردرصد50 ،درصد و 100درصد) در هریک از بلوکها تفاوت

معنادار وجود دارد ،یعنی هر 3گروه پیشرفت معنیداری در اکتساب

نشان دادند ،بهطوری که بین گروههای بازخورد صفردرصد با گروه

50درصد ( )=0P/0001و گروه100درصد ( )=0P/0001و همچنین
گروه 50درصد با گروه 100درصد ( )=0P/0001تفاوت معناداری
وجود داشت.

و 100درصد و بین گروه 50درصد با 100درصد تفاوت معناداری
مشاهده شد .به سخن دیگر ،بازخورد آگاهی از نتیجه 100درصد

سطح
معناداری

عامل IعاملJ

براساس نتایج آزمون تعقیبی توکی بین گروه صفردرصد با 50درصد

در آموزش پرتاب از باالی شانه به کودکان با نشانگان داون منجر به

عملکرد بهتری شد که در تبیین این یافتهها میتوان به کمبود تجربه و

هماهنگی بینایی-حرکتی ضعیف این کودکان در حرکات هدفگیری
نســبت داد .همچنین میتوان به کمحوصله بــودن این کودکان در
آموزش اشــاره کرد که با بازخورد آگاهی از نتیجه ،شوق و تغییر و

تحــول در آنها به وجود میآید .این نتیجهگیری براســاس قانون
اثر ثراندایک و اصول شرطیشدن عامل استوار بود که بازخورد در
تقویت ارتباطات محرک و پاســخ اساسی بوده که هرچه بازخورد با

تواتر بیشتر داده شود ،پاسخ صحیح بیشتر تقویت خواهد شد(.)16

این نتیجه با نتایج پژوهشهای حمایتطلب و رستمی همخوان بود.

آنها نشان دادند که در مرحله اکتساب گروه بازخورد 100درصد
عملکرد بهتری داشــتند( .)13این نتیجه با نتایج پژوهش زمانی و
همکاران در مرحله اکتساب نیز همخوان بود .این پژوهشگران بیان
کردند که کودکان دارای اختالل اتیسم با تواتر بازخورد 100درصد

عملکرد بهتری داشتند( .)11همچنین چیویاکوفسکی و همکاران در
پژوهشی روی افراد پارکینسونی نشــان دادند افرادی که بازخورد

66درصــد داشــتند ،عملکرد ضعیفتری نســبت بــه بازخورد

100درصد داشــتند( .)12این نتیجه با نتایج پژوهش سولیوان و
همکاران نیز همخوانی داشت .آنها بازخورد با فراوانی کاهشیافته
و متواتر را روی کودکان و بزرگســاالن بررســی کردند .نتایج نشان
داد کودکانــی کــه بازخورد 100درصــد را دریافت کــرده بودند،

عملکرد دقیقتر و باثباتتری نســبت به گــروه تواتر کاهشیافته
داشتند ،درحالیکه نتایج برای بزرگساالن برعکس بود( .)17نتایج

این پژوهش با نتایج پژوهش بوتکی و هافمن همخوان اســت .این
پژوهشگران به بررسی تاثیر بازخورد آگاهی از نتیجه بازخورد روی
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نهتنها از جنبه نظــری اهمیت دارد ،بلکه میتواند باعث توســعه

تعلیم و تربیت استثنایی

دوماهنامه تخصصی

یادگیری مهارت حرکتی در افراد عادی پرداختند .نتایج آنها نشان
داد گروهی که بازخورد متوالی دریافت کرده بودند ،اجرای بهتری

نسبت به گروه دیگر در مرحله اکتساب داشتند( .)19ویلیستون و

همکاران در پژوهشــی به بررسی اثر میزان فراوانی بازخورد آگاهی

روی یک لپتاپ در گروه 16نفری دارای تاخیر تحولی پرداختند.

نتایج نشــان داد آنهایی که آگاهی از نتیجــه 100درصد دریافت
کرده بودند ،در مرحله اکتســاب عملکرد بهتری داشتند( ،)14در

نتیجه یافتههای حاضر با نتایجی که ویلیستون و همکاران به دست
آوردند ،همخوان بود .همچنین رایس و هرناندز نشــان دادند که
افراد دارای تاخیر تحولی در یادگیــری مهارت حرکتی روی رایانه

گروه بازخورد 100درصد در مرحله اکتساب برتر از گروه 50درصد

بود( .)17نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش گواداگنولی ،لیس ،ون
جیمرت و استلماچ که نشان دادند بیماران پارکینسون برای یادگیری
حرکت ساده اکتساب بهتری با تواتر 100درصد داشتند ،همخوان

است(.)20

دربارهتاثیربازخوردآگاهیازنتیجهمتواتررویکودکانبانشانگان

داون یک پژوهش یافت شد .برای نمونه یافتههای پژوهش حاضر
با نتایج پژوهش ماکادو ،چیویاکوفســکی و مارکوس روی کودکان با

نشانگان داون همخوان است .آنها به بررسی تاثیرات تواتر آگاهی
از نتیجه بر یادگیری مهارت حرکتی کودکان مبتال به نشانگان داون

پرداختند و به این نتیجه رســیدند که تواتر بــاالی بازخورد باعث
اجرای بهتر میشــود ،ولی در یادداری بین تواتر کم و زیاد ،تفاوتی

مشاهده نشــد( .)9نیوبل و همکاران نشــان دادند که تواتر بیشتر

تثبیتمیشوند.

یافتههای پژوهش حاضر اهمیت بازخورد افزوده با تواتر باال را

در آمــوزش مهارتهای حرکتی به کودکان دارای نشــانگان داون
نشــان داد .بنابراین ،مربیان و والدین کودکان دارای نشانگان داون

میتوانند با اســتفاده از بازخورد با تواتر بــاال ،گامی موثر در جهت

تقویت مهارتهای حرکتــی این کودکان بردارند .با توجه به اینکه
نحوه یادگیری و آموزش این کودکان از روند رشد کندتری برخوردار

است و کندذهنتر هستند ،میتوان گفت که با آگاهی از نتیجه مکرر
این خأل پر خواهد شــد و احتماال این شرایط تمرینی باعث افزایش

اعتمادبهنفس و عزتنفس در این افراد میشــود .به پژوهشگران

پیشنهاد میشــود با انجام پژوهشهای مشابه با تعداد حجم نمونه

بیشتر و در مقاطع سنی و تحصیلی دیگر ،نتایج را با یکدیگر مقایسه
کنند .بــا توجه به اینکه روش اجرای تکالیــف مختلف ،برای این
افراد ممکن است شرایط ویژه خود را داشته باشد ،پیشنهاد میشود

پژوهشهــای آتی از تکالیف مختلف (مهارت درشــت و ظریف،

مهارت مســتمر و غیرمســتمر) برای ارزیابی و بررســی عملکرد
استفاده کنند.

تشکر و قدردانی
این مقالــه حاصل پژوهش اختصاصی نویســندگان اســت .از

پایاننامه آنها گرفته نشده و حامی مالی نداشته است .پژوهشگران
از کودکان دارای نشانگان داون شرکتکننده در این پژوهش ،مدیر

و مربیان آنها کمال تقدیر و تشکر را به عمل میآورند.

بازخورد آگاهی از نتیجه محدودیتهای پردازشی کودکان را جبران

میکند که نتیجه آن یادگیری موثرتر نســبت به تواتر پایین است.

بنابراین میتوان گفت قابلیت پردازش اطالعات کودکان را میتوان

با ارایه بازخورد بیشتر جبران کرد( .)21همانطور که مشاهده شد

در پژوهش حاضر شرایط بازخورد 100درصد آگاهی از نتیجه ،به

عملکرد بهتری در کودکان منجر شــد .پژوهشگران این نتایج را به
کمبود تجربه و توانایی کمتر کودکان برای از قبل برنامهریزیکردن

حرکات هدفگیری پرتابی نسبت دادند .هنگام اجرای یک مهارت

حرکتی و بهویژه یک مهارت جدید و نسبتا تمرین نکرده و با توجه

بــه اینکه در پژوهش حاضر ،تکلیف یک مهارت هدفگیری بوده
است ،افراد شرکتکننده اغلب دشواری قابل مالحظهای را در تفسیر
جریان گسترده بازخورد حسی ناشی از پاسخ منتج از اعمال خویش

تجربهمیکنند .بنابراین یادگیرنده نیازمند اطالعات مناسب و کافی
برای عملکرد بهتر است که بازخورد آگاهی از نتیجه 100درصد به
افراد این امکان را داده اســت که پیامدهای اجرا را ارزیابی و اصالح

کرده و فراهم کردن اطالعات درباره نتیجه و ویژگیهای اجرا باعث
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از نتیجه 50درصد و 100درصد ،در یادگیری یک مهارت حرکتی

هدایت یادگیرنده میشــود و اجراها در محدوده رفتارهای صحیح

دوماهنامه تخصصی
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