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: ، تلفن14398-13117: تيكد پس ، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه تهران، گروه رفتار حركتي،15ميدان انقالب، كارگر شمالي، خيابان تهران،  :نويسنده مسئول

61118786-021 ،E-mail: maryam2.lotfi@gmail.com 

  مقاله پژوهشي

  

  شنوا تأثير بسامد بازخورد آگاهي از نتيجه بر يادگيري حركتي كودكان كم
  

 2رسول حمايت طلب ،1مهدي سهرابي ،2مريم لطفي ،1جعفر محمدي

  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران ـ1
 شي، دانشگاه تهران، ايرانگروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورز ـ2

  

  چكيده
 .دهد ونيم درصد از كودكان استثنايي مبتال به اختالل شنوايي هستند و اين خود عاملي است كه روند آموزش و يادگيري را تحت تأثير قرار مي يك :زمينه و هدف

  .كتي كودكان دچار اختالل شنوايي بودهدف در اين مطالعه بررسي اثر بازخورد آگاهي از نتيجه با بسامد مختلف بر يادگيري حر

دست  به يبا اختالل شنوايي براساس امتيازها) 53/2با انحراف معيار  56/10محدودة سني (ساله  14تا  7نفر از پسران و دختران  24در اين مطالعه  :روش بررسي

درصد تمرين  100و  50ت هشت جلسه به شيوة مورد نظر، بازخورد صفر، مد طور تصادفي در سه گروه هشت نفري همسان قرار گرفتند و به آزمون به آمده در پيش

طرفه و آزمون تعقيبي توكي و همچنين تحليل واريانس دوطرفه  هاي تحليل واريانس يك ها از روش هاي اكتساب، يادداري و انتقال اجرا شد و تحليل داده آزمون. كردند

  .گيري مكرر انجام گرفت با اندازه

با اين حال نتايج بين سه گروه تمريني حاكي از . اند ها در طي جلسات تمريني و در مراحل مختلف پيشرفت داشته يج تحقيق نشان داد كه تمام گروهنتا :ها يافته

و درصد 100بازخورد  ين معني كه در مرحلة اكتساب گروه تمرينيه اب. بود) =035/0p(و انتقال) =001/0p(، يادداري)=008/0p(دار در مراحل اكتساب اختالف معني

  .اشتندعملكرد بهتري د درصد 50در مراحل يادداري و انتقال گروه تمريني بازخورد 

درصد  50بازخورد شود و  براساس نتايج تحقيق، بازخورد بيش از حد باعث بهبود عملكرد در مرحلة اكتساب و ايجاد اختالل در مرحلة يادداري مي: گيري نتيجه

  .گيرد ييد قرار ميأكه اصول مربوط به بازخورد در اين كودكان نيز مورد ت ادگيري يك مهارت حركتي شودتواند باعث بهبود ي مي

  پرتاب دارت ،اكتساب، يادداري، انتقالبازخورد، اختالل شنوايي،  :واژگان كليدي

  
  )10/8/91 :، پذيرش12/2/91: دريافت مقاله(

  

  مقدمه

است كه با  هاي حركتي يادگيري حركتي تغيير در قابليت

متغيرهاي زيادي بر يادگيري ). 1(آيد دست مي تمرين و تجربه به

 عبارت بازخورد. گذارند كه يكي از آنها بازخورد است تأثير مي

(feedback) و ) دروني(تواند به دو دستة وسيع، بازخورد ذاتي  مي

معموالً افراد اطالعاتي را در خصوص . ، تقسيم شود)بيروني(افزوده 

ي مختلف حركت از طريق حواس مختلف خود دريافت ها جنبه

اين نوع اطالعات كه در حين يا پس از اجراي حركت در . كنند مي

برخالف . گيرند، بازخورد ذاتي هستند دسترس اجراكننده قرار مي

بازخورد ذاتي، بازخورد افزوده اطالعاتي در رابطه با حركت است 

ابعاد مختلف بازخورد . تتر از بازخورد ذاتي اس كه مكمل يا اضافه

 :Knowledge of Result)افزوده شامل بازخورد آگاهي از نتيجه 

KR)  و بازخورد آگاهي از اجرا(Knowledge of 

Performance: KP) 2(است .(KR  كاربردهاي زيادي دارد و تا

اين ). 3(رسد حدود زيادي در يادگيري و اجرا ضروري به نظر مي

بر فرد دارد و وي را از اين موضوع آگاه  نوع بازخورد، اثر راهنما

سازد كه در اجراي بعدي خود چه اصالحاتي انجام دهد، هرچند  مي

درمانگرها براي كمك به ). 4(دكنممكن است وابستگي نيز ايجاد 

بيمار در يادگيري يك مهارت، ابتدا به وي بازخورد مربوط به نتيجه 
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كه بازخورد دروني  دهند، اما در نهايت، هدف اين است ارائه مي

آگاهي از عملكرد به نوع اجراي حركت بستگي ). 5(بيمار رشد كند

صورت دروني موجود  دارد، و با اينكه اين اطالعات ممكن است به

تر  تر و آسان كند تا سريع باشد، اما بازخورد افزوده به افراد كمك مي

 .به هدف برسند و اجراي خود را با هدف مورد نظر مقايسه كنند

 KRالزم به ذكر است كه اين نوع اطالعات اضافي به شكل 

تواند به فرايندهايي كه متضمن هماهنگي ادراك هستند كمك  مي

  ).6(كند

فراواني دربارة بازخوردها و تأثير آن  هاي پژوهشبا اينكه 

بر يادگيري انجام گرفته است، تمركز اين مطالعات بيشتر بر افراد 

ه بتوان شيوة مؤثري براي افراد گوناگون براي اينك. سالم بوده است

تجويز كرد، آگاهي از اين موضوع كه فرضية يادگيري حركتي در 

افراد خاص مانند كودكان با اختالل شنوايي، افراد مبتال به تأخير 

در . كند ضروري است رشدي، فلج مغزي به چه نحو عمل مي

سان نظران و كارشنا ها و تحقيقات صاحب كشور ما طبق بررسي

درصد از كودكان و  12طور متوسط  آموزش و پرورش استثنايي به

از . دهند آموزان استثنايي تشكيل مي آموزان مدارس را دانش دانش

شنوايان، با ميزان افت شنوايي  اين تعداد، آمار ناشنوايان و سخت

  .درصد است 5/1بل و بيشتر، حدود  دسي 70

Butki  وHoffman )2003 (وي در تحقيق خود ر

درصد در آزمون اكتساب و  100كودكان دريافتند كه گروه بازخورد 

درصد در آزمون يادداري عملكرد بهتري  50گروه بازخورد 

  ).7(دارند

اي  در مطالعه )2010(حمايت طلب و رشيدي رستمي 

در يادگيري  KRتحت عنوان بررسي اثر ميزان فراواني بازخورد 

 فلج مغزي دريافتنديك مهارت حركتي در افراد مبتال به 

درصد دريافت كرده بودند، عملكرد  50هايي كه بازخورد  آزمودني

) 2006( Hernandezو  Rice). 8(بهتري در مرحلة يادداري دارند

در يادگيري  KRدر تحقيقي به بررسي اثر ميزان فراواني بازخورد 

يك مهارت حركتي در افراد مبتال به تأخير رشدي پرداختند و 

درصد دريافت كرده بودند  50هايي كه بازخورد  آزمودنيدريافتند 

نتايج اين تحقيق حاكي از . عملكرد بهتري در مرحلة يادداري دارند

تواند در يادگيري افراد  آن بود كه فراواني بيش از حد بازخورد مي

در تحقيقي كه توسط ). 9(مبتال به ناتواني رشدي تداخل ايجاد كند

Guadagnoli انجام گرفت، تأثير بسامد ) 2002( و همكاران

بازخورد بر يادگيري يك حركت ساده در مبتاليان به عارضه 

دست آمده نشان داد كه افرادي  پاركينسون بررسي شد و نتيجه به

درصد دريافت كرده بودند، در مقايسه  20با بسامد  KRكه بازخورد 

لة ها بازخورد گرفته بودند، در مرح با گروهي كه در تمامي كوشش

  ).10(تري داشتند يادداري عملكرد ضعيف

مشكل حسي اطالعات حسي  دچاربا توجه به اينكه افراد 

كنند، در فرايند پردازش اطالعات با مشكل  را به خوبي دريافت نمي

افراد مبتال به اختالل شنوايي عمدتاً در دريافت . شوند مواجه مي

اطالعات  بازخورد مشكل دارند و اين عامل بر فرايند پردازش

مبتال به اختالل شنوايي  با توجه به اينكه افراد). 2(تأثيرگذار است

همانند افراد سالم حق يادگيري دارند، اهميت اين پژوهش آشكار 

هاي اين كودكان با كودكان هنجار،  ها و شباهت كردن تفاوت

هاي يادگيري،  مندي كودكان با اختالل شنوايي از انواع شيوه بهره

هاي اين افراد و تعيين شيوة مطلوب در  ازمنديشناسايي ني

هاي حركتي، افرايش دقت، افزايش يادگيري،  يادگيري مهارت

 .شنوايان است افزايش تمركز و خدمت به جامعة ناشنوايان و سخت

از اين رو در اين پژوهش سعي شده است تأثير فراواني بازخورد بر 

ل شنوايي مورد يادگيري مهارت حركتي در افراد مبتال به اختال

  .بررسي قرار گيرد

  

  روش بررسي

 24ها شامل  نمونه. تجربي است پژوهش حاضر از نوع نيمه

پسر در  18كودك با اختالل شنوايي، مشتمل بر شش دختر و 

و انحراف  56/10سال با ميانگين سني  14الي  7محدودة سني 

رت بررسي عبا مورد هاي نمونه انتخاب معيارهاي. بود 53/2معيار 

 90تا  71شنوايي  آستانة( شنوايي در حد شديد ميزان كم) 1بود از 

در  سن) 2،  مادرزادي از نوع حسي عصبي و )HLبل  دسي

شنوايي كودكان با دستگاه ارزيابي  .سال 7-14محدودة سني 

 انجامدانمارك  Madsenساخت شركت  Midimate 622اديومتر 
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 54/83و  37/89رتيب ت شد و ميانگين آن در گوش راست و چپ به

صورت تصادفي ساده از  كودكان به. گزارش شد HLبل  دسي

شنوايان شهرستان نيشابور انتخاب شدند و همة آنها  دبستان كم

). شناسايي از طريق سياهة نيبس انجام گرفت(دست بودند  راست

كودكان دچار اختالالت بينايي و حركتي از جامعة مورد مطالعه 

مبتدي ) پرتاب دارت(فراد در مهارت مالك و همة اخارج شدند 

نامة شركت در  ها و والدين آنها رضايت از تمامي آزمودني. بودند

كلية مراحل آزمون در محيطي ساكت و آرام و . تحقيق گرفته شد

  .شدانجام  هنگام صبح

با بسامدهاي مختلف بر  KRبراي بررسي اثر بازخورد 

رد دو روية مسابقات رسمي اكتساب و يادگيري از يك دارت استاندا

فاصلة . پيراموني استفاده شدـ  بندي مركزي و از روية تقسيم

در اين حالت، هدف . متر تنظيم شد 37/2آزمودني از دارت 

آزمودني دستيابي به مركز دارت است و هرچه از مركز صفحه 

با استفاده از حسگر و . كند دورتر شود، امتياز كمتري دريافت مي

طور كنترل  برق مربوط به محل دارت، صفحة دارت بهمدار جريان 

طور  به KRشد تا بازخورد  شده توسط آزمونگر روشن و خاموش مي

 .ها ارائه شود معين به آزمودني

كرد كه در مواقعي كه  اين ابزار به اين ترتيب عمل مي

فراهم ) بيناييـ  دروني(خواست بازخورد آگاهي از نتيجه  آزمونگر نمي

چراغ كه تقريباً در انتهاي مسير حركت دست  شود، حسگر

كننده از  زمان با عبور دست پرتاب كننده واقع شده بود، هم پرتاب

آن، عمل كرده و باعث خاموش شدن چراغ مربوط به صفحة دارت 

توانستند امتياز را مشاهده  ها نمي شد و به اين ترتيب آزمودني مي

آزمون، جلسات تمرين و  به اين ترتيب، روال كار شامل پيش. كنند

و ) اعمال متغير مستقل(ارائة بازخورد مربوط به هر گروه 

، )بالفاصله پس از آخرين جلسه تمرين(هاي اكتساب  آزمون

بعد از (و انتقال ) سه روز پس از آخرين جلسه تمرين(يادداري 

  .بود) متر 5/2آزمون يادگيري و از فاصله 

جلسه به آموزش و ها، ابتدا يك  پس از انتخاب آزمودني

تمرين مهارت پرتاب دارت اختصاص داده شد كه در آن پس از 

توجيه كلي دربارة نحوة اجراي مهارت و نمايش و الگوسازي، 

ها به تمرين پرداختند و مربي متخصص اين رشته در  آزمودني

در انتهاي . خالل تمرين به اصالح و بهبود مهارت آنها پرداخت

عمل آمد  پرتاب دارت بود، به 10شامل  آزمون كه اين جلسه، پيش

آزمون  طور تصادفي براساس امتيازهاي پيش ها به كه آزمودني

 100طور همسان در سه گروه تمرين با بازخورد آگاهي از نتيجه  به

مدت  سپس به. درصد و صفر درصد قرار داده شدند 50درصد، 

 پرتاب را طوري تمرين كردند كه 30هشت جلسه و در هر جلسه 

گونه بازخوردي در خالل تمرين دريافت نكرد؛ گروه  گروه اول هيچ

 KRبازخورد ) تكرارهاي زوج(ها  درصد كوشش 50دوم فقط در 

دريافت  KRها بازخورد  دريافت كرد و گروه سوم در همة كوشش

  .كرد

 14نسخة  SPSSافزار  ها از نرم براي تجزيه و تحليل داده

ها از آزمون  ي توزيع دادهبراي ارزيابي چگونگ. استفاده شد

داري  با توجه به سطح معني. استفاده شد اسميرنوفـ  كولموگروف

هاي  ، آزمون90/0، جلسات تمريني 68/0آزمون  پيش هدست آمد به

ها  هنجار بودن داده 72/0و انتقال  78/0، يادگيري 98/0اكتساب 

 انجامآزمون  ابتدا پيشهاي مورد مطالعه  براي همة نمونه. تأييد شد

هاي همسان قرار گيرند، سپس جلسات تمريني  شد تا افراد در گروه

براي  .هاي اكتساب، يادداري و انتقال انجام شد و بعد از آنها آزمون

طرفه و  ارزيابي تغييرات بين گروهي از آزمون تحليل واريانس يك

آزمون تعقيبي توكي و براي مشخص كردن پيشرفت در جلسات 

  .گيري مكرر استفاده شد ريانس دوطرفه با اندازهتمرين از تحليل وا

  

  ها يافته

نظر از  شود، صرف  مالحظه مي 1 نمودارطور كه در  همان

هاي مورد مطالعه پيشرفت  ميزان بازخورد ارائه شده، تمام گروه

به عبارت ديگر، يك دوره . قابل توجهي را به نمايش گذاشتند

درصد تأثير  100و  50تمرين تحت سه نوع بازخورد صفر، 

يادداري و انتقال مهارت پرتاب دارت  ،داري بر اكتساب معني

گيري مكرر نيز نشان  نتايج تحليل واريانس دوطرفه با اندازه. داشت

داد كودكان در هر سه گروه در جلسات تمريني پيشرفت 

  ).=001/0p(كردند
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ن دهندة بهتر شد ها در هر جلسه نشان ميانگين پرتاب

بين جلسة اول و هشتم  ).1جدول (عملكرد در جلسات بعدي است 

در تحليل آماري بين  ).=001/0p(تفاوت قابل توجهي مشاهده شد

، )=008/0p(هاي اكتساب ميانگين سه گروه در آزمون

 يدار تفاوت معني) =035/0p(و در انتقال ) =001/0p(يادداري

روهي از هاي بين گ براي مشخص كردن اختالف. مشاهده شد

درصد در  100گروه بازخورد . آزمون تعقيبي توكي استفاده شد

مرحلة اكتساب نسبت به گروه صفر درصد عملكرد بهتري 

درصد و  50در مرحلة يادداري بين دو گروه ). =006/0p(داشتند

؛ در صورتي )=001/0p(داري مشاهده شد درصد تفاوت معني 100

درصد  100فر درصد با درصد و ص 50هاي صفر درصد با  كه گروه

  .داري نداشتند تفاوت معني

شود،  مالحظه مي 1 نمودارطور كه در  قابل ذكر است همان

درصد دريافت كرده  100منحني پيشرفت گروهي كه بازخورد 

هاي  است، در مراحل تمرين داراي شيب بيشتري نسبت به گروه

و گروه ديگر بود و اين گروه ظاهراً امتيازهاي خود را بيشتر از د

اند، اما در آزمون يادداري عكس اين حالت اتفاق  ديگر بهبود داده

طوري كه اين گروه همانند گروه بازخورد صفر  به. افتاده است

درصد داشته  50تري نسبت به گروه بازخورد  درصد عملكرد ضعيف

درصد عملكرد بهتري  50بازخورد  در آزمون انتقال نيز گروه. است

ميزان تغييرات در ). =034/0p(درصد داشت 100نسبت به گروه 

ري و داهاي اكتساب، ياد دست آوردن اختالف آزمون سه گروه با به

گونه كه قبالً نيز گفتيم، مشخص شد  انتقال مقايسه شد و همان

 50درصد در مرحلة اكتساب و گروه بازخورد  100گروه بازخورد 

  .اند درصد در مراحل يادداري و انتقال عملكرد بهتري داشته

  

  بحث

با توجه به مباني نظري اين نتيجه مورد انتظار است كه در 

درصد افراد در مرحلة اكتساب بهتر عمل  100شرايط بازخورد 

شود، به دليل تأثير  ارئه مي KRهنگامي كه در هر كوشش . كنند

اجرا ) گيزش و افزايش انرژيمانند راهنمايي، ان(عوامل موقتي 

با اين حال در اين روش يادگيرنده شديداً به . يابد بهبود مي

گونه  اطالعات بازخوردي وابسته شده و در واقع پردازش اين

  ).2(شود اطالعات ضروري با مشكل مواجه مي

دهد كه تفاوت  بررسي نتايج اين پژوهش نشان مي

و  50بازخوردي صفر،  داري بين شرايط تمرين با بسامدهاي معني

درصد در مرحلة اكتساب و يادداري و انتقال وجود دارد؛ به  100

درصد در آزمون اكتساب عملكرد  100طوري كه گروه بازخورد 

 هاي تمريني با توجه به بسامد بازخورد نمايش چگونگي عملكرد و پيشرفت گروه ـ1نمودار 
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 50بهتري داشت، اما در آزمون يادداري و انتقال گروه بازخورد 

توسط  مطابق با تحقيق انجام شده. درصد عملكرد بهتري داشتند

Shea  وWulf )2005 (ها  و مباني نظري يادگيري حركتي، بررسي

نقش مهمي در  KRقوياً بر اين نكته تأكيد دارند كه بازخورد 

طور  به KRاما اگر ). 6و3(كند اكتساب يك مهارت حركتي ايفا مي

مداوم ارائه شود، در اين حالت يادگيرنده به شدت به ويژگي 

اين حالت اجرا را در طول تمرين . شود راهنمايي آن وابسته مي

هاي يادداري و انتقال  طور كه آزمون بخشد، اما همان بهبود مي

دهند، به احتمال زياد يادگيري را مختل  نشان مي KRبدون 

يادگيري را به ميزان  KRرسد كه ارائة كمتر  به نظر مي. كند مي

مينه اكثر تحقيقاتي كه در اين ز). 2(بخشد قابل توجهي بهبود مي

تحقيقات روي . انجام شده است، در رابطه با افراد عادي بوده است

، ممكن )افراد با اختالل شنوايي، فلج مغزي و غيره(افراد خاص 

برخي از اين تحقيقات به . است نتايج متفاوتي دربرداشته باشد

هاي شنوايي  درك اين نكته كه آيا افرادي كه در بخش گيرنده

دهند يا  دها همانند افراد عادي پاسخ ميمشكل دارند، به بازخور

هاي موجود در  نتايج مطالعة حاضر فرضيه. كند ، كمك ميخير

ويژه بسامد بازخورد بر يادگيري را تا حد  زمينة اثر بازخورد و به

  .كند زيادي تأييد مي

هاي تحقيقات  نتايج اين پژوهش تا حدود زيادي با يافته

Chen 2001( و همكاران( ،Gillespie )2003( ،Guadagnoli  و

Kohl )2001( ،Rice  وHernandez )2006(، Butki  و

Hoffman )2003 (طلب و رشيدي رستمي  و حمايت)2010 (

نتايج اين تحقيقات بيانگر اين موضوع است كه هرچه . است وهمس

تناوب بازخوردها كمتر باشد، براي يادگيري مهارت حركتي مفيدتر 

يك تفسير براي اين نتايج اين است . )12و7،11-3،9(خواهد بود

كند  كه هر چه بازخورد در هنگام تمرين كمتر باشد، فرد سعي مي

كه تمركز خود را بيشتر كرده و براي ارتقاء عملكرد خود به 

شود كه كارايي  اين روند باعث مي. سازوكارهاي دروني پايبند باشد

د وي در يادگيرنده در فرايند رمزگشايي افزايش يابد و عملكر

  ).13(مرحلة يادگيري بهتر شود

 Kohlو  Guadagnoliشد،  اشارهطور كه پيشتر  همان

تواند  به اين نتيجه رسيدند كه بازخورد بيش از حد مي) 2001(

گر عمل كرده و در يادگيري مهارت  عنوان يك متغير مداخله به

د در اين تحقيق نيز اين فرضيه بار ديگر تأيي). 3(اختالل ايجاد كند

تواند به ايجاد ساختاري براي چگونگي  نتيجة اين مطالعه مي. شد

  در هر گروه هاي انجام شده در هر جلسه ـ ميانگين و انحراف معيار پرتاب1جدول 

  
  ها در هر گروه پرتاب) انحراف معيار(ميانگين   

  بازخورد صفر درصد  درصد 50بازخورد   درصد 100بازخورد   تعداد  جلسه

  87/31) 44/6(  75/33) 81/6(  125/32) 61/10(  8  اول

  62/32) 3/6(  12/35) 59/5(  25/34) 89/8(  8  دوم

  75/34) 97/5(  12/37) 05/5(  37/36) 31/8(  8  سوم

  62/37) 97/2(  37/40) 78/6(  87/41) 79/7(  8  چهارم

  75/39) 67/5(  75/45) 26/10(  46) 43/6(  8  پنجم

  44) 72/4( 50) 24/4(  8/51) 40/5(  8  ششم

  37/48) 74/4(  87/53) 54/4(  5/55) 65/4(  8  هفتم

  62/50) 75/5(  5/55) 8/7(  75/57) 32/4(  8  هشتم

  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
ttp

://
jo

ur
na

ls
.tu

m
s.

ac
.ir

/ a
t 1

0:
38

 IR
D

T
 o

n 
M

on
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
9t

h 
20

13



 23       جعفر محمدي و همكاران

 1392، 2، شماره 22 شناسي ـ دوره شنوايي

. انجام تمرينات حركتي به افراد مبتال به اختالل شنوايي كمك كند

بسياري اوقات ممكن است كه درمانگرها ترجيح دهند 

فراهم كنند و طبق نظر  افرادهاي زيادي براي اين  راهنمايي

Guadagnoli  وKohl )2001 (صورت  ها را به مايياين راهن

افراد ممكن است  بر اين باورند كه آنها. بخشي از تكليف درآورند

دهند، وابستگي پيدا  تاحدي به كساني كه به آنها بازخورد ارائه مي

شود آنها از سازوكارهاي دروني خود غافل  كنند كه باعث مي

ها مسدود  هاي مهم فرايند بين كوشش در نتيجه، فعاليت). 3(شوند

شود، يا به عبارت ديگر، پيشرفت دروني و استقالل در اجراي  مي

هاي  براي اينكه فرد بتواند در موقعيت. شود مهارت كندتر مي

طور مستقل عمل كرده و اطالعات را تعميم دهد، بايد  مختلف به

در . بياموزد كه بازخورد دروني ايجاد كند و به آن پاسخ دهد

هاي مربي يا درمانگر خود  صورتي كه فرد كامالً به راهنمايي

در اين رابطه موضوع  .دهد وابسته باشد، اين امر مهم رخ نمي

هايي كه  مهمي كه وجود دارد اين است كه وقتي نسبت كوشش

يابد ميزان خطا افزايش  كنند كاهش مي بازخورد دريافت مي

در شرايط بسامد نسبي پايين اجراي آزمودني تحت تأثير . يابد مي

KR شود در مرحلة  گيرد و به همين دليل مجبور مي قرار نمي

اين فرايندها منجر به . اكتساب در فرايندهاي ديگري درگير شود

يادگيري موارد اساسي از قبيل شناسايي خطاها توسط خود فرد 

احتماالً كاهش بسامد نسبي فرد را تشويق به مقايسة بين . شود مي

ي رايج حركت را ها كند كه اين حالت تفكيك ويژگي اجراها مي

گونه يادگيري در مرحلة اكتساب بارز نيست،  اين. كند تسهيل مي

. دهد الشعاع خود قرار مي بعد از هر كوشش اجرا را تحت KRزيرا 

بخش خواهد  زياد در مرحلة اكتساب زيان KRبراساس اين فرضيه، 

بود، زيرا هدف مورد نظر كه رسيدن به توانايي اجراي حركت در 

شود، محقق نخواهد  ي است و در آن بازخورد ارائه نميشرايط طبيع

با توجه به اين كه يادداري مهارت مهمي است و عملكرد فرد  .شد

درصد براي  50يرات نسبتاً پايداري دارد، بازخورد يدر اين حالت تغ

  ).2(تر است هاي حركتي بهتر و مناسب يادگيري مهارت

توجه گروه  يكي از نتايج جالب اين تحقيق پيشرفت قابل

طور كه مالحظه شد، اين گروه  همان. بازخورد صفر درصد بود

با تاريك كردن صفحه (آنكه هرگونه بازخورد بيروني يا دروني  بي

اي در  دريافت كنند، به نتايج و پيشرفت قابل مالحظه) دارت

اين موضوع . هاي اكتساب و يادداري و انتقال دست يافتند آزمون

براساس ). 14(مطابقت دارد) Magill )2006تا حدودي با ديدگاه 

اين ديدگاه، گاهي اوقات بود يا نبود بازخورد افزوده ضرورتي در 

ها ندارد، اما اين موضوع زماني منطقي به نظر  يادگيري مهارت

با توجه به . رسد كه بازخورد دروني در اختيار يادگيرنده باشد مي

توسط (دود شده بود اينكه در اين مطالعه بازخورد دروني نيز مس

وجود  ، تناقض به)كننده صفحة دارت حسگر مربوط به چراغ روشن

توان به نقش پررنگ تمرين تعمدي نسبت داد تا تأثير  آمده را مي

اي در  بحث تمرين عمدي يا ارادي جايگاه ويژه. بازخورد افزوده

و  Schmidtبراساس ديدگاه . هاي مربوط به يادگيري دارد پژوهش

Lee )2005 (ترين شرط يادگيري ميزان تمرين  مهم) صرفاً تعداد

) جلسات تمريني يك مهارت بدون در نظر گرفتن شيوة تمريني

است و عوامل اثرگذار ديگر عوامل مالحظاتي تمرين محسوب 

  ).1(شوند مي

الزم به ذكر است كه تكليف ارائه شده به افراد اين مطالعه، 

هاي روزمره  جزء فعاليت ها بوده و در حوزة تفريحات و سرگرمي

بنابراين بازخورد بايد تا زماني كه يادگيرنده بتواند تكليف را . نيست

اما وي بايد به قضاوت خود در مورد . به خوبي درك كند ارائه شود

  .عملكرد نيز مراجعه كند

  

  گيري نتيجه

طور كه در نتايج تحقيق حاضر مشاهده شد، افرادي  همان

كرده بودند در زمان يادگيري عملكردي  كه بازخورد كامل دريافت

. گونه بازخوردي نگرفته بودند داشتند همانند گروهي كه هيچ

دهندة بازخورد تكيه كرده بودند، نتايج  افرادي كه كمتر به فرد ارائه

توان گفت كه  طور كلي مي به. تري از خود نشان دادند قابل قبول

هاي  مرين مهارتاصول مربوط به بسامد بازخورد و نقش آن در ت

حركتي در افراد مبتال به اختالل شنوايي كه دچار اختالالت 

شناختي و گفتاري و متناسب با آن اختالل حركتي هستند، صادق 

تواند در  درصد مي 50، بازخورد دست آمده براساس نتايج به. است

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
ttp

://
jo

ur
na

ls
.tu

m
s.

ac
.ir

/ a
t 1

0:
38

 IR
D

T
 o

n 
M

on
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
9t

h 
20

13



 ناشنواتأثير تواتر بازخورد بر يادگيري حركتي كودكان        24

 1392، 2، شماره 22 شناسي ـ دوره شنوايي

  .شود يادگيري يك مهارت حركتي باعث بهبود يادگيري 

  

  سپاسگزاري

ويژه مدير  دريغ مسئوالن دبستان كرامت به ياز مساعدت ب

محترم سركار خانم طالزاده، معلمان محترم و كارشناس 

. شود شناسي جناب آقاي مهدي حسامي قدرداني مي شنوايي

هاي آنان  همچنين، از تمامي كودكان تحت آزمون و خانواده

  .شود قدرداني ويژه مي
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