شماره  ،91بهار  .،9911صص 91-10

رفتار حرکتی

اثر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری تکلیفی پرتابی در کودکان  01سالۀ مبتال به
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محمدرضا اشتری
 .1دانشجوی دکتری دانشگاه تهران*
تاريخ دريافت9911/91/99 :
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چکیده
هدف از پژوهش حاضرر ،مطالعۀ اثر بازخورد خودکنترلی بر يادگيري تکليفی پرتابی در کودکان  90سالۀ مبتال به
اختالالت طيف اوتيسر شرهر همدان بود .نمونۀ آماري پژوهش شامل  10کودک  90سالۀ مبتال به اختالالت طيف
اوتيسر بود که بهصرورت تارادفی در دو گروه بازخورد خودکنترلی و جفتشده قرار گرفته و به تمرين مهارت
پرتاب کيسۀ  900گرمی لوبيا با دست غيربرتر در  6بلوک  90کوششی پرداختند .بهمنظور ممانعت از آگاهی نسبت
بره نتراي  ،از عينر

غواصرری بدون ديد اسررتفاده گرديد .درطول تمرين هر زمان که ازسرروي گروه بازخورد

خودکنترلی درخواسرت میشرد ،بازخوردي که نشاندهندۀ جهت و اندازۀ خطا بود بهصورت کالمی به آنها ارائه
میشررد .در همين زمان ،به فرد جفتشررده با آزمودنی در گروه بازخورد خودکنترلی ني همان برنامۀ بازخوردي
ارائه گرديد .تنها تفاوت مابين دو گروه ،توانايی کنترل دريافت بازخورد ازسوي آزمودنیها بود .پس از  11ساعت،
آزمودنیها در آزمون يادداري که شررامل انما  90کوشررش بدون دريافت بازخورد بود شرررکت نمودند .تم يه و
تحليل دادهها ازطريق آزمون تحليل واريانس با اندازهگيريهاي مکرر و آزمون تی نشرران داد تفاوت مابين گروه
بازخورد خودکنترلی و گروه جفتشررده درطول مرحلۀ اکتسرراب معنادار نبود؛ اما در آزمون يادداري اين تفاوت
معنادار بود ( .)P≤0.05اين يافتهها تأييد ممددي بر اين نکته میباشررد که ارائۀ بازخورد بهصررورت خودکنترلی
حتی در کودکران با اختالالت ننتيکی بهدليل درگيري فعاالنهتر يادگيرنده در فرايند يادگيري و اف ايش انگي ش
در يادگيرنده براي يادگيري سودمند میباشد.
واژگانکلیدی :اوتيس  ،بازخورد خودکنترلی ،يادداري ،اجرا ،يادگيري
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مقدمه
بازخورد بهعنوان يک فاکتور مهم در اجرا و يادگیری مهارتهای حرکتی مطرح است .مدتها تصور بر
اين بود که ارائۀ بازخورد بهصورت متواتر به سود يادگیری و اجرا میباشد .اين امر به اين عقیدة عمومی
منجر شد که تواتر بازخورد بايد تا حد ممكن زياد باشد .افزايش بازخورد نیز مانند راهنمايی بدنی منجر
به اصالح حرکت میشود و فراگیرنده میتواند خطا را بهسرعت اصالح و به اين وسیله شكل صحیح حرکت
را حفظ کند .مشكل اينجا است که فراگیرنده همانگونه که به راهنمايی متكی میشود ،به بازخورد نیز
اتكا پیدا میکند و بهجای بازخوردهای درونی برای انجام صحیح حرکت به بازخورد بیرونی متكی میشود.
میتوان گفت که بازخورد ،تأثیر قابلمالحظهای در يادگیری و عملكرد حرکتی دارد و مسئلۀ اساسی اين
نكته است که چه میزان اطالعات و در چه زمانی به فراگیرنده داده شود تا بیشترين تأثیر را بر يادگیری
و عملكرد حرکتی داشته باشد (3ـ.)1
1
بااينحال ،با استناد به اکثر شواهد پژوهشی در اين زمینه و بهويژه فرضیۀ هدايت که توسط سالمونی
اشمیت و والتر 2بیان گرديد میتوان بیان نمود که تواتر نسبی  %111برای يادگیری مطلوب نمیباشد.
درواقع ،شواهد کافی برای اين نتیجهگیری وجود دارد که اگر بازخورد با تواتر  %111ارائه شود ،احتمال
وابستگی فرد به آن زياد است .اين وابستگی باعث میشود تا در موقعیتهای عدم ارائۀ بازخورد ،اجرا
ضعیف شود (11ـ.)4
روشهای متعددی جهت کاهش تواتر بازخورد وجود دارد که میتوان به ارائۀ بازخورد بهصورت میانگین،
خالصه ،دامنهای و غیره اشاره نمود .يكی ديگر از روشهای ارائۀ بازخورد بهمنظور ممانعت از آثار
وابستگیآور آن ،ارائۀ بازخورد بهصورت خودکنترلی 3میباشد .در اين روش ،ارائۀ بازخورد زمانی است که
آزمودنی خودش آن را طلب مینمايد.
نتايج پژوهشها حاکی از آثار سودمند استفاده از بازخورد خودکنترلی بر يادگیری مهارتهای حرکتی
میباشند (11ـ)12؛ بهعنوانمثال ،جنل 4و همكاران ( )1991در تكلیفی پرتابی به آثار سودمند بازخورد
خودکنترلی در گروهی که خودشان زمان دريافت بازخورد را کنترل میکردند در مقايسه با گروه جفتشده
پرداختند و نشان دادند که اين گروه از آزمودنیها در آزمون يادداری ،يادگیری بهتری را از خود به نمايش
گذاشتند (.)12
1. Guidance hypothesis
2. Salmoni, Schmidt and Walter
3. Self- controlled feedback
4. Janelle
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چیوياکوسكی و ولف )2112( 1در پژوهشی که در آن از تكلیف زمانبندی متوالی استفاده شده بود
درخصوص زمان کل حرکت به آزمودنیها بازخورد ارائه دادند .در اين پژوهش ،آزمودنیها به دو گروه
بازخورد خودکنترلی و جفتشده تقسیم شدند .درخصوص زمان کل حرکت ،به آزمودنیهای گروه بازخورد
خودکنترلی هر زمان که ازسوی آنها درخواست میشد بازخورد ارائه میشد؛ درحالیکه گروه جفتشده
از اين قاعده مستثنی بودند .نتايج نشان داد گروه بازخورد خودکنترلی هم در آزمون يادداری و هم در
آزمون انتقال نتايج بهتری درمقايسه با گروه جفتشده نشان دادند (.)15
هارتمن ،)2115( 2ولف ( ،)2111نگوين 3و همكاران ( ،)2112نزاکت حسینی و همكاران (1322؛ )1391
و پاترسون )2111( 4در پژوهشهای خود درمورد اثرات بازخورد خودکنترلی بر يادگیری مهارتهای
حرکتی به نتايج مشابهی دست يافتند (.)11-21
درحالیکه بیشتر مطالعات بازخورد خودکنترلی بر آزمودنیهای بزرگسال متمرکز میباشد ،چیوياکوسكی
و ولف ( )2112در پژوهشی با عنوان مزايای يادگیری آگاهی از نتیجۀ خودکنترلی در بچههای  11ساله
به بررسی آثار بازخورد خودکنترلی در مهارتی پرتابی در کودکان  11ساله پرداختند و نشان دادند که
نمرههای دقت تكلیف پرتابی در آزمون يادداری برای گروه خودکنترلی باالتر از گروه جفتشده بود (.)14
چیوياکوسكی و ولف در ادامه به بررسی تواترهای درخواستی آزمودنیها پرداختند و درصدد پاسخ به اين
سؤال برآمدند که آيا بین درخواست بازخورد با تواتر پايین ( )%2/4و تواتر باال ( )%39/3تفاوتی وجود دارد
يا خیر که درنهايت ،نتايج نشان داد که کودکانی که بازخورد با تواتر باال درخواست میکردند عملكرد
بهتری نسبت به گروه ديگر داشتند (.)22
ازآنجاکه تقريباً  1تا  %4جمعیت جامعه را افرادی با اختالالت طیف اوتیسم تشكیل میدهند و اين جامعه
در پردازش اطالعات حسی و يادگیری دچار اختالل میباشد؛ لذا ضرورت توجه بیشتر به اين جامعۀ
نیازمند و درحالرشد محسوس میباشد تا بتوانیم با انجام مطالعات بیشتر در زمینههای مختلف درصدد
رفع پارهای از مشكالت آنها برآيیم ( .)23،24مرور ادبیات پژوهشی ،نشاندهندة پژوهشهای اندک در
زمینههای مختلف بر روی اين جامعه میباشد و جستجو در منابع ،نشاندهندة پژوهشهايی که بر روی
موضوع موردنظر در جامعۀ دارای اختالالت طیف اوتیسم متمرکز شده باشد نمیباشد و تنها میتوان به
مطالعات اندک که بر روی ساير اختالالت؛ همانند سندروم داون و فلجهای مغزی میباشد اشاره نمود
(.)21،21
1. Wulf and Chiviacowsky
2. Hartman
3. Nguyen
4. Paterson
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ماکادو ،چیاکوسكی و مارکوس )2112( 1در پژوهشی تأثیرات تواتر آگاهی از نتیجه بر يادگیری مهارت
حرکتی افراد مــبتال به سندروم داون را بررسی نمــوده و بیان نمودند که در افراد مبتـال به سندروم
داون ،مابین تواتر کم و زياد بازخورد تفاوتی وجود ندارد (.)25
چیاکوسكی ،ولف ،ماکادو و ريدبرگ )2112( 2در پژوهشی به بررسی آثار بازخورد خودکنترلی بر روی
بزرگساالن مبتال به سندروم داون پرداختند .در اين پژوهش ،گروه بازخورد خودکنترلی در تكلیف
جابهجايی خطی يک میله درمقايسه با گروه جفتشده نتايج بهتری را در آزمون يادداری از خود نشان
دادند که می توان بیان نمود که بزرگساالن مبتال به سندروم داون نیز از مزايای بازخورد خودکنترلی
همانند افراد سالم بهرهمند میشوند (.)21
حمايتطلب ،عرب عامری ،پورآذر ،دهستانی اردکانی و کاشفی ( )2113در پژوهشی با عنوان "آثار بازخورد
خودکنترلی بر يادگیری يک مهارت پرتابی در کودکان فلج مغزی" ،به بررسی آثار بازخورد خودکنترلی بر
يادگیری يک مهارت پرتابی  21کودک فلج مغزی پرداختند .نتايج پژوهش در مرحلۀ اکتساب ،تفاوت
معناداری را مابین گروه بازخورد خودکنترلی و گروه جفتشده نشان نداد؛ اما تفاوت دو گروه در آزمونهای
يادداری و انتقال معنادار بود .همانگونهکه اين پژوهشگران اظهار داشتند ،میتوان از اين نوع بازخورد در
برنامههای فیزيوتراپی استفاده نمود تا کودکان دارای فلج مغزی ،مهارتهای حرکتی و انجام حرکات را
بهطور مستقل توسعه دهند (.)21
ازانجاکه افراد مبتال به اختالالت طیف اوتیسم در پردازش اطالعات حسی مشكل دارند؛ لذا در مسیر
يادگیری با مشكالت عديدهای روبهرو میشوند و ازآنجاکه بازخورد بهعنوان فاکتوری مهم در يادگیری
مطرح است و پژوهشهای حاضر بر روی اين گروه از آزمودنیها انجام نگرديده است و مطالعات گذشته
در اين زمینه ،بیشتر بر روی بزرگساالن سالم متمرکز شده بودند و همچنین اين مطالعات ،بیشتر بهصورت
مطالعۀ موردی صورت گرفته بودند؛ لذا در پژوهش حاضر در پی پاسخ به اين سؤال برمیآيیم که آيا
میتوان با توجه به اين خأل ،از مزايای بازخورد خودکنترلی که اختیار کنترل اين بازخورد دست آزمودنی
میباشد در کودکان دارای اختالالت طیف اتیسم نیز استفاده نمود يا خیر؟ يا بهعبارتديگر ،کودکان دارای
اختالالت طیف اتیسم نیز همانند کودکان عادی از مزايای بازخورد خودکنترلی بهرهمند خواهند شد يا
خیر؟

1. Machado, Chiviacowsky and Marques
2. Chiviacowsky,Wulf, Machado and Rydberg
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روش پژوهش
نمونۀ پژوهش حاضر 21 ،کودک دارای اختالالت طیف اوتیسم شهر همدان با میانگین سنی 11/13±1/11
سال بودند که بهصورت تصادفی در دو گروه خودکنترلی ( 11نفر) و جفتشده ( 11نفر) قرار گرفتند و
هیچيک از آزمودنیها از اهداف پژوهش آگاهی نداشتند .برای تعیین اختالالت طیف اوتیسم از آزمون
اوتیسم بهر گارز 1که آزمونی معتبر جهت سنجش اختالالت طیف اوتیسم از  3تا  22سال میباشد و در
داخل کشور هنجاريابی شده است استفاده گرديد .اين آزمون از  15آيتم تشكیل شده است و بین  15تا
 11نمره دارد .نمرة باالی  ،31معیار تشخیصی اوتیسم میباشد که میانگین نمونۀ آماری پژوهش حاضر
 51بود (.)22
ابزار پژوهش موردنظر ابزاری بود که توسط چیاوکوسكی و همكاران ( )2111مورد استفاده قرار گرفته بود
که شامل پرتاب کیسۀ لوبیای  111گرمی بر هدفی بر روی زمین از فاصلۀ  3متری بود (شكل .)1هدف
روی زمین همانند هدف سیبل تیراندازی 11 ،دايرة متحدالمرکز با شعاعهای  11تا  111سانتیمتر بود
که هر دايره  11امتیاز را بهخود اختصاص میداد؛ بهطوریکه دايرة وسط  111امتیاز و بهترتیب تا دايرة
آخر که  11امتیاز را بهخود اختصاص میداد تقسیم میشدند (.)14،22
برای اجرای اين تكلیف ،آزمودنیها کیسۀ لوبیای  111گرمی را با دست غیربرتر خود از فاصلۀ  3متری به
سمت هدف که دواير متحدالمرکز بودند پرتاب نمودند .بهمنظور جلوگیری از مشاهدة هدف ،آزمودنیها
عینک غواصی که شیشههای آن پوشیده شده بود را بر روی چشم خويش قرار میدادند .مرحلۀ اکتساب
شامل انجام  11کوشش در  1بلوک  11تايی بود (.)14،22
آزمودنیهای گروه بازخورد خودکنترلی هر زمان که درخواست میکردند ،بازخوردی را که نشاندهندة
جهت و اندازة خطا بود دريافت میکردند؛ بهطوریکه هدف به چهار بخش تقسیم گرديد و عملكرد
بهصورت بلند ،کوتاه ،چپ و راست بهصورت کالمی به آنها ارائه میشد .عالوهبراين ،چنانچه پرتاب در
منطقۀ امتیازی  11تا  51انجام میگرديد ،واژة دور و چنانچه در امتیاز  11تا  91انجام میگرديد ،واژة
نزديک و چنانچه پرتاب در امتیاز  111فرود میآمد ،واژة دقیق استفاده میگرديد (شكل .)1به ازای هر
آزمودنی در گروه بازخورد خودکنترلی ،يک آزمودنی در گروه جفتشده قرار میگرفت و هر زمان ازسوی
آزمودنی گروه خودکنترلی بازخورد درخواست میشد ،به آزمودنیهای گروه جفتشده نیز بازخورد ارائه
میگرديد.
 24ساعت پس از مرحلۀ اکتساب ،از آزمودنیهای هر دو گروه آزمون يادداری که شامل انجام  11کوشش
بدون دريافت بازخورد بود بهعمل آمد.
1. GARS
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نمرهگذاری براساس میانگین امتیازات کسبشده ازسوی آزمودنیها بود .بدينشكل که کیسه در هر منطقه
فرود میآمد ،آن امتیاز برای فرد ثبت میگرديد و چنانچه کیسه به خارج میافتاد ،امتیاز صفر به فرد تعلق
میگرفت.

شکل9ر تقسيمات مناطق مختلف هدف

پیش از انجام آزمونهای آماری ،آزمون شاپیرو –ويلک 1برای تعیین طبیعیبودن توزيع دادهها استفاده
گرديد که نتايج نشان داد توزيع دادههای بهدستآمده از گروههای موردمطالعه در اين پژوهش طبیعی
میباشند .امتیازات عملكرد آزمودنیها در  2گروه (گروه بازخورد خودکنترلی درمقابل جفتشده) × 1
(بلوک  11کوششی) بهوسیلۀ آزمون تحلیل واريانس با تكرار سنجش بلوک در مرحلۀ اکتساب و آزمون
تی برای امتیازات آزمون يادداری ،مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند .تجزيه و تحلیل آماری اطالعات خام
از طريق نرمافزار اس .پی .اس .اس  21انجام گرديد .سطح معناداری نیز ( )Pã 0.05درنظر گرفته شد.
نتایج
آزمودنیهای گروه بازخورد خودکنترلی بهطور میانگین در  %35/3کوششهای تمرينی خود درخواست
بازخورد نمودند .نتايج تحلیل واريانس  2گروه در  1بلوک با تكرار سنجش بلوک نشان دادکه
اثر اصلی بلوک ( )F(2.64,47.55)=13.14, P=0.0001, �2=0.422و اثر متقابل بلوک و گروه
1. Shapiro-Wilk test
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( )F(2.64,47.55)=3.68, P=0.022, �2=0.170معنادار است؛ ولی اثر اصلی گروه
 )�2=0.101معنادار نمیباشد (شكل.)2
نتايج آزمونهای تعقیبی بونفرونی برای اثر اصلی بلوک نشان داد مابین بلوکهای  1و  ،4بلوک  2و  4و
بلوک  2و  1تفاوت معنادار بود .نتايج آزمونهای تعقیبی بونفرونی برای اثر متقابل بلوک و گروه نشان داد
در گروه بازخورد خودکنترلی بین بلوکهای  1و  ،4بلوک  2و  4و بلوک  2و  1تفاوت معناداری مشاهده
میشود؛ اما در گروه جفتشده بین بلوکها تفاوت معناداری مشاهده نگرديد و درنهايت ،بین دو گروه
خودکنترل و جفتشده در هیچيک از بلوکها تفاوت معنادار نبود .الزم به ذکر است که با توجه به
معناداربودن آزمون ماخلی ،نتايج آزمون محافظهکارانۀ گرين هاوس-گیزر 1برای عامل درونگروهی گزارش
شده است.
مقايسۀ نتايج آزمون يادداری دو گروه بازخورد خودکنترلی و جفتشده نشان داد که بین آزمون يادداری
دو گروه تفاوت معناداری مشاهده میشود (.)�2=0.318 , t)18(=2.89, P=0.010
( F(1,18)=2.01, P=0.173,

60
50

30
20
10

نتايج عملكرد آزمودنیها

40

0
يادداری

بلوک 1

بلوک 5

گروه جفت شده

بلوک 4

بلوک3

بلوک 2

بلوک 1

گروه بازخورد خود کنترلی

شکل1ر ميانگين امتيازات دو گروه در مراحل اکتساب و يادداري

1. Greenhouse-Geisser test

16

رفتار حرکتی شماره  ،91بهار 9911

بحث و نتیجهگیری
اگرچه در پژوهشهای مختلف اثرات سودمند بازخورد خودکنترلی بر يادگیری مهارتهای حرکتی نشان
داده شده است؛ اما تالشهای کمی برای روشنسازی اثرات اين بازخورد بر روی افراد با اختالالت خاص،
بهويژه اختالالت ژنتیكی انجام شده است .بديهی است شناسايی نقش اين بازخورد در بهبود يادگیری اين
جامعۀ روبهرشد و نیازمند ،نهتنها از جنبۀ نظری اهمیت دارد ،بلكه میتواند باعث توسعۀ يادگیری و
بهکارگیری برنامههای آموزشی بهتر برای اين جامعۀ نیازمند گردد .هدف از انجام پژوهش حاضر ،مطالعۀ
اثر بازخورد خودکنترلی بر يادگیری تكلیفی پرتابی در کودکان  11سالۀ مبتال به اختالالت طیف اوتیسم
شهر همدان بود .شواهد جالبی از مزيتهای بازخورد در شرايط خودکنترلی توسط يادگیرندگان نشان
داده شده است .ولف ( )2111بیان میدارد که مزايای بازخورد خودکنترلی به سبب درگیری فعاالنهتر
يادگیرنده در فرآيند يادگیری ،انگیزش باالتر يادگیرنده و پردازش عمیقتر يادگیرنده و درنهايت ،يادگیری
بیشتر میباشد (.)21
يكی از مطالعاتی که به بررسی فوايد بازخورد خودکنترلی پرداخته ،توسط چیوياکوسكی و ولف ()2112
انجام شده است .آنها بیان میدارند که آزمودنیهايی که از بازخورد خودکنترلی سود میبرند نسبت به
اعمال خود اطمینان بیشتری دارند و يادگیرندگان براساس برنامهای ويژه ،درخواست بازخورد مینمايند و
نتايج بررسی آنها نشان داد که آزمودنیهای گروه خودکنترلی بعد از کوششهای خوب خود بیشتر
درخواست بازخورد مینمايند (.)15
مطالعات بسیاری بر روی آثار مثبت بازخورد خودکنترلی بر عملكرد و يادگیری آزمودنیهای بزرگسال و
کودک انجام گرديده است که میتوان به پژوهشهای هارتمن ( ،)2115ولف ( ،)2111نگوين و همكاران
( ،)2112نزاکت حسینی و همكاران (1322؛  )1391و پاترسون ( )2111و غیره اشاره نمود ()11-21؛ اما
پژوهشهايی که بر روی انسانهايی با مشكالت خاص ،بهويژه کودکان همانند بیماران با اختالالت ژنتیكی
انجام شده باشد بسیار کم میباشد ()24-21؛ لذا در اين پژوهش تمرکز خود را بر روی مطالعۀ اثر بازخورد
خودکنترلی بر يادگیری تكلیفی پرتابی در کودکان  11سالۀ مبتال به اختالالت طیف اوتیسم قرار میدهیم
.
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که مابین نتايج عملكرد آزمودنیهای گروه بازخورد خودکنترلی و جفتشده
در مرحلۀ اکتساب تفاوت معناداری مشاهده نگرديد .اين نتیجه با نتايج پژوهشهای انجام شدة قبلی
همانند چیاکوسكی ،ولف ،ماکادو و ريدبرگ ( ،)2112حمايتطلب ،عرب عامری ،پورآذر ،دهستانی اردکانی
و کاشفی ( )2113همراستا بوده ( )21،21و با مطالعات ماکادو ،چیاکوسكی و مارکوس ( )2112متناقض
میباشد ( .)25
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دلیل احتمالی اين امر اين مسأله میباشد که بهنظر میرسد بین فرايندهای شناختی و انگیزشی ،رابطهای
منفی برقرار میباشد ( .)29درطول تمرين ،خودکنترلیها از مزيت انگیزشی بیشتری برخوردار هستند.
آنها درمورد هدفگزينی خودمختارند ،دشواری تمرين را خودشان مشخص مینمايند و حس استقالل
بیشتری دارند و بهدلیل همین انگیزش درونی بیشتر ،در فرايند يادگیری بیشتر تالش مینمايند؛ اما از
ديدگاه شناختی ،خودکنترلی بهمعنای فشار بیشتر بر يادگیرنده میباشد .آنها برمبنای دانش خويش از
تكلیف و قابلیتهايشان بايد درمورد نحوة يادگیری خود تصمیم بگیرند؛ اينکه چه زمان درخواست بازخورد
بنمايند؟ و فراتر از اين مسائل ،آنها بايد سودمندی اين فعالیتها را در زمانهای مختلف ،ارزيابی و
درصورت لزوم اصالح نمايند؛ بنابراين ،يادگیرنده بايد تصمیمات متعددی را اتخاذ نمايد و بهعبارتديگر،
درجات آزادی زيادی را بايد کنترل نمايد که فشار شناختی زيادی را متحمل میشود .بهدلیل اين تأثیرات
متضاد شناختی و انگیزشی در حین تمرين ،فراگیران خودکنترل عملكرد مشابهی با گروه ديگر خواهند
داشت (.)29
نتايج آزمون يادداری پژوهش حاضر نشاندهندة تفاوت معنادار گروه بازخورد خودکنترلی با گروه
جفتشده میباشد که اين يافته در راستای مطالعات انجامشدة قبلی میباشد که میتوان بیان نمود که
حتی کودکان دارای اختالالت طیف اوتیسم که در پردازش اطالعات حسی دچار مشكل میباشند از آثار
سودمند و طوالنیمدت بازخورد خودکنترلی بهرهمند میشوند؛ بهطوریکه يادگیری پايدارتری را نسبت
به گروه جفتشده از خود نشان میدهند ( .)11-21همچنین ،اين يافته تأيید مجددی بر نظريۀ زيمرمن1
( )2111میباشد که براساس نظر وی ،اختیاردادن به يادگیرنده طی تمرين سبب میشود تا آزمودنی
کوشش های موفق خود را با بازخورد بیرونی که آزمونگر در اختیار او قرار میدهد مقايسه و راهبردهای
اجرايی موفقیتآمیز را پیدا نمايد و براساس آن ،کوششهای تمرينی را هدايت و پااليش نمايد .اين قابلیت
سبب رشد قابلیت شناسايی درونی خطا و ظرفیت اصالح آن در خالل کوششهايی میشود که بازخورد
ارائه نمیشود و درنتیجه ،ثبات افزايش میيابد (.)31
با توجه به نتايج اين پژوهش می توان به مربیان و آموزشدهندگان کودکان استثنائی پیشنهاد نمود که
میتوان از آثار سودمند بازخورد خودکنترلی برای اين کودکان نیز استفاده کرده و يادگیری پايدارتری را
برای اين جامعۀ نیازمند فراهم نمود.

1. Zimmerman
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Abstract
The aim of present study was examine the effect of self-controlled feedback on
learning of a throwing task in 10 years old children with Autism spectrum disorder
in Hamadan city. The subjects of the study included 20 children (10 years old) who
suffered with Autism spectrum disorder in Hamadan city that assigned to selfcontrolled and yoked groups randomly and practiced throwing of 100 (gr) bean bag
with non-dominant hand and eyes closed, in order to prevent of knowledge of their
results. During the acquisition phase, we gave to our self-controlled group verbal
feedback, whenever they asked for it which included direction and amounts of their
performance, in the same time the yoked group replicated the feedback schedules of
their counterparts in self-controlled group without any choice, the only difference
was the ability of control feedback. After 24 hours participants performed retention
test which included performing of 10 trials without any feedback. The analysis of
data with ANOVA, repeated measure and T test showed that, in acquisition phase,
differences between self-controlled feedback and yoked groups was not significant
but it was significant in retention test (Pã 0.05). These finding confirm that selfcontrolled feedback even in children with genetically disorder due to more active
involvement in learning process and increase of motivation is more beneficial for
learning.
Keywords: Autism, Self-controlled feedback, Retention, Performance, Learning
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