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چكیده
هدف اين مطالعه مقايسه يادگيري يك الگوي حركتي دست در دو گروه سني كودكان و بزرگساالن جوان است.
بنابر سن (كودك -بزرگسال) و شيوه ارائه بازخورد (011درصدي ،حذفي ،خود كنترل)  01آزمودني داوطلب به
طور تصادفي در شش گروه تمريني قرار گرفتند .اين مطالعه در سه روز متوالي انجام گرفت .طي روزهاي اول و
دوم آزمودنيها در هر روز  011مرتبه به تمرين الگوي موردنظر پرداختند و آزمونهاي يادداري در روزهاي دوم
و سوم و آزمون بازاكتساب در روز سوم از ايشان به عمل آمد .از آزمونهاي آماري  ANOVAبا
اندازهگيريهاي مكرر و  ANOVAدوسويه براي پردازش دادهها استفاده شد ) .(p≤0.05دقت عملكردي تمام
آزمودنيها در كوششهاي تمريني روز اول به شكل معناداري افزايش يافت ،اما در كوششهاي تمريني روز دوم
تنها دقت عملكردي بزرگساالن جوان افزايش معناداري داشت .تفاوت بين دو آزمون يادداري در كودكان معنادار
نبود ،درحاليكه اين تفاوت در بزرگساالن جوان معنادار بود .كودكاني كه بازخورد را به شيوه  011درصدي
دريافت كردند ،در آزمونهاي يادداري و بازاكتساب از ديگر گروههاي بازخوردي كودكان به شكل معناداري بهتر
عمل كردند ،درحاليكه در گروههاي بازخوردي بزرگساالن در آزمونهاي يادداري و بازاكتساب تفاوت معناداري
كودكان عمل ميكنند ،ارائه بازخورد بيشتر به كودكان سبب ارتقاي يادگيري آنها شد (مغاير با فرضيه هدايت) ،و
نبايد انتظار داشت كودكان در كسب مهارتهاي حركتي همانند بزرگساالن عمل كنند.
واژگان كليدي :سن ،كودكان ،بزرگساالن جوان ،يادگيري حركتي ،بازخورد ،يادداري ،بازاكتساب.
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مشاهده نشد .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد بزرگساالن جوان در فراگيري اين الگوي حركتي بهتر از
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مقدمه
طي چندين دهه گذشته مطالعات انجام شده در حيطه يادگيري حركتي بهدنبال تشريح و توضيح اين بوده است كه
چگونه متغيرهاي گوناگون بر عملكرد و يادگيري مهارتهاي حركتي اثرگذارند .براي مثال مي توان به نحوه انجام
تمرين (تودهاي ،پراكنده( ))0شيوه فراهمسازي بازخورد (زمانبن دي ،ن و ،،و فراوان ي ،))2( ،س ازماندهي تم رين
(متغير ،ثابت ،تداخل زمينهاي ،))3( ،نو ،تمرين (جسماني ،مشاهدهاي ،ذهني ))4( ،شيوهه اي متتل ه ه دايت و
راهنمايي (كالمي ،ابزاري ))5( ،اشاره كرد .اما عمده اين مطالعات بر فرايندهاي اثرگذار ب ر مه ارته اي حركت ي
بزرگساالن جوان متمركز بوده است .مطالعه جامع و فراگير در حيطه يادگيري حركتي مستلزم اطالعات رشدي در
دو انتهاي پيوستار زندگي نيز هست؛ يعني دوران كودكي و اواخر دوران زندگي (.)0
مطالعاتي كه به تفاوتهاي سني كودكان و بزرگساالن پرداختهاند حاكي از آنن د ك ه ظرفي ت پ ردازش اطالع ات
( ،)7توجه انتتابي ( ،)8سرعت پردازش اطالعات ( ،)9راهبردهاي پردازشي م رتب ب ا فراگي ري تكلي ه ،تفس ير
بازخوردهاي دروني حاصل از سيستمهاي حسي ،تشتيص و تتمين ميزان خطاي حركتي ( ،)01و قابلي ت ادا ام
اطالعات بينايي با حس عمقي ( )00در كودكان و بزرگساالن متفاوت است .تفاوتهاي پردازشي شناختي كودكان
و بزرگساالن در تكليه فيتز 0بهخوبي به نمايش گذاشته شده است ( .)02در اين تكليه دقت كودك ان ب ه ش كل
معناداري با افزايش دشواري تكليه كاهش مييابد .در تكليه فيتز آزمودني به دو ه دف ب ه ص ورت مت والي ب ا
حداكثر سرعت ضمن حفظ دقت ضربه ميزند .دشواري اين تكليه با افزودن فاص له ب ين دو ه دف ي ا كاس تن
اندازه اهداف افزايش مييابد .با افزودن دشواري تكليه آزمودنيها نيازمن د پ ردازش اطالع اتي بيش تري درب اره
مسافت و اندازه اهداف هستند كه در آن وضعيت براي حفظ سرعت حركت مجبورند دقت خود را كاهش دهن د.
در اين تكليه كودكان هميشه ضعيهتر از بزرگساالن بودهاند (.)03
اگرچه عوامل متتله بر يادگيري حركتي مؤثر است ،شكي نيست كه يكي از مهمت رين ع واملي ك ه در اي ن ام ر
دخيلاند دردسترسبودن بازخورد است .در علوم مرتب با يادگيري حركتي ،ب ازخورد عب ارت اس ت از هرگون ه
اطالعات حسي كه درحين يا بعد از اجراي حركت در دسترس فرد قرار ميگيرد .اين اطالعات ميتواند ب هوس يله
مرتب با حركت از طريق يك عامل خارجي در اختيار فرد قرار داده ميشود كه بدان بازخورد افزوده 3ي ا بيرون ي
ميگويند .درواقع بازخورد افزوده همان شيوه بازخوردي است كه در كنترل مربي ،معلم ،محقق يا پژوهشگر است
( .)04تفكر عمومي اين بود كه ارائه بازخورد بيشتر به نوآموز به معناي يادگيري بيشتر اس ت ،ت ا اينك ه محقق اني
چون اشميت ،سالموني ،و والتر ( )05نشان دادند كه ارائه بازخورد به تمام كوششهاي تمريني ميتوان د ي ادگيري
1 - Fitts
2 - Intrinsic feedback
3 - Augmented feedback
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سيستمهاي حسي خود فرد و بدون واسطه دريافت شود كه بدان بازخورد دروني 2ميگويند ،ي ا اينك ه اطالع ات
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حركتي را دچار اختالل كند .چراكه نوآموز به بازخورد متكي ميشود و از تالش شناختي چنداني ب راي ي ادگيري
مهارت سود نميبرد .اين تفكر به "فرضيه هدايت "0معروف شد.
يكي از عواملي كه در فرايند يادگيري حركتي نقش بسيار حياتي ايفا م يكن د مي زان چ الش ش ناختي اس ت ك ه
وضعيت و نحوه انجام تمرين بر نوآموزان تحميل ميكند كه در ادبيات تحقيقي از آن با عنوان تالش شناختي 2ي اد
ميشود .براي مثال ،ارائه بازخورد حذفي نسبت به ارائه بازخورد به تمام كوششهاي تمريني سبب اعم ال ت الش
شناختي بيشتري بر نوآموزان ميشود ،چراكه به مرور بازخورد كمتري در دسترس نوآموز ق رار م يده د .اگرچ ه
اعمال تالش شناختي بيشتر به هنگام تمرين ،براي برخي نوآموزان ميتواند سودمند باشد ،ممك ن اس ت بيش تر از
ظرفيت ايدهآل نوآموزان ديگر باشد و سبب كاهش توانايي پردازش ي آنه ا ش ود .گوداگن ولي و ل ي ( )00فرض ي
مبناي نقطه چالش را ارائه كردند .مطابق با اين فرضيه يادگيري حركتي وابسته به سطوح چالشبرانگيزي از تعام ل
ظرفيت پردازش اطالعات نوآموز ،نيازمنديهاي تكليه و وضعيت تمرين است .اين مبنا بهعن وان الگ ويي عم ل
ميكند كه بهواسطه آن ميتوان چالشي را كه در تمرين بر نوآموز اعمال م يش ود پ يشبين ي ك رد .براس اس اي ن
ديدگاه چالشي بايست وجود داشته باشد تا پردازش شناختي مرتب با يادگيري حركتي را درگير كن د .زم اني ك ه
تالش صورت گيرد ،درواقع نقطه ايده آل چالش حاصل شده است و بهرهبرداري از موقعيت تمرين ي ب ه ح داكثر
خود ميرسد .اگر ميزان چالش كمتر از نقطه ايدهآل يا بيش تر از آن باش د ،فراين د ي ادگيري را ب ا مش كل مواج ه
ميكند .براساس اين ايده واضح است كه يادگيري يك مهارت حركتي خاص در كودكان ميتوان د مس تلزم نقط ه
چالش متفاوتي با بزرگساالن باشد.
ساليوان ،كنتات و بونتر ( )07با بيان اينكه ادبيات تحقيقي مرتب با بازخورد جهت يادگيري مهارتهاي حركتي در
بزرگساالن فراوان است ،ولي درباب كودكان دچار فقر مطالعاتي است ،نشان دادند كه ارائه بازخورد به تمام
كوششهاي تمريني ( 011درصدي) نهتنها سبب افت يادگيري و وابستهشدن كودكان ( 04-8ساله) به بازخورد
نميشود ،بلكه سبب بهبود يادگيري الگوي حركتي دست در آنها ميشود .نتايج مطالعه وله و همكاران ( )08نيز
از ارائه بازخورد بيشتر به كودكان  01تا  02ساله جهت فراگيري يك تكليه پرتابي حمايت ميكند .سايدوي و
يادداري بهتري از خود به نمايش ميگذارند .نتايج اين مطالعات با فرضيه هدايت مغاير است .اگرچه نتايج
بسياري از مطالعات با فرضيه هدايت همسو است ،بايد خاطر نشان كرد كه اين فرضيه از مطالع بزرگساالن جوان
حاصل شده و حال سؤ ال اين است كه آيا تعميم آن به يادگيري حركتي در كودكان منطقي است؟ بنابر آنچه بدان
اشاره شد ،به نظر ميرسد يادگيري حركتي در كودكان متفاوت با بزرگساالن است و به مطالعات گستردهاي در

1 - Guidance Hypothesis
2 - Cognitive Effort
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همكاران ( )09نيز نشان دادند با پيچيدهشدن تكليه پرتاب توپ فوتبال كودكان با دريافت بازخورد بيشتر
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اين حيطه نياز دارد .ازسوي ديگر ،مطالعاتي كه بازخورد خودكنترلي صورت گرفته است( 0،در اين شيوه
بازخوردي نوآموز درباره دراختيارداشتن يا نداشتن بازخورد ،خود تصميمگيري ميكند) اين شيوه بازخوردي را
معموالً با گروه گواه آن (كه در مستندات علمي از آن به گروه جفت 2شده با گروه بازخورد خودكنترلي ياد
كنند) مقايسه كردهاند كه نتايج نيز از مزيتهاي بازخورد خودكنترلي در مقايسه با گروه جفتشده با آن حمايت
ميكند .براي نمونه مراجعه شود به چي .وي ياكوفسكي و له ( ،)21چي وي ياكوفسكي ،الروك ،كيفر ،وله
( ،)20فايربرادر ،الفلين ،نوين ( .)22اين درحالي است كه شيوه بازخوردي خودكنترل كمتر با شيوههاي
بازخوردي ديگر مقايسه شده است و در اين ميان تنها ميتوان به مطالعه جانل و همكاران ( )23اشاره كرد كه اين
شيوه را در فراگيري يك تكليه پرتابي در گروه سني بزرگساالن جوان ،در مقايسه با بازخورد حذفي51 ،
درصدي ،و ميانگين مطالعه كردهاند؛ نتايج نشان داد يادداري خودكنترلها بهتر بوده است .از اينرو هدف اين
مطالعه مقايسه سه شيوه ارائه بازخورد (بازخورد 011درصدي ،حذفي و خودكنترل) در يادگيري يك الگوي
حركتي دست در كودكان  8تا  01ساله و مقايسه آن با بزرگساالن جوان  21تا  20ساله است تا بدينوسيله درك
دقيقتري از اثر شيوههاي متفاوت بازخوردي در يادگيري حركتي با توجه به تفاوتهاي سني حاصل شود.
روششناسی
شرکتکنندگان

شركتكنندگان اين مطالعه  01نفر ( 31كودك و  31بزرگساالن جوان) بودند كه داوطلبانه در اين مطالع ه حو ور
يافتند و از لحاظ جسماني و رشدي از سالمت الزم براي انجام اين مطالعه برخوردار بودند (در مدارس با اس تفاده
از پرونده پزشكي و همكاري معلم بهداشت ،و در دانشگاه با همكاري پزشك دانشگاه سالمت جسماني و رشدي
آزمودنيها بررسي شد) ،بنابراين در اين مطالعه از نمونه دردسترس استفاده شده است .دامنه سني كودك ان ب ين 8
تا  01و ميانگين سنيشان برابر با  9/2بود .دامنه سني بزرگساالن جوان بين  21تا  20س ال و مي انگين س نيش ان
برابر با  24/0بود .آزمودنيها براساس تفاوتهاي سني (كودك – بزرگساالن جوان) و ش يوهه اي ارائ ه ب ازخورد
(011درصدي -حذفي – خودكنترل) بهصورت تصادفي در شش گروه تمريني جايگزين شدند.

در اين مطالعه تكليه موردنظر حركتهاي هماهنگ دست بود كه آزمودنيها با دردستگرفتن كنترل دس ته ي ك
اهرم كه قابليت حركت دوراني (در صفحه افقي) درجهت و خالف جهت عقربههاي ساعت را داشت به انج ام آن
پرداختند .اين اهرم به پتانسيومتر خطي اتصال يافت كه ب ا ح ركتش موج ب چ رخش پتانس يومتر ش د ،پتانس يل
ايجادشده در اين پتاسيومتر به يك كيت آنالوگ /ديجيتال انتقال يافت و سپس اطالعات ارسالي به كامپيوتر انتق ال
1 - Self-control feedback
2 - yoked
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تكلیف و دستورالعملهای مرتبط با اجرای آن
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داده شد .شيوه كار بدينصورت بود كه در ابتدا يك الگوي فوايي -زماني روي ص فحه م انيتور ك امپيوتر ش كل
ميبست ،اين الگو به مدت چهارثانيه به نمايش درميآمد و سپس واژه " آماده " ظاهر ميشد .يك ثاني ه بع د واژه
"رو" به نمايش در ميآمد .پس از نمايش اين واژه فرد ششثانيه فرصت داشت تا الگوي فوايي -زماني ارائهشده
را با استفاده از اهرم مورد نظر شبيهسازي كند .سپس واژه "بازخورد" روي مانيتور نقش ميبست .پ س از نم ايش
اين واژه كه سه ثانيه به طول ميانجاميد الگويي كه آزمودني (قرمز رن گ) ترس يم ك رده ب ود روي الگ وي ه دف
(آبيرنگ) نهاده ميشد تا آزمودني بتواند اطالعات الزم را جهت اصالح الگوي حركتي خ ود ب ه دس ت آورد در
ضمن ميزان كمي تفاوت الگوي هدف با الگوي آزمودني نيز به صورت خطاي  RMSEدر اختيار آزم ودني ق رار
داده ميشد .اين مرحله پنجثانيه به طول ميانجاميد .بهعالوه ،اگر قرار بود در كوششي ب ه آزم ودني ب ازخورد داده
نشود ،بعد از نمايش واژه "بازخورد" تنها الگويي كه آزمودني ترسيم كرده بود نم ايش داده م يش د و خب ري از
تطبيق الگوها و ميزان خطاي  RMSEنبود .تكليفي كه در اين مطالع ه ب ه ك ار گرفت ه ش ده اس ت ،س ه حرك ت
درجهت خالف عقربههاي ساعت و سهحركت درجهت عقربههاي ساعت بهصورت يكدرميان با اه رم م وردنظر
بود تا شكل ترسيم شود .در ضمن ،اين تكليه بايد در سه ثانيه انجام ميشد تا الگوي زماني آن ب هدرس تي حف ظ
شود.

طرح تجربی تحقیق

اين مطالعه طي سهروز انجام شد .در روز نتست ،آزمودنيها جهت آشنايي با نحوه كاركرد نرمافزار و
ستتافزار (اهرم) الگوي سادهاي را كه با الگوي هدف متفاوت بود ،به تعداد  01كوشش تمريني ترسيم كردند.
سپس طي دو دسته كوشش  51تايي كه مابين آنها سهدقيقه استراحت ميكردند به ترسيم الگوي هدف پرداختند
(اكتساب روز اول) .در روز دوم ،ابتدا از آزمودنيها خواسته شد تا طي  01كوشش فاقد بازخورد به ترسيم الگوي
5
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شكل( .)3رنگ آبي نشاندهنده الگوی هدف و رنگ قرمز نشاندهنده الگوی انجام شده توسط يكي از شركت كنندگان است.

اثر سن و سه شيوه متفاوت بازخوردی...

هدفي بپردازند كه در روز گذشته تمرين كردهاند (يادداري اول) تا بدينوسيله ميزان يادآوري حافظه حركتي
ايشان سنجيده شود .سپس آزمودنيها طي دو دسته كوشش  51تايي ديگر كه مابين آنها سه دقيقه استراحت
ميكردند به تمرين الگوي هدف پرداختند (اكتساب روز دوم) .در روز سوم و پس از  24ساعت بيتمريني ،از
آزمودنيها خواسته شد تا در دو دسته كوشش 01تايي به ترسيم الگوي هدف همت گمارند كه در دسته كوشش
نتست هيچگونه بازخوردي به آنها ارائه نميشد (يادداري دوم) و در دسته كوشش بعدي به تمام كوششها
بازخورد ارائه داده ميشد (بازاكتساب) .با استفاده از آزمون بازاكتساب نه تنها ميتوان ميزان پاسخدهي آزمودنيها
را بيشتر اندازهگيري كرد ،بلكه ميتوان دريافت كه آزمودنيها به چه ميزان ميتوانند هنگام دريافت بازخورد
عملكرد خود را ارتقا دهند (وين استن ،مريين ،و ساليوان  .)0999،گروههاي بازخوردي  011درصدي در تمام
كوششهاي تمريني بازخورد را در اختيار داشتند .در  51كوشش اول به تمام كوششهاي گروههاي بازخوردي
حذفي ،در  51كوشش دوم به  75درصد كوششها ،در  51كوشش سوم به  51درصد كوششها ،و در  51كوشش
پاياني تنها به  25درصد كوششها بازخورد داده شد .گروههاي بازخوردي خودكنترل ،خودشان درباره دريافت يا
عدم دريافت بازخورد قدرت تصميمگيري داشتند ،بدينصورت كه اگر قصد دريافت بازخورد داشتند ،بعد از
ترسيم الگوي موردنظر و نمايانشدن واژه "بازخورد" با كليك روي اين واژه بازخورد دريافت ميكردند و
درصورت كليكنكردن بازخوردي به آنها داده نميشد .به طور كلي ،سعي شده است پروتكل تمريني و تكليفي
اين مطالعه تقريباً براساس مطالعه ساليوان ،كنتات و بونتر ( )07بنا نهاده شود.
پردازش دادهها

براي سنجش ميزان دقت عملكرد آزمودنيها از خطاي  RMSEاستفاده شد كه درواقع تفاوت بين الگ وي ه دف
با الگويي است كه آزمودني ترسيم كرده است .ميزان خطاي  RMSEدر هر كوشش محاسبه ش د و مي انگين ه ر
 01كوشش جهت تحليل آماري مورد استفاده قرار گرفت .براي تحليل آماري مرحله اكتساب در روز اول با توج ه
به طرح ،سن (بزرگسال جوان و كودكان) × بازخورد ( -011حذفي -خودكنترل) × (دسته كوششهاي  0ت ا ،)01
در روز دوم با توجه به طرح ،سن (بزرگسال جوان و كودكان) × بازخورد ( -011ح ذفي -خ ودكنترل) × (دس ته
كوشش هاي  00تا  ،)21از آزمون آماري  ANOVAبا اندازهگيري مكرر استفاده گردي د .جه ت تحلي ل آم اري
(يادداري اول  -دوم) ،نيز از آزمون آماري  ANOVAبا اندازهگيري مكرر و آزمون آماري  ANOVAدوس ويه
براي بررسي عملكرد گروههاي تمريني در آزمون بازاكتساب استفاده گرديد .همچنين از ن رماف زار آم اري SPSS
نسته  09براي انجام آزمونهاي آماري استفاده شد.
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آزمونهاي يادداري با طرحهاي س ن (بزرگس ال ج وان و كودك ان) × ب ازخورد ( -011ح ذفي -خ ودكنترل) ×
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شكل( .)3عملكرد گروههای متفاوت را در مراحل آشنايي( )Fاكتساب ( )A1-20يادداری( R1و )R2و بازاكتساب ( )Reنشان ميدهد.
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شكل( .)2عملكرد گروههای متفاوت سني را در مراحل آشنايي( )Fاكتساب ( )A1-20يادداری( R1و )R2و بازاكتساب ( )Reنشان ميدهد.

اثر سن و سه شيوه متفاوت بازخوردی...

نتایج
مراحل اکتساب

اثر دسته كوششهاي تمريني مرحله اكتساب در روز اول در هردو گروه كودكان و بزرگساالن معنادار بود
( ،)p=.0001درحاليكه اثر شيوههاي ارائه بازخورد در كودكان ( )p=.266و بزرگساالن ( )p=0.742معنادار
نبود ،همچنين اثر اصلي سن در اين مرحله معنادار بود ( ،)p=0.001اين نتايج نشان ميدهند كه هردو گروه سني
توانستهاند با استفاده از كوششهاي تمريني روز اول بر دقت عملكردي خويش بيفزايند ،درحاليكه اين افزايش
دقت در بزرگساالن بهتر از كودكان بوده است .اثر دستهكوششهاي تمريني مرحله اكتساب در روز دوم در
گروههاي تمريني كودكان ( )P=0.831معنادار نبود ،اما در گروههاي تمريني بزرگساالن ( )p=.032معنادار بود،
درحاليكه اثر شيوههاي ارائه بازخورد در كودكان ( )p=.098و بزرگساالن ( )p=0.932معنادار نبود همچنين
اثر اصلي سن در اين مرحله معنادار( )p=0.001بود .اين نتايج نشان ميدهد گروه سني بزرگساالن جوان توانسته
است با استفاده از كوششهاي تمريني روز دوم بر دقت عملكردي خود بيفزايند ،درحاليكه اين افزايش دقت در
كودكان رخ نداده است.
مراحل یادداری ( R1و ) R2
0

سطح معناداري آزمون شاپيرو -ويلك در يادداري اول با  p=0.750و در يادداري دوم ب ا  p=0.637نش ان داد
كه دادههاي بهدستآمده نرمال هستند .آزمون لوين نيز درباب يادداري اول و دوم ب ا س طح معن اداري p=0.260
و p=0.167نشان داد كه دادهها داراي همگني واريانس هستند.
اثر اصلي سن در مراحل يادداري ( )P=0.001معنادار بود كه نشان ميدهد در آزمونهاي يادداري ،گروه تمرين ي
بزرگساالن جوان فراگيري بهتري نسبت به گروه تمريني كودكان داشتهاند (شكل  3و جدول  .)0در اين آزمونه ا
بين سن و شيوههاي ارائه بازخورد اثر تعاملي معناداري مشاهده ( )p=0.024شد (شكل.)4
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1 - Shapiro-Wilk
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جدول3 .ميانگين خطای  RMSEو انحراف استاندارد (داخل پرانتز) در مراحل مختلف اين مطالعه را نشان مي دهد.
بزرگساالن جوان

كودكان
1

P3

P2

خودكنترل

حذفي

بازخورد%011

0.001

0.266

)43.35(13.08

)48.16(11.77

)45.41(14.12

0.742

0.001

0.098

)37.31(11.47

)45(14.28

)35.45(10.79

0.932

)21.74(9.82

0.001

0.009

)40.24(13.19
)41.39(14.85

)48.5(9.24
)42.78(12.27

)37.86(6.58
)33.60(4.90

0.461

)35.75(8.76
)28.31(10.15

)30.22(14.65
)24.34(12.07

0.001

0.04

)39.44(13.72

)47.86(14.08

)34.02(10.54

0.305

)24.84(9.61

)18.26(12.63

متغيرها

P

خودكنترل

حذفي

بازخورد%011

)33.74(15.01

)31.76(14.40

)33.54(13.09

روز اول

)22.83(11.96

)22.55(10.22

روز دوم

)36.23(15.35
)26.19(11.45

يادداري
R1
R2

)19.05(7.82

اكتساب

بازاكتساب
Re

 =P1مقادير معناداری را در گروه تمريني بزرگساالن جوان بنابر تفكيك بازخورد ( ، %311حذفي ،و خودكنترل) در مراحل مختلف اين مطالعه نشان مي دهد.
 =P2مقادير معناداری را در گروه تمريني كودكان بنابر تفكيك بازخورد ( ، %311حذفي ،و خودكنترل) در مراحل مختلف اين مطالعه نشان مي دهد.

=P3مقادير معناداری را در گروه های تمريني بزرگساالن جوان و كودكان در مراحل مختلف اين مطالعه نشان مي دهد.

بين آزمونهاي يادداري اول ( )R1و يادداري دوم ( )R2گروه تمريني كودك ان تف اوت معن اداري مش اهده نش د
( )p=.151كه نشان ميدهد دستهكوششهاي تمريني روز دوم س بب بهب ود دق ت عملك رد كودك ان در آزم ون
يادداري دوم نشده است (شكل 2و  .)3اثر اصلي شيوههاي ارائه بازخورد در گروههاي تمريني كودكان معنادار بود
( )p=.009كه پس از انجام آزمون تعقيبي توكي مشتص شد تنها ب ين گ روهه اي ب ازخوردي  011درص دي و
حذفي تفاوت معناداري وجود دارد (( )p=.007شكل  .)2بهعالوه ،هيچگونه اثر تعاملي معناداري در آزم ونه اي
يادداري در گروههاي تمريني كودكان مشاهده نشد.
بين آزمونهاي يادداري اول ( )R1و يادداري دوم ( )R2گروه تمريني بزرگساالن جوان تفاوت معناداري مشاهده
شد ( )p=.013كه نشان ميدهد دستهكوششهاي تمريني در روز دوم سبب بهبود دق ت عملك رد بزرگس االن در
آزمون يادداري دوم شده است .اثر اصلي شيوههاي ارائه بازخورد در گروههاي تمرين ي بزرگس االن معن ادار نب ود
(( )p=.461شكل  .)2بهعالوه ،هيچگونه اثر تعاملي معن اداري در آزم ونه اي ي ادداري در گ روهه اي تمرين ي
بزرگساالن جوان مشاهده نشد.
سطح معناداري آزمون شاپيرو -ويلك  p=0.084نشان داد كه دادههاي مرحل ه بازاكتس اب نرم الان د .همچن ين
سطح معناداري آزمون لوين با  p=0.185نشان داد كه دادههاي مرحله بازاكتساب داراي همگني واريانس هستند.
اثر اصلي سن در آزمون بازاكتساب ( )P=0.001معنادار بود كه نشان ميدهد گ روه تمرين ي بزرگس االن ج وان
بهتر از گروه تمريني كودكان در اين آزمون عمل كرده است (ش كل  3و ج دول  .)0در اي ن آزم ون ب ين س ن و
شيوههاي ارائه بازخورد اثر تعاملي معناداري مشاهده ( )p=0.048شد (شكل  .)5در اين آزمون تفاوت معن اداري
در شيوه ارائه بازخورد در گروههاي متفاوت بازخوردي كودكان مشاهده شد ( )p=.047كه پس از انج ام آزم ون
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مرحله بازاکتساب ()Re

اثر سن و سه شيوه متفاوت بازخوردی...

تعقيبي توكي مشتص شد تنها بين گروههاي بازخوردي  011درص دي و ح ذفي تف اوت معن اداري وج ود دارد
( .)p=.040بهعالوه ،هيچگونه اثر تعاملي معناداري در آزمون بازاكتساب گروههاي تمريني كودكان مشاهده نشد.
در اين آزمون تفاوت معناداري در شيوه ارائه بازخورد در گروههاي متفاوت بازخوردي بزرگساالن جوان مش اهده
نشد ( .)P=.305بهعالوه ،هيچگونه اثر تعاملي معناداري در آزم ون بازاكتس اب گ روهه اي تمرين ي بزرگس االن
مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری
نتايج به طور خالصه نشان داد در اكتساب روز اول هردو گروه سني توانستهاند با استفاده از كوششهاي تمريني
بر دقت عملكرد خويش بيفزايند ،درحاليكه اين افزايش دقت در بزرگساالن بهتر از كودكان بوده است .در
اكتساب روز دوم گروه سني بزرگساالن جوان توانست با استفاده از كوششهاي تمريني روز دوم بر دقت عملكرد
خود بيفزايند درحاليكه اين افزايش دقت در كودكان رخ نداد .در آزمونهاي يادداري بزرگساالن جوان عملكرد
بهتري نسبت به كودكان داشتهاند .كودكان در آزمون يادداري اول نسبت به يادداري دوم پيشرفت معناداري در
عملكرد خود نداشتند ،درحاليكه بزرگساالن پيشرفت معناداري را تجربه كردند .اثر اصلي شيوههاي ارائه بازخورد
كودكان در آزمونهاي يادداري معنادار بود و گروه بازخوردي 011درصدي بهترين عملكرد را به خود اختصاص
داد ،درحاليكه در گروه هاي متفاوت بازخوردي بزرگساالن جوان تفاوت معناداري مشاهده نشد .بزرگساالن جوان
در آزمون بازاكتساب بهتر از كودكان بودند .اثر شيوههاي ارائه بازخورد در آزمون بازاكتساب در بزرگساالن معنادار
نبود ،درحاليكه در كودكان معنادار بود و گروه بازخوردي 011درصدي نسبت به گروههاي ديگر بازخوردي
كودكان عملكرد بهتري داشت.
همانگونه كه در مقدمه نيز اشاره كرديم ،مطالعه جامع و فراگير در حيطه يادگيري حركتي مستلزم مطالعات متع دد
در طول دوره زندگي است ،زيرا قابليتهاي آدمي در طول دوران زن دگي درح ال تغيي ر اس ت .بن ابراين تعم يم
مطالعاتي كه در گروه يا محدوده سني خاصي صورت گرفته است به ديگر محدودههاي سني چندان معتبر نيس ت.
حركتي تعداد كوششهاي تمريني حتي به  011كوشش نيز نم يرس د .دوم اينك ه ،در اي ن مطالع ه از دو آزم ون
يادداري استفاده شده است كه هركدام پس از  24ساعت بيتمريني به انجام رسيدهاند كه اينگونه م يت وان مي زان
اثربتشي كوششهاي تمريني را كه بين دو آزمون يادداري صورت گرفته است اندازهگي ري ك رد .س وم اينك ه در
اين مطالعه از آزمون بازاكتساب استفاده شده است كه قابليت پاسخدهي آزمودنيه ا را ب ه كوش شه اي تمرين ي
بيشتر نشان ميدهد و نيز ميتواند به پژوهشگران نشان دهد كه كدام گروه تمرين ي م يتوان د از دردس ترسب ودن
بازخورد به شكل بهتري بهره ببرد يا درواقع فراگرفته كه چگونه از بازخورد استفاده كند .درنهايت اينك ه تكليف ي
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اين مطالعه از چند جهت منحصربهفرد است :نتست اينكه در بسياري از مطالعات مرتب با بازخورد در ي ادگيري
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كه در اين مطالعه به كار رفته است همزمان نيازمند هماهنگي فوايي و زماني است و همانند تكليه سادهاي چون
پرتاب كيسه لوبيا نيست كه در بسياري از مطالعات مرتب با بازخورد در يادگيري حركتي به كار گرفته شده است.
نتايج حاصل از مرحله اكتساب در روز اول نشان ميدهد كه تمام آزمودنيها بهواس طه  011كوش ش تمرين ي ك ه
انجام دادهاند توانستهاند بر دقت عملكرد خود بيفزاين د ،ام ا اي ن اف زايش عملك رد در بزرگس االن در مقايس ه ب ا
كودكان معنادار بوده است ،بهعالوه ،گروههاي بازخوردي متفاوت كودكان مشابه با يكديگر عمل كردهاند اين ام ر
درباره گروههاي متفاوت بازخوردي بزرگساالن نيز صادق است .در اكتساب روز دوم ،بزرگس االن ج وان بهت ر از
گروههاي تمريني كودكان عمل كردند و بهواسطه  011كوشش تمريني روز دوم بر دقت عملكردي خود افزودن د،
درحاليكه اين موضو ،در كودكان رخ نداده است و نتوانستهاند بهواسطه كوششهاي تمرين ي روز دوم ب ر دق ت
عملكرد خود همانند بزرگساالن بيفزايند .بهعالوه ،تفاوت معن اداري در گ روهه اي متتل ه ب ازخوردي كودك ان
مشاهده نشد .اين در گروههاي متفاوت بازخوردي بزرگساالن جوان نيز صادق بود (شكل  2و 3و جدول  .)0حال
سؤال اين است كه چرا در كوششهاي تمريني روز اول بهبود معناداري در عملكرد كودكان حاصل شده است ،اما
در كوششهاي روز دوم اين وضعيت ديده نميشود؟ و چرا بزرگساالن جوان در ه ر دو روز ب ر دق ت عملك رد
خويش افزودهاند؟ اگرچه تفاوت قابليتهاي كودكان و بزرگساالن باع

اي ن موض و ،اس ت )7،8،9( ،ب ه نظ ر

ميرسد ويژگيهاي تكليه نيز در آن دخيل باشد ،چراكه اين تكليه نيازمند هم اهنگي فو ايي و زم اني اس ت.
كودكان در كوششهاي تمريني روز اول ميآموزند كه طرح فوايي اين الگو چگونه است و تاحدودي هم اهنگي
زماني را به هنگام ترسيم اين الگو فراميگيرند .ازآنجاكه اين الگو بايد در سه ثانيه ترسيم شود ،ب ه نظ ر م يرس د
مشكل اصلي كه كودكان با آن مواجه ميشوند هماهنگي زماني تكليه است .مطابق مشاهدههايي ك ه محقق ان در
مراحل اكتساب داشتند ،نكته بسيار جالب توجهي حاصل شد :بيشتر كودكان در مرحله اكتس اب روز اول ب ا اي ن
مشكل مواجه بودند كه زمان ترسيم الگويي كه آنها به نگارش درميآوردند ،بيشتر از زم ان ترس يم الگ وي ه دف
بود؛ به اين معنا كه بيشتر از سه ثانيه را صرف ترسيم الگوي مورد نظر ميكردند .بن ابراين بيش تر ت الش كودك ان
صرف كاهش اين زمان مي شد تا خود را به زمان هدف نزديك كنند و با نزديكشدن به زمان هدف طبيعتاً خطاي
همچنان ادامه پيدا ميكرد؛ به شكلي كه در روز دوم مشكل آنها كامل برعكس ميشد و آنها بيش تر تماي ل داش تند
الگوي مورد نظر را سريعتر از الگوي هدف ترسيم كنند .بنابراين واضح است ك ه تنظ يم هم اهنگي زم اني ب راي
كودكان در اين تكليه كامالً مسئلهبرانگيز است .نكته جالب توجهي كه ميتوان از بح

درياف ت اي ن اس ت ك ه

رفع يك مشكل در يادگيري حركتي كودكان ميتواند خود مشكل جديدي را به دنبال داشته باشد ،چراكه كودك ان
براي كنترل درج آزادي اندامهايشان به تجرب بيشتري نياز دارند ،اما بزرگساالن جوان در تنظيم هم اهنگي زم اني
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 RMSEنيز كاهش مييافت .اما تمايل كودكان براي سريعتركش يدن الگ وي ه دف در مراح ل بع دي اكتس اب

اثر سن و سه شيوه متفاوت بازخوردی...

بهتر از كودكان عمل ميكردن د و ب ا نزدي كش دن ب ه زم ان ه دف ب راي حف ظ و بهب ود هم اهنگي زم اني آن
ميكوشيدند.
نتايج حاصل از آزمونهاي يادداري نشان ميدهد كه بين آزمون يادداري اول ( )R1و يادداري دوم ( )R2كودكان
تفاوت معناداري وجود ندارد ،بنابراين كوششهاي تمريني روز دوم بهبودي معناداري در يادگيري اين الگوي
حركتي در كودكان ايجاد نكردهاند ،درحاليكه بين آزمونهاي يادداري اول ( )R1و دوم ( )R2بزرگساالن جوان
تفاوت معناداري مشاهده شد كه نشان ميدهد آنها توانستهاند بهواسطه كوششهاي تمريني روز دوم در يادگيري
اين الگوي حركتي موفق عمل كنند (شكل  .)3اين وضعيت را ميتوان به ويژگيهاي تكليه كه در بند پيشين
درباره آن بح

شد و قابليتهاي پردازشي و حركتي كودكان و بزرگساالن نسبت داد ،چراكه بهبودي بيشتر در

اين تكليه كنترل حركتي بيشتري را ميطلبد كه به سبب محدوديتهايي كه كودكان در اين حيطه دارند پيشرفت
در تكليه براي ايشان مشكلساز ميشود ( .)7،8،9بنابراين مربيان و معلمان تربيت بدني بايد توجه داشته باشند
كه پيشرفت مهارتهاي حركتي كودكان ممكن است به مدت زمان بيشتري نياز داشته باشد ،از اينرو الزم است
فرصت تمرين بيشتري براي ايشان فراهم شود و نبايد انتظار داشته باشيم كه يادگيري و بهبودي مهارت در آنها
بهسرعت روي دهد (.)07
اثر اصلي شيوههاي ارائه بازخورد در آزمونهاي يادداري تفاوت معناداري را در گروههاي متتله بازخوردي
كودكان نشان داد؛ بهنحويكه گروه بازخوردي  011درصدي نسبت به گروه بازخوردي حذفي به شكل معناداري
يادداري بهتري داشت و گروه بازخوردي خودكنترل ،اگرچه از گروه بازخوردي حذفي عملكرد بهتري در اين
آزمونها داشت ،نسبت به گروه بازخوردي 011درصدي عملكرد ضعيهتري نشان داد (شكل  .)2در اينجا
دردسترس بودن بازخورد بيشتر به معناي يادگيري بهتر است و حوور بازخورد بيشتر سبب وابستگي كودكان به
بازخورد نميشود (فرضيه هدايت) .اين نتايج با مطالعه سايدوي و همكاران ( ،)09وله و همكاران (،)08
ساليوان ،كنتات و بونتر( ،)07و صادقي و همكاران ( )24همسو است .ازآنجاكه ظرفيت و سرعت پردازش كودكان
نسبت به بزرگساالن كمتر است ،ميزان تالش شناختي نيز كه بايد بر ايشان وارد شود تا نقطه چالش ايدهآل حاصل
ميزان بار شناختي كه بر نوآموز وارد ميشود كاهش مييابد ،اما اين كاهش بار شناختي با توجه به محدوديتهاي
پردازشي كودكان ،ايشان را به نقطه ايدهآل چالش نزديك ميكند .شيوههاي بازخوردي حذفي و خودكنترل بار
شناختي بيشتري را به كودكان وارد ميكند ،اما اين بار شناختي در شيوه بازخوردي حذفي بيشتر از خودكنترل
است؛ چراكه آزمودنيهاي خودكنترل تقريباً در  91درصد كوششهايشان درخواست بازخورد كردند .حال ممكن
است اين سؤال به ذهن خطور كند كه چرا خودكنترلها همانند گروه  011درصدي عمل نكردهاند؟ در پاسخ بايد
به اين نكته اشاره كرد كه خودكنترلي بهمعناي فشار بيشتر بر نوآموز است؛ چراكه آنها برمبناي دانششان از تكليه
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شود نيز با بزرگساالن متفاوت است .واضح است درصورتيكه به تمام كوششهاي تمريني بازخورد داده شود،
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و قابليتهايشان ،بايد درباب نحوه يادگيري خود تصميم بگيرند ( )25اين مسئله ميتواند سبب اعمال بار شناختي
بيشتر بر كودكان شود و ايشان را از نقطه ايده-
آل چالش در اين مطالعه دور كند.
اثر اصلي شيوههاي متفاوت ارائه بازخورد در
آزمونهاي يادداري در گروههاي تمريني
بزرگساالن معنادار نبود كه با نتايج حاصل از
جانل و همكاران ( )23همسو نيست .دليل اين
تناقض ميتواند به تكاليه متفاوت مورد
استفاده در اين دو مطالعه مربوط باشد .ولي با
مراجعه به شكل  2چند نكته درخور تأمل
است .:نتست اينكه ،اگرچه اين گروههاي
بازخوردي تفاوت معناداري با يكديگر ندارند،
شكل( .)4اثر تعاملي معنادار سن و شيوه های ارائه بازخورد در آزمون های يادداری

گروه بازخوردي حذفي بهتر از دو گروه ديگر عمل كرده است .دوم اينكه عملكرد بهتر اين گروه بازخوردي در
آزمون يادداري اول ( )R1بيشتر قابل مشاهده است .چراكه ارائه بازخورد بهاين شيوه ميتواند بزرگساالن جوان را
به تالش شناختي بيشتري وادار كند؛ بهويژه در  011كوشش تمريني كه ايشان در روز اول انجام دادهاند.
درحاليكه گروههاي بازخوردي ديگر نسبت به اين گروه از تالش شناختي كمتري بهره بردهاند زيرا بازخورد
بيشتري در اختيار داشتهاند .بنابراين تالش شناختي بيشتر ،بزرگساالن جوان را به نقطه ايدهآل چالش نزديك
ميكند .بهطور كلي ،عملكرد بزرگساالن جوان در آزمونهاي يادداري بهتر از كودكان بود و اعمال فشار شناختي
بيشتر بر بزرگساالن ميتواند بر يادگيري ايشان اثر سودمندي داشته باشد ،درحاليكه درباب كودكان اين موضو،
ميتواند كامالً برعكس باشد .با مراجعه به شكل  4ميتوان اثر تعاملي معنادار سن و شيوههاي ارائه بازخورد را
موضو ،درباره گروههاي بازخوردي كودكان برعكس است .همانطور كه در طول بح

گفتيم ،اين وضعيت به

سبب قابليتهاي متفاوت كودكان و بزرگساالن و ويژگيهاي تكليه حاصل ميشود.
در آزمون بازاكتساب بهعملآمده از كودكان گروه بازخوردي  011درصدي از گروه بازخوردي حذفي به شكل
معناداري بهتر عمل كرد .گروه بازخوردي خودكنترل عملكرد بهتري از گروه حذفي داشت درصورتيكه عملكرد
آن از گروه 011درصدي ضعيهتر بوده است ،بااينحال تفاوتها معنادار نبود (شكل  2و جدول  .)0نتايج حاصل
از آزمون بازاكتساب كودكان با آزمونهاي يادداري آنها مشابه ا ست .با توجه به اين يافته روشن است كه گروه
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مشاهده كرد .در اين تصوير گروههاي بازخوردي بزرگساالن جوان عملكرد نسبتاً مشابهي دارند ،درحاليكه اين
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بازخوردي  011درصدي نسبت به گروههاي بازخوردي ديگر بهتر آموخته است كه از دردسترسبودن بازخورد
سود برد و بر دقت عملكردش بيفزايد .در اين مرحله نيز گروه بازخوردي حذفي ضعيهترين عملكرد را داشته
است ،چراكه به نظر ميرسد در طول دورههاي اكتساب (تمرين) الگوي حركتي مورد نظر را به سبب حوور
كمتر بازخورد بهخوبي گروههاي ديگر بازخوردي نياموخته است .بنابراين مربيان و آموزگاران تربيت بدني تا از
درك صحيح الگوي حركتي از سوي كودكان مطمئن نشدهاند نبايد به حذف بازخورد اقدام كنند ،چراكه كودكان
در تفسير بازخوردهاي حسي حاصل از حركت همانند بزرگساالن صالحيت الزم را از خود به نمايش نميگذارند
(.)01
در آزمون بازاكتساب بهعملآمده از بزرگساالن مشتص شد كه بين گروههاي بازخوردي متتله تفاوت معناداري
ديده نميشود؛ بااينحال عملكرد گروههاي بازخوردي حذفي و  011درصدي بهتر از گروه بازخوردي خودكنترل
است .بهطور كلي ،عملكرد بزرگساالن به شكل معناداري در آزمون بازاكتساب بهتر از كودكان است؛ چراكه ايشان
توانايي بهتري در بهرهبرداري از بازخورد دارند ،فارغ ازاينكه از چه نو ،بازخوردي بهره بردهاند .در اين آزمون نيز
اثر تعاملي سن و شيوههاي ارائه بازخورد معنادار بود ،همانند آنچه در آزمونهاي يادداري روي داده بود (همسو با
نتايج مطالعه ساليوان ،كنتات و بونتر ( .)07با مراجعه به شكل  5اين موضو ،بهخوبي مالحظه است.
ميتوان يافتههاي اين مطالعه را بدين صورت جمعبندي كرد :نتست نتايج حاصل از مطالعات انجامشده درباره
بزرگساالن جوان بهسادگي به كودكان تعميمپذير نيست و دوره سني نيز نيازمند انجام مطالعات متتص به خود
است .دوم اينكه پس از پيشرفت ابتدايي در
كودكان ميتوان انتظار افت عملكرد را در
ايشان داشت؛ چراكه آنها همانند بزرگساالن
در استفاده از درج آزادي مهارت و كنترل
ندارند و بايست فرصتهاي تمريني بيشتري
در اختيار آنها گذاشت .سوم اينكه سرعت

شكل( .)5اثر تعاملي معنادار سن و شيوه هاي ارائه بازخورد در آزمون
بازاكتساب

تكاليه كندتر از بزرگساالن جوان است.
درنهايت اينكه درباب حذف بازخورد در
آموزش مهارتهاي حركتي به كودكان احتياط
كرد.
شكل  .5اثر تعاملي معنادار سن و شيوههای ارائه بازخورد در آزمون بازاكتساب
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پیشنهادها و محدودیتها

با توجه به اين كه در اين مطالعه از تكليه آزمايشگاهي استفاده شده و اين قبيل مطالعات براي درك نظاممند
 تعميم نتايج آن به دنياي واقعي چندان منطقي به نظر نميرسد بنابراين انجام،يادگيري حركتي ضروري است
 ازآنجاكه در اين مطالعه.اينگونه مطالعات با استفاده از تكاليفي كه جنبه بومشناختي بيشتري دارند توصيه ميشود
 توصيه ميشود براي درك بهتر تفاوتهاي سني از دامنههاي سني،دو دامنه سني تحت بررسي قرار گرفته است
.محدودتر و دقيقتر استفاده شود تا تفاوتهاي سني در يادگيري حركتي به شكل واضحي بررسي شوند
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of two different age groups
(children and young adult) to learning of temporal-special coordination hand
movement pattern. Sixty subjects according to the age (children – young adult) and
receiving feedback (100%, omitted, self-control) were randomly divided into six
groups. This study was done in three days. All subjects practice 100 trails of
movement task in each day of first and second days. Retention tests were done in
second and third days and reacquisition test was done in the third day. Analysis of
variance (ANOVA) with repeated measures and two way ANOVA was used to data
analysis. All participants in the first day improved their accuracy across practice
trials. In the second day children did not improve their accuracy but young adult
experienced improvement across practice trials. There was not significant
difference between retention children tests but that was significant about young
adult. During the retention tests children who received 100% feedback was
significantly better than other children feedback groups and there was no
significant between young adult feedback groups. During the reacquisition test
children who received 100% feedback was significantly better than other children
feedback groups and there was no significant between young adult feedback
groups. Results from this study showed young adult are better than children in the
learning of this pattern, receiving more feedback can improve motor learning in
children (in contrast with guidance hypothesis) and we must not expect motor skill
acquisition occur in children like young adult.
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