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 ذهنی توان کم ساله 9

 3، سید حسین مرعشیان2، سیده ناهید شتاب بوشهری1محسن شهریاری

 :چکیده

 شانه باالی از پرتاب مهارت یادگیری بر ناموفقموفق و  های کوشش از پس بازخورد تاثیر مقایسه تحقیق، این هدف هدف:مقدمه و 

 . اهواز بود شهر دهنی توان کم پسر درکودکان

 استثنائی مدارس ذهنی کم توان پسر دانش آموزان تمامی را آن آماری جامعۀ و بوده نیمه تجربی پژوهش، این روش روش شناسی:

 تا 3 آموز دانش 94 آنها، میان از که دادند تشکیل نفر 222 تعداد به بودند تحصیل مشغول (39-1333سال) در که اهواز شهر دو ناحیۀ

)پس از کوشش های گروه سه در تصادفی به صورت و شدند انتخاب آماری نمونۀ به عنوان هدفمند و دردسترس روش به سال 12
در مرحله پیش آزمون برای مقایسه ی بین گروه کنترل و  . برای تجزیه و تحلیل داده ها گرفتند قرار ( ناموفق و گروه کنترل ،موفق

 تکراری با اندازه گیری یکراههتحلیل واریانس از در مرحله ی اکتساب و  تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد از روشگروه های تمرین 
 یک داری از آزمون تحلیل واریانساستفاده شد. در مراحل یاد و بین گروهی روی عامل بلوک ها برای تعیین تفاوت های درون گروهی

مورد تجزیه و   11SPSSر راهه استفاده شد. از آزمون تعقیبی توکی برای شناسایی جایگاه تفاوت ها استفاده شد و با استفاده از نرم افزا
  .تحلیل قرار گرفت

 .(P=0.35)نشد مشاهده معناداری تفاوت آزمون، پیش مرحله در گروه هر سه در کنندگان شرکت بین داد، نشان نتایج یافته ها:

 گروه یادداری و اکتساب مرحله در. داد نشان (P<0.05) معناداری تفاوت گروه سه بین یادداری و اکتساب مرحلۀ در نتایج همچنین

  .داد نشان دیگر گروه دو به نسبت بهتری عملکرد موفق های کوشش از پس بازخوردی

 یادداری مرحله و اکتساب مرحله در موفق های کوشش به بازخورد باالی تواتر که گرفت نتیجه توان می کلی طور به نتیجه گیری:

 و بهتر نقش بیرونی بازخورد که گرفت نتیجه توان می همچنین و است داشته ذهنی توان کم کودکان مهارت بهبود بر را بیشتری تاثیر
 دارد اساسی نقش یادگیری در بازخورد تحقیق، این نتایج بدست آمده ازبا توجه به . کند می ایفا درونی بازخورد به نسبت را تری بنیادی

و  دارد اساسی نقش یادگیری در بازخورد تحقیق، این نتایج بدست آمده ازبا توجه به  و باعث پیشرفت هرچه بیشتر یادگیرنده می شود.
 باعث پیشرفت هرچه بیشتر یادگیرنده می شود.
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  مقدمه

. از (1) است بوده یادگیری کردن بهینه و حرکتی اجرای رساندن اوج به حرکتی، یادگیری حیطۀ پژوهشگران و دانشمندان اغلب هدف

 بوده اند. مهارت ها یادگیری به کمک برای بهتر روشهای کشف پی در همواره حرکتی یادگیری حیطۀ در زیادی محققان رو این

 برای آنها مؤثر هدایت و یادگیرنده انرژی اتالف عدم زمان، در جویی صرفه موجب ها مهارت یادگیری برای مؤثرتر و بهتر روشهای

 موضوع این بررسی به مختلف متغیرهای دستکاری با دانشمندان میان این در است. ورزشی برنامه ریزی مهمتر اهداف به دستیابی

 به همواره که متغیرها این ازبخشید. یکی  بهبود ممکن نحو بهترین به را حرکتی مهارت یک یادگیری میتوان  چگونه که پرداخته اند

 گونه هر است. بازخورد، 9بازخورد میگذارد، تأثیر مهارت اجرای نحوة و حرکتی یادگیری کارایی بر به یقین  و پرداخته اند آن دستکاری

 و فیلم معلم، مانند خارجی منبع یک از یا فرد درونی سیستمهای طریق از میتوانند خبرهاخطاست. این  فقط نه حرکت، دربارة حسی خبر

چالش  آنچه ولی دارد، یادگیری بر مؤثری نقش افزوده بازخورد بی شک(. 2)شوند اضافه تکلیف درونی بازخورد به و ارائه تماشاچی

 های نظری پردازش و سازوکارها زیرا است، مشکل اجرا بر بازخورد مختلف انواع اثر تفسیر و تعیین. است آن است، محتوای برانگیز

 اطالعات ارائۀ هدف به باید بازخورد، مربی محتوای مورد در تصمیم گیری برای مگیل، به نظر (3) دارد وجود زمینه این در ای پیچیده

 و فراگیر پیشرفت تأیید هدف اگر و شود ارائه خطا به اطالعات مربوط باشد، مهارت اکتساب تسهیل بازخورد ارائۀ هدف اگر کند، توجه

 است عامل مهمترین بازخورد که دهد می نشان علمی مطالعات کند. تأکید صحیح حرکت های ویژگی بر باشد، فعالیت به وی ترغیب

 نمی حاصل پیشرفتی بازخورد از آگاهی بدون که است شده ثابت اَمکرر. (2) کند می کنترل را ها مهارت اجرای ونحوء یادگیری که

 حرکتی مهارت یادگیری. شود می یادگیری شدن خراب باعث آن گذاشتن کنار و است، عملی بازخورد وجود با تدریجی پیشرفت شود،

 آنچه بلکه نیست، شکی حرکتی یادگیری در افزوده بازخورد سودمند نقش مورد در .میکند ایفا حیاتی نقش شخصی هر تکالیف اجرای در

 دو در داشت. خواهد یادگیری بر تأثیری چه و است کدام بازخورد ارائۀ شیوة بهترین که است این کرده، مشغول خود به را محققان نظر

 نتایج تغییرات این بوده ایم. حرکتی یادگیری بر آن تأثیر و بازخورد زمینۀ در گرفته انجام تحقیقات در زیادی تغییرات شاهد اخیر دهۀ

 می زمینه این در کرد. پیشنهاد ارائۀ بازخورد در را جدیدی های روش و کشید چالش به بود، تأیید مورد سالها که را گذشته تحقیقات

 مهارت صحیح اجرای برای را فرد افزوده، بازخورد فرضیه، این براساس .کرد ( اشاره1399همکاران ) و 4سالمونی هدایت فرضیۀ به توان

 خطاهای دارای و دقیق غیر های کوشش به بازخورد می کند که بیان افزوده بازخورد دیگر، عبارت به .کند می هدایت تمرین طول در

 اما(. 9)است  کم خطاهای دارای و دقیق های کوشش به بازخورد از مؤثرتر می شود، هدایت صحیح حرکات به نوآموز آن در که زیاد

 مربی مدار و خودکنترلی بازخورد اثر وقتی آنها که طوری به کشید، چالش به را فرضیه این (2224) ولف و چیویاکوسکی تحقیقات نتایج

 محققان، این می کنند. بازخورد درخواست موفق های کوشش از بعد خودکنترل های آزمودنی که دریافتند کردند، مقایسه را یادگیری بر

 از بعد بازخورد که دهد می نشان، تحقیقات نتایج (. همچنین4دادند ) نسبت بازخورد انگیزشی عوامل به را گروه دو یادگیری در تفاوت

 افزوده بازخورد حرکتی، یادگیری ادبیات در می دهد.  افزایش را خودکار آمدی و نفس به اعتماد (،4درونی) انگیزة خوب کوشش های

 به نظر مورد تکلیف ماهیت مورد در اطالعات ارائۀ عنوان به اطالعاتی گیرد. نقش دربرمی را انگیزشی و اطالعاتی نقش دو هر

 بازخورد انگیزشی نقش که شود می تصور می شود. گرفته نظر در حرکت اجرای و الگو در الزم اصالحات برای راهنمایی و یادگیرنده

 و احمدی و(  2211) همکاران و بادامی .(4تقویت می کند ) را هدف اتمام به توجه و تالش ادامۀ برای تشویق تکلیف، به عالقه

                                                           
4 - Feedback 
2- Salmoni 



 … شانه باالی از پرتاب مهارت يادگیری بر ناموفق و موفق های كوشش از پس بازخورد تأثیر

3 
 

 کوششهای به بازخورد گروه برتری و نکته این به ناموفق و موفق های کوشش به بازخورد گروه روی تحقیق در نیز(  2211) همکاران

 خوب های کوشش به نسبت بد های کوشش به بازخورد بودن مؤثر بر( 1331) رایت های یافته درحالیکه اشاره ناموفق به نسبت موفق

 از پس بازخورد ارائۀ جدید، تحقیقات نتایج براساس. (1،1و9نکردند) مشاهده گروه دو بین تفاوتی نیز همکاران و باقرلی داشت، داللت

 به فقط را بازخورد نباید کاربران و مربیان و دارد یادگیری بر بیشتری تأثیر بازخورد انگیزشی نقش از استفاده با خوب های کوشش

 نقش بر بازخورد. بگیرند نظر در ،(بازخورد اطالعاتی نقش)کند تصحیح را خود خطای فراگیر شود می موجب که اطالعاتی عنوان

 در بهبود  از ای درجه می تواند نیز بازخورد اثر بر اجرا در پیشرفت و است اثرگذار یادگیری بر نیز آن که دارد تأثیر فراگیر انگیزشی

 دهد، می افزایش فراگیران در را هدف به تعهد و انگیزش مثبت بازخورد. آورد وجود به متفاوت پیچیدگی با تکالیف در را نفس به اعتماد

. (1و4) کنند می کمک خود یادگیری افزایش به باالتر سطوح با اهدافی انتخاب با مثبت بازخورد دریافت دنبال به ها آزمودنی همچنین

 یافته این، وجود با بود، قوی به نسبت ضعیف های کوشش به بازخورد برتری بیانگر( 2221) لی و بارنی مانند تحقیقات برخی نتیجۀ

 کوشش یا بزرگتر خطاهای از پس بازخورد برتری بیانگر که هدایت فرضیۀ دیدگاه با که دارد اهمیت لحاظ این از اخیر تحقیقات های

 یادگیری متغیرهای حیطه در دانش افزایش و توسعه پی در نظری جنبه از تنها نه حاضر (. مطالعه3دارد) مغایرت است، موفق های

 و سریع مؤثر، های راه دنبال به حرکتی های مهارت آموزش زمینه در که این لحاظ از مربیان به نیز کاربردی جنبه از بلکه است، حرکتی

 مرحله به کمتری وقت صرف با را فراگیرنده و کنند، ایجاد فرد در سریعتر را مهارتها این کسب و یادگیری تا هستند به صرفه تری

 .می کند کمک برساند حرکتی های مهارت یادگیری در خودکار

 جمله از متعددی عوامل گاهی اما گذارند، می سر پشت را توالی نوع یک حرکتی رشد در انسانها تمام اجتماعی، شرایط به توجه بدون

 می باعث هیجانی – حسی محرومیت دیگر طرف از و اکسیژن کمبود مسمومیت، و ضربه از ناشی های ضایعه عفونت، ژنتیکی، مسائل

 جریان زبان حتی و حرکتی هماهنگی ظریف، و درشت حرکتی های مهارت نتیجه در و شود ایجاد مشکالتی فرآیند این در که شود

 تاکنون که آن علیرغم است  ذهنی ماندگی عقب اختالالت  مشکالت این از یکی. شود مشکل دچار فرد و نکنند طی را خود طبیعی

 ذهنی ماندگی عقب و تیزهوشی علل از بسیاری هنوز هذا مع است، گردیده عنوان ذهنی ماندگی عقب برای علت هزار دو از بیش

 کل از درصد 3 حدود باشد، می فراوان مطالعات و تحقیقات بر مبتنی که المللی بین مختلف آمارهای مطابق. است مانده ناشناخته

 عادی های برنامه از استفاده به قادر و بوده ذهنی ماندگی عقب دچار ای مالحظه قابل بطور مدرسه سنین آموزان دانش و کودکان

 از عادی افراد با مقایسه در آنها یادگیری و داشته محدودتری یادگیری قدرت ذهنی توان کم افراد(. 12)باشند نمی پرورش و آموزش

 در محدودیت لحاظ از عادی افراد با افراد این فاصله شود، می تر پیچیده مسائل هرچه عالوه به. است محدود کیفی و کمی لحاظ

 به گیرند می یاد که را آنچه توانند نمی مدت، کوتاه و فوری ی حافظه در اختالل دلیل به افراد این. خورد می چشم به بیشتر یادگیری

 به آن سپردن و مطالب تکرار با بتوانند تا باشد تکراری افراد این آموزشی های برنامه باید که است علت همین به شاید. بسپارند خاطر

 عملی های زمینه از بیشتر کالمی های زمینه در فراموشی و یادگیری در محدودیت چون و شوند موفق یادگیری در مدت دراز ی حافظه

 های زمینه ی همه در ذهنی توان کم افراد که شود تصور نباید. کنند می تشویق ای حرفه کارهای به بیشتر را افراد این است،

 حد به عملی کارهای در یادگیری لحاظ از که شوند می پیدا  افرادی پذیر آموزش درگروه. دارند عمیق نارسایی و ناتوانی یادگیری،

  (.11) رسند می نیز عادی افراد متوسط

 به قادر جسمانی معلولیت علت به گاهی و جسمانی و ذهنی های ناتوانایی دلیل به اغلب استثنایی مدارس کودکان اینکه به باتوجه

 رفع برای راهی دنبال استثنایی مدارس ریزان برنامه و معلمین نیستند، جسمانی های فعالیت و بدنی تمرینات انجام و اجرای و یادگیری

 بسیار افزایش با. باشد می بازخورد است، گرفته قرار بررسی مورد گوناگون های شیوه به که متغیرهایی از یکی و بودند مشکل این
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 استفاده حداکثر و ها ناتوانی این بهبود برای درمانی مداخالت ایجاد ضرورت رشدی های ناتوانایی به ابتال ناگهانی شیوع و دهندهتکان

 راه مجدد یادگیری از ای دامنه است ممکن مهارت حرکتی یادگیری تجارب این. شود می احساس کامالً مبتال افرد های توانایی از

 مهارتهای یادگیری بر اثرگذار متغیرهای مهمترین از یکی. باشد ورزشی پیچیده مهارت یک اکتساب یا و مغزی سکته از پس رفتن

از طرف دیگر با توجه به اهمیت بنیادی و اساسی حرکت در رشد   (.12) است( عملکرد از آگاهی ازنتیجه، آگاهی) افزوده بازخورد حرکتی

های مالحظه در فعالیتی کودکان در ابعاد مختلف جسمانی، عاطفی، شناختی، بیانی و اجتماعی و همچنین افت بسیار قابلجانبههمه

دادن به رسد اهمیت نظر می در مدارس استثنایی، به بدنی برای این کودکانحرکتی کودکان استثنایی، به دلیل عدم وجود واحد تربیت

بدنی های تربیتانداز روشن در برنامهتواند به عنوان یک چشمجایگاه رشد حرکتی در کودکان مبتال به این طیف از اختالالت می

اختالل در میان کودکان و به  با توجه به درصد باالی این شود.های حمایت کننده از کودکان استثنایی نگریسته مدارس و سازمان

های های درمانی مناسب بر روی این کودکان و هم چنین تاثیری که فعالیتخصوص در کودکان سنین مدرسه و لزوم اجرای برنامه

بدنی می تواند بر روی این کودکان داشته باشد یکی از کاربردهای این تحقیق می تواند بررسی میزان تاثیر فعالیت بدنی بر روی 

نیمه تجربی، راهکارهایی را برای بهبود نسبی این کودکان  کودکان کم توان ذهنی باشد که در نهایت می تواند به عنوان یک پژوهش

ی راهکار مناسب در مورد این کودکان می توان استعدادهایی که این افراد های حرکتی ارائه دهد. در صورت ارائهدر زمینه ی مهارت

ل مورد بحث توجه کمتری به آنها می شود را شکوفا کرده و زمینه را برای پیشرفت هر چه بیشتر آنها فراهم دارند و به دلیل اختال

بنابراین محقق امیدوار است، نتایج این تحقیق قابل استفاده در سازمان آموزش و پرورش استثنایی و به خصوص  .(11و 12)آورد

های ی طراحی فعالیتبدنی در مدارس استثنایی و آغاز اقداماتی در زمینهواحد تربیت بدنی برای ارزش گذاری بیشتر بهی تربیتزیرشاخه

، نه تنها با هدف بهبود در نشانگان این کودکان بلکه با هدف پیشرفت حرکتی و یادگیریحرکتی پیچیده ویژه کودکان مبتال به اختالل 

بنیادی برای دستیابی به سطوح باالتر رشد شناختی، روانی، بیانی، نیاز و ی پیشرشد حرکتی به عنوان یک مرحلهیادگیری و  در

 اجتماعی و اخالقی خواهد بود.

 تاثیر تواند می ناموفق موفق و های کوشش از بعد بازخورد ارائه آیا: باشد می زیر سوال به پاسخ دنبال به محقق تحقیق این در بنابراین،

 وجود کودکان در نتیجه از آگاهی بازخورد نوع دو این بین تفاوتی آیا باشد؟ داشته ذهنی توان کم کودکات حرکتی یادگیری بر متفاوتی

 شانۀ باالی از پرتاب مهارت یادگیری بر پس از کوشش های موفق و ناموفق بازخورد تأثیر بررسی ما، هدف دیگر عبارت به دارد؟

 می باشد. کودکان پسر کم توان ذهنی

 شناسی روش

 شهر دو ناحیۀ سالۀ 3 تا 12 آموزان مدارس استثنایی دانش کلیۀ تحقیق آماری جامعۀ. است تجربی نیمه نوع از حاضر تحقیق روش

یک مدرسه پسرانه کم توان ذهنی )آموزش پذیر( به  فوق الذکرجامعه از بین مدارس  بودند. 1339 تحصیلی سال دوم نیمسال در اهواز

گونه سال هیچ 3-12نفر در دامنه سنی  94آموزان مدرسه مجموعا روش خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شد و از میان دانش

 آزمون، پیش مرحله از پس. انتخاب شد هدفمند در دسترس و صورت بهسابقه شرکت در برنامه حرکتی پرتاب از باالی شانه نداشتند، 

 برنامه در شرکت سابقه گونه یچدانش آموزان ه .گرفتند قرار( کنترل گروه1 و تجربی گروه2)تایی 14 گروه سه در تصادفی طور به

شایان ذکر است که این دانش آموزان بر اساس ناتوانی حرکتی که داشتند و طبق سوابق حرکتی  نداشتند. شانه باالی از پرتاب حرکتی

از مدیر مدرسه و معلم ورزش گزارش کردیم، در این آزمون حرکتی که شامل پرتاب توپ تنیس به سمت دوایر متحد المرکز بود  که

 هیچ گونه سابقه در انجام این حرکت را نداشتند.



 … شانه باالی از پرتاب مهارت يادگیری بر ناموفق و موفق های كوشش از پس بازخورد تأثیر

5 
 

 ها آزمودنی چشم بستن برای ای وسیله پرتاب، برای تنیس توپ چهار شامل تحقیق این در استفاده مورد ابزارگیری:  اندازه ابزار

 همکاران و لوسیانا تحقیق در شده استفاده تکلیف همانند تحقیق این در استفاده مورد تکلیف .بود زمین روی هدف یک و پرتاب هنگام

 122 ،... ،32 ،22 ،12 های شعاع با متحدالمرکز دایره 12 از نظر مورد هدف. بود زمین روی بر هدف یک شامل که باشد می( 2212)

 ها آزمودنی تکلیف و دارد ارتجاعی حالت که تنیس توپ ها پرتاب دقت گیری اندازه منظور به که دارد امتیاز 12 دایره هر که سانتیمتر

 .مشکی بود بند چشم هدف سمت به توپ هدایت و تنیس توپ با شانه باالی از پرتاب

 

 زمین روی مدور هدف. 2 شکل

 امتیازدهی نحوة

 امتیاز 12 دایره رینی تبیرون و تا آخرین امتیاز 122 شامل مرکز از دایره هر و بود شده تشکیل مرکز هم دایرة 12 از هدف اینکه به توجه

 می فرود دیگر مناطق از یکی در اگر و 122 امتیاز آمد، می فرود مرکز هدف در پرتابه اگر که بود شکل این به گذاری نمره نحوة داشت،

 (12)شد می ثبت آزمودنی برای صفر امتیاز خورد، نمی هدف به پرتاب اگر و... و 12،92،32 امتیازهای آمد،

 :ای تحقیقاجر روش

 کردند. می پرتاب داشت، قرار زمین روی که هدفی سوی به خود برتر دست با را پرتابه می بایست آزمودنی ها تکلیف این اجرای برای

 سانتی 12 شعاع به هم مرکزی دوایر از که هدفی سمت به و گرفتند می قرار داشت، فاصله هدف از متر 3 که خطی پشت آزمودنی ها

همه  برای را شانه باالی از توپ پرتاب چگونگی آزمونگر ابتدا گروه، هر کار شروع از قبل می کردند. روی نشانه بود، شده تعیین متر

 آشنا برای را برتر دست با شانه باالی از پرتاب بار پنج داشت اجازه آزمودنی هر سپس کرد. اجرا را آن بار یک و داد توضیح آزمودنی ها

 رت)دست راست( ب دست با مرحلۀ پیش آزمون، اکتساب، یادداری فوری و تاخیری چهار شامل تحقیق این .دهد انجام تکلیف با شدن

 زمین روی از متری سه فاصلۀ با خاکی تنیس توپ با شانه باالی از پرتاب 12 شامل اول روز در آزمون شد. پیش اجرا روز سه در که بود

 طول دست، طول وزن، قد، سن، براساس ها آزمودنی سپس .گرفت انجام بازخورد بدون بسته چشمان با ،)دست راست( برتر دست با

 در .شدند تقسیم کنترل به کوشش های موفق، بازخورد به کوشش های ناموفق و بازخورد گروه سه به آزمون پیش های نمره و بازو
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 در هدف دیدن از جلوگیری منظور به دادند. انجام بود، کوششی 12 بلوک شش شامل که پرتاب 12 آزمودنیها )تمرین( اکتساب مرحلۀ

 و جهت حسب بر نتیجه از آگاهی بازخورد و شد تقسیم بخش چهار به هدف منطقۀ .شد بسته بند چشم با ها آزمودنی چشم پرتاب، حین

 دقت تعیین منظور به همچنین .می شد ارائه کالمی صورت به نیز و راست و چپ کوتاه، بلند، صورت به هدف مرکز از ها پرتاب مسافت

 معنی به دور و سانتیمتر 42 تا 12 شعاع دارای های دایره معنی به نزدیک که ای گونه به شد استفاده دور یا نزدیک کلمات از پرتاب

 بیاید فرود سانتیمتری 92 شعاع به ی دایره درون و چپ قسمت در توپ اگر نمونه برای. بود  سانتیمتری 32 تا 12 شعاع به های دایره

 داده اطالع آزمودنی به بیاید فرود سانتیمتر 12 شعاع به ی دایره درون توپ صورتیکه در. دور چپ: بود ترتیب بدین بازخورد ی ارائه

 به و موفق های کوشش از بعد فقط موفق های کوشش گروه های آزمودنی به. است داده انجام درست کامال را پرتاب که میشد

 در فرد عملکرد میانگین اساس بر اجرا دقت. شد داده بازخورد ناموفق های کوشش از بعد فقط ناموفق های کوشش گروه های آزمودنی

 را آزمودنی دست آزمونگر که ترتیب بدین) حسی و تجویزی شکل به کالمی بازخورد ارائه نحوه تحقیق این در. شد ارزیابی ها کوشش

 آخرین اتمام از دقیقه 12 گذشت از پس ها، گروه در بالفاصله یادداری آزمون .بود( دهد می یاد او به را بهتر پرتاب نحوه و گرفته

 دقیقه 12بالفاصله، انتقال آزمون و شد اجرا آزمون پیش همانند تمرین، اتمام از بعد ساعت 29 تأخیری آزمون یادداری و تمرینی کوشش

 تغییر با بازخورد دریافت بدون بسته، چشمان با پرتاب 12 شامل که بعد، ساعت 29 تأخیری انتقال آزمون و تمرین آخرین اتمام از بعد

 شد. اجرا متر 9 به متر 3 از فاصله

 از پیش .شد استفاده توصیفی آمار عنوان به معیار انحراف و میانگین از آماری، وتحلیل تجزیه منظور به تحقیق: آماری های روش

 .شد استفاده ها واریانس همگنیبرا  لون آزمون از و ها داده نرمال توزیع بررسی برای اسمیرنوف کولموگروف آزمون از ها داده بررسی

 روی تکراری گیری اندازه با (3)گروه( ×  1) )بلوک( یکراهه واریانس تحلیل از ها واریانس همگنی و ها داده نرمال توزیع بررسی از پس

 از همچنین. شد استفاده اکتساب مرحلۀ در گروهی بین و نگروهی درو تفاوتهای بررسی برای استنباطی آمار عنوان به ها بلوک عامل

 تحلیل آزمون از .شد استفاده گروهی بین و گروهی درون عوامل برای تها تفاو جایگاه کردن مشخص برای توکی تعقیبی آزمون

 استفادهفوری و تاخیری  یادداری مرحلۀ در ها یافته تحلیل برای و آزمون،ش پی مرحلۀ در ها گروه سازین همسا برای یکراهه واریانس

 قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS16  افزار نرم از استفاده با و شد استفاده ها تفاوت جایگاه شناسایی برای توکی تعقیبی آزمون از.شد

 .گرفت

 تحقیق های یافته و نتایج
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 مختلف آزمون مراحل طی شانه باالی از پرتاب مهارت اجرای دقت. 2نمودار

و  اکتساب مرحله در. است گردیده کنندگان شرکت اجرای پیشرفت باعث تمرینی دوره یک شود می مشاهده 1نمودار  در که طور همان

 های کوشش گروه از بعد. آوردند بدست دیگر های گروه به نسبت باالتری امتیازات کوشش های موفق گروه های آزمودنی یادداری

 مراحل در ها گروه بین تفاوت بررسی از پیش. کردند کسب باالتری امتیازات ترتیب به کنترل و ناموفق های کوشش های گروهموفق 

 توجه با .پرداختیم آزمون پیش مرحلۀ در ها گروه همسان آزمون به گروهی بین واریانس تحلیل آزمون از استفاده با یادداری و اکتساب

 سه هر در کنندگان شرکت بین داری معنی تفاوت (2η ،34.2=sig ،12.1=29،3F=121.2) ها گروه بین داری معنی سطح وجود عدم به

 .است گرفته صورت تصادفی صورت به گروهبندی بنابراین. ندارد وجود گروه

 مرحله اکتساب طیبا اندازه گیری تکراری  و درون گروهی تحلیل واریانس بین گروهی .2جدول 

 
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 مقدار
F 

 سطح

معنی  
 داری

بین 
 گروهی

39/921 2 19/213 
24/9 221/2 

درون 
 گروهی

93/329 41 11/33 

 - 49 23/1142 کل
  

 معنا دار است >P 50/5*در سطح 
 معنی تفاوت( P ،0.469=2η=0.001) گروه ها بین معنی داری سطح وجود به توجه با می گردد مشاهده 1 جدول در که همانطور

 تعقیبی آزمون از ها گروه بین معنادار تفاوت مشاهدة برای .دارد وجود اکتساب مرحله در گروه سه هر در کنندگان شرکت بین داری

 ناموفق با کوشش هایی پس از کوشش های موفق بازخورد گروه بین را معناداری تفاوت توکی تعقیبی آزمون نتایج .شد استفاده توکی

0

10

20

30

40

50

60

70

پیش 

آزمون

بلوک اول بلوک دوم مبلوک سو بلوک  

چهارم

بلوک  

پنجم

بلوک  

ششم

یادداری  

فوری

یادداری  

تأخیری

کوشش های موفق

کوشش های ناموفق

کنترل



 89ه بیست و نهم / بهار و تابستان پژوهشنامة مديريت ورزشي و رفتار حركتي/ سال پانزدهم / شمار 

(0.003=P و کنترل )(0.001=P)  نشان داد. همچنین بین گروه های بازخورد پس از کوشش های ناموفق با گروه کنترل

(0.002=P) شد مشاهده معناداری تفاوت. 

 .می دهد نشان فوری یادداری مرحلۀ در گروهی بین تحلیل واریانس آزمون با را ها پرتاب نتایج 2جدول

  فوری . نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه در مرحله یادداری1جدول

منبع 
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 مقدار
 F 

 سطح 
-معنی

 داری
بین 

 گروهی
99/1911 2 11/124 

 
13/23 

 
درون  221/2

 گروهی
12/412 41 93/22 

 - 49 31/2399 کل

، را بین ( P ،0.76=2η=0.001)شود، نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه تفاوت معنی داری مشاهده می 2همانطور که در جدول 

نشان دادبه منظور بررسی جایگاه تفاوت ها از آزمون پیگردی توکی استفاده گردید که  فوری گروه های تمرینی طی مرحله یادداری

(، همچنین =P 0.001کنترل ) و (P=0.003)موفقنا موفق با گروه های پس از کوشش هایی بازخوردنشان می دهد بین گروه 

 ( تفاوت معناداری وجود دارد. =P 0.002) کنترلبا  بازخورد پس از کوشش های ناموفقبین گروه 

 .می دهد نشان یادداری تأخیری مرحلۀ در گروهی بین تحلیل واریانس آزمون با را ها پرتاب نتایج 3جدول

  تأخیری . نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه در مرحله یادداری3جدول

منبع 
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 مقدار
 F 

 سطح 
-معنی

 داری
بین 

 گروهی
34/1112 2 32/491 

 
19/21 

 
درون  222/2

 گروهی
94/429 41 14/11 

 - 49 92/2219 کل

 

، را بین گروه ( P ،0.56=2η=0.002)شود، نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه تفاوت معنی داری مشاهده می 3همانطور که در جدول 

نشان می های تمرینی طی مرحله یادداری تأخیری نشان دادبه منظور بررسی جایگاه تفاوت ها از آزمون پیگردی توکی استفاده گردید که 

بازخورد (، همچنین بین گروه =P 0.001( و کنترل )P=0.002)ناموفق موفق با گروه های پس از کوشش هایی بازخورددهد بین گروه 

 ( تفاوت معناداری وجود دارد.=P 0.001با کنترل ) کوشش های ناموفقپس از 

 

 گیری نتیجه و بحث
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 درکودکان شانه باالی از پرتاب مهارت یادگیری بر ناموفق موفق و های کوشش از پس بازخورد تاثیر ی مقایسه هدف با تحقیق این

 بازخورد که است مسئله این بیانگر تحقیق، این نتایج. گرفت انجام  یادداری فوری و تأخیری و اکتساب مراحل در ذهنی توان کم پسر

 های یادگیری بر که است متغیرهایی مؤثرترین و ترین قوی از یکی بازخورد که گفته این و دارد اساسی نقش یادگیری در کلی طور به

 باالی تواتر با بهتر اکتساب مرحله در یادگیری و اجرا دهنده نشان نتایج. میگیرد قرار مجدد تأیید مورد است، مؤثر حرکتی های مهارت

 بیرونی یا درونی بازخورد کمک به فراگیرنده اگر و خطاست و نتیجه از آگاهی یادگیری، اساس .بودپس از کوشش های موفق  بازخورد

 پایدار و سریع یادگیری سبب نتیجه، از آگاهی شکل به بیرونی بازخورد شد. نخواهد منجر یادگیری به تمرین نشود، آگاه خود خطای از

 حاضر پژوهش نتایج با و است اساسی یادگیری حصول برای بیرونی چه و درونی منابع از ناشی چه خطا، به مربوط خبرهای و شود می

  .دارد کامل همخوانی

 یادگیرنده های ویژگی تکلیف، پیامدهای تعامل کند می پیشنهاد که است موافق چالش نقطۀ چارچوب پیشگویی با حاضر تحقیق نتایج

 تمرین مزایای آن در که دارد وجود چالش بهینه نقطۀ یک. گذارد می تاثیر تمرین طی یادگیرنده درگیری سطح بر تمرینی شرایط و

 نقطۀ از فراتر چالش سطح اگر.  طلبد می را یادگیری با مناسب شناختی سطح تمرین که علت این به است، بیشینه یادگیری برای

 مزایای بنابراین است، یادگیرنده اطالعات پردازش قابلیت از بیش که باشد شناختی تالش نتیجه، است ممکن باشد، بهینه چالش

 قابلیت با های یادگیرنده برای بهینه چالش نقطۀ این که کند می پیشگویی چالش نقطۀ چارچوب همچنین. کند می مختل را یادگیری

 در را یادگیری که تمرینی شرایط بنابراین(. 19)است متفاوت بزرگساالن و کودکان مانند متفاوت مهارت سطح و اطالعات پردازش

 اطالعات پردازش قابلیت کودکان اینکه به توجه با. باشد مثمرثمر و مفید کودکان برای نیست ممکن بخشد، می سرعت بزرگساالن

 بیشتر فراوانی سبب مسئله این و کنند می جبران خود شدة دریافت بیرونی اطالعات با را آن بنابراین دارند، بزرگساالن به نسبت کمتری

 .شود می دریافتی بازخورد

 نقطۀ از بیش تحقیق این در شده برده کار به خطا از دهنده آگاهی البته و انگیزشی و مثبت بازخورد ریزی برنامه گفت توان می رو ازاین

 کرده سخت را اطالعات پردازش قابلیت که داشته نیاز شناختی تالش از ای درجه به و بوده ذهنی توان کم کودکان در بهینه چالش

مثبت و  بصورت که های موفق کوشش از پس بازخوردی شرایط در که است انتظار مورد نتیجه این نظری مبانی به توجه با. است

 تأثیر دلیل به شود، می ارائهKRموفق  کوشش هر  پس از که هنگامی. کنند عمل بهتر اکتساب مرحله در افراد میشود ارائه انگیزشی

 به شدیدا یادگیرنده روش این در حال این با. یابد می بهبود را یادگیری و اجرا( انرژی افزایش و انگیزش راهنمایی، مانند) موقتی عوامل

متاسفانه در تحقیق حاضر .  شود می مواجه مشکل با ضروری اطالعات گونه این پردازش درواقع و شده وابسته بازخوردی اطالعات

پیشینه های مشابه که بر روی افراد استثنایی انجام شده، کمتر انجام شده است و محقق به ناچار از تحقیقاتی که بر روی جامعه عادی 

در رشد (.  از طرف دیگر با توجه به اهمیت بنیادی و اساسی حرکت  صورت گرفته در بخش بحث و نتیجه گیری استفاده کرده است.

های مالحظه در فعالیتی کودکان در ابعاد مختلف جسمانی، عاطفی، شناختی، بیانی و اجتماعی و همچنین افت بسیار قابلجانبههمه

دادن به رسد اهمیت نظر می بدنی برای این کودکان در مدارس استثنایی، بهحرکتی کودکان استثنایی، به دلیل عدم وجود واحد تربیت

بدنی های تربیتانداز روشن در برنامهتواند به عنوان یک چشمحرکتی در کودکان مبتال به این طیف از اختالالت می جایگاه رشد

با توجه به درصد باالی این اختالل در میان کودکان و به  شود.های حمایت کننده از کودکان استثنایی نگریسته مدارس و سازمان

های های درمانی مناسب بر روی این کودکان و هم چنین تاثیری که فعالیتاجرای برنامه خصوص در کودکان سنین مدرسه و لزوم

بدنی می تواند بر روی این کودکان داشته باشد یکی از کاربردهای این تحقیق می تواند بررسی میزان تاثیر فعالیت بدنی بر روی 

نیمه تجربی، راهکارهایی را برای بهبود نسبی این کودکان  وهشکودکان کم توان ذهنی باشد که در نهایت می تواند به عنوان یک پژ
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ی راهکار مناسب در مورد این کودکان می توان استعدادهایی که این افراد های حرکتی ارائه دهد. در صورت ارائهدر زمینه ی مهارت

 .را برای پیشرفت هر چه بیشتر آنها فراهم آورددارند و به دلیل اختالل مورد بحث توجه کمتری به آنها می شود را شکوفا کرده و زمینه 

اکتساب و  در مرحله ناموفق و موفق های کوشش از پس بازخورد تواتر مختلف های حالت بین که داد نشان تحقیق حاضر های یافته

 مراحل اکتساب و در که دارد، وجود معناداری تفاوت ذهنی توان کم کودکان شانه باالی از پرتاب مهارت فوری و تأخیری یادداری

. داشتند دیگر گروه دو به نسبت را بهتری عملکرد موفق های کوشش از پس بازخوردی گروه های یادداری فوری و تأخیری آزمودنی

 و آبادی فتح نقدی نتایج و( 2213) حدادی ،(2219) همکاران و زاده غریب ،(2219) همکاران و بروجنی پناهی تحقیق نتایج با همچنین

مرحله  در  (1332) همکاران و صائمی (،1333پورآذر و همکاران) ،(2213) همکاران و نژاد لطفی(، 1333عبداهلل تک ) ،(2219) همکاران

 از موفق های کوشش به بازخورد فواید که میدهد نشان اکتساب مرحلۀ در تحقیق نتایج. (14-22دارد) همخوانی یادداری اکتساب و

 طول در ها آزمودنی تجربۀ به علت است ممکن که نیست معنادار تفاوت این هرچند شود، می نمایان تمرین ابتدایی جلسات همان

 اینکه به باتوجه دارد.  همخوانی همکاران و احمدی یافته های با نتیجه این. شود می مشاهده برتری این باشد. ولی تمرینی جلسات

 کاهش به مسئله این می رسد به نظر میکند، تشویق تری دقیق حرکات تکرار به را آزمودنی خوب اجرای از پس بازخورد دریافت

 میانجامد.از بازخورد اجزای بین ارتباط سریعتر کشف به امر این و شود می منجر رد ادراکی در ثبات و طرحواره ایجاد و پاسخ تغییرپذیری

 اثر نوع دارد احتمال علت همین به و کند پیدا کافی تبحر حرکت انجام در فرد که است شده موجب زیاد و تکرارهای متوالی طرفی

 به بازخورد های گروه برتری دالیل از دیگر یکی احتماالً .نشود مشاهده اکتساب مرحلۀ در لحاظ این از تفاوتی و برود بین از بازخورد

 آنها موفق های کوشش به که عالقه مندند آنها که است این به آزمودنی ها ، این در تمایل که ناموفق، به نسبت موفق های کوشش

 طی در خطا همکاران،کاهش و ماکسول گفته به که باشد این تواند می خوانی هم این دلیل. شد مشاهده نیز شود. تحقیق داده بازخورد

 اینکه به توجه با. کند می فراهم را ناخودآگاهانه یادگیری نوعی بنابراین، کند، می موفق حرکات تکرار به تشویق را فراگیران تمرین

 می جبران خود شدة دریافت بیرونی اطالعات با را آن بنابراین دارند، بزرگساالن به نسبت کمتری اطالعات پردازش قابلیت کودکان

 مثال، برای. یابد می افزایش سن با بازخورد از استفاده توانایی همچنین. شود می دریافتی بازخورد بیشتر فراوانی سبب مسئله این و کنند

 که کند می جبران را کودکان پردازشی های محدودیت نتیجه از آگاهی بازخورد بیشتر تواتر که دادند نشان( 1392) همکاران و نیویل

 توان می را کودکان اطالعات پردازش قابلیت در کمبود که گفت توان می بنابراین. است پایین تواتر به نسبت مؤثرتر یادگیری آن نتیجۀ

 به شد ارائه انگیزشی بصورت که موفق و مثبت بازخورد شرایط حاضر تحقیق در که طور همان کرد، جبران بیشتر بازخورد ارائۀ با

  شد. منجر کودکان در  اکتساب و تمرین مرحله در بهتری یادگیری

 دست نتیجه این به خود تحقیقات در( 1331)  همکاران و رایت و( 1333)  رولدو و چن کاراف ،(2211) همکاران و کمیلی تحقیق

 شود، می اجرا انسجام در هم و دقت در هم بهتر، یادگیری به منجر ضعیف های کوشش های کوشش به بازخورد ارائه که یافتند

 ارائه که دادند نشان نیز( 1394) همکاران و باقرلی. (23-24است) ناهمخوان یادداری مرحله در حاضر تحقیق با نتایج این بنابراین

 روش کاربرد به توان می را ها ناهمخوانی این علت. است مفیدتر یادداری مرحله در یادگیری برای ضعیف های کوشش از پس بازخورد

 این در بازخورد تواتر کنترل عدم همچنین و حاضر تحقیق با مقایسه در ضعیف و خوب های کوشش تعیین و ارزیابی در متفاوت های

 .(21اند) کرده استفاده ضعیف و خوب های کوشش تعیین برای ای دامنه رویکرد از تحقیقات این اکثر که طوری به داد، نسبت تحقیقات

 خطا شناسایی قابلیت ناموفق های کوشش به نسبت موفق های کوشش از پس بازخورد دادن مرحله در که است این مطالعه این نتیجه

 آن منفی و مثبت بازخورد از غیر دیگری های جنبه از پرداختند خطا شناسایی قابلیت موضوع به که قبلی تحقیقات. دهد می افزایش را

 برآورد را خود خطاهای تمرین طول در که گروهی دادند نشان خود تحقیق در( 1319)  ویتز و هوگانویان مثال، برای. کردهاند بررسی را
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 مهم نکته دو به محققان مطالعه این در. داشتند بهتری عملکرد دادند نمی انجام برآوردی هیچگونه که گروهی به نسبت کردند می

 های جنبه به آزمودنی میشود موجب خطا برآورد اینکه دوم و مییابد افزایش خطا برآورد واسطه به یادگیری اینکه اول اند، کرده اشاره

 .(21شود ) می بیشتر یادگیری به منجر خود این که کند توجه تکلیف از دیگری

اغلب از خود نشان داد. های دیگر با تواتر باال عملکرد بهتری را نسبت به گروه موفق بنابراین، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گروه 

انجام گرفته شده است، عموماً در زمینه اکتساب مجدد یک مهارت بویژه  کم توان ذهنیتحقیقاتی که در خصوص افراد مبتال به 

گونه زمره زندگی بوده است. در این تحقیق تکلیف مورد نظر یک مهارت جدید است که افراد مورد مطالعه هیچهای بنیادی و رومهارت

( دارای اشکال در عملکرد حرکتی)بدلیل ضایعه ایجاد شدهمذکور ای را در رابطه با آن نداشتند. همچنین، افراد مبتال به عارضه تجربه

کل نیستند و این افراد توانایی اکتساب، یادداری یک مهارت حرکتی جدید را تحت شرایط ارائه ریزی حرکتی دچار مشهستند و در برنامه

باشند که این یافته با تحقیق کارولمن و همکاران که بر روی یک حرکت ریتمی توسط دو دست در کودکان بازخورد افزوده دارا می

دارای اشکال در عملکرد حرکتی  کم توان ذهنییماران دارای ضایعه بود مطابقت دارد و نشان داد که بکم توان ذهنی دارای ضایعه 

ن استنباط کرد که افراد توابخشند. لذا میریزی حرکتی مشکلی ندارند و با گرفتن بازخورد عملکرد خود را بهبود میهستند ولی در برنامه

های مختلف ارائه بازخورد)تواترهای بازخوردی دیگر، حالتباشند. از سوی های جدید را دارا میقابلیت یادگیری مهارتکم توان ذهنی 

ترتیب، با افراد با تواتر باالتر بازخورد یک مهارت حرکتی جدید را بهتر یاد بگیرند. بدیناین سازد که مختلف( این امکان را فراهم می

اسب در جهت باال بردن سطح یادگیری این افراد توانیم یک برنامه توانبخشی منهای تحقیقات دیگر میها و یافتهتوجه به این یافته
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