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 چکیده

مبتال به  ۀسال 90کودکان تکليفی پرتابی در يادگيري  کنترلی برخودر بازخورد ثا ۀمطالع ،حاضرر پژوهش هدف از 

مبتال به اختالالت طيف  ۀسال 90کودک  10شامل  آماري پژوهش ۀنمون .اختالالت طيف اوتيسر  شرهر همدان بود  

 مهارتبه تمرين  گرفته وشده قرار جفتو  بازخورد خودکنترلیگروه  دو درصرورت تارادفی   هاوتيسر  بود که ب 

منظور ممانعت از آگاهی نسبت به. پرداختندکوششی  90بلوک  6برتر در گرمی لوبيا با دست غير 900 ۀپرتاب کيس

گروه بازخورد سرروي از که هر زمانطول تمرين در. اسررتفاده گرديدبدون ديد  عينر  غواصرری  از ،بره نتراي   

ارائه  هابه آن صورت کالمیهخطا بود ب ۀجهت و انداز ۀدهندبازخوردي که نشان ،شرد درخواسرت می  خودکنترلی

بازخوردي  ۀهمان برنام شررده با آزمودنی در گروه بازخورد خودکنترلی ني به فرد جفت ،در همين زمان .شرردمی

 ،ساعت 11ا بود. پس از هسوي آزمودنیتوانايی کنترل دريافت بازخورد از ،تنها تفاوت مابين دو گروه .ارائه گرديد

کوشررش بدون دريافت بازخورد بود شرررکت نمودند. تم يه و  90ها در آزمون يادداري که شررامل انما  آزمودنی

و آزمون تی نشرران داد تفاوت مابين گروه  هاي مکررگيريبا اندازه تحليل واريانس طريق آزمونها ازتحليل داده

در آزمون يادداري اين تفاوت  اما ؛دار نبودااکتسرراب معن ۀطول مرحلدرشررده کنترلی و گروه جفتبازخورد خود

 کنترلیصررورت خودهب بازخورد ۀئباشررد که اراييد ممددي بر اين نکته میأها تاين يافته .(P≤0.05) دار بودامعن

ي ش يند يادگيري و اف ايش انگاتر يادگيرنده در فردليل درگيري فعاالنههب حتی در کودکران با اختالالت ننتيکی 

 د.باشمی يادگيري سودمند برايدر يادگيرنده 

 

 يادگيري اجرا، ،، يادداريکنترلیخودبازخورد  اوتيس ، کلیدی:گانواژ 
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 مقدمه
بر تصور  هامطرح است. مدتهای حرکتی عنوان يک فاکتور مهم در اجرا و يادگیری مهارتبازخورد به 

امر به اين عقیدة عمومی  باشد. اينمیو اجرا صورت متواتر به سود يادگیری بازخورد به ۀارائ اين بود که

افزايش بازخورد نیز مانند راهنمايی بدنی منجر . منجر شد که تواتر بازخورد بايد تا حد ممكن زياد باشد

رکت شكل صحیح ح سرعت اصالح و به اين وسیلهتواند خطا را بهشود و فراگیرنده میبه اصالح حرکت می

یز به بازخورد ن ،شودگونه که به راهنمايی متكی میست که فراگیرنده همانا را حفظ کند. مشكل اينجا

شود. جای بازخوردهای درونی برای انجام صحیح حرکت به بازخورد بیرونی متكی میکند و بهاتكا پیدا می

ی اين اساس ۀيادگیری و عملكرد حرکتی دارد و مسئلای در مالحظهتأثیر قابل ،توان گفت که بازخوردمی

نكته است که چه میزان اطالعات و در چه زمانی به فراگیرنده داده شود تا بیشترين تأثیر را بر يادگیری 

 .(1ـ3و عملكرد حرکتی داشته باشد )

که توسط سالمونی  1هدايت ۀفرضی ويژهبهو در اين زمینه  شواهد پژوهشیاکثر  حال، با استناد بهاينبا

 باشد.مطلوب نمیبرای يادگیری  %111 تواتر نسبیبیان نمود که  توانمی بیان گرديد 2اشمیت و والتر

ارائه شود، احتمال  %111گیری وجود دارد که اگر بازخورد با تواتر شواهد کافی برای اين نتیجه ،واقعدر

بازخورد، اجرا  ۀارائ های عدمدر موقعیت تا ودشاين وابستگی باعث می .وابستگی فرد به آن زياد است

 (.4ـ11) ضعیف شود

صورت میانگین، هبازخورد ب ۀتوان به ارائهای متعددی جهت کاهش تواتر بازخورد وجود دارد که میروش 

منظور ممانعت از آثار بازخورد به ۀهای ارائاشاره نمود. يكی ديگر از روش غیرهای و خالصه، دامنه

بازخورد زمانی است که  ۀارائ ،در اين روش .باشدمی 3کنترلیخودصورت هببازخورد  ۀارائ ،آور آنوابستگی

 نمايد.را طلب می آن خودش آزمودنی

های حرکتی کنترلی بر يادگیری مهارتاستفاده از بازخورد خودحاکی از آثار سودمند  هاپژوهشنتايج 

( در تكلیفی پرتابی به آثار سودمند بازخورد 1991و همكاران ) 4جنل ،مثالعنوانهب ؛(12ـ11) باشندمی

شده کردند در مقايسه با گروه جفتزمان دريافت بازخورد را کنترل می شانکنترلی در گروهی که خودخود

يادگیری بهتری را از خود به نمايش  ،ها در آزمون يادداریپرداختند و نشان دادند که اين گروه از آزمودنی

 .(12گذاشتند )
                                                           
1. Guidance hypothesis 

2. Salmoni, Schmidt and Walter 

3. Self- controlled feedback 

4. Janelle 
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بندی متوالی استفاده شده بود که در آن از تكلیف زمان پژوهشی( در 2112) 1چیوياکوسكی و ولف

ها به دو گروه آزمودنی ،. در اين پژوهشدادندها بازخورد ارائه خصوص زمان کل حرکت به آزمودنیدر

 های گروه بازخوردبه آزمودنیخصوص زمان کل حرکت، در .تقسیم شدندشده کنترلی و جفتخود بازخورد

شده که گروه جفتدرحالی ؛شدشد بازخورد ارائه میخواست میها درسوی آنازکه کنترلی هر زمان خود

کنترلی هم در آزمون يادداری و هم در نتايج نشان داد گروه بازخورد خود .از اين قاعده مستثنی بودند

 (.15شده نشان دادند )مقايسه با گروه جفتانتقال نتايج بهتری درآزمون 

( 1391 ؛1322(، نزاکت حسینی و همكاران )2112و همكاران ) 3(، نگوين2111(، ولف )2115) 2هارتمن

های بر يادگیری مهارتلی خودکنترمورد اثرات بازخورد رهای خود دپژوهشدر ( 2111) 4و پاترسون

 (.11-21مشابهی دست يافتند )حرکتی به نتايج 

وسكی چیوياک ،باشدهای بزرگسال متمرکز میکنترلی بر آزمودنیکه بیشتر مطالعات بازخورد خودحالیدر

ساله  11های دکنترلی در بچهخو ۀبا عنوان مزايای يادگیری آگاهی از نتیج پژوهشی( در 2112و ولف )

ساله پرداختند و نشان دادند که  11پرتابی در کودکان کنترلی در مهارتی به بررسی آثار بازخورد خود

(. 14) شده بودکنترلی باالتر از گروه جفتهای دقت تكلیف پرتابی در آزمون يادداری برای گروه خودنمره

تند و درصدد پاسخ به اين ها پرداخهای درخواستی آزمودنیچیوياکوسكی و ولف در ادامه به بررسی تواتر

( تفاوتی وجود دارد %3/39تواتر باال ) ( و%4/2) نبین درخواست بازخورد با تواتر پايیآيا  ال برآمدند کهؤس

رد کردند عملكنتايج نشان داد که کودکانی که بازخورد با تواتر باال درخواست می ،نهايتيا خیر که در

 (.22بهتری نسبت به گروه ديگر داشتند )

اين جامعه دهند و ف اوتیسم تشكیل میرا افرادی با اختالالت طیجمعیت جامعه  %4تا  1 تقريباًکه آنجااز

 ۀلذا ضرورت توجه بیشتر به اين جامع ؛باشددر پردازش اطالعات حسی و يادگیری دچار اختالل می

صدد های مختلف دربیشتر در زمینه مطالعاتبا انجام  یمتا بتوان باشدمیرشد محسوس حالنیازمند و در

اندک در  هایپژوهش ةدهندنشان ،پژوهشی. مرور ادبیات (23،24) آيیمها برمشكالت آنای از رفع پاره

وی ر که بر هايیپژوهش ةدهندنشان ،باشد و جستجو در منابعوی اين جامعه میر های مختلف برزمینه

ه وان بتو تنها می باشدنمیدارای اختالالت طیف اوتیسم متمرکز شده باشد  ۀنظر در جامعموضوع مورد

 اشاره نمود باشدمی های مغزیو فلج م داونهمانند سندرو ؛وی ساير اختالالتر اندک که بر مطالعات

(21،21). 
                                                           
1. Wulf and Chiviacowsky 

2. Hartman 

3. Nguyen  

4. Paterson 
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ثیرات تواتر آگاهی از نتیجه بر يادگیری مهارت أ( در پژوهشی ت2112) 1ماکادو، چیاکوسكی و مارکوس

وم سندرال به ـافراد مبتدر وده و بیان نمودند که ــبتال به سندروم داون را بررسی نمــحرکتی افراد م

 (.25) تفاوتی وجود نداردبازخورد و زياد تواتر کم مابین  ،داون

وی ر کنترلی بردر پژوهشی به بررسی آثار بازخورد خود (2112) 2ماکادو و ريدبرگچیاکوسكی، ولف، 

کنترلی در تكلیف گروه بازخورد خود ،در اين پژوهش .بزرگساالن مبتال به سندروم داون پرداختند

شده نتايج بهتری را در آزمون يادداری از خود نشان مقايسه با گروه جفتجايی خطی يک میله درهجاب

ی کنترلتوان بیان نمود که بزرگساالن مبتال به سندروم داون نیز از مزايای بازخورد خوددادند که می

 (. 21شوند )مند میههمانند افراد سالم بهر

آثار بازخورد "در پژوهشی با عنوان ( 2113پورآذر، دهستانی اردکانی و کاشفی )طلب، عرب عامری، حمايت

نترلی بر کبه بررسی آثار بازخورد خود ،"کنترلی بر يادگیری يک مهارت پرتابی در کودکان فلج مغزیخود

وت اتف ،اکتساب ۀدر مرحل پژوهشنتايج  .پرداختندکودک فلج مغزی  21مهارت پرتابی يک يادگیری 

های اما تفاوت دو گروه در آزمون ؛نشان نداد شدهو گروه جفت کنترلیمابین گروه بازخورد خودرا داری امعن

ر د از اين نوع بازخورد تواناظهار داشتند، می پژوهشگرانکه اين همانگونه .دار بودايادداری و انتقال معن

و انجام حرکات را  های حرکتیمهارت ،ده نمود تا کودکان دارای فلج مغزیتراپی استفاهای فیزيوبرنامه

  (.21توسعه دهند )طور مستقل هب

لذا در مسیر  رند؛که افراد مبتال به اختالالت طیف اوتیسم در پردازش اطالعات حسی مشكل داانجااز 

عنوان فاکتوری مهم در يادگیری هکه بازخورد بنجاآازشوند و رو میهای روبيادگیری با مشكالت عديده

گذشته  مطالعاتها انجام نگرديده است و وی اين گروه از آزمودنیر حاضر بر هایپژوهشو  مطرح است

صورت هر ببیشت ،اين مطالعاتوی بزرگساالن سالم متمرکز شده بودند و همچنین ر بیشتر بر ،در اين زمینه

ا آييیم که آمیال برؤر در پی پاسخ به اين سلذا در پژوهش حاض ؛موردی صورت گرفته بودند ۀطالعم

کنترلی که اختیار کنترل اين بازخورد دست آزمودنی از مزايای بازخورد خود ،با توجه به اين خألتوان می

کان دارای کود ،ديگرعبارتهباشد در کودکان دارای اختالالت طیف اتیسم نیز استفاده نمود يا خیر؟ يا بمی

مند خواهند شد يا هکنترلی بهراختالالت طیف اتیسم نیز همانند کودکان عادی از مزايای بازخورد خود

 خیر؟ 

 

 
                                                           
1. Machado, Chiviacowsky and Marques 

2. Chiviacowsky,Wulf, Machado and Rydberg 



 19                                           ...سالۀ 90کنترلی بر يادگيري تکليفی پرتابی در کودکان اثر بازخورد خود

 روش پژوهش
 13/11±11/1 دارای اختالالت طیف اوتیسم شهر همدان با میانگین سنی کودک 21 ،پژوهش حاضر ۀنمون

گرفتند و  قرار نفر( 11شده )جفتو نفر(  11) کنترلیخودگروه  دو درصورت تصادفی هبودند که ب سال

از آزمون  تعیین اختالالت طیف اوتیسمآگاهی نداشتند. برای  پژوهشها از اهداف يک از آزمودنیهیچ

و در  باشدسال می 22تا  3جهت سنجش اختالالت طیف اوتیسم از که آزمونی معتبر  1بهر گارزاوتیسم 

تا  15بین آيتم تشكیل شده است و  15آزمون از اين  .استفاده گرديد يابی شده استداخل کشور هنجار

ر حاض پژوهشآماری  ۀباشد که میانگین نمونمعیار تشخیصی اوتیسم می ،31باالی  ةنمر .نمره دارد 11

 (. 22بود ) 51

ته بود ( مورد استفاده قرار گرف2111ابزاری بود که توسط چیاوکوسكی و همكاران ) نظرابزار پژوهش مورد

(. هدف 1شكلمتری بود ) 3 ۀوی زمین از فاصلر گرمی بر هدفی بر 111لوبیای  ۀکه شامل پرتاب کیس

متر بود سانتی 111تا  11های متحدالمرکز با شعاع ةداير 11 ،اندازیروی زمین همانند هدف سیبل تیر

 ةترتیب تا دايرامتیاز و به 111وسط  ةکه دايرطوریهب ؛دادخود اختصاص میهامتیاز را ب 11که هر دايره 

 (.14،22شدند )داد تقسیم میخود اختصاص میهامتیاز را ب 11آخر که 

متری به  3 ۀبرتر خود از فاصلگرمی را با دست غیر 111لوبیای  ۀها کیسآزمودنی ،برای اجرای اين تكلیف

ها هدف، آزمودنی ةجلوگیری از مشاهدمنظور هسمت هدف که دواير متحدالمرکز بودند پرتاب نمودند. ب

 اکتساب ۀدادند. مرحلروی چشم خويش قرار می های آن پوشیده شده بود را برعینک غواصی که شیشه

 (. 14،22تايی بود ) 11بلوک  1کوشش در  11شامل انجام 

 ةدهندان، بازخوردی را که نشکردنددرخواست میکه  هر زمان کنترلیهای گروه بازخورد خودآزمودنی

که هدف به چهار بخش تقسیم گرديد و عملكرد طوریهب ؛کردندخطا بود دريافت می ةجهت و انداز

چنانچه پرتاب در  ،اينبر. عالوهشدها ارائه میصورت کالمی به آنهصورت بلند، کوتاه، چپ و راست بهب

 ةواژ ،گرديدانجام می 91تا  11دور و چنانچه در امتیاز  ةواژ ،گرديدانجام می 51تا  11امتیازی  ۀمنطق

هر  ی(. به ازا1شكلگرديد )دقیق استفاده می ةواژ ،آمدفرود می 111نزديک و چنانچه پرتاب در امتیاز 

سوی هر زمان از و گرفتشده قرار میيک آزمودنی در گروه جفت ،کنترلیخود بازخوردآزمودنی در گروه 

شده نیز بازخورد ارائه های گروه جفتبه آزمودنی ،شدکنترلی بازخورد درخواست میدآزمودنی گروه خو

 گرديد.می

کوشش  11های هر دو گروه آزمون يادداری که شامل انجام از آزمودنی ،اکتساب ۀساعت پس از مرحل 24

 عمل آمد. هب بدون دريافت بازخورد بود
                                                           
1. GARS 
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نطقه کیسه در هر م که شكلبدين .ها بودسوی آزمودنیشده ازاساس میانگین امتیازات کسبگذاری برنمره

علق امتیاز صفر به فرد ت ،افتادگرديد و چنانچه کیسه به خارج میآن امتیاز برای فرد ثبت می ،آمدفرود می

 گرفت.می

 
 تقسيمات مناطق مختلف هدف ر9شکل

 

ها استفاده بودن توزيع دادهطبیعیتعیین برای  1ويلک–آزمون شاپیرو های آماری، پیش از انجام آزمون

وهش طبیعی ژمطالعه در اين پهای موردآمده از گروهدستههای بگرديد که نتايج نشان داد توزيع داده

 1 ×شده( مقابل جفتکنترلی درگروه )گروه بازخورد خود 2ها در باشند. امتیازات عملكرد آزمودنیمی

 اکتساب و آزمون ۀن تحلیل واريانس با تكرار سنجش بلوک در مرحلآزمو ۀوسیلهکوششی( ب 11)بلوک 

تی برای امتیازات آزمون يادداری، مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند. تجزيه و تحلیل آماری اطالعات خام 

 نظر گرفته شد.در (P≤0.05)داری نیز اانجام گرديد. سطح معن 21اس. پی. اس. اس افزار از طريق نرم

 

 نتایج
ينی خود درخواست های تمرکوشش %3/35طور میانگین در هکنترلی بگروه بازخورد خود یهایآزمودن

                      بلوک با تكرار سنجش بلوک نشان دادکه 1گروه در  2نتايج تحلیل واريانس  بازخورد نمودند.

    متقابل بلوک و گروه( و اثر 2F).64,47.(02η0001, .=0P14, .=1355=.422) اثر اصلی بلوک
                                                           
1. Shapiro-Wilk test 
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(170.=02η022, .=0P68, .=355).64,47.(2Fمعن )0=. ,173) ولی اثر اصلی گروه ؛دار استاP01, .=2(1,18)F

101.=02η(2شكل) باشددار نمیا( معن. 

و  4و  2، بلوک 4و  1های های تعقیبی بونفرونی برای اثر اصلی بلوک نشان داد مابین بلوکنتايج آزمون

های تعقیبی بونفرونی برای اثر متقابل بلوک و گروه نشان داد دار بود. نتايج آزموناتفاوت معن 1 و 2بلوک 

مشاهده  یداراتفاوت معن 1و  2و بلوک  4و  2، بلوک 4و  1های بین بلوکی کنترلدر گروه بازخورد خود

بین دو گروه  رنهايت،دو  نگرديدداری مشاهده اها تفاوت معنشده بین بلوکاما در گروه جفت ؛شودمی

 به توجه با که است ذکر به الزم دار نبود.اها تفاوت معنيک از بلوکهیچ شده درکنترل و جفتخود

 گزارش گروهیدرون عامل برای 1گیزر-گرين هاوس ۀکارانمحافظه آزمون نتايج ،ماخلی آزمون بودندارامعن

 است. شده

 آزمون يادداری بین که داد نشان شدهکنترلی و جفتنتايج آزمون يادداری دو گروه بازخورد خود ۀمقايس

 .(P ,89.2(=18)t , 318.=02η=010.0شود )می مشاهده داریامعن تفاوت دو گروه

 

 
 ر ميانگين امتيازات دو گروه در مراحل اکتساب و يادداري1شکل

 

 

 
                                                           
1. Greenhouse-Geisser test 

0

10

20

30

40

50

60

1بلوک  2بلوک  3بلوک 4بلوک  5بلوک  1بلوک  يادداری

ها
دنی

مو
 آز

رد
لك

عم
ج 

تاي
ن

گروه بازخورد خود کنترلی گروه جفت شده



 1991 ، بهار91رفتار حرکتی شماره                                                                                                   16

 

 گیریبحث و نتیجه
های حرکتی نشان بر يادگیری مهارت کنترلیخودمختلف اثرات سودمند بازخورد  هایپژوهشاگرچه در 

، وی افراد با اختالالت خاصر سازی اثرات اين بازخورد برهای کمی برای روشناما تالش ؛داده شده است

گیری اين اداختالالت ژنتیكی انجام شده است. بديهی است شناسايی نقش اين بازخورد در بهبود ي ويژهبه

يادگیری و  ۀتواند باعث توسعیت دارد، بلكه میمنظری اه ۀتنها از جنبنه ،رشد و نیازمندبهروۀ جامع

 ۀمطالع ،حاضر پژوهشنیازمند گردد. هدف از انجام  ۀهای آموزشی بهتر برای اين جامعگیری برنامهکارهب

مبتال به اختالالت طیف اوتیسم  ۀسال 11کودکان تكلیفی پرتابی در يادگیری  کنترلی برخودثر بازخورد ا

کنترلی توسط يادگیرندگان نشان های بازخورد در شرايط خودشواهد جالبی از مزيت .شهر همدان بود

 ترکنترلی به سبب درگیری فعاالنهدارد که مزايای بازخورد خود( بیان می2111داده شده است. ولف )

يادگیری  ،يتنهاو در تر يادگیرندهگیزش باالتر يادگیرنده و پردازش عمیقيادگیرنده در فرآيند يادگیری، ان

 (. 21باشد )بیشتر می

 (2112) توسط چیوياکوسكی و ولف ،کنترلی پرداختهکه به بررسی فوايد بازخورد خود مطالعاتیيكی از 

ه نسبت ب برندسود می کنترلیهايی که از بازخورد خوددارند که آزمودنیها بیان میانجام شده است. آن

ند و نمايدرخواست بازخورد می ،ای ويژهاساس برنامهاعمال خود اطمینان بیشتری دارند و يادگیرندگان بر

های خوب خود بیشتر کنترلی بعد از کوششهای گروه خودها نشان داد که آزمودنینتايج بررسی آن

 (. 15نمايند )درخواست بازخورد می

ال و های بزرگسکنترلی بر عملكرد و يادگیری آزمودنیوی آثار مثبت بازخورد خودر مطالعات بسیاری بر

(، نگوين و همكاران 2111(، ولف )2115هارتمن ) هایپژوهشتوان به کودک انجام گرديده است که می

اما  ؛(11-21) اشاره نمود و غیره (2111) ( و پاترسون1391؛ 1322(، نزاکت حسینی و همكاران )2112)

كی یکودکان همانند بیماران با اختالالت ژنت ويژه، بههايی با مشكالت خاصوی انسانر که بر هايیپژوهش

ثر بازخورد ا ۀوی مطالعر لذا در اين پژوهش تمرکز خود را بر ؛(24-21باشد )انجام شده باشد بسیار کم می

دهیم مبتال به اختالالت طیف اوتیسم قرار می ۀسال 11تكلیفی پرتابی در کودکان يادگیری  کنترلی برخود

. 

 شدهکنترلی و جفتی گروه بازخورد خودهاحاضر نشان داد که مابین نتايج عملكرد آزمودنی نتايج پژوهش

 قبلی ةانجام شد هایپژوهشبا نتايج  اين نتیجه. ری مشاهده نگرديدداااکتساب تفاوت معن ۀدر مرحل

طلب، عرب عامری، پورآذر، دهستانی اردکانی حمايت(، 2112چیاکوسكی، ولف، ماکادو و ريدبرگ )همانند 

متناقض  (2112ماکادو، چیاکوسكی و مارکوس ) مطالعاتو با  (21،21بوده )راستا هم( 2113و کاشفی )

  (.25)  باشدمی
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ای رابطه ،يندهای شناختی و انگیزشیابین فررسد نظر میباشد که بهله میأدلیل احتمالی اين امر اين مس

 .هستند ها از مزيت انگیزشی بیشتری برخوردارکنترلیخود ،طول تمريندر .(29) باشدمنفی برقرار می

نمايند و حس استقالل می رند، دشواری تمرين را خودشان مشخصمختاگزينی خودمورد هدفها درآن

اما از  ؛نماينديند يادگیری بیشتر تالش میادر فر ،بیشتردلیل همین انگیزش درونی بیشتری دارند و به

ويش از مبنای دانش خها برباشد. آنيادگیرنده می رعنای فشار بیشتر بمکنترلی بهخود ،ديدگاه شناختی

ازخورد چه زمان درخواست بکه اين ؛يادگیری خود تصمیم بگیرند ةمورد نحوهايشان بايد درتكلیف و قابلیت

و  ارزيابی ،های مختلفزمان ها را درها بايد سودمندی اين فعالیتآن ،لئو فراتر از اين مسا بنمايند؟

 ،ديگرتعبارهی را اتخاذ نمايد و بديادگیرنده بايد تصمیمات متعد ،بنابراين ؛صورت لزوم اصالح نماينددر

ثیرات أدلیل اين تشود. بهیدرجات آزادی زيادی را بايد کنترل نمايد که فشار شناختی زيادی را متحمل م

کنترل عملكرد مشابهی با گروه ديگر خواهند متضاد شناختی و انگیزشی در حین تمرين، فراگیران خود

 (.29داشت )

روه کنترلی با گدار گروه بازخورد خوداتفاوت معن ةدهندنشان پژوهش حاضرداری دنتايج آزمون يا 

که  توان بیان نمودباشد که میقبلی می ةشدانجام مطالعاتراستای  در باشد که اين يافتهشده میجفت

باشند از آثار پردازش اطالعات حسی دچار مشكل میحتی کودکان دارای اختالالت طیف اوتیسم که در 

 بتتری را نسکه يادگیری پايدارطوریهب ؛شوندمند میهکنترلی بهرمدت بازخورد خودسودمند و طوالنی

 1زيمرمن ۀيید مجددی بر نظريأاين يافته ت ،. همچنین(11-21) دهندشده از خود نشان میجفتروه گ به

شود تا آزمودنی دادن به يادگیرنده طی تمرين سبب میاختیار ،اساس نظر ویباشد که بر( می2111)

و راهبردهای دهد مقايسه های موفق خود را با بازخورد بیرونی که آزمونگر در اختیار او قرار میکوشش

های تمرينی را هدايت و پااليش نمايد. اين قابلیت کوشش ،اساس آنآمیز را پیدا نمايد و براجرايی موفقیت

 شود که بازخوردهايی میسبب رشد قابلیت شناسايی درونی خطا و ظرفیت اصالح آن در خالل کوشش

  .(31) ابديثبات افزايش می ،نتیجهشود و درئه نمیاار

که  ی پیشنهاد نمودئدهندگان کودکان استثناتوان به مربیان و آموزشمی پژوهشه به نتايج اين با توج

را  و يادگیری پايدارتری کردهکنترلی برای اين کودکان نیز استفاده توان از آثار سودمند بازخورد خودمی

 نیازمند فراهم نمود.  ۀبرای اين جامع

 

 

 
                                                           
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 self-

controlled 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 (P≤0.05). These finding confirm that self-

controlled feedback even in children with genetically disorder due to more active 

involvement in learning process and increase of motivation is more beneficial for 

learning.  
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