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عمومی ثیر بازخورد عمومی و غیرأها: تهاي مختلف تواناییتوجه به دیدگاه
توان ذهنیهاي حرکتی کودکان کمدر یادگیري مهارت

2ها، زهره شیروانی1علی کاشی

*ورزشیبدنی و علوم استادیار پژوهشگاه تربیت. 1

. دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه تهران2

12/11/1394تاریخ پذیرش: 19/03/1394تاریخ دریافت: 

چکیده
توان عمومی بر اجرا و یادگیري حرکتی کودکان کمر بازخورد عمومی و غیریثأتبررسیپژوهش،هدف از اجراي این 

توان کودك کم30شامل پژوهش ۀگروه نمون.باشدمیها دیدگاه متفاوت به تواناییدو اساس پذیر برذهنی آموزش
آزمایش را اجرا نمودند. در دو و ندعمومی تقسیم شدگروه بازخورد عمومی و غیردو پذیر بود که به ذهنی آموزش

،مشخص با پا شوت بزنند. در این تکلیفیهدفبه،یک توپ فوتبالتوسط آزمایش اول از افراد خواسته شد تا 
گروه بازخورد منفی دریافت دو زمانی که هر .)P=0.918(در دورة تمرینی مشاهده نگردیدگروه دو تفاوتی بین 

آزمون در. )P=0.003(گشتعمومی اجرا نسبت به بازخورد غیربودننامطلوببازخورد عمومی منجر به ۀنمودند، ارائ
ندعمومی داشتنسبت به گروه بازخورد غیررامعناداريتر و پایینیادداري نیز گروه تمرین عمومی عملکرد 

)P=0.001 .(هاي یادداري که ثیرات پایدار بیشتري را مورد بررسی قرار داد. نتایج آزمونأآزمایش دوم تبراین،عالوه
هایی که ، آزمودنیگشتارائهزمانی که بازخورد منفی نشان داد گردیداز تمرین تکلیف پرتابی انجام پسیک روز 

نسبت به گروه بازخورد عمومی عملکرد بهتري ،در زمان اجراي تکلیف دریافت کرده بودندراعمومیبازخورد غیر
دهدمیو نشان ه) بازخورد را اثبات نمودبیانةنوع کلمات و شیوبندي (ها اهمیت جملهاین یافته).P<0.05داشتند (

بازخورد ارائۀ باشد و مربیان هنگام تر از بازخورد عمومی میثرؤمعمومی در اجرا و در یادگیري حرکتیبازخورد غیر
کید داشته باشند.أیادگیري است تها که قابلهایی از تواناییباید بر جنبه

توان ذهنیکمکودکان عمومی، غیروتوانایی، بازخورد عمومیبازخورد منفی و مثبت، : کلیديواژگان 
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مقدمه
توان در گاه نمیهیچراترین عامل رشد انسانیعنوان مهمبهتربیت وپرورش یا تعلیمواهمیت آموزش

هاي عمومی که توجه دولتۀترین مسئلمهم،هاي اخیر). در سال1طول تاریخ بشر نادیده گرفت (
آموزان با نیازهاي ویژه و رفع این نیازها از طریق آموزش دانش،خود جلب نموده استمختلف را به

آموزاندانشتعدادکهدهندمینشانالمللیبینسطوحدرهاپژوهش). 2باشد (سیستم آموزشی می
برخوردهايبدنیتربیتمربیان،لذا؛)3(استافزایشحالدرعمومیمدارسدرتوانیکمداراي

حضوردهند که مطالعات نشان می. داشتخواهندافراداینبابدنیتربیتدرستدریسدررابیشتري
؛ )4(نیز رو به توسعه داردآموزاندانشدیگرکناردرتعلیموعاديهايکالسدرتوانکمافراد

ترین اقدامات عملی براي بهبود یکی از مهم،این افرادهاي آموزشی توجه به بهترین شیوهبنابراین، 
اتخاذ تدابیر الزم براي آموزش در این افراد از ،روایناز؛ها استوضعیت سالمت و کیفیت زندگی آن

باشد. علوم تربیتی و آموزش میةهاي متخصصین در حوزترین اولویتمهم
- گذار بر یادگیري مهارتترین متغیرهاي اثرقش بسیار زیادي در یادگیري دارد و یکی از مهمنبازخورد

از هر تالش و پساطالعاتی است که عموماً موعۀ جمبازخورد درحقیقت، ). 5(باشدمیهاي حرکتی 
این اطالعات به الگوي حرکتی فرد و یا وشودها براي یادگیرنده تدارك دیده میاي از تالشیا دسته

ترین عواملی که مهمعنوان یکی از نماید. بازخورد بهاي که در محیط ایجاد شده است اشاره مینتیجه
تایج ). ن6(مطالعه قرار گرفته استموردثیر قرار دهدأتهاي حرکتی را تحتتواند یادگیري مهارتمی

تواند یادگیري را از طریق خاصیت اند که بازخورد میمتعدد این موضوع را نشان دادههايپژوهش
خوبی شناخته شده استاطالعاتی آن نیز بههاي نقش،اینبرعالوه.ثیر قرار دهدأتتحتآنانگیزشی 

توجه قرار گرفت. مفهوم موردمرتبط شد1هازمانی که با مفهوم تواناییخاصیت انگیزشی بازخورد ).7(
ثیر أتشناختی تحتـ اجتماعیۀدر حیطویژهبهکه یادگیري و اجرا را مهمیعنوان عاملبهنیزتوانایی 
توانایی کهکندمیبیان)1984(2نیکوالس).8(ه استدانشمندان قرار گرفتدهد مورد توجه قرار می

اي زمینهتوسط ،فردۀارجاع به عملکرد و یا دانش گذشتاز طریق:توان ادراك نمودشیوه میسه را به 
هاي قابلیتو نیز از طریق مقایسۀ باشدمیقابلیت ةدهندنشانکه در آن خبرگی در اجراي یک تکلیف

ةدهندتواند نشانتنهایی نمیشدن در اجراي یک تکلیف به، خبرهجدیدۀدر این زمین. با دیگرانفرد
یکسان به یتالشبا شخص الزم است هاي باالدادن قابلیتنشانمنظورهبهاي باالي فرد باشد. قابلیت

تالش ،یکسانيعملکردیابی بههاي بیشتري نسبت به دیگران دست یابد و یا براي دستموفقیت
ها دیگر نیز تعاریف مختلفی از مفهوم تواناییپژوهشگران). 9(دهدکمتري نسبت به سایر افراد انجام 

1. Ability
2. Nicholls
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دو ها را در به تواناییتفاوتهاي متوان دیدگاه) می12-10متون مختلف (اما با بررسی اند،ارائه داده
در قالب موارد زیر در نظر گرفت:ها را تواناییتوان میها اساس این دیدگاهدسته قرار داد. بر

براي پیشرفت قائل را هایی ) محدودیتentity theoristsها (در این دیدگاهکه یهاي ثابتظرفیت. 1
.دنشومی
این دیدگاه دوم که در دانستیادگیري)(منعطف و قابليتغییرهاي قابلمهارتها راآن. 2
)incrementaltheorists( ، براي افراد با توجه به میزان تمرین و یادگیري توان میپیشرفت بیشتري را

قائل شد.
در عملکرد و یادگیري حرکتی ویژههها را بثیر مفهوم تواناییأتاندکیمطالعات بسیار تاکنون، 

هاي هاي ناشی از دیدگاهدستورالعملعنوان این اطالعات را بهها،تمام آناند و بررسی قرار دادهمورد
،)14(و همکاران1شده توسط جوردنانجامۀ). در مطالع13ـ15(اندبررسی کردهها مختلف توانایی
هایید و دستورالعملکردنگردشی را دنبال میپیگردي یک تکلیف پژوهش،کننده در جوانان شرکت

کردند. این میدریافت بود را اکتساب هاي قابلمهارتةکنندمنعکسکهخصوص تکالیف حرکتیدررا
استعداد ذاتی ةکنندمنعکسکه هاي ناشی از اجراي حرکتی نسبت به افرادي که دستورالعملافراد
شده، کارائی حرکتی ادراك،نشان داد افراد گروه اولنتایج .مقایسه شدندکردندرا دریافت میبود

پژوهشدر همچنین، . نداهکسب کردمندي به حرکتی بیشتري را ههاي حرکتی و عالقاکتساب مهارت
ه انجام گرفت این نتایج بسط بیشتري پیدا کرد و نشان داد) 15(و همکاران2که توسط وولفيدیگر
خیري سنجیده شده بود، زمانی أیادگیري یک تکلیف تعادلی که توسط یک آزمون یادداري تدر شد

ها دستورالعملیادگیري افراد نسبت به زمانی که ،یادگیري بودندقابلها شامل مواردکه دستورالعمل
، نیز دریوزهاپژوهشبهبود بیشتري پیدا کرد. در یکی از آخرین هاي ذاتی بودندشامل توانایی

ها را به کودکان با سنین مختلف در یک تکلیف پرتابی تعمیم این یافته)13(3چیویاکوسکی و وولف
ساله 14و 10تا ششها بر یادگیري حرکتی کودکان ثیر مفاهیم مختلف تواناییأبه بررسی تودادند

هاي هایی را مرتبط با تواناییدستورالعمل،هاي سنی مختلفدر ردهها این آزمودنیپرداختند. 
ات نمود که مفاهیم اثبیادگیري دریافت نمودند. نتایجهاي منعطف و قابلتغییر و یا مهارتقابلغیر

اي برخوردار ها در یادگیري حرکتی کودکان و نوجوانان از اهمیت ویژهها و استفاده از آنمختلف توانایی
ها در هاي مختلف تواناییثیر دیدگاهأبررسی تدنبالپژوهشگران بهبرخی از ،بعدۀاست. در مرحل
بودند.بازخورد افزوده 

1. Jourden
2. Wulf
3. Drews, Chiviacowsky and Wulf
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هاي مختلف توانند از دیدگاهساالن میاند که کودکان نیز همچون بزرگنشان دادهنتایج مطالعات
) مشاهده نمودند که کودکان 16و همکاران (1سیمپیان. کننداستفادهتوجه در مفهوم توانایی مورد

شده ثیر نوع پاداش فراهمأتو تحتهستندحساس خودرفتارهايخصوص انوع مختلف پاداش به در
کودکانی که بازخورد ،سیمپیان و همکارانۀوسیلهبشدهانجامۀ. در مطالعباشندمیخودبراي رفتار

ةکنندمنعکس دریافت کرده بودند (که داللت بر تکالیف حرکتیراها ناشی از مفهوم تواناییعمومی 
افت رفتار حرکتی ،این که شما یک نقاش خوب هستید)مثال،عنوانبه؛داردذاتی افراد هايویژگی

پژوهشگران. این کردندتجربه عمومی دریافت کرده بودندبیشتري را نسبت به کودکانی که بازخورد غیر
دهاي خوخصوصیات و ویژگیکه کودکان بهشود میکه بازخورد عمومی منجر به این عنوان کردند

هاي منفی ویژگیداراي شته و یا فکر کنند و ممکن است به اشتباه تصور نمایند که توانایی کمی دا
توسط براین، پژوهشی عالوه). 16دهد (این موضوع انگیزش فرد را کاهش میکهباشند می

بازخورد عمومی منجر به ۀکه ارائها نشان دادندآنانجام گرفت. )2014(چیویاکوسکی و دریوز
هایی آزمودنیهمچنین، نتیجه گرفته شد. گردیده استعمومی شدن اجرا نسبت به بازخورد غیرتربد

در زمان اجراي تکلیف دریافت کرده بودند نسبت به گروه بازخورد عمومی راعمومیکه بازخورد غیر
بازخورد 2بنديثیر جملهأتپژوهشگران این هايیافتههاي یادداري داشتند.عملکرد بهتري را در آزمون

پژوهشاین هايیافتهبراین،عالوهها). راه بیان آننیز د و نشورا اثبات نمود (کلماتی که باید بیان 
ثیرات فوري بر اجرا داشته باشد، اما زمانی که اجرا أبازخورد مثبت ممکن است نتواند تنشان داد که

.)7(دهدثیر قرار أتانگیزش افراد را تحتتواند عملکرد و احتماالً میشودضعیف میدر ظاهر 
تواند منعطف و متغیر میبه چه میزان اجرا دهد که نشان میشده بر روي بازخورد انجامهايبررسی
برابر نمود تا دربازخورد به فرد ارائهتوسط توان میهاي پایه به مهارتتوجهجاي هبنیز این کهباشد و

شود. میوفور مشاهده یادگیري و عملکرد حرکتی بهةدر حوزامراین .موانع بایستد
ها است که آیا اطالعات بازخوردي که شامل مفاهیم مختلف توانایینگردیدهمشخصهنوز ،حالاینبا

در کودکان هاي ویژه و باالخص هاي حرکتی در جمعیتادگیري مهارتتوانند بر اجرا و یمیدنباشمی
متعددي عملکرد هايپژوهش؟یا خیرداشته باشندثیر متفاوتی أف تمختلتوانی (ذهنی و جسمی)کمبا 

اند که عملکرد حرکتی افراد و نشان دادهاندکردهمقایسه توان ذهنی را با افراد عاديحرکتی افراد کم
به نیزبسیار معدوديمطالعاتباشد. میاز افراد عادي تر ضعیفهاي متعدديتوان ذهنی از جنبهکم

ها اطالعات). بازخورد17اند (توان ذهنی پرداختهافراد کمایجاد یادگیري بهتر درهايبررسی استراتژي
د. این اطالعات ممکن نکناز اجراي هر حرکت از منابع درونی و بیرونی براي فرد مهیا میپسزیادي را 

1. Cimpian
2. wording
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خصوص دریافت و توان ذهنی دراست نقش انگیزشی و یا اطالعاتی براي فرد داشته باشد. افراد کم
این افراد ،لذاباشند؛میدچار مشکل شوندایجاد حرکت تولید میۀنتیجکه درپردازش اطالعات حسی 

که ندنتیجه گرفت)1984(1باي و کلینگهام. هستندنیازمند دریافت بازخورد بیرونیدیگرانبیشتر از 
درستی نتوانند اطالعات توان ذهنی بهافراد کمشده ممکن است باعث شوددیدهنوع بازخورد تدارك

توان ذهنی در مقایسه با عملکرد ضعیف افراد کمکه کردندبیان ها آن،. همچنینرا ادارك نمایندآن
سنالف.:ناشی از چند عامل مختلف باشدتواندهاي حرکتی میافراد عادي در اجراي مهارت

براي هاي حرکتی کافی توان ذهنی مهارتافراد کم.ب،شودکنندگان باعث انحراف نتایج میشرکت
منجر به این شود کههاي شخصیتی این افراد ممکن است ویژگی.ج،اجراي تکالیف حرکتی ندارند

شده ممکن است باعث دیدهنوع بازخورد تدارك.دثیرات مفید عملکرد بدنی را کسب ننمایند وأها تنآ
).17ادارك نمایند (درستی نتوانند اطالعات آن را توان ذهنی بهافراد کمشود
وجود دارد و این نیزتوان افراد کمارتباط بادرآیا این قانون این است که باشدمیی که مطرح لاؤاما س

بر آن شدند تا پژوهشگران،؟ لذایا خیربرندعمومی بهره میافراد هم با همین شیوه از بازخورد غیر
توان ذهنی مورد بازبینی و بررسی قرار کودکان کممورد درراچیویاکوسکی و دریوزپژوهشیطرح 
شامل دیدگاهی که ظرفیت (ثیر بازخورد عمومی أبررسی ت،رضحاپژوهشهدف از ؛ بنابراین، دهند

در هامهارتشامل تئوري افزایشی(عمومی برابر بازخورد غیردر)شودها قائل میثابتی براي توانایی
. باشدمیپذیر توان ذهنی آموزشکمکودکان )یادگیري و اجراي حرکتی

پژوهشروش 
یئابتدایی کودکان استثناۀپذیر در مدرسموزشآتوان کودك کم30پژوهش رااین ۀگروه نموني اعضا

. این افراد فاقد هرگونه تشکیل دادندسال10ـ14سنی ۀو دامنسال32/11±68/1یبا میانگین سن
این تمام براین، عالوه. بردندبهره می68هوشی ةبهرازصورت میانگین و بهندمشکل جسمی بود

در ،اجراي طرحمنظوربهتجربه بودند.ها بیشده در آزمایشخصوص تکلیف ارائهکنندگان درشرکت
،از اجراي طرحپیش،و سپسربوطه مجوز الزم گرفته شدابتدا از مسئولین مدرسه و معلمان م

عضو گروه رضایت شفاهی نیز از کودکان،اینبرکتبی از والدین کودکان اخذ گردید. عالوهۀنامرضایت
نیز مورد توجه قرار گرفت.پژوهشگرفته شد. سایر مالحظات اخالقی و قانونی اجراي نمونه
توانی ذهنی کمبر روي افراد باشد کهمی) 2014چیویاکوسکی و دریوز (ۀبازآزمایی مقالپژوهش،این 

ریزي شد. در آزمایش اول کودکان آزمایش طرحدو پژوهش،ایندر اجرايانجام گردیده است. 

1. Byde, Clenaghan
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عمومی بازخورد عمومی و غیر،در طول فاز اول تمرین.نمودندبایست تکلیف شوت فوتبال را اجرا میمی
شدن منظور مشخصبهبراین،گردید. عالوهارائه ها بازخورد منفی به آنفاز دوم دروشدها داده به آن

از تمرینات گرفته دقیقه پس10آزمون یادداري ،عمومیتفاوت عملکرد بین بازخورد عمومی و غیر
شد. 

هاي پرتاب کیسه(نتایج کار قبلی را با استفاده از تکالیف متفاوت بسط داد پژوهشگر،در آزمایش دوم
بر در این بخش پژوهشگران. را مورد سنجش قرار دادبر یادگیري حرکتی ثیر آنأتو)هدفلوبیا به 
کنندگان داراي عینک شرکتتمام. ارزیابی کنندموقعیت متفاوت دو یادگیري حرکتی را در آن بودند
دقت پرتاب را دریافت ننمایند. ةفازهاي آزمایش بودند تا بازخوردهاي درونی مرتبط با نمرتماممات در 

هاي منفی کنندگان بازخوردشرکتتمامکه آزمون یادداري در این آزمایش انجام شددو همچنین،
مطالعاتگرفتن نتایج سایر نظربا درپژوهشگرانبرابري را پس از آزمون یادداري اول دریافت نمودند. 

عملکرد ،پذیرتوان ذهنی آموزشدر کودکان کمشده در این حوزه این فرضیه را مطرح نمودند که انجام
تکلیف بهتر از گروهی دو هر اجرايدرنمایندمیعمومی دریافت و یادگیري گروهی که بازخورد غیر

خطاها و اشتباهات بیان شود.زمانی که ویژه ؛ بهدنکناست که بازخورد عمومی دریافت می
گرم) مورد 440متر و وزنسانتی69استاندارد (با محیط ک توپ فوتبال کامالًیآزمایش اولدر

زدن آرام با پا به کردند ضربهبایست آن را اجرا میهاي میاستفاده قرار گرفت. تکلیفی که آزمودنی
50*50ةشده به اندازرنگياز یک قطعه مقوامتشکلشکل بود که توپ به سمت یک هدف مربعی

متري ازهفت ۀکه این مقوا نیز به دیوار چسبیده شده بود. این هدف در فاصلبودمتر سانتی
این بود که با پا به توپ پژوهشکنندگان در این ). هدف شرکت1شکلکنندگان قرار داشت (شرکت

مشابه ۀمنطقدو کردند. امتیاز دریافت میسه ضربه بزنند تا به هدف مقوایی برخورد کند و با این کار 
کننده به این مناطق مجاور با همان اندازه در سمت راست و چپ هدف کشیده شده بود. اگر شرکت

تصادفی شکل شبهکنندگان بهشرکتالزم به ذکر است کرد. امتیاز کمتري را دریافت می،زدضربه می
گروه بازخورد .و بG-FBگروه بازخورد عمومی .الف:بندي شده بودندگروه متفاوت دستهدو به 
عمومی.غیر
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)7(برگرفته از منبع توان ذهنی در آزمایش اولزدن به توپ فوتبال در افراد کممحل ضربهـ1شکل

ها از هدف اجراي توان ذهنی). آنکودك کم15(بودندهاآزمودنیاز برابريها شامل تعداد این گروه
آشناییمنظورهب،ابتدادرها داده شد. هاي الزم به آنو دستورالعملندتکلیف مطلع شد

نظر دقیقه تمرین مورد15مدت ها فرصت داده شد تا بهنآاجراي آزمون به ةکنندگان با شیوشرکت
- شرکتتمام،فاز اول آزمایشطیبراي ایجاد آشنایی با محیط و ابزارهاي سنجش اجرا نمایند. را 

تالش (منظور همان شوت است)، سه از هر پسشوت به سمت هدف زدند. 12،کنندگان در یک ست
ی به گروه بازخورد هاي ذاتخصوص تواناییبازخوردهایی درارائه گردید؛ ها بازخوردهاي متفاوتی به آن

کردن براي فوتبال بازياین که شما یک بازیکن خوب فوتبال هستید و ،مثالعنوانبه(شد عمومی داده 
ارائه عمومی تغییر به گروه بازخورد غیرهاي قابلاز نوع مهارتيبازخوردنیز باشید) و میيمستعدفرد

آخري که با ۀضربویژهبهپاي شما خیلی خوب بود، ۀشد ضربها گفته میبه آن،مثالعنوانه(بشد 
یک ،شوتسه از هر پسزدند و شوت دیگر شش ،گروهدو هر ،ادامهروي پا زدید خیلی بهتر بود). در

شد این شوت شما خیلی مناسب نبود). ها گفته میمثال به آن(برايها ارائه گردیدبه آنبازخورد منفی 
شش یک آزمون یادداري فوري شامل براین، عالوهگروه یکسان بود. دو این بازخورد منفی براي هر 

.گردیده انجام دقیق10از پسنیزبازخوردۀتالش (شوت) بدون ارائ
ثیر بازخورد أتر طراحی گردید. در این آزمایش تشثیر پارامترهاي بیأبررسی تمنظورهآزمایش دوم ب
کان در کودخیر بیشترأبا تتر و یا آزمون یادداري تمرین طوالنیةعمومی در طول یک دورعمومی و غیر

شده در آزمایش ثیرات مشاهدهأقصد داشتند تا این تپژوهشگران،اینبرمورد بررسی قرار گرفت. عالوه
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ۀ(همچون پرتاب کیسهمچون زمانی که شخص در تکالیف حرکتی دیگريشرایط جدیداول را به
حديثیر بازخورد منفی تاأکه تایندلیلبه،نهایتدرنماید را تعمیم دهند. میلوبیا به هدف) تمرین 

ةشدحرکت انجامۀوسیلهشده باز بازخورد درونی ایجادکنندهدانش شرکتۀوسیلهب(کند تقلیل پیدا می
هم در زمان تمرین و هم در ـ کننده از دیدن هدف توسط یک عینک ماتپژوهشگران،لذا؛)قبلی

کنندگان بازخورد عمومینیمی از شرکت،نتمریۀمرحلطیپیشگیري نمودند. ـزمان آزمون یادداري
عمومیبازخورد غیراندیگربه که حالیدر؛بودهاآنهاي ذاتیتواناییموردکه دردریافت کردند

شده یادگیري حرکتی ایجادازپسیک روز .ارائه شدیادگیري تغییر و قابلبلهاي قاخصوص مهارتدر
آزمون یادداري دو تمرین با وضوح بیشتري در قالب ةشده در دورنوع مختلف بازخورد ارائهدو توسط 

). 26قبلی بود (هايپژوهشاستفاده در این آزمایش همانند تکلیف حرکتی موردمشخص گردید.
سطح زمین قرار داشت با برصد گرمی را بر روي یک هدف که يهاي لوبیاکنندگان کیسهشرکت

مرکز این نمودند.پرتاب میکننده را بر چشم داشتندکه عینک ماتحالیدربرتر استفاده از دست غیر
متر قرار داشت و امتیاز فرد به این شیوه سانتی10کنندگان به عرض متري شرکتسه ۀ هدف در فاصل

امتیاز محسوب ۀکرد محل محاسبلوبیا با هدف برخورد میۀاي که کیسشد که اولین نقطهداده می
خارج از به و اگر گردیدامتیاز کسب می100،خوردبه هدف میاًلوبیا دقیقۀشد. زمانی که کیسمی

شد.یدریافت م90تا صفرهاي ترتیب امتیازبه،خوردهدف می
عمومی تقسیم گروه بازخورد عمومی و غیردو صورت تصادفی به بهاین پژوهشکنندگان در شرکت
ۀها در لحظآنهوشی یکسانی بودند.ةبهرصورت میانگین دارايگروه بهدو هر ۀنمونياعضاوشدند
دیدن هدف ةاجاز،یک از مراحل پرتاباز شروع هرپیش، اماکردنداز عینک مات استفاده میپرتاب

10از هر بلوك پسانجام دهند و پرتاب40تمرین اجازه داشتندۀدر مرحلبراین،عالوهرا داشتند. 
،در گروه بازخورد عمومی؛شدها تدارك دیده مینوع متفاوتی از بازخورد براي آن،کوششی

ارائه تو یک ورزشکار عالی هستی)مثال، عنوانبه(تغییر قابلهاي غیربازخوردهایی مرتبط با توانایی
مثال، عنوانبه(تغییر هاي قابلبازخوردهایی مرتبط با مهارت،عمومیو در گروه بازخورد غیرگردید

ها استفاده کن) به افراد داده و از همان شیوه براي سایر پرتابگفتم پرتاب آخري خیلی خوب بودمی
ها پرتابۀاز کلیپسخصوص دقت هر پرتاب کنندگان بازخوردهایی را درشرکتتمامی،همچنینشد. 

چهار پاسخ دهندگان بدهیم به هدف نیز براي این که بتوانیم بازخورد جهت بهۀنمودند. منطقدریافت
بازخوردهایی از جمله کوتاه، ،لوبیا در این مناطقۀبود و افراد با پرتاب کیسگردیدهمنطقه تقسیم 

.)2شکل(نمودندبلند، راست و چپ را دریافت می
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)7برگرفته از منبع (توان ذهنی در آزمایش دوملوبیا در افراد کمۀمحل پرتاب کیسـ2شکل

یک هرکه تالش بود 10شامل که گرفته شدآزمون یادداري دو ،گروهدو هر از ،یک روز بعدسپس، 
از آزمون یادداري پس. گرفتانجام میدقتةها بدون استفاده از بازخورد بینایی و اطالع از نمراز آن

در پرتاب انتهایی شما ،مثالعنواندریافت نمودند (بهیمنفی یکسانبازخوردکنندگانشرکتتمام،اول
داري دوم نیز دنبال شد. نداشتید). این روش در آزمون یادپرتاب خیلی خوبی 

*گروه) دو (دو هاي تکراري توسط تحلیل واریانس بین گروهی با اندازهپژوهشهاي این تحلیل داده
هاي تکراري دو در دو در آزمایش) در آزمایش اول و تحلیل واریانس با اندازهسه هاي (بلوكچهار 

.گردیدآزمایش دوم انجام 

نتایج
عمومی را در کودکان گروه بازخورد عمومی و غیردو دقت شوت فوتبال در ةمیانگین نمر،3شکل

دهد. نشان میآزمون یادداري آزمایش اولنیز در فاز اول و دوم و ذهنی عضو گروه نمونه توانکم
گروه تفاوت دو نمرات ،که در فاز اولشودمیشده در این نمودار مشخص طبق اطالعات ارائه

و استگروه بیشتر شدهدو تفاوت ،اما در فاز دوم و آزمون یادداري،نداردبا یکدیگر اي مالحظهقابل
آماري این نمرات ۀمقایسمنظوربهباشد. مراتب بهتري میعمومی داراي نمرات بهگروه بازخورد غیر

شده اطالعات ارائهبا توجه به. گردیداستفاده هاي تکرارياز آزمون تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه
در آزمایش اول تفاوت نمرات شوت فوتبال بین ،در فاز اول تمرینیکهتوان دریافتمیدر این جدول 

باشد. دار نمی) معناP=0.883تعامل گروه و بلوك (در نیز ) و P=0.918)، گروه ها (P=0.820ها (بلوك
اما در ،گروه وجود ندارددو تفاوتی بین نمرات ،دهد که در این مرحله از تمریناین موضوع نشان می
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شکل معناداري عمومی بهگروه بازخورد غیر،شده در آزمایش اولتمرینات ارائهو در ارتباط بافاز دوم
تفاوت بلوك ،)، اما در این تحلیلP=0.003(باشندمیداراي نمرات بهتري از گروه بازخورد عمومی 

)P=1.000) و تعامل بلوك و گروه (P=0.756 آزمون یاداري بود که در ،بعدۀ. مرحلباشدنمی) معنا دار
کسب نمرات بهتري از گروه بازخورد عمومی شکل معناداري بهعمومیاین آزمون نیز گروه بازخورد غیر

.باشدنمی) معنا دارP=0.762) و تعامل بلوك و گروه (P=1.000تفاوت بلوك ()، اما P=0.001(کردند

عمومی در فاز اول و دوم و آزمون گروه بازخورد عمومی و غیردو دقت شوت فوتبال در ةنمرـ3شکل
توان ذهنییادداري در کودکان کم

تمرین و ۀعمومی در مرحلگروه بازخورد عمومی و غیردو لوبیا در ۀکردن کیسآزمون پرتةنمرـ4شکل
توان ذهنیآزمون یادداري در کودکان کم
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عمومی در گروه بازخورد عمومی و غیردو لوبیا بین ۀنمرات شوت فوتبال و پرتاب کیسۀمقایسـ1جدول
مراحل مختلف یادگیري

ضریب اتامعناداريآزاديۀدرجfمقدار 

ول
ش ا

زمای
آ

فاز اول
307/03820/0034/0هابلوك

218/03883/0025/0بلوك*گروه
011/01918/0020/0گروه

فاز دوم
000/011000/0هابلوك

099/01756/0004/0بلوك*گروه
4040/101003/0271/0گروه

یادداري
000/011000/0هابلوك

940/01762/0003/0بلوك*گروه
070/141001/0334/0گروه

دوم
ش 

زمای
تمرینۀمرحلآ

205/03892/0023/0هابلوك
255/03857/0029/0بلوك*گروه

755/01392/0026/0گروه
875/51022/0173/0گروهدو یادداري اول
590/61016/0191/0گروهدو یادداري دوم

ۀدر مرحلعمومیگروه بازخورد عمومی و غیردو در رالوبیاۀکردن کیسآزمون پرتةنمر،4شکل
شده در این شکل دهد. طبق اطالعات ارائهنشان میتوان ذهنی تمرین و آزمون یادداري در کودکان کم

لوبیا ۀدر مهارت پرتاب کیسنمرات متفاوتی را،نوع بازخورددو ،تمرینۀمشخص است که در مرحل
مراتب عمومی داراي نمرات بهگروه بازخورد غیر،شدهآزمون یادداري گرفتهدو اما در ه است،ایجاد نکرد
از آزمون تحلیل واریانس بین هاسهبررسی آماري این مقایمنظورهببراین،عالوه.باشندبهتري می

شده در راهه استفاده شد. طبق اطالعات ارائهریانس یکهاي تکراري و آزمون تحلیل واگروهی با اندازه
بین لوبیاۀپرتاب کیستفاوت نمرات دومدر آزمایش ،تمرینۀکه در مرحلشوددریافت می1جدول
باشد. دار نمی) معناP=0.857در تعامل گروه و بلوك (نیز) و P=0.392)، گروه ها (P=0.892ها (بلوك

اما در ،گروه وجود ندارددو تفاوتی بین نمرات ، در این مرحله از تمریندهد که این موضوع نشان می
نمرات بهتريشکل معناداري عمومی بهگروه بازخورد غیر،دومشده در آزمایش ذکرآزمون یادداريدو 

). P=<0.05(کسب کرده استگروه بازخورد عمومیرا نسبت به
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گیريبحث و نتیجه
هاي حرکتی عمومی در یادگیري مهارتثیر بازخورد عمومی و غیرأبررسی تپژوهش،هدف از این 

نشان داد توان ذهنی بود. نتایجخصوص افراد کمها دردیدگاه تواناییۀتوان ذهنی و مطالعکودکان کم
ثیر نوع أتتواند همچون کودکان عادي جامعه تحتتوان ذهنی نیز میعملکرد حرکتی کودکان کم

شده در طول تمرین قرار گیرد: بازخورد عمومی بر ثبات و پایداري ذاتی دیدهتداركةزودبازخورد اف
گرچه نتایج این .هاي دست یافتنیپذیري و ادراك مهارتعمومی بر انعطافداللت دارد و بازخورد غیر

داراي گروه آزمایشی در فاز اول دو کنندگان در دقت شرکت،نشان داد که در آزمایش اولپژوهش
یادداري داراي ۀعمومی در فاز دوم و در مرحلتفاوت معناداري با یکدیگر نبود، اما گروه بازخورد غیر

گیري نمود که بازخورد عمومی در مقایسه با بازخورد توان نتیجهمی،لذا؛عملکرد بهتري بودند
و16پژوهشسو با نتایج (همتواند انگیزش درونی را در کودکان کاهش دهد تنها میعمومی نهغیر

دهد. عملکرد حرکتی را نیز تنزل میبلکه،)7
تواند میبازخوردي که در طول تمرین شامل مفاهیم مختلف باشدنتایج آزمایش دوم نیز نشان داد 

. نتایج آزمون یادداري که بگذاردتوان ذهنی دائمی بیشتري را بر یادگیري حرکتی کودکان کماثرات
توان ذهنی که در طول کودکان کمنشان داد ها انجام شدکردن کیسهاز تمرین پرتابپسیک روز 

داراي عملکرد بهتري نسبت به افراد گروه عمومی دریافت کرده بودندتمرینات خود بازخورد غیر
،ازخورد عمومی دریافت کرده بودندکنندگانی که ببازخورد عمومی بودند. این درحالی بود که شرکت

عمومی دریافت توان ذهنی که بازخورد غیرکودکان کماماند،در آزمون یادداري داراي افت عملکرد بود
گرچه نتایج این ،اینبنابر؛را نشان دادندعملکرد معنادار بهتري یادداري ۀدر مرحل،نموده بودند

درستی بر عملکرد نداشته باشد، اما بهثیر فوري أنشان داد که بیان بازخورد مثبت ممکن است تپژوهش
با افزایش انگیزش، ،شودو زمانی که اجراي افراد ضعیف میأثیر قرار دهدتتواند عملکرد فرد را تحتمی

و ) و دوییک 11(و همکارانتوسط دوییکهاییپژوهش،راستاهمینبه اجراي فرد کمک نماید. در
شودمنجر به اینتواند عمومی میها نیز اعتقاد داشتند که بازخورد غیرانجام شد. آن)20(همکاران 

تواند میو این بازخوردها داشته باشند ها از اشتباه در اجراي مهارتپسکودکان تالش بیشتري را که
بر جاي گذارد.ثیرات پایداري را بر عملکرد افراد أت

توجه به ،انددادهتوان انجام براي افراد کماین حوزه هایی که دانشمندان ترین تالشمهمۀاز جمل
هاي آموزشی درخصوص این افراد باعث . پیشرفتباشدمیهاي آموزشی موفق براي این افرادسیستم

هاي و موفقیتایندهاي دانشگاهی را طی نمحتی موفق شوند دورههانشده است که برخی از آ
). دانشمندان مشهور 18هاي فراگیر براي این افراد گزارش شده است (آموزشی متعددي در محیط

یهمکاري مشترکمغز و اعصاب و علوم تربیتی،ند که اگر متخصصان رشدهستاین حوزه معتقد
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و نمایندرطرف توانند مشکالت این افراد را تاحدي بمیهاي نوآورانهداشته باشند، با طراحی روش
تفریحیهايفعالیتدرحضورتوان امکانکمافراد). 19را ارتقا دهند (هاآنسالمت جسمی و روانی 

افزایش ). 20(هستندمنزوياجتماعیلحاظبهافراداینازبسیاري،لذا؛ندارندراخودسنباناسبتم
این شود هاي حرکتی باعث میمهارتي یادگیري هاي نوین آموزشی براي ارتقادانش مربیان از شیوه

هاي حرکتی را یاد بگیرند و و با موفقیت بیشتري مهارتبرنداز جلسات تمرینی ببیشتري ةافراد بهر
اجرا نمایند. 

در ثريؤتواند نقش مکه بازخورد میاستخصوص نشان دادهاینگرفته دراخیر انجامهايپژوهش
و نقش دیگري باشد میندلیل نقش اطالعاتی آن ثیر تنها بهأاین تد. بهبود یادگیري حرکتی داشته باش

) 21ـ25ساالن (ثیرات را در بزرگأمتعددي این تهاي پژوهش. استنقش انگیزشی،که بازخورد دارد
،ساالن در فرایندهاي پردازش و ادراك اطالعاتهاي کودکان با بزرگاما با توجه به تفاوت؛اندنشان داده

هاي اطالعاتی و انگیزشی و نقشاندبررسی کردهدر کودکان راثیراتأاین تمختلفیپژوهشگران
ثیر بازخورد أتبررسیپژوهش،هدف اصلی این ).28-7،26(انددهبه اثبات رسانهاآنبازخورد را در 

توان ذهنی هاي حرکتی افراد کمیادگیري و اجراي مهارتبرعمومی برابر بازخورد غیرعمومی در
، ع را در کودکان مورد بررسی قرار داده استوکه این موضپژوهشیاولین ،پذیر بود. البتهآموزش
نوع بازخورد را در کودکان سالم (جسمی دو باشد که این می)2014(چیویاکوسکی و دریوز پژوهش

. )7(ارزیابی کرده استو ذهنی) 
ثیر أت،کلیطورحالی که بهدر.کردیید أتراپژوهشگرانفرضیاتپژوهش،این ازشده نتایج حاصل

یید عموم قرار أیادگیري حرکتی مورد تيعنوان یک استراتژي مناسب براي ارتقابازخورد مثبت به
ویژههبنشان داد که برخی از انواع بازخورد مثبت (بازخورد عمومی)پژوهشگرفته است، نتایج این 

را نداشته باشند. انتظارمورداثراتممکن است زمانی که افراد نیاز به مقابله با موانع را داشته باشند
)هاي ذاتی افراد بودتواناییةبرگیرندکه در(زمانی که بازخورد عمومی پژوهشاین نۀگروه نموياعضا

هاي که شامل مهارت(که بازخورد غیرعمومی افرادي نسبت به تري را را دریافت نمودند، اجراي ضعیف
بلکه ،تنها در عملکرد حرکتیثیر نهأ. این تداشتنددریافت کرده بودند)تغییر بودپذیر و قابلانعطاف

ۀباعث توسعپژوهشنتایج این ،بنابراین؛گردیدنیز مشاهده کنندگان در یادگیري حرکتی شرکت
، چیویاکوسکی و وولف )7(دریوز، )2014(چیویاکوسکی و دریوز پژوهشویژه، بهقبلیمطالعاتنتایج 

ثیرات مشخص بازخورد عمومی را در یادگیري و عملکرد أکه ت)16()2007(سیمپیان و) 21() 2012(
،تمرینیةعمومی در طول دور. بازخورد عمومی و بازخورد غیرگردیدنشان دادندافراد سالمحرکتی

دادند که این مفاهیم مختلف باعث یادگیري گروه نمایش دو ها را براي افراد مفاهیم مختلفی از توانایی
ثیر مفاهیم مختلف در أتدیگري هايپژوهشبراین، عالوهد. گردیگروه دو يدر اعضاحرکتی متفاوتی 
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ع وو این موضاندرا بررسی کرده)15ساالن () و بزرگ13هاي متفاوت را در کودکان (دستورالعل
شود. تقل میثیر مفاهیمی است که به افراد منأتةدهندخوبی نشانبه
ها که به بررسی مفاهیم مختلف تواناییهاپژوهشسایر ازمده آدست در مقایسه با نتایج بهطورکلی،به

عمومی در کودکان سالم پرداختندبرابر بازخورد غیر) و بازخورد عمومی در13،15(ها در دستورالعمل
اي هکارگیري این مفاهیم در بازخوردها و بهثیر مفاهیم مختلف تواناییأبه بررسی تپژوهشاین ،)7(

بازخورد ۀوسیلهتري که بمفهوم دقیقپرداخت. پذیر توانی ذهنی آموزشدر کودکان داراي کمافزوده 
عنوان یک که در بازخورد عمومی بهباشدمیها ارائه شده است مفهوم تواناییپژوهشعمومی در این 

هایی عنوان ظرفیتبهنیزعمومیشود و در بازخورد غیرتغییر در نظر گرفته میقابلظرفیت ثابت و غیر
بخشد. هاي حرکتی را به چند شیوه بهبود مییادگیري مهارتکهشودیاد میتغییر پذیر و قابلانعطاف

شیوه دو هاي خود را به افراد استعدادها و قابلیت،)30) و دوییک (29)، آمز (9طبق نظرات نیکولز (
تفسیر و استنباط شود و ،یادگیريةبرگیرنددرها در یک بافت هاي آننمایند. اگر قابلیتاستنباط می

هاي افراد در ارتباط با سطوح قابلیتتوجه قرار گیرند، یادگیري موردهاي قابلعنوان مهارتتکالیف به
-باعث میگیرد و یادگیري بیشتر قضاوت قرار میموردنظردر تکالیف موردها آنةشدخبرگی ادراك

ةها در یک بافت دربرگیرنداگر قابلیت،دیگرسويهاي بیشتري دست یابد. ازشود تا فرد به قابلیت
-قابلیتباشند ـ،میصفات ذاتی فرد ةکنندمنعکس،تکالیفجایی که ـ شکل داده شودو اجرا عملکرد 

تواند ها میقابلیتازشکلدو شود. این هاي بیرونی یا هنجارها تفسیر میهاي فرد با ارجاع به ارزش
اشخاصی که د انمطالعات گذشته نشان داده،حقیقتواکنش رفتاري مختلف شود. دردو منجر به 

هاي حرکتی در اجراي مهارتعملکرد بهتري ،نمایندیافتنی قلمداد میها را منعطف و دستمهارت
دیدگاهداراي که افرادحالیدر؛دهندیابی به موفقیت تالش بیشتري را انجام میو براي دسترنددا

کوششو دهندنمیتالش زیادي را از خود نشان ،هاي تمرینی، در چالشهاخصوص تواناییثابت در
).9،12،30،31(ندارندیابی به موفقیت کافی براي دست

ها توان از طریق آنوجود دارد که مینیز تريهاي اختصاصیمکانیسم،یادگیري حرکتیۀدر حیط
ها بر یادگیري و عملکرد حرکتی را توضیح داد. مطالعات گذشته که بندي تواناییثیر مفهومأتةشیو

اندارائه دادهبودن تکالیف حرکتی تغییرقابلبودن و غیربرابر ذاتیرا دریادگیري دیدگاه منعطف و قابل
هاي شخص خصوص تواناییکردن دربودن، فکر)، کاهش عصبی14با مفهوم خودکارآمدي (توانندمی
طبق نظر ).15داشته باشند (ارتباط بیشتر به کنترل حرکتی توجه توجه کمتر به حرکات بدن و نیز و 

هایی محدودیتاحتماالًشرایط اجرایی که حاالت انگیزش کمی را ایجاد نماید ،)15(کارانوولف و هم
ۀنتیجاین موارد در،)32و همکاران (1کارورعقیدةبا توجه بهکه آوردفراهم میرا براي شخص 

1. Carver
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-اطالعات تدارك،لذادهد؛رخ میمنظور کنترل تفکر و هیجانات شخص فرایندهاي خودتنظیمی به

توان ذهنی در زمان تمرین افراد کمپژوهششده در این عمومی ارائهشده از طریق بازخورد غیردیده
وگردددر زمان دریافت بازخورد منفی ویژهبه،ممکن است باعث کاهش تمرکز شخص بر روي خود

یادگیري و اجراي حرکتی متفاوتی شود.باعثدرنتیجه،
پژوهش در شده در این ثیرات مشخص بازخورد منفی ارائهأکه تکنیمباید بیانگیري عنوان نتیجهبه

دیدن بازخورد مرتبط تداركکه دهندة این باشدنشانصورت مستقیم تواند بهگروه بازخورد عمومی می
توان ذهنی سودمندبا خصوصیات عمومی در طول تمرین براي کودکان و باالخص کودکان کم

. بازخورد مثبت عمومی شوداز آن پرهیز در طول مراحل یادگیري حرکتی الزم است کهباشد ونمی
تواند منجر به تخریب عملکرد و یادگیري حرکتی کودکان خصوصیات ثابت است میةبرگیرندکه در

؛شوندمیزمانی که این افراد با مانع یا محدودیتی در اجراي خود مواجه ویژهبهتوان ذهنی شود، کم
اندكةشدهاي ادراكها و قابلیتتواناییةکنندتوانند منعکسخطاها و اشتباهات در این زمان می،یراز

که شامل استهاي خاصیعمومی مرتبط با فرایندها و یا استراتژي، بازخورد غیردیگرسويفرد باشد. از
واکنش مثبت بیشتر در پاسخ به تواند منجر به باشد و میتغییر و منعطف میهایی قابلادراك مهارت

باشد. نتایج میاز حذف خطاهاي فرد پستر عملکرد پایدارةکنندبازخورد منفی شود که منعکس
دهد مفاهیم بازخورد کند و نشان میبندي بازخورد دفاع میاز اهمیت جملهپژوهششده در این حاصل

توان ذهنیدر کودکان کمویژهبه،تیتواند چه نقش مهمی را در یادگیري و اجراي حرکافزوده می
داشته باشد.

هاآنسطح سالمت و کیفیت زندگی يتوان ذهنی و ارتقاتوجه به افراد کمشویمیادآور می،پایاندر
،میاناینباشد. درپذیر نمیهاي ایشان امکانسطح کیفی کالسيبدون توجه به مسائل آموزشی و ارتقا

اي هاي حرکتی از اهمیت ویژهبدنی و آموزش مهارتهاي تربیتآموزشی، برنامههاي در بین برنامه
نماید. میورود به جامعه و تعامل بیشتر با افراد سالمجهتبرخوردار بوده و کمک شایانی به این افراد

ي هاو بستهباشدمیهاي آموزشی و تمرینی این افراد مرهون توجه به مسائل آموزشیموفقیت برنامه
اي بدنی، مسائل آموزشی هناشی از فعالیتیبر توجه به تغییرات فیزیولوژیکآموزشی تمرینی که عالوه

سبب دهند موفقیت بیشتري را در بهبود خصوصیات جسمی و ذهنی این افراد نظر قرار میرا نیز مد
ها ترین کمککوچک،هاي حرکتیبهبود یادگیري و اجراي مهارتمنظورهب،لذا؛)33ـ38(شوندمی
بدنی و ورزشی این افراد هاي آموزش تربیتثیرات را در بهبود کیفیت کالسأتوانند بیشترین تمی

تري را در تغییر سبک ثرؤنقش م،گیري از این نکاتهتوانند با بهرمینیزمربیان تمرینی.داشته باشد
د.هاي حرکتی ایفا نماینتوان از طریق فعالیتزندگی فعال کودکان کم
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هایی از بر بخشوي باید کیدأت،بازخورد دهدخودبه شاگردانمربی قصد دارد زمانی کهپیام مقاله:
هایی از تکلیف که خصوص جنبهبازخورد در. باشندمیتغییر ر اثر تمرین و تجربه قابلتکلیف باشد که ب

،نماید. همچنینیادگیري را تضعیف میاجرا و ،هایی که ذاتی هستندتوانایینیزیستند و نتغییر قابل
توان ساالن، بلکه در کودکان و حتی افراد کممورد بزرگتنها درذکر این نکته الزم است که این قانون نه

عنوان یک اصل در یادگیري هاي آموزش ورزشی از آن بهتوان در برنامهو میاستتعمیم ذهنی نیز قابل
.هاي حرکتی استفاده نمودمهارت
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Abstract

The aim of this study was to examine the effect of generic and non-generic feedback
on motor performance and learning in mentally retarded children based on two
approaches about abilities. 30 mentally retarded children were selected and divided
into two generic and non-generic feedback groups and performed two experiments.
In the first experiment, subjects were asked to kick a soccer ball into a specific
target. During the acquisition period there was no difference between the two groups
(P=0.918). However, after receiving negative feedback, providing generic feedback
resulted in worse performance than non-generic feedback (P=0.003). In retention
test, providing generic feedback during practice caused worse performance
(P=0.001). In second experiment we examined more permanent consequences.
Results of retention test, performed one day after practicing a throwing task, showed
that participants who received non-generic feedback during practice outperformed
the generic feedback group, after receiving a negative feedback statement (P<0.05).
The findings demonstrated the importance of the wording of feedback (type and
manner of expression) and showed that non-generic feedback is more effective in
performance and learning process than generic feedback and in providing feedback
coaches should emphasis on some aspects of ability that is learnable.

Key words: Ability, Positive and Negative feedback, Generic and Non-Generic
feedback, Mentally Disabled Children
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