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A b s t r a c t

The aim of this study was to determine the effect of self-control feedback on 
learning badminton short service skill in children with ADHD. Twenty chil-
dren aged 11 to 14 years with attention deficit hyperactivity disorder were 
selected from schools in District 5 of Tehran. The counterparts were placed 
in one of the self-controlled and paired feedback groups and participated in 
5 acquisition sessions with specific conditions of each experimental group, 
after the pre-test, and 48 hours after the acquisition test, retention test and 
pressure transfer to Action was taken. The results of combined analysis of 
variance showed that the self-control group had a significant advantage 
over the paired group during the acquisition period. This advantage was 
maintained in retention and pressure conditions, but there was a significant 
decrease in pressure conditions for both groups. Children with ADHD expe-
rience severe decline in performance due to cognitive and processing char-
acteristics under stress.

The Effect of Self-control Feedback on learning Badminton Short 
Serve Skill in Children with Attention Deficit Hyperactivity
Disorder
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چکیده
هــدف از ایــن پژوهــش تعییــن تأثیــر بازخــورد خودکنتــرل بــر یادگیــری مهــارت ســرویس 
ــنی 11  ــه س ــا دامن ــودک ب ــداد 20 ک ــود  تع ــودکان دارای ADHD  ب ــون در ک ــاه بدمینت کوت
ــهر  ــج ش ــه پن ــدارس منطق ــی از م ــه بیش فعال ــص توج ــال نق ــه اخت ــا ب ــال مبت ــا 14 س ت
ــورد  ــای بازخ ــی از گروه ه ــده در یک ــورت همتاش ــه به ص ــد ک ــده بودن ــاب ش ــران انتخ ته
خودکنتــرل و جفــت شــده قــرار گرفتنــد و در پنــج جلســه اکتســاب بــا شــرایط خــاص هــر 
ــد از  ــاعت بع ــه 48 س ــه فاصل ــد و ب ــرکت کردن ــون ش ــس از پیش آزم ــی، پ ــروه آزمایش گ
ــل  ــه تحلی ــد. نتیج ــل آم ــه عم ــار ب ــال تحت فش ــادداری و انتق ــون ی ــاب، آزم ــون اکتس آزم
ــی داری  ــری معن ــاب برت ــرل در دوره اکتس ــروه خودکنت ــه گ ــان داد ک ــب نش ــس مرک واریان
نســبت بــه گــروه جفــت شــده داشــت، ایــن برتــری در یــادداری نیــز حفــظ شــد امــا افــت 
ــودکان دارای  ــد. ک ــود آم ــه وج ــروه ب ــر دو گ ــرای ه ــار ب ــرایط فش ــه ای در ش قابل ماحظ
ــی  ــار روان ــه فش ــی ب ــخ متفاوت ــی، پاس ــناختی و پردازش ــای ش ــل ویژگی ه ــه دلی ADHD ب
ــا  ایجــاد شــده در آزمــون انتقــال نشــان می دهنــد و ممکــن اســت در مقایســه مســتقیم ب

ــد.  ــه دســت آی ــب توجهــی ب کــودکان عــادی نتایــج جال

ــون،  ــی، بدمینت ــه بیش فعال ــص توج ــال نق ــرل،  اخت ــورد خود کنت ــدی:: بازخ ــای کلی ــدیواژه ه ــای کلی واژه ه
مهــارت ظریــف، اکتســاب مهــارت

ــک  ــان ی ــودکان و نوجوان ــد ک ــد رش ــازی فراین ــوزش و بهینه س اآم
فرصــت بــرای حضــور کارآمــد و اثربخــش آن هــا در جمــع و اجتماعی 
شــدن آن هاســت. تغییــرات جســمانی حرکتــی در وضعیــت رشــدی 
کــودکان و نوجوانــان، همــواره اهمیــت بــه ســزایی در فراینــد 
ــی  اجتماعــی شــدن و ســامت عمومــی آن هــا دارد. یکــی از راه های
کــه از طریــق آن کــودکان اجتماعــی و مهارت هــای زیربنایــی 
ــت.  ــد ورزش اس ــتقیم فرامی گیرن ــوزش مس ــدون آم ــا ب ــا ی آن را ب
ــور  ــاز حض ــی، پیش نی ــی و ورزش ــای حرکت ــورداری از مهارت ه برخ
ــای  ــت. مهارت ه ــه ورزش اس ــس در عرص ــا اعتمادبه نف ــد و ب کارآم
ــه شــیوه های متفــاوت، ابعــاد مختلفــی از رشــد مطلــوب  حرکتــی ب
ــی  ــارکت در ورزش یک ــد. مش ــرار می ده ــر ق ــودکان را تحت تأثی ک

ــی  ــمانی، اجتماع ــد جس ــازی رش ــای بهینه س ــالم ترین روش ه از س
  ADHD و هیجانــی کــودکان اســت. در ایــن میــان، کــودکان دارای
ــا 7 درصــد از کــودکان ســنین مدرســه را تشــکیل  کــه حــدود 3 ت
می دهنــد، گروهــی هســتند کــه از طریــق ورزش می تــوان بــه 
بهبــود وضعیــت رشــدی آن هــا پرداخــت. بــرای غنی ســازی محیــط 
ــری و  ــه یادگی ــیوه های بهین ــت ش ــودکان الزم اس ــن ک ــوزش ای آم
ــری و  ــوع یادگی ــل در وق ــن عام ــرد. مؤثر تری ــتفاده ک ــن اس تمری

ــت )1(. ــن اس ــازی آن، تمری بهینه س
ــدام هــای قبــل  ــن، اق ــر ســازماندهی تمری ــر ب از دیگــر عوامــل موث
ــن  ــای حی ــدام ه ــت. اق ــل اس ــد از عم ــل و بع ــن عم از عمل،حی
عمــل، کلیــه فعالیــت هایــی هســتند کــه توســط خــود یادگیرنــده 
ــود،مانند  ــام می ش ــارت انج ــود مه ــرای خ ــتای اج ــی در راس و مرب
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تمریــن ذهنی،تمریــن بدنــی بــه اشــکال مختلــف و راهنمایــی بدنــی 
ــه تدابیــر و فعالیــت  ــدام هــای پــس از عمــل ب ــه بازخــورد. اق و ارائ
ــا  ــده ی ــار دیگــر توســط خــود یادگیرن ــی گفتــه می شــود کــه ب های
مربــی بــرای ارزیابــی آنچــه انجــام شــده و بــا اســتفاده از تجربــه آن 
ــا  ــد تشــخیص خط ــد، مانن ــدی صــورت می گیرن ــرای کوشــش بع ب
و ارائــه بازخــورد، ایــن اقــدام هــا در شــرایط عملــی انتقــال تجربــه 
ــه  ــک کاس آموزشــی ب ــه ی ــا ب ــده ی ــک یادگیرن ــه ی ــری را ب یادگی
ــک  ــوان ی ــه عن ــورد ب ــد. بازخ ــش می ده ــود افزای ــه خ ــد بهین ح
ــرح  ــی مط ــای حرکت ــری  مهارت ه ــرا و یادگی ــم در اج ــور مه فاکت
ارتقــا  بازخوردهــا  و  دســتورالعمل ها  را  تمریــن  اســت.کیفیت 
ــد از  ــا بع ــن ی ــه در حی ــت ک ــی اس ــورد اطاعات ــد و بازخ می دهن
ــده  ــه اجراکنن ــی ب ــای متفاوت ــه روش ه ــف مورد نظــر ب اجــرای تکلی
ــوه  ــه نح ــماری در زمین ــای بی ش ــود )2( پژوهش ه ــه می ش آن ارائ
ارائــه بازخــورد باتوجه بــه وضعیــت فراگیــر، زمــان و وضعیــت 
عملکــرد بــه شــکل های مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت 
ــش  ــورد نق ــه بازخ ــت ک ــده اس ــت ش ــی ثاب ــه به خوب )3(. درحالی ک
ــب  ــه اغل ــوردی ک ــد، بازخ ــا می کن ــارت ایف ــب مه ــی در کس مهم
ــر  ــا اث ــرا ب ــری مضــر باشــد زی ــرای یادگی ــد ب داده می  شــود می توان
هدایتــی کــه فراوانــی بازخــورد در طــی تمریــن دارد می  توانــد منجــر 
بــه وابســتگی اجراکننــده بــه آن شــود )4(. ســالمونی1 و همکارانــش 
)1984(  اثــرات آگاهــی از نتیجــه بــر یادگیــری را بــا عنــوان فرضیــه 
هدایــت مطــرح کردنــد و پیشــنهاد کردنــد اگرچــه آگاهــی از نتایــج 
KR(2( بــه یادگیرنــده بــرای انجــام کار مناســب راهنمایــی می کنــد 

امــا بازخــورد ارائــه شــده پــس از هــر آزمایــش ممکــن اســت باعــث 
ــودن آن وابســته شــوند  ــه دردســترس  ب ــدگان ب ــه یادگیرن شــود ک
بــه طــوری کــه کمتــر بــه اطاعــات بازخــورد ذاتــی متکــی باشــند 
ــزوده در  ــورد اف ــه بازخ ــی ک ــود زمان ــرد خ ــی عملک ــرای ارزیاب و ب
دســترس نباشــد یادگیرنــده در ایجــاد حرکــت یــا پاســخ موردنظــر 
ــورد  ــه بازخ ــی ک ــر زمان ــوی دیگ ــاب آن از س ــکل دارد و در غی مش
ــد  ــه پاســخ های تولی ــاد ب ــال زی ــران به احتم ــد فراگی ــش می یاب کاه
ــد  ــط توجــه بیشــتری می کنن ــات حســی مرتب شــده خــود و اطاع
ــه از  ــن مطالع ــد )5(. چندی ــت می کنن ــری را تقوی ــد یادگی و فراین
ایــن موضــوع کــه ارائــه بیــش از حــد بازخــورد ممکــن اســت بــرای 
یادگیــری پیامــد منفــی بــه همــراه داشــته باشــد و زمانــی کــه دیگــر 
ــد،  ــت کن ــرد اف ــت عملک ــن اس ــد ممک ــترس نباش ــورد در دس بازخ
ــی  ــار منف ــن آث ــری از ای ــت جلوگی ــد )9-6( و جه ــت کرده ان حمای

1. Salmoni
2. Knowledge of result
3.  Janelle
4. Hartman
5. Wulf

روش هــای مختلفــی بــرای کاهــش تواتــر نســبی بازخــورد افــزوده را 
مــورد بررســی قــرار دادنــد و رویکردهــای تجربــی متفاوتــی را راجــع 

ــد )10(.   ــاذ کرده ان ــه  KR اتخ ــان ارائ ــه زم ب
رویکــرد تجربــی متفاوتــی کــه دربــاره بهینــه ســازی ارائــه بازخــورد 
در تحقیقــات اخیــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، ارائــه بازخورد 
در زمانــی اســت کــه یادگیرنــده خــود آن را طلــب می کنــد. بــه ایــن 
شــیوه ارائــه بازخــورد خودکنترلــی می گوینــد. تحقیقــات نشــان داده 
انــد کــه برنامــه هــای تمریــن همــراه بــا بازخــورد خودکنترلــی بــرای 
ــار  ــودمندند. )13-11(. اختی ــی س ــای حرکت ــارت ه ــری مه یادگی
ــت  ــدم دریاف ــا ع ــت ی ــه دریاف ــع ب ــری راج ــر در تصمیم گی فراگی
بازخــورد، بــه ایــن دلیــل کــه تطابــق ارائــه بازخــورد بــا ویژگی هــای 
شــخصیتی و نیازهــای درونــی او می توانــد اثربخــش باشــد)14(. ژانل3 
ــال 2005  ــن4 )16( در س ــال 1997، هارتم ــکاران )15( در س و هم
ــر  ــه اگ ــیدند ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــال 2007 ب ــف5 )17( در س و ول
ــه شــرکت کنندگان اجــازه تصمیم گیــری در مــورد زمــان دریافــت  ب
بازخــورد در شــرایط تمریــن داده شــود، یادگیــری بهبودیافتــه 
ــیوه در  ــن ش ــی ای ــد. )11, 18( و اثربخش ــا می یاب ــرد ارتق و عملک
ابعــاد مختلــف از جملــه افزایــش اعتمادبه نفــس)19(، خودکارآمــدی 
ــای  ــش قابلیت ه ــده )19(، افزای ــتگی درک ش ــزه و شایس )20( انگی
تشــخیص خطــا  همچنیــن در تکالیــف شــناختی حرکتــی)11, 12(، 
پرتابــی )21( جهت یابــی خطــی )22(، تکلیــف زنجیــره ای )23( 
ــن اســتراتژی  ــق پژوهشــگران اســت. ای ــورد تواف ــدو )24( م و تکوان
ــان انتخــاب  ــا خودش ــد ت ــازه می ده ــدگان اج ــه یادگیرن ــورد ب بازخ
کننــد کــه در چــه زمانــی در حیــن تمریــن یــک مهــارت حرکتــی 
بازخــورد دریافــت کننــد و اکثــر پژوهش هــای بررســی کننده اثــرات 
ــرل  ــه بازخــورد خودکنت ــرل نشــان داده اســت ک بازخــورد خودکنت
ــا  ــری ب ــی یادگی ــد )25,21,6(، در ط ــش می ده ــری را افزای یادگی
ــی در تعییــن  بازخــورد خودکنتــرل امــکان مشــارکت فعــال آزمودن
ــر  ــا کمت ــرای مهارت ه ــود، اج ــم می ش ــن فراه ــای تمری ویژگی ه
ــد )13(.  ــدا می کنن ــتری پی ــت بیش ــود و جذابی ــته کننده می ش خس
ــری  ــد یادگی ــول فراین ــتقال در ط ــارکت و اس ــن مش ــن ای همچنی
ــه  ــی ک ــود و زمان ــزه ش ــش انگی ــه افزای ــر ب ــت منج ــن اس ممک
یادگیرنــده بــرای یادگیــری انگیــزه داشــته باشــد، تفســیر بازخــورد 
ــا یادگیــری مرتبــط اســت، افزایــش پیــدا می کنــد )14, 15(  کــه ب
ــد  ــده رون ــه یادگیرن ــورد ب ــت بازخ ــم دریاف ــذاری تصمی ــن واگ و ای
ــش  ــا پژوه ــه ب ــن یافت ــد )22, 28(. ای ــریع می کن ــری را تس یادگی

علی پشابادی و همکاران
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بخشــی در خصــوص یادگیــری مهــارت والــی فورهنــد تنیــس روی 
میــز مشــابه اســت )26(.

یکــی از عوامــل اثربخــش بازخــورد بــر عملکــرد و یادگیــری حرکتــی، 
ویژگی هــای فراگیــر نقــش تعیین کننــده اســت )29, 30(.  از افــراد 
ــف  ــای مختل ــردی نیازه ــای ف ــه تفاوت ه ــی رود  باتوجه ب ــار م انتظ
در دریافــت بازخــورد در نظــر داشــته باشــند کــه مطابــق بــا اهــداف 
ــورد در  ــر بازخ ــه اث ــدودی مطالع ــا ح ــد )31(. ت ــا باش ــی آن ه درون
کــودکان بررســی و اثــرات مثبــت آن تأییــد شــده اســت بــه عنــوان 
ــد  ــکاران )28( ، بان ــن و هم ــکاران )27(،  آیک ــی و هم ــال صباغ مث
)29(. اگرچــه در پژوهــش هــای مختلــف اثــرات ســودمند بازخــورد 
خودکنترلــی بــر یادگیــری مهــارت هــای حرکتــی نشــان داده شــده 
ــن  ــرات ای ــازی اث ــرای روشــن س ــی ب ــای کم ــاش ه ــا ت اســت، ام
ــاالت  ــژه اخت ــاص، بوی ــاالت خ ــا اخت ــراد ب ــر روی اف ــورد ب بازخ
ــن  ژنتیکــی انجــام شــده اســت. بدیهــی اســت شناســایی نقــش ای
بازخــورد در بهبــود یادگیــری ایــن جامعــه رو بــه رشــد و نیازمنــد، 
ــث  ــد باع ــه می توان ــت دارد، بلک ــری اهمی ــه نظ ــا از جنب ــه تنه ن
توســعه یادگیــری و بــه کارگیــری برنامــه هــای آموزشــی بهتــر بــرای 
ــورد  ــی بازخ ــی اثربخش ــردد. پژوهش های ــد گ ــه نیازمن ــن جامع ای
خودکنتــرل را بــر یادگیــری کــودکان ســندروم داون )22(، اوتیســم 
ــه  ــد. نتیج ــزارش کرده ان ــزی )32,31( را گ ــج مغ ــودکان فل )30( ک
ــورد  ــر بازخ ــی اث ــال 1393 در بررس ــتری )30( در س ــش اش پژوه
ــف  ــاالت طی ــه اخت ــا ب ــاله ی مبت ــودکان 10 س ــرل در ک خودکنت
ــی حتــی  ــه صــورت خودکنترل ــه بازخــورد ب اوتیســم نشــان داد ارائ
ــر  ــه ت ــری فعاالن ــل درگی ــی بدلی ــاالت ژنتیک ــا اخت ــودکان ب در ک
ــده  ــده در فرآینــد یادگیــری و افزایــش انگیــزش در یادگیرن یادگیرن
بــرای یادگیــری ســودمند می باشــد. شــهریاری و همــکاران )33( در 
ســال1397 تاثیــر بازخــورد خودکنتــرل بــر مهــارت پرتــاب کــودکان 
11-8 ســاله مبتــا بــه ADHD را بررســی کــرده و نشــان دادنــد کــه 
اختیــار دریافــت بازخــورد در فرآینــد یادگیــری و افزایــش انگیــزش 
ــع  ــودمند واق ــری س ــرای یادگی ــر ب ــس در فراگی ــه نف ــاد ب و اعتم
می شــود. پشــابادی و همــکاران )2021( در مطالعــه خــود اثربخشــی 
ــد و  ــوع بازخــورد را در مهــارت چیــپ فوتبــال بررســی کردن ــن ن ای
ــای  ــد از مزای ــودکان دارای ADHD می توانن ــه ک ــد ک ــان دادن نش
ایــن شــیوه ارائــه بازخــورد بهره منــد شــوند اگرچــه اثــرات آن تحــت 
شــرایط فشــار پایــدار نبــود )34(. در مطالعــه ذکــر شــده، ضربــه بــا 
ــا  پــا یــک مهــارت درشــت محســوب می شــود، بــه نظــر می رســد ب
ــر  ــه ADHD و تأثی ــا ب ــودکان مبت ــگری ک ــت تکانش ــه وضعی توج
ــی،  ــای حرکت ــری مهارت ه ــد یادگی ــر فراین ــا ب ــای آن ه ویژگی ه
در یــک مهــارت ظریــف انتظــار نتایــج متفاوتــی داشــت. در بیشــتر 

6. French Short Badminton Service Test

ــه  ــت ب ــن اس ــار ممک ــت فش ــرد تح ــی، عملک ــای ورزش مهارت ه
ــا  بازگشــت تبحــر بــه دســت آمــده بــه ســطح قبلــی گــردد)35(. ب
ــوان  ــون به عن ــای بدمینت ــر مهارت ه ــه حاض ــگاه، در مطالع ــن ن ای
تکلیــف مــورد بررســی انتخــاب شــده اســت. ضربــه ســرویس کوتــاه 
بدمینتــون از ظرافــت بیشــتری نســبت بــه یــک ضربــه پــا در فوتبــال 
برخــوردار اســت و از طرفــی ایــن مهــارت بــا انــدام فوقانــی و نزدیــک 
ــن  ــود.  بنابرای ــرا می ش ــزی( اج ــی مرک ــتم عصب ــز )سیس ــه مرک ب
 ADHD ــه ــه دلیــل تأثیــر متفــاوت تکانشــگری کــودکان مبتــا ب ب
ــه شــاید بازخــورد خودکنتــرل در فراینــد یادگیــری ایــن مهــارت  ب
ظریف تــر کــه بــا انــدام فوقانــی اجــرا می شــود، اثربخشــی  متفاوتــی 
ــر  ــی تأثی ــر بررس ــش حاض ــدف پژوه ــن ه ــد؛ بنابرای ــته باش داش
بازخــورد خودکنتــرل بــر یادگیــری یــک مهــارت ظریــف )ســرویس 

ــود. ــاه بدمینتــون( ب کوت

روش شناسیروش شناسی
شرکت کننده هاشرکت کننده ها

شــرکت کنندگان پژوهــش حاضــر از جامعــه پســران 11 تــا 14ســاله 
مبتــا بــه اختــال ADHD از مــدارس منطقــه 5 شــهر تهــران بودند 
کــه بــر اســاس معیارهــای ورود و خــروج بــه طــور داوطلبانــه در ایــن 
ــترس  ــورت در دس ــش به ص ــه پژوه ــد. نمون ــرکت کردن ــش ش پژوه
انتخــاب و در صــورت دارابــودن معیارهــای ورود وارد پژوهــش شــدند. 
تمامــی آن هــا بــا تشــخیص روانپزشــک در طبقه بنــدی  افــراد 
ــی  ــه ناتوان ــاری از هرگون ــد،      ع ــه بودن ــرار گرفت دارای ADHD  ق
ــتند،  ــال داش ــی نرم ــد، بینای ــی بودن ــای عصب ــی و بیماری ه ذهن
ــر  ــاال از نظ ــه ب ــط ب ــای متوس ــرکت کنندگان  از خانواده ه ــه ش هم
اجتماعــی - اقتصــادی بودنــد. پیــش شــروع پژوهــش بــا هماهنگــی 
ــه انجــام و همــکاری  ــواده اطمینــان حاصــل شــد کــه تمایــل ب خان
ــرای  ــد و از تمــام شــرکت کنندگان ب ــت ورزشــی دارن ــک فعالی در ی
شــرکت در پژوهــش موافقــت گرفتــه شــد و داوطلبانــه در پژوهــش 
ــه  ــی مطالع ــه کتب ــن رضایت نام ــن از والدی ــد همچنی ــرکت کردن ش
ــش  ــه وارد پژوه ــرکت کنندگان آگاهان ــا کردنــد و تمــام ش و امض

شــدند.

ابزارابزار
ــاه از به منظــور ســنجش دقــت  ــرای آزمــون مهــارت ســرویس کوت ب
ــاه بــک هنــد بدمینتــون6  عملکــرد آزمــون فرانســوی ســرویس کوت
ــودن  ــی ب ــًا عین ــه کام ــد. باتوجه ب ــتفاده ش ــون اس در جلســات آزم
ــوردار  ــی برخ ــی باالی ــار و پایای ــون از اعتب ــن آزم ــذاری، ای امتیازگ
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ــت  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــادی م ــات زی ــت و در تحقیق اس
)36(. شــرکت کنندگان بایــد تــوپ را از بیــن لبــه تــور و طنابــی کــه 
ــا  ــانتی متر ب ــده و 50 س ــیده ش ــا آن کش ــوازی ب ــور و م ــاالی ت از ب
ــن  ــی در زمی ــل بفرســتد. هدف های ــن مقاب ــه زمی ــه دارد، ب آن فاصل
مقابــل رســم شــده بــود اســت کــه در صــورت اصابــت تــوپ بــا هــر 
ــرد.  ــق می گی ــرکت کننده تعل ــه ش ــی ب ــاز خاص ــا امتی ــک از آن ه ی
ــعاع هایی  ــانتی متر و ش ــای 5 س ــه پهن ــی ب ــا نوارهای ــی ب قوس های
ــع  ــه تقاط ــز نقط ــه مرک ــانتی متر ب ــب 125،95،75،55 س ــه ترتی ب

خــط میانــی بــا خــط ســرویس کوتــاه در ســمت راســت زمیــن رســم 
ــه  ــون ب ــت بدمینت ــمت راس ــن س ــون زمی ــن آزم ــود و در ای می ش
ــی از 0  ــه هــر ســرویس امتیازهای 7 نقطــه تقســیم شــده اســت و ب
ــا 7 تعلــق می گیــرد. هــر توپــی  کــه در منطقــه خــارج از زمیــن  ت
ــد.  ــه می ش ــر گرفت ــرای آن در نظ ــر ب ــاز صف ــد امتی ــرود می آم ف
در نهایــت  امتیازهــای کوشــش ها به عنــوان نمــره دقــت اجــرا 

ــد.  محاســبه گردی

علی پشابادی و همکاران

6.10m

0.46m

13.40m

55cm

2.55m

5.18

0.76m3.96m1.98m

x
53cm

1 2 3 4 5

شکلشکل11.. نحوه اجرای آزمون سرویس کوتاه بدمینتون

ــه درصــد  ــت ســرویس محاســبه ب ــرات شــرکت کنندگان از دق و نم
ــا و  ــد )36(. آزمون ه ــاری ش ــل آم ــت وارد تحلی ــل و در نهای تبدی
ــی  ــالن ورزش ــون و در س ــمی بدمینت ــی رس ــط مرب ــا توس آموزش ه
ــتاندارد  ــت اس ــوپ و راک ــت. از ت ــام پذیرف ــون انج ــن بدمینت و زمی

ــد یونکــس7 اســتفاده شــد. ــون برن بدمینت

روش اجراروش اجرا
ــی  ــرات نهای ــه و مشــخص شــدن نف ــای اولی ــری ه ــد از اندازه گی بع
ــا در  ــا آن ه ــازی گروه ه ــان س ــور یکس ــه منظ ــده، ب ــرکت کنن ش
پیــش آزمــون شــامل بســته 6 کوششــی شــرکت کردنــد و بــر اســاس 
نمــره کســب شــده بــه صــورت همتــا شــده در گروه هــای تجربــی و 
کنتــرل قــرار گرفتنــد. آزمــون ســرویس کوتــاه بــک هنــد بدمینتــون 
ــاده  نظــر گرفتــه می شــد)36(. آزمایشــات بـــه صــورت انفــرادي پی
شــد و نحــوه انجــام تکلیــف بــه ایــن صــورت بــود کــه قبــل از شــروع 
ــات  ــا تمرین ــه ب ــدگان 10 دقیق ــرکت کننـ ــن، شـ هــر جلســه تمری
جاگینــگ و کششــی بــدن خــود را گــرم مـی کردنـــد، ســپس بــه آنها 
نحــوه انجــام ســرویس کوتــاه بدمینتــون توضیــح داده می شــد پیــش 
آزمــون شــامل شــش کوشــش بــدون بازخــورد بــود، و میانگیــن ایــن 

7. Yonex

ــر  ــون در نظ ــش آزم ــره پی ــوان نم ــه عن ــی ب ــش کوشش ــوک ش بل
ــه  ــر جلس ــه و ه ــش جلس ــامل ش ــاب ش ــد. دوره اکتس ــه ش گرفت
شــامل دو بلــوک شــش کوششــی بودنــد و در مجمــوع هــر جلســه 
12 کوشــش بــود. جلســات اول تــا پنجــم میانگیــن 12 کوشــش بــه 
ــن  ــن آخری ــد.  میانگی ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــره آن جلس ــوان نم عن
بلــوک شــش کوششــی از آخریــن جلســه تمریــن )جلســه ششــم(، 
بــه عنــوان آزمــون اکتســاب در نظــر گرفتــه شــد. دوره اکتســاب طی 
ــا 11:30 صبــح  روزهــای پشــت ســرهم و همــه در ســاعت10:30 ت
اجــرا شــد و شــرکت کننــدگان گــروه خودکنتــرل اختیــار داشــتند 
کــه بعــد از اجــرای کوشــش هــای خــود درخواســت بازخــورد کننــد 
و تــا حداکثــر تواتــر نســبی 80٪ می توانســتند درخواســت بازخــورد 
ــورد  ــت بازخ ــان دریاف ــر زم ــی ب ــده، کنترل ــت ش ــروه جف ــد. گ کنن
ــی  ــر آزمودن ــراي ه ــورد ب ــت بازخ ــر دریاف ــان و توات ــتند و زم نداش
جفــت شــده بــر اســاس همتــاي خودکنترلــی او تعییــن می شــد. 48 
ســاعت بعــد از آخریــن جلســه تمریــن اکتســاب آزمــون یــادداری بــه 
ــا  عمــل آمــد و بعــد از آن آزمــون انتقــال تحــت شــرایط رقابتــی ب

حضــور دیگــر شــرکت کننــدگان اجــرا شــد.
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انتقالیادداریاکتسابجلسه 5جلسه 4جلسه 3جلسه 2جلسه 1پیش - آزمونشاخصگروه

خودکنترل
21,00124,814533,319238,296542,226346,369147,59644,044840,8528میانگین

5,274055,651065,95286,907298,229437,9617,578377,612578,08542انحراف معیار

جفت شده
21,96824,761728,25131,955234,930938,204440,50335,995231,2982میانگین

4,752754,6664,094065,518056,611317,003926,0126,7537,14349انحراف معیار

جدولجدول11.. نمرات دقت سرویس کوتاه شرکت کنندگان گروه ها در مراحل مختلف آزمون 

روش آماریروش آماری
ــای  ــای تحلیل ه ــراز مفروضه ه ــان از اح ــش داده و اطمین ــدا پای ابت
ــا اســتفاده از  ــا ب ــودن داده ه ــت و طبیعــی ب ــک انجــام گرف پارامتری
ــل  ــون تحلی ــپس آزم ــد. س ــی ش ــک بررس ــاپیرو - ویل ــون ش آزم
واریانــس مرکــب 7 )جلســات( × 2 )گــروه تجربــی( بــا اندازه گیــری 
مکــرر روی عامــل زمــان )جلســات( بــرای دســته کوشــش های دوره 
اکتســاب پیــاده شــد. بــرای بررســی اثــرات درون گروهــی در طــول 
ــرر  ــری مک ــا اندازه گی ــس ب ــل واریان ــری از تحلی ــل اندازه گی مراح
ــان،  ــروه و زم ــای گ ــل متغیره ــی داری تعام ــا معن ــد. ب ــتفاده ش اس
ــل در  ــای مراح ــه نمره ه ــرای مقایس ــی ب ــی بونفرون ــون تعقیب آزم
ــای در  ــه گروه ه ــه مقایس ــد. در ادام ــل آم ــه عم ــی ب ــروه آزمایش گ

ــی  ــون ت ــتفاده از آزم ــا اس ــار ب ــال تحت فش ــادداری و انتق ــه ی مرحل
ــت. مســتقل صــورت گرف

نتایجنتایج
ــرای مقایســه دو گــروه در پیش آزمــون  نتیجــه آزمــون t مســتقل ب
نشــان داد )t)28(=0/20 ،p=0/83( دو گــروه در مرحلــه پیش آزمــون 
تفــاوت معنــی داری ندارنــد. نتیجــه آزمــون لــون همگنــی واریانس هــا 
 .)p<0/05( باکــس برابــری کوواریانس هــا را تأییــد کــرد M و آزمــون
ــده  ــت ش ــرل و جف ــای خودکنت ــرکت کنندگان در گروه ه ــرات ش نم
ــال در جــدول  ــا انتق در طــی مراحــل اندازه گیــری از پیش آزمــون ت

آمــده اســت )جــدول 1(. 

ــب 2×7  ــس مرک ــل واریان ــون تحلی ــه آزم ــاب: نتیج دوره اکتس
اندازه گیــری:  مرحلــه  شــده×  جفــت   - خودکنترلــی  )گــروه: 
پیش آزمــون تــا اکتســاب( بــا اندازه گیــری مکــرر روی عامــل مرحلــه 
اندازه گیــری، نشــان داد کــه اثــر اصلــی زمــان روی دقــت ســرویس 
 ،η2=0/93( ــت ــی دارد اس ــاب معن ــرکت کنندگان در دوره اکتس ش
ــی  ــر اصل ــل اث ــن تحلی F)2/17 ،39/05(=35/65 ،p>/001(؛ در ای
ــروه  ــل گ ــر تعام ــروه )F)1 ،18(=4/21 ،p=0/04 ،η2=0/41( و اث گ
 ،p>/001  ،η2=0/41( بــود  معنــی دار  نیــز  زمــان  و  آزمایشــی 

F)2/17 ،39/05(=12/35(.  ایــن یافتــه نشــان داد تغییــرات ایجــاد 
ــری  ــت ســرویس شــرکت کنندگان در مراحــل اندازه گی شــده در دق
ــرای  ــودار 1(. ب ــت )نم ــده اس ــه ش ــی داری مواج ــرات معن ــا تغیی ب
بررســی دقیق تــر محــل تفاوت هــا آزمــون تعقیبــی بونفرونــی بــرای 
هــر دو گــروه بــه عمــل آمــد کــه نشــان داد تفــاوت معنــی داری بیــن 
ــت  ــرل: p>0/001، جف ــاب )خودکنت ــون و اکتس ــه پیش آزم مرحل

ــدول 1(. ــود دارد )ج ــده: p>0/001( وج ش
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نمودارنمودار11.. تغییرات گروه های خودکنترل و جفت شده در طی مراحل اندازه گیری
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ــرل و جفــت شــده  ــال: مقایســه گروه هــای خودکنت ــادداری و انتق ی
در مرحلــه یــادداری و انتقــال تحت فشــار نیــز نشــان کــه در مرحلــه 
 ،p=0/01(  و انتقــال تحت فشــار  )t)18(=2/50 ،p=0/02( ــادداری ی
ــن  ــاوت معنــی داری بیــن دو گــروه وجــود دارد. ای t)18(=2/80( تف
بــه ایــن معنــی اســت کــه برتــری ایجــاد شــده بــرای گــروه بازخــورد 
خودکنتــرل در هــر دو مرحلــه پابرجــا بــوده اســت. امــا بررســی اثــر 
درون گروهــی نشــان دهنده معنــی داری تغییــرات بیــن ســه مرحلــه 
 ،η2=00/90( :اکتســاب، یــادداری و انتقــال بــود )گــروه خودکنترلــی
 ،η2=00/74( :؛ گــروه جفــت شــده)F)2،18(=81/80 ،p=0/001
ــا  ــره گروه ه ــر نم ــی دیگ ــه عبارت F)2،18(=26/30 ،p=0/001((، ب
ــا  ــادداری ب ــه اکتســاب و ی ــار نســبت ب ــال تحت فش ــون انتق در آزم
افــت معنــی مواجــه شــده بــود )نمــودار 1(. طبــق مقایســه نتیجــه 
ــه  ــرفت ب ــه ای، پیش ــن مرحل ــه بی ــرای مقایس ــی ب ــون بونفرون آزم
وجــود آمــده در دقــت ضربــه در دوره اکتســاب بــرای هــر دو گــروه 
تــا مرحلــه یــادداری پایــدار بــوده اســت )p<0/05( امــا در آزمــون 
ــظ  ــا نتوانســتند پیشــرفت به دســت آمده خــود را حف ــال گروه ه انتق
ــود ایجــاد شــده تحــت شــرایط فشــار دوام  ــد)p>0/05( و بهب کنن

نداشــت.
تواتــر درخواســت بازخــورد: نســبت درخواســت های KR بــرای 
بلوک هــای جلســات تــا شــش دوره اکتســاب بــرای گــروه بازخــورد 
ــه  ــود. ب ــه ترتیــب 83٪، 67٪، 75٪، 58٪، 67٪ و 75 ب خودکنتــرل، ب
طــور کلــی میانگیــن تواتــر درخواســتی در حــدود 71٪ بــا انحــراف 

ــود.  ــار 0/08٪ ب معی

بحثبحث
ــه  ــورد و در نتیج ــل از بازخ ــات حاص ــه اطاع ــتگی ب ــش وابس کاه
ــود  ــرد، در بهب ــتر در عملک ــانی بیش ــتر و همس ــی بیش ــاش ذهن ت
ــه  ــوزه، ب ــن ح ــای ای ــی در پژوهش ه ــای حرکت ــری مهارت ه یادگی
ــی  ــورد خودکنترل ــای بازخ ــرای مزای ــل ب ــن دلی ــوان عمده تری عن
به خوبــی مســتند شــده و شــواهدی محکمــی در ایــن زمینــه ارائــه 
ــرل در  ــورد خودکنت ــذاری بازخ ــة تأثیرگ ــا در حیط ــت ام ــده اس ش
افــراد دارای اختــاالت رفتــاری هنــوز نقــاط تاریکــی وجــود دارد و 
ــات  ــد و مطالع ــر نمی  رس ــه نظ ــی ب ــه کاف ــای صورت گرفت تاش ه
به منظــور ارائــه بــرای متخصصیــن کار بــا کــودکان و دارای شــرایط 
ــرای  ــر نحــوی ب ــه ه ــه ب ــی ک ــان و معلمــان تربیت بدن ــژه و مربی وی
آمــوزش مهارت هــای حرکتــی و ورزشــی کــودکان دارای اختــاالت 
خــاص به ویــژه کــودکان دارای اختــال نقــص توجــه کار می  کننــد، 

ــد.  ــم باش ــد مه می  توان
ــا توجــه  مطالعــه حاضــر در نظــر داشــت در یــک مهــارت ظریــف ب
 ADHD ــال ــه اخت ــا ب ــودکان مبت ــه ک ــی ک ــرایط خاص ــه ش ب

ــه  ــد و اینک ــی کن ــی را بررس ــورد خودکنترل ــی بازخ ــد، اثربخش دارن
ــودکان از  ــر ک ــد دیگ ــد مانن ــدگان می توانن ــرکت کنن ــن ش ــا ای آی
مزایــای خودکنتــرل در نحــوه ارائــه اطاعــات حاصــل از اجــره بهــره 
ببرنــد. افــرادی کــه بــر اســاس اســتنباط مــا بــه تناســب نیــاز خــود، 
بازخــورد دریافــت کــرده بودنــد در دوره اکتســاب برتــری ملموســی 
نســبت بــه کســانی بــر اســاس کنتــرل و نظــارت آزمونگــر بازخــورد 
دریافــت کــرده بودنــد، داشــتند کــه بــا یافتــه هــای پیشــین در ایــن 
زمینــه، ماننــد، حمایت طلــب )32,31( در ســال 2013 و 2014 
بــرای کــودکان مبتــا بــه فلــج مغــزی و چیویاکوفســکی و همــکاران 
)22( در ســال 2012 در کــودکان ســندروم داون و پشــابادی و 
 ADHD ــه ــا ب ــودکان مبت ــرای ک همــکاران)34( در ســال 2021 ب

ــود. همراســتا ب
ــه  ــت ک ــده اس ــنهاد ش ــا، پیش ــدی پژوهش ه ــع بن ــاس جم ــر اس ب
ــران  ــری فراگی ــرای تصمیم گی ــی ب ــرل فرصت های ــورد خودکنت بازخ
فراهــم می  کنــد و موجــب بهبــود کیفیــت یادگیــری آن هــا می  شــود 
و پژوهشــگران ایــن درگیرشــدن فعــال فراگیــر در فرایند حل مســئله 
ــی  ــه اثربخشــی بازخــورد کنتــرل می  داننــد )14,12( و مبان را توجی
ــری آن  ــش خب ــورد را نق ــش بازخ ــن نق ــورد مهم تری ــری بازخ نظ
می  داننــد )37(. پژوهشــگران اخیــراً تاکیــد می  کننــد کــه بازخــورد 
ــع  ــات به موق ــه اطاع ــه ارائ ــر ب ــاز فراگی ــرل در راســتای نی خودکنت
اســت و ایــن مســئله شــاید دلیــل اصلــی برتــری گــروه خودکنترلــی 
ــد )11, 21  ــرل بودن ــر کنت ــورد آزمونگ ــدگان بازخ ــر دریافت کنن ب
,22( و بیشــترین اســتفاده از بازخــورد خودکنتــرل ایــن اســت کــه 
بــه یادگیرنــده اجــازه می  دهــد تــا برنامــه بازخــورد را بــرای بــرآورده 
کــردن بهینــه نیازهــا و ترجیحــات یادگیــری خودتنظیم کنــد. چنین 
ــر  ــری مؤث ــه اســتراتژی های یادگی ــی ممکــن اســت منجــر ب تطبیق
ــه  ــه اینک ــود )24(. باتوجه ب ــر ش ــای دیگ ــا بازخورده ــه ب در مقایس
کــودکان دارای ADHD احتمــاالً قابلیــت هــای متفاوتــی در فراینــد 
پــردازش اطاعــات برخوردارنــد، و بدیــن دلیــل آن هــا ایــن مســئله 
ــد    ــران می  کنن ــی جب ــات بیرون ــتر اطاع ــم بیش ــت حج ــا دریاف را ب
ــودکان مبتــا بــه اختــال ADHD  نیــز از  )38(. بااین وجــود ک
ــتند  ــرل توانس ــورد خودکنت ــعاع بازخ ــت ش ــوزش تح ــای آم مزای
ســود ببرنــد و حتــی بهبــود بــه دســت آمــده را در آزمــون یــادداری 
حفــظ کننــد. در آزمــون انتقــال کــه در مطالعــه حاضــر بــه صــورت 
ــا  ــاب ب ــرایط اکتس ــاف ش ــدگان و برخ ــرکت کنن ــن ش ــت بی رقاب
حضــور دیگــر شــرکت کننــدگان اجــرا شــد، عملکــرد بــا افــت قابــل 
ــه مطالعــه  ــود. اگرچــه شــدت افــت نســبت ب ماحظــه ای همــراه ب
ــت  ــاید عل ــه ش ــود)34(. ک ــر ب ــکاران )2021( کمت ــابادی و هم پش
ایــن امــر تفــاوت ماهیــت تکلیــف مــورد اســتفاده در ایــن دو مطالعــه 
ــرای  باشــد. عملکــرد تحــت شــرایط فشــار رقابتــی ممکــن اســت ب

علی پشابادی و همکاران
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ــاورد  )39(.  ــود بی ــه وج ــری را ب ــی ت ــت بحران ــودکان وضعی ــن ک ای
ــطح  ــت س ــا بازگش ــرفت ی ــل پس ــران عام ــن بح ــاید ای ــن ش بنابرای
ــرا، عملکــرد شــرک  ــوده باشــد. زی ــر ب ــه ســطح پاییــن ت عملکــرد ب
ــل ماحظــه ای همــراه  ــا افــت قاب کننــدگان تحــت شــرایط فشــار ب
ــن یافتــه برخــاف نتیجه  گیــری برخــی پژوهش هــای  شــد )40(. ای
انجــام گرفتــه در ایــن زمینــه بــود، بــه نظــر می رســد کــودکان دارای 
ADHD  در تکلیــف ظریفــی ماننــد ســرویس کوتــاه بدمینتــون هــم 
ماننــد تکلیــف ضربــه فوتبــال بــه عنــوان یــک تکلیــف درشــتی کــه 
ــرد  ــطح عملک ــتند س ــود )34(. نتوانس ــرا می  ش ــا اج ــات پ ــا عض ب
ــگران،  ــد. پژوهش ــظ کنن ــار حف ــرایط فش ــده را را ش ــت آم ــه دس ب
ویژگی هــای ماننــد حواســپرتی، عــدم تمرکــز و کنــاره گیــری، 
ــاال و غیــره در شــرایط فشــار مانــع پــردازش مطلــوب  تکانشــگری ب
ــد )40(.  ــه می  کن ــت مواج ــا را اف ــرد آن ه ــده و عملک ــات ش اطاع
بــه نظــر می  رســد بایــد مطالعــات بــا دیــدگاه متفاوتــی بــه بررســی 
ــا اختــال بیــش  ــرات بازخــورد خودکنتــرل در کــودکان مبتــا ب اث
ــد. چیــزی کــه از یافتــه هــای حاضــر و یافتــه  فعالی-نقــص بپردازن
ــته  ــر داش ــار را در نظ ــت فش ــال تح ــون انتق ــه آزم ــی ک ــای قبل ه
ــخ  ــه ADHD پاس ــا ب ــودکان مبت ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد )34(. ب ان
متفــاوت بــه شــرایط فشــار نشــان مــی دهنــد و بــه نظــر می رســد 
کــودکان عــادی اینگونــه نباشــند زیــرا اثــرات بازخــورد خودکنتــرل 
اغــب در یافتــه هــای قبلــی پایــدار گــزارش شــده اســت )41,11(. 
ــادی  ــه نظــر می رســد کــه مقایســه مســقیم کــودکان ع ــن ب بنابرای
بــا کــودکان مبتــا بــه ADHD در ایــن زمینــه بتوانــد مســیر را بــه 
ــدی  ــع بن ــا جم ــی ب ــور کل ــه ط ــد. ب ــال کن ــن تری دنب ــکل روش ش
ــه  ــی ارائ ــین، اثربخش ــات پیش ــار مطالع ــر در کن ــای حاض یافته ه
بازخــورد بــه روش خودکنترلــی در یادگیــری مهــارت جدیــد بــرای 
ــه  ــوز ب ــه هن ــص توج ــش فعالی-نق ــال بی ــا اخت ــا ب ــودکان مبت ک
عنــوان یــک روش بــرای بهبــود فراینــد یادگیــری مهــارت ورزشــی 
ــن  ــه ای ــاد ب ــرای اعتم ــد ب ــر می  رس ــه نظ ــا ب ــه اســت ام ــل تکی قاب
ــی  ــرایط واقع ــودکان در ش ــروه از ک ــن گ ــا در ای ــه ه ــه مداخل گون
ــی  ــار بیرون ــرد و اعتب ــاط ک ــتر احتی ــد بیش ــی بای ــرایط رقابت ــا ش ی
ــه بررســی بیشــتری  ــاز ب ــه نی ــن زمین اثربخشــی مداخله  هــای در ای

دارد. 

نتیجه گیرینتیجه گیری
یافتــه حاضــر نشــان دهنده اثــر مثبــت ارائــه بازخــورد بــا درخواســت 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــه اف ــی ک ــه صورت ــود ب ــرکت کنندگان ب ــاز ش و نی
ــاب  ــد در دوره اکتس ــرده بودن ــت ک ــورد دریاف ــود بازخ ــار خ اختی
ــن  ــتند و ای ــده داش ــت ش ــروه جف ــه گ ــبت ب ــی نس ــری ملموس برت
ــی  ــای قبل ــد. یافته ه ــظ کردن ــز حف ــادداری نی ــون ی ــری در آزم برت

در ایــن زمینــه اثربخشــی ایــن نــوع بازخــورد را تأییــد کــرده بودنــد. 
ــا درخواســت خــود بازخــورد دریافــت می کننــد،  فراگیرهایــی کــه ب
ــاالً  ــد و احتم ــود دارن ــرد خ ــه عملک ــبت ب ــتري نس ــان بیش اطمین
ــود عملکــرد درخواســت  ــرای بهب ــه خــود ب ــاز و برنام ــر اســاس نی ب
ــري  ــرا و یادگی ــین اج ــای پیش ــق یافته ه ــد. طب ــورد می کنن بازخ
بهتــر بــا تواتــر بــاالي بازخــورد خودکنترلــی همــراه اســت. باتوجه بــه 
اینکــه کــودکان دارای ADHD احتمــاالً قابلیــت پــردازش اطاعــات 
پایین تــری نســبت بــه بزرگســاالن یــا دیگــر دارنــد، بنابرایــن آن هــا 
ایــن مســئله را بــا دریافــت حجــم بیشــتر اطاعــات بیرونــی جبــران 

 .)34( می کننــد 
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