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تا  8ساله و كودكان  26تا  20مقايسه يادگيري يك الگوي حركتي دست در بزرگساالن جوان 
  بخشي كاربرد آن در توان و ساله 10

 
 2حسن خلجي ،1سيد محمد كاظم واعظ موسوي ،*مهدي روزبهاني

  
  چكيده
در دو گروه سني كودكان و  -مستلزم هماهنگي فضايي و زماني بودكه -مقايسه يادگيري يك الگوي حركتي دست  حاضر با هدف مطالعه: مقدمه

  .انجام شدبزرگساالن جوان 
 6 در تصادفي طور به) كنترل -خود حذفي، درصدي، 100( بازخورد ارايهشيوه  و) بزرگسال و كودك(سن  بربنا  آزمودني 60 :ها مواد و روش

كوشش به تمرين تكليف مورد نظر پرداختند و در طي  100به تعداد  ها آزمودنيدر روزهاي اول و دوم، در هر روز . گرفتندگروه تمريني قرار 
  هاي آزموناز  ها دادهپردازش  جهت. اكتساب به عمل آمد -يادداري و در روز سوم آزمون باز هاي آزمونروزهاي دوم و سوم 

Repeated measures ANOVA و Two- way ANOVA 05/0(شد  استفاده ≤ P(.  
گروه بر دقت عملكرد  تنهااما در روز دوم  شد، افزوده داري معنيبه شكل  ها آزمودنيدقت تمامي  برروز اول  تمريني هاي كوشش در :ها يافته

 دار معنيدر حالي كه اين امر در مورد بزرگساالن جوان  نشد؛ مشاهده داري معنيتفاوت  كودكانيادداري  هاي آزمون بين. شدبزرگسال جوان افزوده 
اما در  ،داشتكودكان  بازخوردي هاي گروه ديگرعملكرد بهتري از  ،يادداري هاي آزموندرصدي كودكان در  100گروه بازخوردي . بود

اكتساب عملكرد  -درصدي كودكان در آزمون باز 100بازخوردي  گروه. نشد مشاهده داري معنيبازخوردي بزرگساالن جوان تفاوت  هاي گروه
  .نشد مشاهده داري معنيبازخوردي بزرگساالن جوان تفاوت  هاي گروهاما در  ،داشت كودكان بازخوردي هاي گروه ديگربهتري از 
 ارايه .كنند مي عملاز كودكان  بهتر تيحرك الگوي اين فراگيري در جوان داد كه بزرگساالننتايج حاصل از اين مطالعه نشان : گيري نتيجه

كودكان در كسب  كه داشت انتظار نبايد و) هدايت فرضيه بامغاير ( شود كودكان حركتي يادگيري ارتقايسبب  تواند ميبه كودكان  بيشتر بازخورد
  .همانند بزرگساالن پيشرفت نمايند حركتي هاي مهارت

  بزرگساالن جوان، يادگيري حركتي، بازخورد كودكان،سن،  :ها كليد واژه
  پژوهشي: نوع مقاله

  
  

  17/1/91: تاريخ دريافت
  2/7/91: تاريخ پذيرش

 

  مقدمه
در طي چندين دهه گذشته مطالعات انجام پذيرفته در حيطه 
يادگيري حركتي به دنبال تشريح و توضيح اين بوده است كه 

هاي  چگونه متغيرهاي گوناگون بر عملكرد و يادگيري مهارت
توان به نحوه انجام  براي مثال، مي. ندهست حركتي اثرگذار

سازي بازخورد  شيوه فراهم)) 1(اي و پراكنده  توده( تمرين
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متغير، (دهي تمرين  ، سازمان))2( بندي، نوع و فراواني زمان(
 اي جسماني، مشاهده(، نوع تمرين ))3(اي  ثابت، تداخل زمينه

، زباني(هاي مختلف هدايت و راهنمايي  و شيوه)) 4(ذهني  و
اما عمده اين مطالعات بر فرايندهاي  ،اشاره نمود)) 5(ابزاري 

هاي حركتي بزرگساالن جوان متمركز بوده  اثرگذار بر مهارت
يادگيري حركتي،   مطالعه جامع و فراگير در حيطه. است

يعني مستلزم اطالعات رشدي در دو انتهاي پيوستار زندگي 
  ).2، 6، 7(باشد  مي دوران كودكي و اواخر دوران زندگي

يادگيري حركتي عبارت از يك سري تغييرات نسبي پايدار 
و  Fitts. شود است كه در اثر تجربه و تمرين حاصل مي

Posner اند  سه مرحله براي يادگيري حركتي در نظر گرفته
  باشد  كه شامل مراحل شناختي، حركتي و خودكاري مي

عواملي كه يكي از ). Wrisberg) (8و  Schmidtبه نقل از (
كند،  در فرايند يادگيري حركتي نقش بسيار حياتي را بازي مي

ميزان چالش شناختي است كه شرايط و نحوه انجام تمرين بر 
كند و در مستندات علمي از آن به عنوان  نوآموزان تحميل مي

براي . نمايند ياد مي) Effort congnitive(تالش شناختي 
ين مسدود و يا ارايه مثال، تمرين تصادفي نسبت به تمر

هاي  بازخورد حذفي نسبت به ارايه بازخورد به تمامي كوشش
اگر چه . شود تمريني سبب اعمال تالش شناختي بيشتري مي

اعمال تالش شناختي بيشتر به هنگام تمرين، در برخي از 
به خصوص براي افرادي كه در (تواند سودمند باشد  شرايط مي

، اما ممكن است بيشتر از )شندبا مرحله حركتي و خودكاري مي
آل نوآموزان ديگر باشد و سبب كاهش توانايي  ظرفيت ايده
ايده مبناي ) Lee )9و  Guadagnoli. ها شود پردازشي آن

را ارايه ) Callenge point framework(نقطه درگيري 
مطابق با اين ايده، يادگيري حركتي وابسته به . اند نموده

عامل ظرفيت پردازش اطالعات سطوح چالش برانگيزي از ت
اين . باشد هاي تكليف و شرايط تمرين مي نوآموز، نيازمندي

توان  كند كه به واسطه آن مي مبنا به عنوان الگويي عمل مي
شود،  چالشي را كه در شرايط تمرين بر نوآموز اعمال مي

چالشي وجود داشته  بايدبر اساس اين ديدگاه، . بيني نمود پيش
ش شناختي مرتبط با يادگيري حركتي را درگير باشد تا پرداز

نقطه آل به كار گرفته شود، در واقع  زماني كه تالش ايده. كند

برداري از شرايط  آل درگيري حاصل شده است و بهره ايده
اگر ميزان درگيري كمتر . رسد تمريني به ميزان حداكثر خود مي

گيري را با آل و يا بيشتر از آن باشد، فرايند ياد از نقطه ايده
بر اساس اين ايده، واضح است كه . نمايد مشكل مواجه مي

يادگيري يك مهارت حركتي خاص در كودكان، مستلزم نقطه 
  .باشد درگيري متفاوتي با بزرگساالن مي

 -هاي پردازشي به خوبي نشان داده شده است كه ظرفيت
اطالعاتي كودكان با بزرگساالن به طور كامل متفاوت است 

ودكان پردازش شناختي متفاوتي دارند، براي مثال ك). 10(
و سرعت پردازشي ) Selective attention )11توجه انتخابي 

در ضمن، . يابد سنشان افزايش ميايش ها با افز آن) 12(
كودكان از راهبردهاي پردازشي متفاوتي در تكاليفي كه 

فضايي، حافظه بازشناسي اشيا،  -نيازمند حافظه كاري بينايي
دگيري زبان، انطباق يافتن با الگوهاي فضايي و يا نيازمند يا

). 13(كنند  باشد، استفاده مي تمركز به ميزان زياد مي
هاي پردازشي و شناختي كودكان و بزرگساالن در  تفاوت

در . شود به خوبي به نمايش گذاشته مي) Fitts(تكليف فيتز 
داري با افزايش  جايي كه دقت كودكان به شكل معني

در تكليف فيتز، ). 14، 15(يابد  شواري تكليف كاهش ميد
آزمودني به دو هدف به صورت متوالي با حداكثر سرعت ضمن 

دشواري اين تكليف با افزودن فاصله . زند حفظ دقت ضربه مي
با . يابد بين دو هدف و يا كاستن اندازه اهداف افزايش مي

اتي ها نيازمند پردازش اطالع افزايش دشواري، آزمودني
باشند كه در آن  بيشتري در مورد مسافت و اندازه اهداف مي

وضعيت براي حفظ سرعت حركت مجبور به كاهش دقت خود 
تر از  در اين تكليف، كودكان هميشه ضعيف. شوند مي

  .اند بزرگساالن بوده
كمتري براي تفسير بازخورد دروني از مدي اكاركودكان از 

ي بيشتري در تشخيص هاي حسي خود و نيز با دشوار سيستم
كودكان از راهبردهاي . اند و تخمين خطاي حركتي مواجه

متفاوتي نسبت به بزرگساالن در پردازش اطالعات مرتبط با 
ريزي و اجراي حركات دسترسي  حس عمقي براي برنامه

قابليت ادغام اطالعات بينايي و حس ). 16(كنند  استفاده مي
 Sullivan). 17(يابد  عمقي كودكان با افزايش سن، بهبود مي
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با تأكيد بر فراواني مستندات علمي مرتبط با ) 13(همكاران  و
هاي حركتي در بزرگساالن و  بازخورد، جهت يادگيري مهارت

فقر مطالعاتي اين حيطه در مورد كودكان، نشان دادند كه ارايه 
نه تنها ) درصدي 100(هاي تمريني  بازخورد به تمامي كوشش

به ) ساله 8-14(و وابسته شدن كودكان  سبب افت يادگيري
شود، بلكه سبب بهبود يادگيري يك الگوي  بازخورد نمي

نتايج اين مطالعه مغاير با . گردد ها مي حركتي دست در آن
) و همكاران Solmoniبه نقل از (باشد  ميفرضيه هدايت 

بر اساس اين فرضيه، ارايه بازخورد به تمامي ). 18(
وابسته شدن نوآموزان به بازخورد  هاي تمريني سبب كوشش

شود، به شكلي كه اگر بازخورد را در اختيار داشته باشند، به  مي
كنند، اما اگر بازخورد در اختيار ايشان نباشد،  خوبي عمل مي

اگر چه نتايج بسياري از . شوند دچار افت عملكردي مي
و  Solmoniبه نقل از ( مطالعات همسو با فرضيه هدايت

نشان كرد كه اين فرضيه از  اما بايد خاطر ،باشد مي )همكاران
مطالعه بر روي بزرگساالن جوان حاصل شده است و تعميم 
. آن به يادگيري حركتي در كودكان چندان مقبول نيست

رسد كه يادگيري حركتي در كودكان  بنابراين به نظر مي
اي در اين  متفاوت با بزرگساالن است و مطالعات گسترده

م است كه بيان كننده اهميت و ضرورت انجام اين حيطه الز
 ،، مطالعه حاضر با هدفرو ايناز . گونه از مطالعات است

مطالعه و مقايسه يادگيري يك الگوي حركتي دست در 
 در بتوان وسيله بدين كودكان و بزرگساالن جوان انجام شد تا

 سني هاي تفاوت اساس بر مناسب آموزشي راهبردهاي ايجاد
 .برداشت جلو به رو گامي

  
  ها روشمواد و 
  ها آزمودني

ساله و  10تا  8آموزان  جامعه آماري اين مطالعه شامل دانش
پس از . پسر شهرستان مالير بودساله  26تا  20دانشجويان 

بيان مالحظات مرتبط با مطالعه از ميان افراد در دسترس كه به 
طور داوطلبانه حاضر به شركت در اين مطالعه شده بودند، با 

سال  10تا  8دامنه سني (هاي ورود به مطالعه  توجه به مالك
سال براي بزرگساالن  26تا  20براي كودكان، دامنه سني 

نفر  60، )بيعي بودن از لحاظ رشد جسماني و شناختيجوان و ط
 30براي شركت در اين مطالعه انتخاب شدند و در نهايت 

 26تا  20دانشجوي پسر  30ساله و  10تا  8آموز پسر  دانش
گروه تمريني اين مطالعه قرار  6ساله به صورت تصادفي در 

 سال و ميانگين 2/9ميانگين سني كودكان برابر با . گرفتند
ها بر  آزمودني. سال بود 1/24سني بزرگساالن جوان برابر با 

و ) بزرگساالن جوان يا كودك(هاي سني  اساس تفاوت
) كنترل -درصدي، حذفي، خود 100(هاي ارايه بازخورد  شيوه

  .به صورت تصادفي در شش گروه تمريني جايگزين شدند
  هاي مرتبط با اجراي آن تكليف و دستورالعمل

ه، تكليف مورد نظر شامل حركات هماهنگ دست در اين مطالع
ها با در دست گرفتن كنترل دسته يك اهرم كه  بود كه آزمودني

جهت و خالف در ) در صفحه افقي(قابليت حركت دوراني 
اين  .پرداختند هاي ساعت را داشت، به انجام آن مي جهت عقربه

يافت كه با حركتش موجب  اهرم به پتانسيومتر خطي اتصال مي
شد، پتانسيل ايجاد شده در اين پتاسيومتر  رخش پتانسيومتر ميچ

يافت و سپس  ديجيتال انتقال مي/ به يك كيت آنالوگ
  .شد اطالعات ارسالي به كامپيوتر انتقال داده مي

شيوه كار بدين صورت بود كه در ابتدا يك الگوي 
زماني بر روي صفحه مانيتور كامپيوتر شكل  -فضايي

آمد و  به مدت چهار ثانيه به نمايش در مي اين الگو. بست مي
 »رو«شد و يك ثانيه بعد، واژه  ظاهر مي» آماده«سپس واژه 

پس از نمايش اين واژه، فرد به مدت . شد به نمايش نهاده مي
زماني ارايه شده  -شش ثانيه فرصت داشت تا الگوي فضايي

 سپس واژه. سازي نمايد را با استفاده از اهرم مورد نظر شبيه
پس از نمايش اين . بست بر روي مانيتور نقش مي» بازخورد«

انجاميد، الگويي كه به  واژه كه به مدت سه ثانيه به طول مي
ترسيم شده بود، بر روي الگوي  )قرمز رنگ(وسيله آزمودني 

شد تا آزمودني بتواند اطالعات  نهاده مي) آبي رنگ(هدف 
در . آوردالزم را جهت اصالح الگوي حركتي خود به دست 

ضمن، ميزان كمي تفاوت الگوي مبنا با الگوي ترسيم شده 
   RMSEتوسط آزمودني نيز به صورت خطاي 

)Root-mean-square error (داده قرار در اختيار آزمودني 
   .انجاميد مي طول به ثانيه پنج مرحله اين زمان مدتو  شد مي
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  در صورتي كه قرار بود در كوششي به آزمودني بازخورد 
تنها الگويي كه  ،»بازخورد«داده نشود، بعد نمايش واژه 

شد و اطالعاتي از  آزمودني ترسيم كرده بود نمايش داده مي
. شد ارايه نمي RMSEسازي الگوها و ميزان خطاي  تطبيق

تكليف اين مطالعه، شامل انجام سه حركت در جهت خالف 
هاي ساعت به  هاي ساعت و سه حركت در جهت عقربه عقربه

به ) 1(ورت يك در ميان توسط اهرم مورد نظر بود تا شكل ص
در سه ثانيه به انجام  بايددر ضمن، اين تكليف . ترسيم در آيد

  .رسيد تا الگوي زماني آن به درستي حفظ شود مي
  

  
رنگ آبي نشان دهنده الگوي هدف و رنگ قرمز نشان . 1شكل 

  .دهنده الگوي انجام پذيرفته توسط آزمودني است
  

  طرح تجربي انجام تحقيق
در روز نخست . اين مطالعه در طي سه روز انجام پذيرفت

افزار  افزار و سخت ها جهت آشنايي با نحوه كاركرد نرم آزمودني
اي را كه تنها نيازمند انجام دو حركت بود،  الگوي ساده) اهرم(

سپس در طي دو دسته . كوشش تمرين كردند 10به تعداد 
راحت ها سه دقيقه است تايي كه مابين آن 50كوشش 

پرداختند  كردند، به ترسيم الگوي هدف درخواستي مي مي
  ). اكتساب روز اول(

 10ها خواسته شد تا در طي  در روز دوم، ابتدا از آزمودني
كوشش فاقد بازخورد به ترسيم الگوي هدفي كه در روز 

تا بدين ) يادداري اول(بپردازند  كرده بودند،گذشته تمرين 
. حركتي ايشان سنجيده شود وسيله ميزان يادآوري حافظه

تايي ديگر كه  50ها در طي دو دسته كوشش  سپس آزمودني
كردند، به تمرين الگوي  ها سه دقيقه استراحت مي مابين آن

ها  در روز سوم از آزمودني). اكتساب روز دوم(هدف پرداختند 
تايي به ترسيم الگوي  10خواسته شد تا در دو دسته كوشش 

ر دسته كوشش نخست هيچ گونه هدف همت گمارند كه د
و در دسته ) يادداري دوم(شد  ها ارايه نمي بازخوردي به آن

  شد  ها بازخورد ارايه مي كوشش بعدي به تمامي كوشش
به  آناندهي  ، تا بدين وسيله ميزان قابليت پاسخ)اكتساب -باز(

گيري شود و در ضمن مشخص  انجام تمرينات بيشتر اندازه
اند كه از در دسترس  به چه ميزان آموختهها  شود كه آزمودني

  . برداري كنند بودن بازخورد بهره
هاي  كوشش درصدي در تمام 100هاي بازخوردي  گروه

هاي بازخوردي  گروه. تمريني بازخورد را در اختيار داشتند
 50هايشان، در  كوشش اول به تمامي كوشش 50حذفي در 

كوشش  50هايشان، در  درصد كوشش 75كوشش دوم به 
كوشش پاياني تنها  50هايشان و در  درصد كوشش 50سوم به 

  . هايشان بازخورد داده شد درصد كوشش 25به 
كنترل، در مورد دريافت يا عدم  -هاي بازخوردي خود گروه

گيري داشتند، بدين صورت كه  دريافت بازخورد قدرت تصميم
اگر قصد دريافت بازخورد داشتند بعد از ترسيم الگوي مورد 

، با كليك كردن بر روي »بازخورد«نظر و نمايان شدن واژه 
كردند و درصورت كليك نكردن  اين واژه بازخورد دريافت مي

  . شد ها داده نمي بازخوردي به آن
  ها پردازش داده

هـا از خطـاي    جهت سنجش ميـزان دقـت عملكـرد آزمـودني    
RMSE    استفاده شد كه در واقع تفاوت بين الگوي هـدف بـا
ميـزان خطـاي   . سـيم شـده توسـط آزمـودني اسـت     الگوي تر
RMSE افزار محاسـبه و در حافظـه    در هر كوشش توسط نرم

كوشـش تمرينـي جهـت     10شد و ميـانگين هـر    آن ذخيره مي
بـراي تحليـل آمـاري    . آماري مورد استفاده قـرار گرفـت   تحليل

بزرگسـال  (مرحله اكتساب در روز اول با توجـه بـه طـرح، سـن     
ــان ــوان و كودكـ ــازخورد × ) جـ ــذفي،  100(بـ ــدي، حـ   درصـ

، در روز دوم بـا  )10تـا   1هـاي   دسته كوشـش (× ) كنترل- خود
  بـازخورد  × ) بزرگسـال جـوان و كودكـان   (توجه به طـرح، سـن   

  11هـاي   دسته كوشش(× ) كنترل - ، حذفي، خوددرصدي 100(
 Repeated measures ANOVA، از آزمـون آمـاري   )20تا  
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هـاي   آناليز آماري مراحل يادداري با طرحجهت . استفاده گرديد
درصـدي،   100(بـازخورد  × ) بزرگسال جوان و كودكـان (سن 

، نيـز از آزمـون   )يـادداري اول، دوم (× ) كنتـرل  -حذفي، خود
 و آزمـون آمـاري   Repeated measures ANOVA آمـاري 

Two- way ANOVA     هـاي   بـراي بررسـي عملكـرد گـروه
ــاز ــون ب ــد -تمرينــي در آزم ســطح . اكتســاب اســتفاده گردي

 ≥ P 05/0هاي آماري برابـر بـا    داري براي تمامي آزمون معني
نسـخه   SPSSافزار آمـاري   در ضمن از نرم. در نظر گرفته شد

 .گرديدآماري استفاده هاي  آزمون انجام براي 19

  
  ها يافته

  مراحل اكتساب 
هاي تمريني مرحله اكتساب در روز اول در هر  اثر دسته كوشش

حالي كه اثر در  ؛دار بود دو گروه كودكان و بزرگساالن معني
و بزرگساالن ) P=  266/0(هاي ارايه بازخورد در كودكان  شيوه

)742/0  =P (دار نبود، در ضمن اثر اصلي سن در اين  معني
دهند كه  اين نتايج نشان مي). P > 001/0(دار بود  مرحله معني

  هاي تمريني  اند با استفاده از كوشش هر دو گروه سني توانسته
روز اول بر دقت عملكردي خويش بيافزايند؛ در حالي كه اين 

  .ه استافزايش دقت در بزرگساالن بهتر از كودكان بود
هاي تمريني مرحله اكتساب در روز دوم  اثر دسته كوشش

دار نبود، اما  معني) P=  831/0(هاي تمريني كودكان  در گروه
دار بود،  معني) P=  032/0(هاي تمريني بزرگساالن  در گروه

  هاي ارايه بازخورد در كودكان  در حالي كه اثر شيوه
)098/0  =P ( و بزرگساالن)932/0  =P (دار نبود، در  يمعن

) P > 001/0(دار  ضمن اثر اصلي سن در اين مرحله معني
هاي سني بزرگسال  دهند كه گروه اين نتايج نشان مي. بود

هاي تمريني روز دوم بر  اند با استفاده از كوشش جوان توانسته
دقت عملكردي خويش بيافزايند، اما اين افزايش دقت در 

  .كودكان رخ نداده است
 )2Rو  1R( يادداريمراحل 

دار  معني) P > 001/0(اثر اصلي سن در مراحل يادداري 
تمريني هاي  هاي يادداري گروه دهد در آزمون بود كه نشان مي

هاي تمريني  بزرگساالن جوان فراگيري بهتري از گروه
ها  در اين آزمون). 1جدول  و 3 و 2 شكل( اند كودكان داشته

  داري  رد اثر تعاملي معنيهاي ارايه بازخو بين سن و شيوه
)024/0  =P ( مشاهده شد) 4شكل.(  

  

  
  ) 1- 20 يها دسته كوشش(مراحل آشنايي، اكتساب  هاي مختلف سني در بازخورد در گروههاي ارايه   شيوه. 2شكل 

و بازاكتساب) 2و  1(يادداري 



 

 

  
   ،و بازاكتساب) 2 و 1( يادداري) 1- 20 يها دسته كوشش(هاي متفاوت سني در مراحل آشنايي، اكتساب  عملكرد گروه. 3 شكل

  
  و انحراف استاندارد در مراحل مختلف مطالعه *RMSEميانگين خطاي . 1جدول 

  2P  3P  كودكان  1P  بزرگساالن جوان  متغيرها
  كنترل -خود حذفي درصد100بازخورد كنترل -خود حذفي درصد100بازخورد

 >001/0 266/0  35/43) 08/13( 16/48)77/11( 41/45)12/14( 742/0 74/33)01/15( 76/31)40/14( 54/33)09/13( روز اول  اكتساب
 >001/0 098/0  31/37) 47/11( 45)28/14( 45/35)79/10( 932/0 74/21)82/9( 83/22)96/11( 55/22)22/10( روز دوم

 >1R )35/15(23/36 )65/14(22/30 )76/8(75/35 461/0 )58/6(86/37 )24/9(5/48 )19/13 (24/40  009/0 001/0  يادداري
2R )45/11(19/26 )07/12(34/24 )15/10(31/28  )90/4(60/33 )27/12(78/42 )85/14 (39/41    

 >Re )82/7(05/19 )63/12(26/18 )61/9(84/24 305/0 )54/10(02/34 )08/14(86/47 )72/13 (44/39  040/0 001/0 اكتساب-باز
* Root-mean-square error  

1P  =در مراحل مختلف) كنترل -درصد، حذفي و خود 100(تمريني بزرگساالن جوان بنا بر تفكيك بازخورد داري در گروه  مقادير معني  
2P = در مراحل مختلف ) كنترل -، حذفي و خوددرصد 100(داري در گروه تمريني كودكان بنا بر تفكيك بازخورد  مقادير معني  
3P  = كودكان در مراحل مختلف مطالعه هاي تمريني بزرگساالن جوان و داري در گروه معنيمقادير   
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  يههاي ارا سن و شيوه دار ياثر تعاملي معن. 4شكل 

  هاي يادداري بازخورد در آزمون 
  

، )2R(و آزمون يادداري دوم ) 1R(بين آزمون يادداري اول 
 داري مشاهده نشد هاي تمريني كودكان تفاوت معني گروه

)151/0  =P (هاي تمريني در  دهد دسته كوشش كه نشان مي
روز دوم سبب افزايش دقت عملكرد ايشان در آزمون يادداري 

هاي  اثر اصلي شيوه). 3و  2هاي  شكل(روز سوم نشده است 
   دار بود هاي تمريني كودكان معني ارايه بازخورد در گروه

)009/0  =P( كه پس از انجام آزمون تعقيبي ،Tukey 
درصدي و  100هاي بازخوردي  مشخص شد كه تنها بين گروه

به ). 2شكل ) (P=  007/0(داري وجود دارد  حذفي تفاوت معني
هاي يادداري  داري در آزمون عالوه، هيچ گونه اثر تعاملي معني

  .هاي تمريني كودكان مشاهده نشد در گروه
) 2R(و آزمون يادداري دوم ) 1R(بين آزمون يادداري اول 

داري مشاهده  هاي تمريني بزرگساالن جوان تفاوت معني وهگر
هاي  دهد دسته كوشش ، كه نشان مي)P=  013/0(شد 

تمريني در روز دوم سبب افزايش دقت عملكرد ايشان در 
هاي ارايه  اثر اصلي شيوه. آزمون يادداري روز سوم شده است

نبود  دار هاي تمريني بزرگساالن معني بازخورد در گروه
)461/0  =P) ( به عالوه هيچ گونه اثر تعاملي ). 2شكل

هاي تمريني  هاي يادداري در گروه داري در آزمون معني
  .بزرگساالن جوان مشاهده نشد

  ):Re(اكتساب  -مرحله باز
  دار  معني) P=  001/0(اكتساب  -اثر اصلي سن در آزمون باز

ي تمريني ها اكتساب گروه -بود كه نشان داد در آزمون باز
هاي تمريني كودكان عمل  بزرگساالن جوان بهتر از گروه

در اين آزمون بين سن و ). 1و جدول  3شكل (اند  كرده
  داري مشاهده  هاي ارايه بازخورد اثر تعاملي معني شيوه

)048/0  =P ( شد) 5شكل.(  
  

  
   يههاي ارا سن و شيوه دار ياثر تعاملي معن. 5شكل 

  اكتساببازخورد در آزمون باز
  

داري در شيوه ارايه بازخورد در  در اين آزمون تفاوت معني
  هاي متفاوت بازخوردي كودكان مشاهده شد  گروه

)047/0  =P( كه پس از انجام آزمون تعقيبي ،Tukey 
درصدي و  100هاي بازخوردي  مشخص شد كه تنها بين گروه

همچنين ). P=  040/0(داري وجود دارد  حذفي تفاوت معني
اكتساب  -داري در آزمون باز گونه اثر تعاملي معني هيچ
  .هاي تمريني كودكان مشاهده نشد گروه

داري در شيوه ارايه بازخورد در  در اين آزمون، تفاوت معني
هاي متفاوت بازخوردي بزرگساالن جوان مشاهده نشد  گروه

)305/0  =P .(داري در  همين طور هيچ گونه اثر تعاملي معني
 .هاي تمريني بزرگساالن مشاهده نشد اكتساب گروه - آزمون باز

  
  بحث

همان گونه كه در مقدمه نيز اشاره شد، مطالعه جامع و فراگير 
در حيطه يادگيري حركتي مستلزم مطالعات متعدد در طول 

هاي آدمي در طول دوران  قابليت كه راچ ؛دوره زندگي است
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بنابراين تعميم مطالعاتي . زندگي در حال تغيير و تحول است
كه در گروه يا محدوده سني خاصي صورت پذيرفته است به 

  . هاي سني چندان قابل قبول نيست ديگر محدوده
: باشد اين مطالعه از چندين جهت منحصر به فرد مي

نخست اين كه در بسياري از مطالعات مرتبط با بازخورد در 
 100هاي تمريني حتي به  ركتي تعداد كوششيادگيري ح

دوم اين كه، در اين مطالعه از . رسد كوشش تمريني نيز نمي
  دو آزمون يادداري استفاده شده است كه هر كدام پس از 

سوم اين كه، در اين . اند تمريني به انجام رسيده ساعت بي 24
اكتساب استفاده شده است كه قابليت  -مطالعه از آزمون باز

هاي تمريني بيشتر نشان  ها را به كوشش دهي آزمودني سخپا
تواند به پژوهشگران نشان  دهد و در ضمن اين آزمون مي مي

تواند از در دسترس بودن  دهد كه كدام گروه تمريني مي
كدام  ،بازخورد به شكل بهتري بهره ببرد و يا عبارت ديگر
در . دگروه فرا گرفته است كه چگونه از بازخورد استفاده كن

نهايت اين كه تكليفي كه در اين مطالعه مورد استفاده قرار 
زمان نيازمند هماهنگي فضايي و زماني است  گرفته است، هم

اي چون پرتاب كيسه لوبيا نيست كه در  و همانند تكليف ساده
بسياري از مطالعات مرتبط با بازخورد در يادگيري حركتي 

  .مورد استفاده واقع شده است
صل از مرحله اكتساب در روز اول نشان داد كه نتايج حا

كوشش تمريني كه انجام  100ها به واسطه  تمامي آزمودني
اما اين  ،اند بر دقت عملكرد خود بيافزايند اند، توانسته داده

دار بوده  افزايش عملكرد در بزرگساالن نسبت به كودكان معني
ه هاي بازخوردي متفاوت كودكان مشاب همچنين گروه. است

هاي متفاوت  اند و اين امر در مورد گروه يكديگر عمل نموده
اما در مرحله دوم  ،بازخوردي بزرگساالن نيز صادق است

هاي تمريني  گروه دوبارهاكتساب كه در روز دوم انجام پذيرفت، 
هاي تمريني كودكان عمل  بزرگساالن جوان بهتر از گروه

بر دقت  كوشش تمريني روز دوم 100نمودند و به واسطه 
در حالي كه اين امر در كودكان رخ  ؛عملكردي خويش افزودند

هاي تمريني  اند به واسطه كوشش نداده است و ايشان نتوانسته
  . روز دوم بر دقت عملكردي خويش بيافزايند

   هاي متفاوت بازخوردي كودكان در گروه داري يتفاوت معن

تفاوت هاي م در ضمن، اين مورد درباره گروه. مشاهده نشد
و  3و  2هاي  شكل(بازخوردي بزرگساالن جوان نيز صادق بود 

هاي  حال سؤال اين است كه چرا در كوشش). 1جدول 
داري در عملكرد كودكان حاصل  تمريني روز اول بهبود معني
هاي روز دوم اين پيشرفت مشاهده  شده است، اما در كوشش

ملكرد نشد؟ و چرا بزرگساالن جوان در هر دو روز بر دقت ع
هاي كودكان و  هاي قابليت اند؟ اگر چه تفاوت خويش افزوده

، اما نبايد )10-12(شود  بزرگساالن سبب اين امر مي
هاي تكليف را ناديده گرفت؛ چرا كه اين تكليف نيازمند  ويژگي

هاي  كودكان در كوشش. باشد هماهنگي فضايي و زماني مي
لگو چگونه تمريني روز اول آموختند كه طرح فضايي اين ا

است و تا حدودي هماهنگي زماني را به هنگام ترسيم اين 
ثانيه  3در  بايداز آن جايي كه اين الگو . الگو فرا گرفتند

شد، به نظر چالش اصلي كه كودكان با آن مواجه  ترسيم مي
  . شوند، هماهنگي زماني تكليف است مي

مطابق با مشاهداتي كه محققان در مراحل اكتساب از 
اغلب . ها داشتند، نكته بسيار جالبي حاصل شد آزمودني

كودكان در مرحله اكتساب روز اول با اين مشكل مواجه بودند 
آوردند،  ها به نگارش در مي كه زمان ترسيم الگويي كه آن

  شتر ازبه اين معنا كه بي. بيشتر از زمان هدف ترسيم الگو بود
بنابراين عمده . كردند ثانيه صرف ترسيم الگوي مورد نظر مي 3

شد تا خود را به  تالش كودكان صرف كاهش اين زمان مي
زمان هدف نزديك نمايند و با نزديك شدن به زمان هدف به 

يافت، اما تمايل  نيز كاهش مي RMSEطور طبيعي خطاي 
ل بعدي تر كشيدن الگوي هدف در مراح كودكان براي سريع

به شكلي كه در روز دوم  ،كرد اكتساب همچنان ادامه پيدا مي
ها اغلب تمايل  شد و آن ها به طور كامل بر عكس مي مشكل آن

تر از الگوي هدف ترسيم  داشتند كه الگوي مورد نظر را سريع
بنابراين واضح است كه تنظيم هماهنگي زماني براي . كنند

   .چالش برانگيز استكودكان در اين تكليف به طور كامل 
توان از بحث برداشت نمود، اين  نكته جالبي را كه مي

است كه رفع يك مشكل در يادگيري حركتي كودكان 
تواند خود چالش جديدي را به دنبال داشته باشد؛ چرا كه  مي

هايشان نيازمند تجربيات  كودكان در كنترل درجات آزادي اندام
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ان در تنظيم هماهنگي باشند، اما بزرگساالن جو بيشتري مي
كنند و با نزديك شدن به  زماني بهتر از كودكان عمل مي

  .زمان هدف سعي در حفظ و بهبود هماهنگي زماني آن دارند
دهد كه بين  هاي يادداري نشان مي نتايج حاصل از آزمون

كودكان ) 2R(و آزمون يادداري دوم ) 1R(آزمون يادداري اول 
هاي تمريني  بنابراين كوشش .داري وجود ندارد تفاوت معني

داري در يادگيري كودكان نشده  روز دوم سبب بهبودي معني
و دوم ) 1R(هاي يادداري اول  است، در حالي كه بين آزمون

)2R (داري مشاهده شد كه  بزرگساالن جوان تفاوت معني
هاي تمريني  اند به واسطه كوشش توانسته آناندهد  نشان مي

الگوي حركتي موفق عمل نمايند  روز دوم در يادگيري اين
هاي تكليف كه  توان به ويژگي اين وضعيت را مي). 3شكل (

هاي  در پاراگراف پيشين در مورد آن بحث شد و قابليت
پردازشي و حركتي كودكان و بزرگساالن نسبت داد؛ چرا كه 

هاي پردازشي و كنترل  ي پيشرفت در اين تكليف نيازمند
هايي كه  كه به سبب محدوديتطلبد  حركتي بيشتري را مي

كودكان در اين حيطه دارند، پيشرفت در تكليف براي ايشان 
  ). 10-12(شود  آور مي چالش

بنابراين مربيان، معلمان تربيت بدني، كاردرمانگران و 
هاي  ها بايد توجه داشته باشند كه پيشرفت مهارت فيزيوتراپ

داشته  حركتي كودكان ممكن است به مدت زمان بيشتري نياز
فرصت تمريني فراواني را براي ايشان فراهم بايد رو  از اين. باشد

سازند و انتظار نداشته باشند كه يادگيري و بهبودي مهارت 
  .ها مشابه بزرگساالن باشد حركتي در آن

هاي يادداري  هاي ارايه بازخورد در آزمون اثر اصلي شيوه
ي كودكان هاي مختلف بازخورد داري را در گروه تفاوت معني

درصدي از گروه  100نشان داد؛ به نحوي كه گروه بازخوردي 
داري يادداري بهتر را به نمايش  بازخوردي حذفي به شكل معني

كنترل اگر چه از گروه  - نهاده است و گروه بازخوردي خود
ها داشته است،  بازخوردي حذفي عملكرد بهتري در اين آزمون

تري  دي عملكرد ضعيفدرص100اما نسبت به گروه بازخوردي 
  ).2 شكل( نيست دار معني ها تفاوت داشته است، اما اين

 معناي به بيشتر بازخورد بودن دسترس در اينجا در
 يادگيري بهتر است و حضور بازخورد بيشتر سبب وابستگي

از آن جايي كه . شود كودكان به بازخورد نمي) فرضيه هدايت(
ظرفيت و سرعت پردازش كودكان نسبت به بزرگساالن كمتر 
است، بنابراين ميزان تالش شناختي نيز كه بايد بر ايشان 

آل حاصل گردد، با  اعمال شود تا نقطه درگيري ايده
واضح است در صورتي كه به تمام . بزرگساالن متفاوت است

هاي تمريني بازخورد داده شود، ميزان بار شناختي وارد  كوشش
اما اين كاهش بار شناختي با توجه به  ،يابد بر نوآموز كاهش مي

آل  هاي پردازشي كودكان، ايشان را به نقطه ايده محدوديت
 - هاي بازخوردي حذفي و خود شيوه. كند درگيري نزديك مي

در ارتباط با اين  كنترل، بار شناختي بيشتري را بر كودكان
كند، اما اين بار شناختي در بازخورد حذفي بيشتر  تكليف وارد مي

كنترل در  - هاي خود كنترل است؛ چرا كه آزمودني - از خود
   .اند هايشان درخواست بازخورد كرده درصد كوشش 90حدود 

حال ممكن است اين سؤال به ذهن خطور نمايد كه چرا 
اند؟ در  درصدي عمل نكرده 100ها همانند گروه  كنترل -خود

كنترلي به معناي  -خود ،پاسخ بايد به اين نكته اشاره داشت
ها بر مبناي دانششان از  فشار بيشتر به نوآموز است؛ چرا كه آن

هايشان، بايد در مورد نحوه يادگيري خود  تكليف و قابليت
تواند سبب اعمال بار  و اين مسأله مي) 19(گيري كنند  تصميم
آل  بيشتر بر كودكان شود و ايشان را از نقطه ايده شناختي

  .درگيري در اين مطالعه دور كند
هاي  هاي متفاوت ارايه بازخورد در آزمون اثر اصلي شيوه

دار نبود، اما با اين  هاي تمريني بزرگساالن معني يادداري گروه
چند نكته قابل مالحظه  2بر اطالعات شكل  وجود بنا

هاي بازخوردي تفاوت  اگر چه اين گروه اول اين كه: باشد مي
اند، اما گروه بازخوردي حذفي  داري با يكديگر نداشته معني

دوم اين كه عملكرد . بهتر از دو گروه ديگر عمل نموده است
قابل ) 1R(بهتر اين گروه بازخوردي در آزمون يادداري اول 

تواند  چرا كه ارايه بازخورد بدين شيوه مي؛ تر است مالحظه
رگساالن جوان را به تالش شناختي بيشتري وادار كند، به بز

كوشش تمريني كه ايشان در روز اول به انجام  100ويژه در 
هاي بازخوردي ديگر نسبت به  در حالي كه گروه؛ اند رسانده

چرا كه  ؛اند اين گروه از تالش شناختي كمتري بهره برده
براين تالش بنا. اند ايشان بازخورد بيشتري در اختيار داشته
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آل درگيري  شناختي بيشتر، بزرگساالن جوان را به نقطه ايده
  . تر كرده است نزديك

هاي  به طور كلي عملكرد بزرگساالن جوان در آزمون
يادداري بهتر از كودكان بود و اعمال فشار شناختي بيشتر بر 

تواند بر يادگيري ايشان اثر سودمندي داشته  بزرگساالن مي
  . تواند بر عكس باشد  باشد، اما در مورد كودكان اين امر مي

دار سن و  توان اثر تعاملي معني مي 4با مراجعه به شكل 
هاي ارايه بازخورد را مشاهده نمود، در اين تصوير  شيوه
هاي بازخوردي بزرگساالن جوان عملكرد مشابهي را به  گروه

هاي بازخوردي  اين امر در مورد گروه. اند نمايش گذاشته
همان طور كه در طول بحث گفته . باشد كودكان بر عكس مي

كودكان و هاي متفاوت  شد، اين وضعيت به سبب قابليت
  .شود هاي تكليف حاصل مي بزرگساالن و ويژگي
اكتساب به عمل آمده از كودكان، گروه  -در آزمون باز

درصدي از گروه بازخوردي حذفي به شكل  100بازخوردي 
 - گروه بازخوردي خود. است داري بهتر عمل كرده  معني

كنترل عملكرد بهتري از گروه حذفي داشته است؛ در صورتي 
با . تر بوده است درصدي ضعيف 100د آن از گروه كه عملكر

  ). 1و جدول  2شكل (دار نبود  ها معني اين حال اين تفاوت
اكتساب كودكان مشابه با  -نتايج حاصل از آزمون باز

با توجه به اين يافته روشن . هاي يادداري ايشان است آزمون
هاي  درصدي نسبت به گروه 100است كه گروه بازخوردي 

از در دسترس بودن  كه ي ديگر بهتر آموخته استبازخورد
در اين مرحله . بازخورد سود ببرد و بر دقت عملكردش بيافزايد

ترين عملكرد را داشته است؛  نيز گروه بازخوردي حذفي ضعيف
) تمرين(هاي اكتساب  رسد در طول دوره چرا كه به نظر مي

ه الگوي حركتي مورد نظر را به سبب حضور كمتر بازخورد ب
بنابراين . هاي ديگر بازخوردي نياموخته است خوبي گروه

ها تا  نگران و فيزيوتراپ مربيان، آموزگاران تربيت بدني، كاردرما
اند،  از درك صحيح الگوي حركتي توسط كودكان مطمئن نشده

به حذف بازخورد همت گمارند؛ چرا كه كودكان در تفسير  بايدن
د بزرگساالن بازخوردهاي حسي حاصل از حركت همانن

مشخص  ).16(گذارند  صالحيت الزم را از خود به نمايش نمي
داري  معني هاي بازخوردي متفاوت، تفاوت شد كه بين گروه

هاي بازخوردي  با اين حال، عملكرد گروه. قابل مشاهده نيست
كنترل  -درصدي بهتر از گروه بازخوردي خود 100حذفي و 

داري در  به شكل معنيبه طور كلي، عملكرد بزرگساالن . است
باشد، چرا كه ايشان  اكتساب بهتر از كودكان مي - آزمون باز

برداري از بازخورد دارند؛ فارغ از اين كه  توانايي بهتري در بهره
  . اند از چه شيوه بازخوردي بهره برده

هاي ارايه بازخورد  در اين آزمون نيز اثر تعاملي سن و شيوه
هاي يادداري  ه در مورد آزموندار بود همانند آن چه ك معني

اين امر به خوبي قابل  5روي داده بود، با مراجعه به شكل 
نتايج به دست آمده از اين مطالعه با نتايج حاصل . مالحظه است

 اين. باشد مي همسو) 13( همكاران و Sullivanاز مطالعه 
هاي عملكردي بزرگساالن جوان و كودكان  تفاوت نيز محققان

  .اند ها نسبت داده هاي پردازشي متفاوت آن ظرفيترا به 
  
  گيري نتيجه
: بندي نمود توان بدين صورت جمع هاي اين مطالعه را مي يافته

نخست نتايج حاصل از مطالعات انجام شده بر روي 
بزرگساالن جوان به سادگي قابل تعميم به كودكان نيست و 

ه خود اين دوره سني نيز نيازمند انجام مطالعات مختص ب
هاي  دوم اين كه پس از پيشرفت ابتدايي در مهارت. باشد مي

توان انتظار افت عملكردي ايشان را  حركتي كودكان، مي
ها همانند بزرگساالن در كنترل و استفاده از  چرا كه آن ؛داشت

هاي تمريني  فرصت بايددرجات آزادي توانمند نيستند و 
ه سرعت يادگيري سوم اين ك. بيشتري در اختيار ايشان نهاد

در نهايت . حركتي در كودكان كندتر از بزرگساالن جوان است
هاي حركتي  اين كه در مورد حذف بازخورد در آموزش مهارت
  .به كودكان، بهتر است با احتياط بيشتري عمل شود

  بخشي و درماني هاي توان كاربرد
ي ها هاي اين مطالعه اطالعاتي را در رابطه با آموزش مهارت يافته

تواند در  نهد كه نتايج كاربردي آن مي حركتي در اختيار ما مي
نخست اين كه . بخشي مفيد واقع شود هاي آموزشي و توان محيط

هاي حركتي در كودكان و بزرگساالن  فرايند فراگيري مهارت
هاي حركتي به كودكان،  مهارت متفاوت است و در هنگام آموزش

  .كوچك مواجهيمنبايد تصور كنيم كه با بزرگساالن 
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هاي پردازشي و حركتي كودكان  قابليت ،چه ذكر شد چنان
هاي  كودكان به سبب ظرفيت. با بزرگساالن متفاوت است

پردازشي محدود با اعمال تالش شناختي بيشتر در فراگيري 
بنابراين انجام . شوند هاي حركتي دچار مشكل مي مهارت

ها را در  تواند آن ميهاي فراوان  تمرينات بيشتر و ارايه بازخورد
رسد در  به نظر مي. هاي حركتي ياري رساند فراگيري مهارت

هاي ديگري باشند همانند  صورتي كه كودكان دچار نقص
، نقص در توجه و يا )براي مثال فلج مغزي(صدمات مغزي 

هاي بيشتر  بيش فعالي، انجام تمرينات فراوان و ارايه بازخورد
توان با  بزرگساالن جوان را مي دوم اين كه. باشد الزامي مي

هاي حركتي  اعمال تالش شناختي بيشتر در فراگيري مهارت
تواند با ارايه بازخوردهاي كمتر و يا  ياري نمود كه اين امر مي

نظارت كمتر حاصل شود وضعيتي كه به طور كامل در تناقض 
سوم اين كه به هنگام . با يادگيري حركتي در كودكان است

ن بايد توجه نمود كه بهبود نسبي در مهارت به كار با كودكا
معناي فراگيري مهارت نيست و نبايد تصور كرد كه اين 

يابد و از ارايه بازخورد به ايشان  بهبودي همچنان ادامه مي
امتناع ورزيد و يا اين كه بر عملكرد ايشان نظارت مستمر 

  صبور بود و  بايددر نهايت به هنگام كار با كودكان . نداشت
چرا كه  ؛جلسات تمريني بيشتري براي ايشان تجويز كرد

هاي حركتي در ايشان در مقايسه با  فراگيري مهارت
  .دهد بزرگساالن جوان به كندي روي مي

  
  ها محدوديت

هاي سني محدودي  با توجه به اين كه مطالعه حاضر در گروه
هاي  تواند براي همين گروه صورت پذيرفته است، نتايج آن مي

  . عتبر باشدسني م
  

  پيشنهادها
و يا حتي در (هاي سني متفاوت  انجام مطالعات مشابه در گروه

با تكاليفي كه جنبه بوم ) صورت امكان در طول دوران زندگي
  .شود شناختي بيشتري دارند، پيشنهاد مي

  
  تشكر و قدرداني

و  1بدين وسيله از همكاري مديريت و معلمان مدارس شاهد 
شهرستان مالير و مدير گروه كارشناسي  1هفده شهريور 

و مديريت ) جناب آقاي نيكروان(دانشگاه آزاد اسالمي بروجرد 
مراتب تشكر را ) جناب آقاي موسوي(تربيت بدني آن دانشگاه 

  .داريم اعالم مي

 
References 

1. García JA, Moreno FJ, Reina R, Menayo R, Fuentes JP Analysis of effects of distribution of practice in learning and 
retention of a continuous and a discrete skill presented on a computer. Percept Mot Skills. (2008), 107(1):261-72. 

2. Chiviacowsky, S., Wulf, G., Wally, R., & Borges, T. KR after good trials enhances learning in older adults. 
Research Quarterly for Exercise and Sport, (2009), 80, 663-668. 

3. Magill, R. A., & Hall, K. G. A review of the contextual interference effect in motor skill acquisition. Human 
Movement Science, (1990) 9, 241-289. 

4. Granados, C., & Wulf, G. Enhancing motor learning through dyad practice: Contributions of observation and 
dialogue. Research Quarterly for Exercise and Sport, (2007).78, 197-203. 

5. Wulf, G., & Toole, T. Physical assistance devices in complex motor skill learning: Benefits of a self-controlled 
practice schedule. Research Quarterly for Exercise and Sport, (1999), 70, 265-272. 

6. Voelcker-Rehage, C. Motor skill learning in older adults – a review of studies on age related differences. 
European Review of Aging and Physical Activity. (2008).5, 5-16. 

7. Chiviacowsky, S., Wulf, G., Laroque de Medeiros, F., & Kaefer, A. Learning benefits of self controlled 
knowledge of results in 10-year old children. Research Quarterly for Exercise and Sport, (2008), 79, 405-410. 

8. Schmidt, R.A., & Wrisberg, C.A. Motor learning and performance (3rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics 
Publishers, (2004). 

9. Guadagnoli MA, Lee TDChallenge point: a framework for conceptualizing the effects of various practice 
conditions in motor learning. J Mot Behav. (2004), 36: 212–224. 

10. Pollock BJ, Lee TD. Dissociated contextual interference effects in children and adults. Percept Mot Skills. 
(1997); 84(3 pt 1):851–858. 



 انو همكار مهدي روزبهاني  مقايسه يادگيري حركتي بزرگساالن جوان با كودكان

  91 مهر و آبان/4شماره /8سال /يپژوهش در علوم توانبخش  12
  

www.mui.ac.ir 

11. Tipper SP, Bourque TA, Anderson SH, Brehaut JC. Mechanisms of attention: a developmental study. J Exp Child 
Psychol. (1989), 48:353–378. 

12. Ferguson AN, Bowey JA. Global processing speed as a mediator of developmental changes in children’s auditory 
memory span. J Exp Child Psychol. (2005), 91: 89–112. 

13. Sullivan KJ, Kantak SS, Burtner PA. Motor learning in children: feedback effects on skill acquisition. Physical 
Therapey (2008), 88(6):720-32. 

14. Fitts, P. M. The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. 
Journal of Experimental Psychology, (1954), 47, 381-91. 

15. Lambert J, Bard C. Acquisition of visuomanual skills and improvement of information processing capacities in  
6- to 10-year old children performing a 2D pointing task. Neurosci Lett. (2005)377:1–6. 

16. Hay L, Bard C, Ferrel C, et al. Role of proprioceptive information in movement programming and control in 5- to 
11-year old children. Hum Mov Sci. (2005); 24:139–154. 

17. Ferrel-Chapus C, Hay L, Olivier I, et al. Visuomanual coordination in childhood: adaptation to visual distortion. 
Exp Brain Res. (2002); 144:506–517. 

18. Salmoni AW, Schmidt RA, Walter CB. Knowledge of results and motor learning: a review and critical 
reappraisal. Psychol Bull. (1984); 95:355–386. 

19. Bund, A. & Wiemeyer, J.Self-controlled learning of a complex motor skill: Effects of the learner's preferences on 
performance and self-efficacy. Journal of Human Movement Studies, (2004), 47, 215-236. 



 انو همكار مهدي روزبهاني  مقايسه يادگيري حركتي بزرگساالن جوان با كودكان

  13  91 مهر و آبان/4شماره /8سال /يپژوهش در علوم توانبخش
  

www.mui.ac.ir 

A comparison of learning a hand movement pattern in 20 to 26 young adults 
and 8-10 years old children and its application in rehabilitation 

 

 
Mehdi Roozbahani*, Seyed Mohammadkazem Vaez-Mousavi1, Hassan Khalaji2 

 
 
Received date: 05/04/2012 
Accept date: 23/09/2012 
 
Abstract 
 

Introduction: The purpose of this study was to determine the effect of two different age groups (children 
and young adult) to learning of temporal-special coordination hand movement pattern. 

Materials and Methods: Sixty subjects according to the age (children-young adult) and receiving 
feedback (100%, omitted, self-control) were randomly divided in to six groups. This study was done in 
three days. All subjects practice 100 trails of movement task in each day of first and second days. 
Retention tests were done in second and third days and reacquisition test was done in the third day. 
Analysis of variance (ANOVA) with repeated measures and two way ANOVA was used to data analysis. 

Results: All participants in the first day improved their accuracy across practice trials. In the second day 
children did not improve their accuracy but young adult experienced improvement across practice trials. 
There was no significant difference between retention children tests but that was significant about young 
adult. During the retention tests children who received 100% feedback was significantly better than other 
children feedback groups and there was no significant between young adult feedback groups. During the 
reacquisition test children who received 100% feedback was significantly better than other children 
feedback groups and there was no significant between young adult feedback groups. 

Conclusion: Results from this study showed young adult were better than children in the learning of this 
pattern, receiving more feedback can improve motor learning in children (in contrast with guidance 
hypothesis) and we must not expect motor skill acquisition occur in fast rate like young adult in children. 
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