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  مقدمه
يادگيري . رشتة رفتار حركتي از دو زيرمجموعة يادگيري حركتي و اجراي انساني تشكيل شده است

ييرات نسبتاً ثابت و دائمي در توانايي انجام حركتي فرايندهايي همراه با تمرين و تجربه است كه به تغ
اجرا، رفتاري قابل مشاهده است و يادگيري از ). 23( شود و غيرقابل مشاهده است  حركات منجر مي

هاي فرد  شود و شامل تغييرات نسبتاً پايدار در قابليت طريق پيشرفت نسبتاً پايدار در اجرا استنباط مي
اند فهم و  دانشمندان مختلف همواره سعي داشته). 19(آيد  دست مي بهاست كه در اثر تمرين يا تجربه 

هدف غالب دانشمندان . اند هايي را نيز تدوين كرده دانش بشر در مورد يادگيري را بهبود بخشند و نظريه
. سازي يادگيري آن حركت بوده است و پژوهشگران اين حيطه به اوج رساندن اجراي حركتي و بهينه

آموزشگران تربيت بدني و مربيان كمك به يادگيرندگان مبتدي در   هاي مهم ي از مسئوليتبنابراين، يك
  ). 1(هاي حركتي است   اكتساب مهارت

شود، مانند دويدن،  هاي حركتي منجر مي هاي حركتي كه به رشد مهارت كودكان روزانه در فعاليت
هاي حركتي ظريف كه به  مهارت هاي حركتي به كسب بعضي فعاليت. پريدن و پرتاب كردن درگيرند

. شود مي اي و استفاده از كامپيوتر منجر هاي رايانه هماهنگي دست و چشم احتياج دارد، مانند بازي
در ). 24(كند  هاي پردازش اطالعات كودكان كمك مي هاي شناختي طي تمرين به بهبود توانايي تالش

اند، كه  يرهاي مختلف به اجرا و يادگيري پرداختهراستاي اين اهداف، همواره دانشمندان با دستكاري متغ
متغيرهايي كه . توان يادگيري يك مهارت حركتي را به بهترين نحو ممكن بهبود بخشيد چگونه مي

هاي فردي و بازخورد افزوده  شوند شامل محيط يادگيري، شرايط تمرين، خستگي، تفاوت دستكاري مي
  . گذارند كه يكي از آنها بازخورد استمي متغيرهاي زيادي بر يادگيري تأثير. هستند

بازخورد عملكرد اطالعاتي و . اي است كه چندين نقش در فرايند يادگيري داردبازخورد، سازه
دهد و يادگيرنده را براي  انگيزشي به يادگيرنده و پيرامون ماهيت تكليفي كه آموخته شده است ارائه مي

اي براي افزايش عالقة تكليف  عملكرد انگيزشي بازخورد، سازه. كند اصالح در برنامة حركتي راهنمايي مي
و تشويق براي تالش مداوم، پشتكار و توجه به دستاوردهاي هدف از طريق شواهد و فرايند اجراست 

يكي ) آگاهي از نتيجه يا آگاهي از اجرا(بازخورد افزوده پيرامون پيامدهاي حركت يا كيفيت اجرا ). 23(
مطالعاتي كه نقش بازخورد بر يادگيري حركتي را بررسي . هاي يادگيري است رترين متغي از مهم

حسيني تأثير بازخورد خودكنترلي را بر اكتساب و ). 22، 25(كنند، سابقة تاريخي طوالني دارند  مي
سال كه به دو گروه  5/10آزمودني با ميانگين سني  160ساله روي  يادداري دقت مهارت كودكان ده
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پرتاب كيسة . شدة پسر و دختر تقسيم شده بودند، بررسي كرد پسر و دختر و دو گروه جفتخودكنترلي 
شده با چشمان بسته و با دست  اي متحدالمركز امتيازبندي هاي دايره گرمي به سمت هدف 100شني 

را نتايج اين تحقيق نشان داد كه مزاياي ايجاد فرصت خودكنترلي بر بازخورد . گيري شد غيربرتر اندازه
سازي بازخورد  بيشتر تحقيقات روي نقش آگاهي). 4(توان بر يادگيري كودكان تعميم داد  نيز مي

كند، چگونه  هايش استفاده مي اجراكننده چگونه از بازخورد افزوده براي تصحيح خطا(متمركز شده است 
در مقابل محققان ). گذارد هاي افزوده بر فرايند بازخورد دروني تأثير مي انواع گوناگوني از بازخورد

شد  شايد به اين دليل كه تصور مي. اند هاي انگيزشي در بازخورد را ناديده گرفته يادگيري حركتي جنبه
گذارد يا اثرهاي غيرمستقيمي بر يادگيري در طول تمرينات  انگيزش اغلب تأثير موقتي بر اجرا مي

دهد كه شرايط تمريني كه  مربيگري نشان مي مطالعات در زمينة بازخورد و رفتار). 23(يافته دارد  توسعه
تواند ادراك شايستگي و  هاست، مي كننده شامل احساسات مثبت مرتبط با نتايج اجراي شركت

بازخورد هنجاري شامل مقايسة جمعي ). 6، 7، 16(خودكارامدي و همچنين اجراي حركتي را باال ببرد 
نسبت به ) ها رفتار و طرز تفكر، توانايي و مهارت مانند ظواهر،(است، يعني مقايسة اجرا و صفات فرد 

مطالعات بازخورد هنجاري به دو بازخورد ). 8، 9(اند  خود فرد يا افراد ديگر كه اغلب فراگير و تكرارشونده
شده توسط  هنگام ارائة بازخورد مثبت ميانگين امتيازهاي كسب. كنند مثبت و بازخورد منفي اشاره مي

عبارت ديگر، ميانگين  به. شود ها بيشتر از مقدار واقعي نشان داده مي كننده تخود فرد يا ديگر شرك
درصد بيشتر از مقدار واقعي ميانگين 20امتيازهاي اجراكنندگان با بازخورد مثبت مثالً در هر بلوك 

فرد شده توسط  كه در افراد با بازخورد منفي، هنگام ارائة بازخورد ميانگين امتيازهاي كسب درحالي. است
ميانگين امتيازهاي اجراكننده در هر بلوك تعيين و (ها كمتر از مقدار واقعي است  كننده يا ديگر شركت

هايي كه بر  خودارزيابي). شود عنوان بازخورد ارائه مي درصد كمتر از مقدار واقعي ميانگين به 20سپس 
. دهد ن قصد و آگاهي رخ ميطور خودكار و گاهي هم بدو گذاري شده است، به مقايسه با ديگران پايه

شود،  ، به انگيختگي مثبت و اثرهاي انتخابي تكليف منجر مي)اشتباه(همچنين بازخورد مثبت كاذب 
كه بازخورد هنجاري منفي و شرايط كنترلي بدون بازخورد هنجاري تفاوتي نسبت به يكديگر  درصورتي

بازخورد مقايسة جمعي بر يادگيري يك  تأثير) 2010( 1وولف، چيوياكوفسكي و ليوث ويت. نشان ندادند
گروه بازخورد مثبت، يادگيري مؤثرتري نسبت به گروه منفي و گروه . تكليف تعادلي را بررسي كردند

گروه بهتر . آنها اثر بازخورد هنجاري بر يادگيري تكليف زماني را بررسي كردند. كنترل كسب كرد
                                                           

1.Wulf, Chiviacowsky & Lewthwaite 
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اخيراً وولف، چيوياكوفسكي و ). 26(نشان دادند ) يمنف(يادگيري بيشتري نسبت به گروه بدتر ) مثبت(
ساله تكرار  61 -81، تمرين تعادل را براي بررسي اثرهاي مثبت آن روي سالمندان )2012(ليوث ويت 

هاي گروه مثبت كه بازخوردشان بر عملكرد بهتر آنها نسبت به گروه همتايشان  كننده شركت. كردند
همچنين . به گروه كنترل بدون مقايسة اجتماعي نشان دادند داللت داشت، يادگيري باالتري نسبت

ها نگراني كمتري را در زمينة توانايي خود و اضطراب كمتري را هنگام انجام تعادل نسبت  كننده شركت
بندي متوالي  ، از يك تكليف زمان)2012(در نهايت، وولف و همكاران . به گروه كنترل گزارش كردند

. ها ارائه دادند رد هنجاري را پيرامون پيشرفتشان نسبت به بلوك قبل از كوششاستفاده كردند و بازخو
ها بازخوردي دربارة پيشرفتشان از بلوكي به بلوك ديگر دريافت نكردند و  كننده اگرچه گروهي از شركت

ز ها ني كننده ، و گروهي از شركت)گروه كنترل(گرفتند  فقط بازخورد خطاهايشان را بعد از هر كوشش مي
بازخورد پيشرفت هنجاري را كه بر پيشرفت بيشتر از ميانگينشان داللت داشت، دريافت كردند، گروه 

همچنين در آزمون انتقال گروه بدون دريافت . هنجاري مثبت يادگيري مؤثرتري را از خود نشان دادند
بازخورد (انگين نسبت به گروهي كه به آنها گفته شد كه پيشرفتشان كمتر از حد مي) كنترل(بازخورد 

  ). 29(است، يادگيري مؤثرتري از خود نشان دادند ) هنجاري منفي
دارند كه انگيزه و ادراك افراد در دستيابي به  اظهار مي) 1989(پردازان انگيزش مانند نيكولز  نظريه

پردازان انگيزشي در زمينة  بر اين، متخصصان تربيت بدني با نظريه عالوه. موفقيت متفاوت است
هاي  گرايي، عواملي چون توانايي در نظرية هدف. هاي ورزشي توافق دارند گرايي در كسب مهارت فهد

نحوة ادراك ورزشكار از ) 1992( 1به نظر دودا و نيكولز. شده و رفتار موفق، اهميت خاصي دارد ادراك
شي به هاي ورز پيشرفت در فعاليت. گرايي و انگيزش او دارد توانايي خود، نقش مهمي در هدف

است  3گرايي يا هدف خود 2گرايي گرايي مبتني بر هدف تكليف گرايي فرد وابسته است كه اين هدف هدف
افراد . گرايي دارند گرايي و تكليف هاي فردي توانايي متفاوتي در مؤلفة خود افراد با توجه به تفاوت). 2(

ي بر بهبود تكليف و عملكرد تمركز هاي مبتن اين افراد بيشتر بر هدف. اند گرا بيشتر خود مرجع تكليف
هاي هنجار مالكي تمايل دارند و بر بهتر عمل كردن  گرا به تعيين هدف كه افراد خود درصورتي. دارند

كنند تا با آن موقعيت اجتماعي خود را  نسبت به سايرين و شكست دادن ديگران با حداقل تالش فكر مي
وي با پيشرفت شخصي . يافتن بر مهارتي خاص است گرايي، هدف فرد تسلط در تكليف. بهبود بخشند

                                                           
1. Duda & Nichools 
2 .task orientation 
3 . ego orientation 
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كند و از يادگيري و تسلط بر  احساس توانايي و موفقيت مي) داند كه آن را ناشي از تالش خود مي(
اما در ادراك توانايي، وابسته به نتيجة مقايسة فرد با ديگران و . هاي دشوار احساس رضايت دارد مهارت

گرا با تالش و تسلط بر مهارت و  طور خالصه، افراد تكليف به. ستبرتري عملكرد او نسبت به آنها
  ).2(كنند  خودگرايان با مقايسة اجتماعي احساس توانايي مي

گرايي دو ويژگي  گرايي و خود دهد كه تكليف گرايي نشان مي گرفته در مورد هدف هاي انجام پژوهش
سال دريافتند  16تا  11آموزان  روي دانشبا تحقيق ) 2000(1زاهارياديس و بيدل. مستقل از يكديگرند

گرا الگوهاي  و افراد تكليف اند هاي بيروني مانند مقام و بازشناسي آموزان خودگرا داراي انگيزه كه دانش
 2گريوس، تسورباتزوديس و باركوكيس. انگيزش دروني مانند روح تيمي و پيشرفت مهارت را دارند

بندي  بندي، ارزيابي و زمان مسئوليت يا اختيار، پاداش و گروهبه دستكاري ساختارهاي تكليف، ) 2008(
ساله در درس تربيت بدني  آموزان چهارده هاي شناختي و عاطفي دانش پرداختند و اثر آنها را بر واكنش

آموزان  كار بردند، دانش هنگام تدريس اين ساختارها را به براساس نتايج وقتي معلمان به. بررسي كردند
ها يا الگوهاي  روش). 12(رضايت و لذت بيشتر و نگراني و اضطراب كمتري را درك كردند  گرا، تكليف

. اند هاي حركتي مقايسة اجتماعي آشكار، پايه و اساسي براي پيامدهاي رقابتي در بسياري از فعاليت
ها در يك  بنابراين آماده كردن افراد با اطالعات بازخورد هنجاري مانند ميانگين امتيازهاي يادگيرنده

هاي  چنين مقايسه. تواند پايه و اساس نيرومندي براي ارزيابي عملكرد شخصي باشد تكليف جديد، مي
اند، بلكه سبب افزايش خوداثربخشي و خودواكنشي  گيري يك فرد مطلوب اجتماعي نه تنها براي اندازه

گرا با تالش و تسلط بر  ليفطور خالصه، افراد تك به). 13، 15(شوند  مثبت، و عالقه به تكليف نيز مي
همچنين بازخورد هنجاري شامل . كنند مهارت و خودگرايان با مقايسة اجتماعي احساس توانايي مي

) ها مانند ظواهر، رفتار، طرز تفكر، توانايي و مهارت(مقايسة جمعي يعني مقايسة اجرا و صفات فرد 
  .نسبت به خود فرد يا افراد ديگر است

ات بازخورد افزوده تنها يك عملكرد اطالعاتي در يادگيري نيست، بلكه يادگيري براساس نتايج مطالع
ها به  با اين حال، بعضي از يافته). 25(آيد  دست مي هاي انگيزشي بازخورد افزوده نيز به از طريق ويژگي

استفاده براساس نتايج تمريناتي كه از شيوة خودكنترلي . كنند تأثير عملكرد انگيزشي بازخورد اشاره مي
اخيراً تحقيقات جديدي براي ). 10(توانند براي يادگيري مهارت حركتي سودمند باشند  كنند، مي مي

                                                           
1 . Zahariadis & Biddle 
2 . Grouios,  Tsorbatzoudis,  Barkoukis, 
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بازخورد هنجاري شامل . بررسي تأثيرات انگيزشي بازخورد بر يادگيري مهارت حركتي انجام گرفته است
. يا امتيازهاي پيشرفت است مانند امتيازهاي واقعي يك گروه همتا يا ميانگين اجرا) هنجار، مقياس(نرم 

). 13، 27(اند   مطالعات اثرهايي از بازخورد هنجاري يا مقايسة اجتماعي بر اجراي حركتي را پيدا كرده
، نشان دادند بازخوردي كه به اجراي باالتر از ميانگين )2008( و همكاران 1هاتچينسون براي مثال 

در يك تكليف توليد ) كاهش بيزاري تمرين(تكليف كند، خوداثربخشي و لذت  اشاره مي) هنجاري مثبت(
، با )هنجاري منفي(تر از ميانگين  برد و بازخورد اجراي پايين نيروي ايزومتريك گرفتن دست را باال مي

. شده مرتبط است هاي متحمل يافته و تالش شدة اجرا در قدرت، تحمل نيروي افزايش فشارهاي منعكس
شده اجراي خود فرد  بازخورد هنجاري وجود ندارد بلكه بازخورد ارائه در شرايط كنترلي، كه در آن هيچ

شده،  در مطالعاتي كه از تكليف هنجاري استفاده ). 13(است، با نتايج گروه هنجاري منفي يكسان است 
بازخورد (ها نسبت به بازخورد در ديگران  كننده وسيلة اطالعات پيرامون اجراي شركت بازخورد به

ها و تكاليف  ، اجتماع آزمون)8(گيري پيچيده  داده كه بر انگيزه و اجرا مانند تصميم نشان) هنجاري
اش در اجراي مهارت براي تأثيرگذاري بر درك فرد از ميزان توانايي. مؤثر است) 14(وجوي كلمه  جست

ست، شواهد دهندة موفقيت در فعاليت انشان"از قبل بهتر انجام دادي  "از بازخورد و استفاده از عبارت 
از اثربخشي انگيزشي اين نوع بازخورد كالمي در ادبيات خودكارامدي و اجراي مهارت حمايت 

رو در اين تحقيق تأثير اكتساب و يادداري بازخورد هنجاري مثبت در افراد خودگرا  ازاين). 19(كند مي
ا تسلط بر تكليف كه ب(گرا  نسبت به افراد تكليف) كنند كه در مقايسة جمعي احساس توانايي مي(

  . در دختران پاية پنجم ابتدايي شهر كرج بررسي شد) كنند احساس توانايي مي
 

  روش تحقيق
آموزان دختر پاية پنجم  جامعة آماري دانش. تجربي است تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و طرح نيمه

به روش تصادفي ) 1احية ن(از بين نواحي چهارگانة شهر كرج، يك ناحيه . مقطع ابتدايي شهر كرج بود
گرايي و  آموز داوطلبانه پرسشنامة تكليف دانش 158آموزان آن ناحيه  انتخاب شدند و از بين دانش

طور تصادفي در يك گروه آزمايشي  نفر به 30شده،  هاي كسب براساس نمره. خودگرايي را تكميل كردند
نفر در  30و ) نفر 15هر كدام (گرا  فگرا و يك گروه كنترل بدون بازخورد تكلي هنجاري مثبت تكليف

) نفر 15هر كدام (يك گروه آزمايشي هنجاري مثبت خودگرا، و يك گروه كنترل بدون بازخورد خودگرا 
                                                           

1 .Hutchinson  
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گرايي در ورزش از پرسشنامة دودا و نيكولز  گرايي و خود براي سنجش تكليف. تصادفي جايگزين شدند
هاي تأكيد بر خود تكليف يا فرد بر حسب دو  ا از جنبهگرايي ر اين پرسشنامه هدف. استفاده شد) 1992(

اي ليكرت  درجه 5سؤال با طيف  6گرايي شامل  سؤال و خود 7گرايي، شامل   مقياس تكليف خرده
شده از  براي سنجش شايستگي ادراك. گزارش شد 74/0ثبات دروني اين پرسشنامه . سنجد مي

شده را  سؤال شايستگي ادراك 5رسشنامه با اين پ). 21(استفاده شد ) 1982(پرسشنامة ريان 
هايي هستند كه  شده تئوري شده و شايستگي درك مفهوم انتخاب درك. كند گيري مي اندازه
هاي  ها شامل گزينه طيف پاسخ. اند  كنندة مثبت سنجش رفتاري و خودسنجي انگيزش دروني بيني پيش

  .محاسبه شد 72/0ي اين پرسشنامه پاياي. است 7=، تا كامالً درست است1=اصالً درست نيست
ابتدا فرم . گرم استفاده شد 100هاي شن هر كدام به وزن  ها از كيسه گيري پرتاب براي اندازه

نفر توزيع شد كه در زير  158گرايي و خودگرايي در ورزش بين  نامه و پرسشنامة تكليف رضايت
؛ در اين تحقيق از )تشخيص دست برتر براي(نويسيد؟  نامه سؤال شده بود كه با كدام دست مي رضايت

جاي نوشتن نام و نام  آموزان خواسته شد در تكميل فرم به از همة دانش. افراد راست دست استفاده شد
سپس . استفاده كرده و در آخر نيز امضا كنند) مثالً نام گل، يا گذاشتن يك عدد(خانوادگي، از يك كد 

گرا و  گرايي در ورزش پاسخ دهند كه براساس آن، افراد تكليف گرايي و خود به سؤاالت پرسشنامة تكليف
گرا، هنجاري  صورت تصادفي در چهار گروه هنجاري مثبت تكليف افراد خودگرا جداسازي شدند و به
آموز بود،  گرا و گروه كنترل خودگرا، كه هر گروه شامل پانزده دانش مثبت خودگرا، گروه كنترل تكليف

آموزان با نحوة پرتاب كيسة شن از  نجام تكليف، براي اجراي اين تكليف، دانشپيش از ا. قرار گرفتند
آموزان خواسته شد  از چهار گروه از دانش. گيري در پشت خط پرتاب آشنا شدند باالي سر و نحوة قرار

هدف در فاصلة . گرمي را به اهداف مدور با استفاده از دست غيربرتر پرتاب كنند 100هاي شن  كه كيسه
متري  سانتي 100، تا 30، 20، 10هاي  دواير متحدالمركزي به شعاع. آموزان قرار داشت متري از دانش 3
آمد،  اگر كيسه به مركز فرود مي. شد كار برده مي گيري ميزان دقت به عنوان مناطق هدف براي اندازه به

اگر كيسه روي خط فرود  شد، و و صفر امتياز ثبت مي 10... 90ترتيب  امتياز و در ديگر مناطق به 100
آزمون هر چهار  در مرحلة پيش. شد آموزان داده مي آمد، امتياز دايرة باالتر كه كمتر بود، به دانش مي

آزمون،  عنوان پيش كوششي را با دست غيربرتر به 10هاي تمريني، يك بلوك  گروه قبل از شروع كوشش
در . آموزان تجربة قبلي تكليف را نداشتند نشيك از دا گفتني است هيچ. متري اجرا كردند 3از فاصلة 

گونه بازخوردي به  آموز بعد از هر كوشش ثبت شد، ولي هيچ هاي هر دانش اين مرحله امتيازهاي پرتاب
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هاي بازخورد هنجاري مثبت  آموزان گروه پيش از شروع مرحلة اكتساب به همة دانش. آنها داده نشد
گرا گفته شد كه در پايان هر بلوك ميانگين امتيازهاي شما با گرا و بازخورد هنجاري مثبت خود تكليف

، )طور مجازي به(اند  ميانگين امتيازهاي همتايان شما در مدرسة ديگري كه اين تكليف را انجام داده
طور مجزا در گروه  كننده در اين تحقيق به آموز شركت سپس هر دانش. مقايسه و اطالع داده خواهد شد

 60) گرايي و كنترل خودگرايي گرا، هنجاري مثبت خودگرا، كنترل تكليف تكليف هنجاري مثبت(خود 
در طول تمرين هر چهار گروه . كوششي با دست غيربرتر، انجام دادند 10بلوك  6پرتاب شامل 

. كردند آموزان پس از هر كوشش در مورد ميزان دقت پرتاب خود بازخورد واقعي دريافت مي دانش
به اين ترتيب كه هر . شد ارائه مي) فرود آمد 80مثالً در منطقة (ها از مركز  رتاببازخورد در فاصلة پ

پرتاب داشت و مرحلة اكتساب سه روز  20گرا در هر روز از اكتساب،  آموز گروه هنجاري تكليف دانش
درصد ضرب  20كوشش گرفته شد و در  10ميانگين ) يك بلوك( كوشش  10طول كشيد و بعد از هر 

آمده تحت عنوان بازخورد هنجاري  دست آمده جمع شد و جواب به دست نتيجه با ميانگين به شد و سپس
 .گرا داده شد آموز تكليف  مثبت، به دانش

شده و ميانگين امتيازهاي شخص ديگري در مدرسة  60ميانگين امتيازهاي شما (با اين عنوان كه  
درصد بازخورد هنجاري  20با اين روش به فرد  )شده است 48ديگر كه قبالً اين تكليف را انجام داده، 

. گرا بود گرا نيز مانند گروه هنجاري مثبت تكليف روش كار گروه هنجاري مثبت خود. شد مثبت داده مي
، بازخورد واقعي را بعد از )گرا گرا و افراد خود  افراد تكليف(آموزان در گروه بازخورد مثبت  بنابراين دانش

 6يعني) يك بلوك(كوشش  10بار، و بازخورد مقايسة اجتماعي، بعد از هر  60هر كوشش تمريني يعني 
گرا، پس از هر كوشش در مورد  كننده در گروه كنترل تكليف آموز شركت هر دانش. كردند بار، دريافت مي

، ميانگين )يك بلوك(كوشش  10كرد و بعد از هر  ميزان دقت پرتاب خود بازخورد واقعي دريافت مي
آموز ديگري در  كرد و ديگر با هيچ دانش گرفته را تحت عنوان بازخورد دريافت مي انجام هاي كوشش

. ها يك دقيقه استراحت داشتند آموزان در فاصلة بين بلوك شد و همة دانش مدرسة ديگر مقايسه نمي
ز كننده در گروه كنترل خودگرا ني آموز شركت مرحلة اكتساب و استراحت اين مرحله، براي هر دانش

كننده در اين  آموزان چهار گروه شركت شايان ذكر است كه همة دانش. گرا بود مانند گروه كنترل تكليف
تحقيق، در پايان روز اكتساب پرسشنامة ادراك شايستگي را پر كردند و در مرحلة يادداري چهار گروه 

كوشش بدون  10امل ساعت بعد آزمون يادداري را كه ش 48كننده در اين تحقيق،  آموزان شركت دانش
  .دريافت بازخوردي بود، انجام دادند و امتيازهاي آنها ثبت شد
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هاي آمار توصيفي مانند ميانگين و انحراف  ها از شاخص ها، براي توصيف داده وتحليل داده در تجزيه
 - ها از نتايج كولموگروف براي بررسي مفروضة طبيعي بودن داده. استاندارد، و جداول استفاده شد

) بلوك و گروه( 6*4هاي تحقيق با استفاده از آمار استنباطي تحليل واريانس عاملي  ميرنوف و فرضيهاس
ها در مرحلة اكتساب و از تحليل واريانس دوعاملي  گيري مكرر در عامل بلوك براي آزمون فرضيه با اندازه

تحليل آماري با . دهاي مرحلة يادداري استفاده ش براي آزمون فرضيه) گرايي بازخورد و هدف(2*2
  .تعيين شد 05/0انجام گرفت و سطح معناداري  Spssافزار  استفاده از نرم

 

  نتايج تحقيق
گرا  ترتيب ميانگين و انحراف معيار چهار گروه آزمودني، بازخورد هنجاري تكليف به 2و  1هاي  جدول

گروه كنترل (ورد هنجاري ، بدون بازخ)2گروه آزمايشي (، بازخورد هنجاري خودگرا )1گروه آزمايشي (
را در عملكرد پرتاب كيسة شن در مراحل اكتساب، و ) 2گروه كنترل (گرا  و بدون بازخورد تكليف) 1

  .دهد آزمون تحقيق نشان مي پس - آزمون  مراحل پيش
 

 تحقيق شن در مراحل اكتساب ةرد پرتاب كيستوصيف عملك. 1جدول 
  6بلوك   5بلوك   4بلوك   3بلوك   2بلوك   1بلوك   گروه

SD ±M  SD ±M  SD ±M  SD ±M  SD ±M  SD ±M  SD ±M  
 66/61± 8/8 33/62± 5/7 20/62± 5/9 00/63± 3/7 00/69 ±5/8 20/62±1/7 1آزمايش 

 13/66± 2/7 66/62± 5/11 20/65± 6/7 86/65± 6/7 40/67± 5/7 06/65± 7/6  2آزمايش 

 40/59± 5/7 46/61± 1/8 20/56 ±4/13 40/63± 5/11 20/55±02/14 00/59± 5/10  1كنترل 

 13/61± 4/6 66/62 6/10 00/66± 1/9 83/67± 8/8 13/67± 5/6 80/64± 6/7  2كنترل 

 
  تحقيق آزمون آزمون و پس پيششن در مراحل  ةتوصيف عملكرد پرتاب كيس. 2جدول 

  پس آزمون پيش آزمون گروه
SD±M SD±M SD±M  

 06/59± 3/7 13/61±1/8 1آزمايش

 66/52± 6/7 33/60±4/14 2آزمايش

 00/58± 2/10 13/60±8/11 1كنترل

 53/61± 5/8 60/63±8/8 2كنترل

  
هاي چهارگانه با بازخورد و بدون بازخورد  براي آزمون اين فرضيه كه بين ميانگين عملكرد گروه
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  .گرا و خودگرا تفاوت وجود دارد، از تحليل واريانس عاملي استفاده شد هنجاري تكليف

  اكتساب مرحلةنتايج آزمون تحليل واريانس عاملي در . 3جدول 
  Ss Df F MS  P منبع تغييرات

  158/0  65/1  45/112 15/4 75/446  دسته
  058/0  73/1  60/117 45/12 45/1464 گروه دسته 

      77/67 4/232 6/15752  خطا
  

انگين عملكرد پرتاب كيسة نشان داد كه بين مي 3نتايج تعاملي در تحليل واريانس عاملي در جدول 
) گرا و افراد خودگرا افراد تكليف(هاي مختلف چهار گروه بازخورد هنجاري مثبت و كنترل   شن در بلوك

  .در مرحلة اكتساب تفاوت معناداري وجود ندارد
هاي چهارگانه با بازخورد و بدون بازخورد  براي آزمون اين فرضيه كه بين ميانگين يادداري گروه

  .گرا و خودگرا تفاوت وجود دارد، از تحليل واريانس دوعاملي استفاده شد كليفهنجاري ت
 

  يادداري مرحلةنتايج تحليل واريانس دوعاملي در . 4جدول 
  Ss Df F MS  P منبع تغييرات

  082/0  13/3  15/228 1 15/228 بازخورد
  518/0  423/0  81/30 1 81/30 گرايي هدف

  028/0  08/5  01/370 1 01/370 بازخوردگرايي هدف
      82/72 56 407 خطا

  
هاي  نتايج تحليل واريانس دوعاملي نشان داد كه بين ميانگين يادگيري پرتاب كيسة شن در بلوك

در مرحلة يادداري ) گرا و افراد خودگرا افراد تكليف(مختلف چهار گروه بازخورد هنجاري مثبت و كنترل 
ين منبع تفاوت براساس نتايج آزمون تعقيبي توكي نشان داد تعي). 4جدول (تفاوت معناداري وجود دارد 

و بدون ) 66/52(كه بين ميانگين امتيازهاي يادداري پرتاب كيسة شن گروه بازخورد هنجاري مثبت 
عبارت ديگر، بازخورد هنجاري مثبت موجب كاهش  به. افراد خودگرا تفاوت وجود دارد) 53/61(بازخورد 

  .اد خودگرا شده استيادگيري مهارت پرتابي افر
شده در مورد چهار گروه نشان داد كه  نتايج آزمون آماري در مورد بررسي ميزان شايستگي ادراك

گرا و  گرا و افراد تكليف شدة گروه بازخورد هنجاري مثبت افراد خود بين ميانگين شايستگي ادراك
  ).  =2χ ،07/0P= 96/6(هاي كنترل بدون بازخورد، تفاوت معناداري وجود ندارد  گروه
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  گيري بحث و نتيجه
اهميت ورزش و تربيت بدني در دوران تحصيل و تأثير آن بر سالمتي به درك بهتر انگيزش  

چگونه (گرايي  رو بررسي تأثير هدف ازاين. هاي بدني نياز دارد آموزان در مدارس نسبت به فعاليت دانش
نتايج نشان داد كه بين ميانگين . ميت دارداه) بازخورد(و عملكرد انگيزشي ) شود موفقيت ايجاد مي

آموزان  دانش(عملكرد پرتاب از بلوك اول تا ششم در چهار گروه بازخورد هنجاري مثبت و كنترل 
هاي تحقيق حاضر با نتايج  يافته. در مرحلة اكتساب تفاوت معناداري وجود ندارد) گرا و خودگرا تكليف

و ) 2008(، هاتچينسون و همكاران )2010(و ولف  ، لئوثويت)2010(تحقيقات ولف و همكاران 
، )2010(ولف، چيوياكوفسكي و لئوثويت ). 13، 17، 28، 31(در تضاد است ) 2000(زاهاراديس و بيدل 

در تحقيق خود تفاوت معناداري را در گروه هنجاري مثبت نسبت به گروه كنترل در مرحلة اكتساب 
آنها . ت اجرا و يادگيري مؤثرتري از گروه كنترل داشتندگروه بازخورد هنجاري مثب. مشاهده كردند

هاي شخص و همچنين اضطراب و  هاي پيرامون اجرا و توانايي تواند نگراني اعتقاد داشتند كه بازخورد مي
دليل تفاوت  توان به عدم همخواني نتايج را مي). 28(نگراني مرتبط با توانايي همتاهايشان را كاهش دهد 

در تحقيق ولف و همكاران دانشجويان با . هاي تحقيق عنوان كرد گيري و نمونه اندازهدر سن و ابزار 
در تحقيق لئوثويت و ولف . استفاده از كامپيوتر و از طريق انگشتان بازخورد هنجاري را دريافت كردند

 آنها بيان. بازخورد هنجاري مثبت در مرحلة اكتساب تأثير مثبتي در تعادل كودكان داشت) 2010(
هاي مرتبط با اجرا را  كردند كه اطالع فرد از اينكه اجرايي باالتر از حد متوسط دارد، ممكن است نگراني

هاي  در نتيجه فرايند. كننده در فرايند كنترل حركات را نيز كمتر كند هاي مداخله كاهش دهد و فعاليت
د هنجاري مثبت اثري طور مؤثرتري كنترل شود و بازخور دهند كه فعاليت به خودكار اجازه مي

، مشاهده كردند كه )2008(هاتچينسون و همكاران  ).  17(كننده بر يادگيري داشته باشد  تسهيل
عملكرد حركتي در زماني كه افراد بزرگسال با استفاده از انتظارات خودكارامدي باال بازخورد هنجاري 

مختلفي را براي نتايج خود مطرح اين محققان داليل ). 13(مثبت دريافت كرده بودند، بهبود يافت 
تواند اجرا را از طريق  يكي اينكه بازخوردي كه به اجراي باالتر از حد ميانگين اشاره دارد، مي. اند كرده

ديگر اينكه بازخورد هنجاري از طريق عوامل انگيزشي مانند . خودكارامدي و لذت تكليف بهبود بخشد
ها و اضطراب اجرا و يادگيري را  دة باالتر، و كاهش نگرانيش خودكارامدي، لذت تكليف، شايستگي ادراك

و سلطاني ) 1391(همكاران  و اما نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات پناهي. تحت تأثير قرار دهد
كه تأثير معناداري از بازخورد هنجاري مثبت را در مرحلة اكتساب مشاهده ) 1392(بلداجي و همكاران 
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توان به  در توجيه ناهمخواني نتايج تحقيق حاضر با تحقيقات گذشته مي). 3، 5(نكردند نيز همسوست 
هاي  سبب نوع و پيچيدگي تكليف و نمونه ها به كننده سن و تفاوت اثر انگيزش بر يادگيري شركت

ممكن است ) براي مثال در هر دو گروه خوب و بد(بازخورد هنجاري در كل . شده اشاره كرد استفاده
در تحقيق لئوثويت . خصوص در اوايل دوره داشته باشد د نيروبخشي، توجه و تعيين هدف بهاثرهايي مانن

هاي هنجاري مثبت و كنترل، عملكرد  ها در مراحل اكتساب نشان داد كه گروه و ولف، نمودار آزمودني
از توان علت اين پيشرفت نسبي را  طور حتم نمي به). 17(آزمون داشتند  بهتري نسبت به مرحلة پيش

در تحقيق حاضر بازخوردي كه . اثرهاي انگيزشي بازخورد دانست، شايد اثر تمرين نيز در آن دخيل باشد
در طول مرحلة . داد اجراي يادگيرنده بهتر از همتايانشان است، عملكرد را در فرد افزايش نداد نشان مي

هر كوشش از خود نشان  تمرين مشاهده شد افرادي كه در گروه هنجاري مثبت نتايج ضعيفي را پس از
شدند كه ميانگين امتيازهاي باالتري نسبت به  كه در پايان همان بلوك مطلع مي دادند، هنگامي مي

كردند كه آيا اين نتايج  كردند و گاهي سؤال مي اند، به نوعي تعجب مي دست آورده آموز ديگري به دانش
نتايج با توجه به سن پايين دست آمدن اين  واقعي است؟ پس ممكن است يكي از داليل به

نوعي ديگر به ناتواني ادراك  يا به. ها، عدم درك صالحيت و قابليت افراد از خود باشد كننده شركت
و تجربيات موفق يا ناموفق قبلي مربوط باشد ) 28(گزيني  هاي شناختي مانند هدف  هنجاري و فعاليت

ادراك توانايي همتايان را قبل از شروع تمرين ، كه )2010(اين موضوع در تحقيق ولف و همكاران ). 8(
ها، افزايش يادگيري در  كننده آنها با افزايش ادراك توانايي شركت. افزايش داده بودند ثابت شده است

دست آمدن اين نتايج ممكن است اثرهاي  همچنين يكي ديگر از داليل به). 28(تعادل را مشاهده كردند 
علت درگير بودن عضالت  گرمي به 100مهارت پرتاب كيسة شن . اشدبازخورد مثبت بر تمركز كمتر ب

ها، كنترل و دقت بيشتر  گونه مهارت هاي حركتي ظريف است، و الزمة انجام اين كوچك، يكي از مهارت
ها  از آنجا كه نگراني). 19(خصوص عضالت درگير در هماهنگي دست با چشم است  بر عضالت كوچك به

اند، ممكن  ها و بهبود اجرا شناخته شده دهندة هوشياري در كنترل فعاليت ن افزايشعنوا در زمينة اجرا به
آموزان بر هماهنگي و  است كاهش نگراني و اضطراب در اثر ارائة بازخورد علتي براي كاهش تمركز دانش

ين توان نتيجه گرفت كه نتايج ا با وجود اين مي). 28(اجراي خود و كسب امتيازهاي يكسان بوده است 
، تجربيات قبلي از )نيرو و دقت(هاي فردي  ها و تفاوت تحقيق تحت تأثير ادراك شناختي، توانايي

براي مثال، تحقيقات گذشته از . ها، نوع و پيچيدگي تكليف مرتبط بوده است ها و موفقيت شكست
كه در  ليدرحا. اند تكاليفي مانند تعادل و توليد نيرو كه مهارت حركتي درشت است، استفاده كرده
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  .گرمي كه مهارت حركتي ظريف بود، استفاده شد 100تحقيق حاضر از پرتاب كيسة شن 
 حركات كردن ريزي برنامه قبل از براي كودكان كمتر توانايي تجربگي و كم را به نتايج اين محققان 

 كه تاس موافق 1چالش نقطة چارچوب پيشگويي با حاضر تحقيق نتايج. دادند نسبت پرتابي گيري هدف

 درگيري سطح بر تمريني شرايط و يادگيرنده يها ويژگي پيامدهاي تكليف، تعامل كند مي پيشنهاد

 براي تمرين مزاياي آن در كه دارد وجود چالش بهينة يك نقطة. گذارد مي تأثير تمرين طي يادگيرنده

 از فراتر چالش سطح اگر. طلبد مي را يادگيري با مناسب سطح شناختي تمرين زيرا است، بيشينه يادگيري

 اطالعات پردازش قابليت از بيش كه باشد شناختي نتيجه تالش است ممكن باشد، بهينه چالش نقطة

 پيشگويي چالش نقطة چارچوب همچنين .كند مي مختل را يادگيري مزاياي بنابراين است، يادگيرنده

 متفاوت مهارت سطح و اطالعات شقابليت پرداز با يها يادگيرنده براي بهينه چالش نقطة اين كه كند مي

توان نتايج را به اين علل نسبت  طور قطع نمي البته به .)24(است  متفاوت بزرگساالن و كودكان مانند
  .داد، بلكه نيازمند تحقيقات بيشتري در اين زمينه است

مثبت نتايج تحليل واريانس دوعاملي بين ميانگين يادگيري پرتاب در چهار گروه بازخورد هنجاري  
عبارت  به. در مرحلة يادداري تفاوت معناداري را نشان داد) گرا و خودگرا آموزان تكليف دانش(و كنترل 

ديگر، براساس نتايج آزمون تعقيبي توكي، بازخورد هنجاري مثبت موجب كاهش يادگيري مهارت پرتابي 
به اجراي بهتر و يادگيري  توان نتيجه گرفت كه ارائة بازخورد هنجاري مثبت پس مي. افراد خودگرا شد

افراد خودگرا به بهتر عمل كردن نسبت به . آموزان خودگرا منجر نشده است مهارت پرتابي در دانش
. كنند تا با آن شأن اجتماعي خود را باال ببرند سايرين و به شكست دادن ديگران با حداقل تالش فكر مي

گرا هدف فرد، تسلط بر مهارت  در افراد تكليف. ندكن خودگرايان با مقايسة اجتماعي، احساس توانايي مي
درصد بيشتر از امتياز واقعي را نشان  20با توجه به اينكه بازخورد هنجاري مثبت . با تالش زياد است

بنابراين در . راحتي به خواستة خود دست يافتند و تالش خود را به حداقل رساندند داد، خودگرايان به مي
سبب وابستگي به بازخورد، به يادگيري  اي وجود نداشت، به گونه بازخورد مقايسه آزمون يادداري كه هيچ

نيز ادراك از توانايي در بازخورد هنجاري مثبت ) 2013(در تحقيق ولف و همكاران ). 19(دست نيافتند 
هاي گروه هنجاري مثبت در مرحلة يادداري پيشرفت معناداري را نشان دهند   موجب شد كه آزمودني

)30( .  

                                                           
1. challenge point framework 
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گرا و  شده گروه بازخورد هنجاري مثبت افراد خود نتايج نشان داد كه بين ميانگين شايستگي ادراك
رفت  در اين تحقيق انتظار مي. هاي كنترل، تفاوت معناداري وجود ندارد گرا و گروه افراد تكليف

از ديگر همتايانش  دهد اجراي فرد بهتر هاي گروه هنجاري مثبت با ارائة بازخوردي كه نشان مي آزمودني
هاي كنترل داشته باشند و در مرحلة يادداري هم  باالتري از گروه) شده شايستگي ادراك(است، انگيزش 

  .اين نتيجه در تضاد با تحقيقات گذشته است. بدون ارائة بازخورد يادگيري بهتري داشته باشند
ند افرادي كه در گروه هنجاري هاتچينسون و همكاران و لوسيانا و ولف در تحقيق خود مشاهده كرد

باالتري داشتند، خودكارامدي، خودواكنشي و عالقة تكليف ) شده شايستگي ادراك(مثبت بودند، انگيزش 
به نظر ). 18،13(بيشتري را درك كرده بودند، در نتيجه يادگيري مؤثرتري را از خود نشان داده بودند 

هاي اجرا و افزايش  ها و اضطراب كاهش نگراني تواند سبب ولف و همكاران، چنين تفكراتي نيز مي
نتايج تحقيقات لئوثويت و ولف، پناهي و سلطاني بلداجي نيز با اينكه گروه ). 28(هاي فرد شود  توانايي

، 5، 17(هنجاري مثبت انگيزش باالتري داشتند، يادگيري مؤثرتري را در مرحلة يادداري نشان ندادند 
نتيجه در اين تحقيق چيست؟ محقق در طول تحقيق مشاهده كرد  دست آمدن اين اما علت به). 3

ولي شايد . هايي كه در گروه هنجاري مثبت حضور داشتند، نگراني و اضطراب كمتري داشتند آزمودني
ها و همچنين نوع تكليف  ها و موفقيت هايي مانند اثرهاي مثبت و منفي تجربيات قبلي از شكست علت

ها و  ورد مثبت بر محدود كردن كانون توجه با توجه به سن آزمودني، همچنين تأثيرات بازخ)8(
  .دست آمدن اين نتايج دخيل باشد همچنين عوامل عصبي درگير با انگيزش، در به

پيشنهاد  ،گرا خود افراد در پرتابي مهارت يادگيري كاهش بر مثبت هنجاري بازخورد اثر به توجه با 
 دارند، براي اين افراد مثبت هنجاري بازخورد به نسبت كمتري بستگيوا كه ديگر يها بازخورد اثر شود مي

 بيشتر، اطالعات پردازش نياز توجه به با كودكان براي مثبت هنجاري بازخورد همچنين از. شود استفاده

 فرايند در چراكه براساس نتايج تحقيقات شود، استفاده بازخورد اين از باالتر سنين در و نشود استفاده

 و شناختي ادراك افزايش و پردازش اطالعات به كه يد آ مي وجود به تغييراتي سن، افزايش با ييادگير
گرا و خودگرا و تأثير بازخورد با  دليل كمبود تحقيقات در زمينة كودكان تكليف به .كند مي كمك حركتي

اين تحقيق نياز گرايي افراد، به تحقيقات بيشتري براي توجيه منطقي داليل كسب نتايج  توجه به هدف
  .است



  گرا و خودگرا آموزان دختر تكليف گيري پرتابي دانش تأثير بازخورد هنجاري بر اكتساب و يادداري مهارت هدف 

 

189

  منابع و مĤخذ
زاده  ، ترجمة مهدي نمازي"از اصول تا تمرين: يادگيري حركتي و اجرا"). 2005(اي . اشميت، ريچارد.1

  . 225،ص .تهران، سمت). 1383(و محمدكاظم واعظ موسوي 
ر فعاليت بدني انگيزش شركت د شده بر گرايي و توانايي ادراك رابطة بين هدف"). 1385(باقري، سارا . 2

ارشد تربيت بدني، دانشگاه پيام  نامة كارشناسي ، پايان"و ورزش دختران مدارس راهنمايي شهر قدس
 .42نور، ص 

هاي موفق، هنجاري و خودكنترل بر انگيزش،  مقايسة اثر بازخورد به كوشش"). 1391(پناهي، زهرا . 3
ارشد،  نامة كارشناسي ، پايان"ساله 10-12اجرا و يادگيري مهارت سرويس بدمينتون در دختران 

  .34دانشگاه الزهرا تهران، ص 
تأثير بازخورد خودكنترلي بر "). 1388(حسيني، سيد داوود؛ سپاسي، حسين؛ نوربخش، پريوش . 4

 .11ـ29، ص 2، فصلنامة علوم ورزشي، ش "ساله اكتساب و يادداري دقت مهارت پرتاب كودكان ده

اثر بازخورد هنجاري بر اجرا و "). 1392(الدين؛ باقرلي، ژاله  ري، محيسلطاني بلداجي، حسين؛ بها. 5
ارشد تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد  نامة كارشناسي ، پايان"يادگيري تكليف پرتاب دارت

  .49كرج، ص 
6. Allen, J. B., & Howe, B. L. (1998). “Player ability, coach feedback, and female 

adolescent athletes’ perceived competence and satisfaction”. Journal of Sport 

and Exercise Psychology, 20, pp: 280-299. 

7. Amorose, A. J., & Horn, T. S. (2000). “Intrinsic motivation: relationships with 

collegiate athletes’ gender, scholarship status, and perceptions of their coaches’ 

behavior”. Journal of Sport and Exercise Psychology, 22, pp: 63-84. 

8. Bandura, A., & Jourden, F. J. (1991). “Self-regulatory mechanisms governing the 

impact of social comparison on complex decision making”. Journal of 

Personality and Social Psychology, 60, 941–951. 

9. Butler, R. (1998). “Age tends in the use social and temporal comparison for self-

evaluation: examination of a novel developmental hypothesis”. Child 

Development, 69, pp: 1054-1073. 

10. Chiviacowsky, S., & Wulf, G. (2002).”Self-controlled feedback: does it enhance 

learning because performers get feedback when they need it?” Research 

Quarterly for Exercise and Sport, 73(4), 408- 415. 

11. Duda,J. L. Nichools, J. (1992). “Dimensions of achievement motivation in 

www.edub.irwww.edub.ir



 1395  بهار، 1شمارة ، 8دورة ورزشي،  _رشد و يادگيري حركتي                                             

 

190

schoolwork and sport”. 

.Journal of Educational Psychology, 84, pp: 290-299.  

12. Grouios, G; Tsorbatzoudis, H; Q; Barkoukis, V. (2008). “Manipulation of 

motivational climate in physical education: Effects of a seven-month 

intervention”. European Physical Education Review, 14(3), 367-387. 

13. Hutchinson, J. C., Sherman, T., Martinovic, N., & Tenenbaum, G. (2008). “The 

effect of manipulated self-efficacy on perceived and sustained effort”. Journal of 

Applied Sport Psychology, 20, pp: 457–472. 

14. Johnson, D. S., Turban, D. B., Pieper, K. F., & Ng, Y. M. (1996). “Exploring the 

role of normative- a performance-based feedback in motivational processes”. 

Journal of Applied Social Psychology, 26, pp: 973–992. 

 15. Kavussanu, M., & Roberts, G. C. (1996). “Motivation in physical activity 

contexts: The relationship of  perceived motivational climate to intrinsic 

motivation and self-efficacy”. Journal of Sport & Exercise Psychology, 18, pp: 

264–280. 

16. Koka, A., & Hein, V. (2003). “Perceptions of teachers’ feedback and learning 

environment as predictors of intrinsic motivation in physical education”. 

Psychology of Sport and Exercise, 4, pp: 333-34. 

17. Lewthwaite , R; Wulf ,G. (2010). “Social –comparative feedback motor skill 

learning”. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 63(4), pp: 738-749.                                                        

18. Luciana, T. G; Chiviacowsky; S; Wulf; Lewthaite, R. (2012). “Positive social-

comparative feedback enhances motor learning in children”. Psychology of Sport 

and Exercise 13(6), pp: 849-853. 

 19. Magill, R.A. (2001). Augmented feedback in motor skill acquisition. In R.N. 

Singer, H.A. Hausenblas, & C.M. Janelle (Eds.), Handbook of Sport psychology 

(2/e) (pp. 86-114). Wiley. 

20. Nicholls, J. G. (1984). “Achievement motivation: Conceptions of ability, 

subjective experience, task choice, and performance”. Psychological Review, 

91(3), pp: 328-346. 

21. Ryan, R. M. (1982). “Control and information in the intrapersonal sphere: An 

extension of cognitive evaluation theory”. Journal of Psychology, 43, pp: 450-

461. 

22. Schmidt, R. A. (1991)." Frequent augmented feedback can degrade learning: 

Evidence and interpretations. Tutorials in Motor Neuroscience". Behavioral and 

social Sciences Series, 62, pp: 59-75. 

23. Schmidt, R. A: & Lee, T. D. (2011). “Motor control and learning” (5th ed.). 

Champaign. IL: Human Kinetics   Publishers. p.226. 



  گرا و خودگرا آموزان دختر تكليف گيري پرتابي دانش تأثير بازخورد هنجاري بر اكتساب و يادداري مهارت هدف 

 

191 

24. Sullivan, K., Kantak, S. S,. Burtner . P. A. (2008). "Motor learning in children: 

Feedback effects on skill acquisition". Physical Therapy, 88, PP: 720-732. 

 25. Swinnen, S. P. (1996). “Information feedback for motor skill learning: A 

review”. In H. N. Zelaznik (Ed.), Advances in motor learning and control. 

Champaign, IL: Human Kinetics. pp. 37-66. 

26. Triplett, N. (1898). “The dynamo genic factors in peacemaking and 

competition”. American  

     Journal of Psychology, 9, pp: 507–533. 

27. Williams, K. J., Donovan, J. J., & Dodge, T. L. (2000). “Self-regulation of 

performance: Goal establishment and goal revision processes in athletes”. 

Human Performance, 13, pp: 159–180. 

28. Wulf, G., Chiviacowsky, S., & Lewthwaite, R. (2010). Normative feedback 

effects on learning a timing task. Research Quarterly for Exercise and Sport, 81, 

pp: 425-431. 

29.  Wulf, G., Chiviacowsky, S., & Lewthwaite, R. (2012). “Altering mindset can 

enhance motor learning in older adults”. Psychology & Aging, 27, pp: 14-21. 

30. Wulf, G., Lewthwaite, R., Hooyman, A. (2013). "Social-comparative feedback 

and conceptions of ability: Effects on motor learning". Journal of Motor 

Learning and Development, 36, 190-198. 

31. Zahariadis, P. N., Biddle, S. J. H. (2000). Goal orientations and participation 

motives in physical education and sport: Their relationships in English 

schoolchildren. The Online Journal of Sport Psychology, 2(1), 1-12. 

 


