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  چكيده
. گرفتمهارت حركتي در كودكان انجام  و خودكنترل بر يادگيري درصد 100ورد ثير بازخأت ةاين مطالعه با هدف مقايس

بازخورد  آزمون به سه گروه مساوي تصادفي انتخاب و براساس نتايج پيشطور  به)سال1/11±/.86(كودك  60رو  ازاين
را ) كوششي 10بلوك  6( كوشش 120ها در مرحلة اكتساب  يشده تقسيم شدند، آزمودن ، خودكنترل و جفتدرصد 100
مان ترتيب ه يادداري به ساعت بعد آزمون 48و  )كوششي 10يك بلوك ( اكتساب ، آزمون در پايان روز دوم. دادند انجام

 ، براي مرحلة اكتساب)ها بلوك كوشش( گروهي روي فاكتور درون تحليل واريانس عاملي با تكرار سنجش بر. عمل آمد هب
نتايج مرحلة . گرفته شد كار تحليل نتايج مرحلة يادداري، بهبراي   LSDتعقيبييكراهه با آزمون  تحليل واريانس و

هاي  هبودن نتايج گرو بهتر بيانگر ،ها در مرحلة يادداري يافتهو  )P>05/0( اصلي بلوك بودن اثر دارااكتساب حاكي از معن
در دو زيرگروه همچنين  .)P>05/0(بود شده  بازخورد جفت و بازخورد خودكنترل نسبت به گروه درصد 100بازخورد 

هاي  الگوي نتايج حاضر يافته .داشتند دريافت كرده بودند، عملكرد بهتري درصد 50 گروهي كه بازخورد باالي خودكنترل،
 عالوه نشان داد در كودكان هب ؛يادگيري حركتي را مورد حمايت قرار داد در مطالعات قبلي مبني بر اثربخشي بازخورد
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  هاي كليديواژه

 .اكتساب، بازخورد، خودكنترلي، كودكان، يادگيري

                                                           
                                 Email :sanaamini22@yahoo.com    091086313340: تلفن: سنده مسئول نوي *

                



 1394بهار ، 1شمارة ، 7دورة ورزشي،  _رشد و يادگيري حركتي                                             

 

58

  مقدمه
 سه شايد دهيم، قرار توجه مورد زماني بعد از يادگيري فرايند در را تجربه يك سازماندهي بتوانيم اگر

 از قبل يها اقدام. عمل از پس و عمل حين عمل، از قبل يها اقدام باشد؛ بندي تقسيم قابل نوع اقدام

 از گيرند، مي انجام آموزنده به حركتي ايدة ارائة براي كه است ييها نقشه و ها طرح شامل كلية عمل

 كلية عمل، حين يها اقدام. مهارت نمايش و آموزشي دستورهاي ارائة برانگيختن يادگيرنده، جمله
 ،گيرند مي انجام مهارت خود اجراي راستاي در مربي و گيرندهياد توسط خود كه هستند ييها فعاليت
 از پس يها اقدام. بازخورد ارائة و بدني راهنمايي و ذهني مختلف، تمرين اشكال به بدني تمرين مانند
 آنچه ارزيابي براي مربي يا آموزنده خود توسط ديگر كه بار شود مي گفته ييها فعاليت و تدابير به عمل

 ارائة و خطا تشخيص مانند گيرند، مي بعدي صورت كوشش براي آن تجربة از استفاده با و گرفته انجام

 آموزشي كالس يك به يا آموزنده به يك را يادگيري تجربة انتقال عملي شرايط در ها اقدام اين. بازخورد
 بازخورد ارائة ند،كن مي ريزي برنامه مربيان كه ييها اقدام زمينه اين در. دهد مي افزايش خود بهينة حد به

 و سازد مي آگاه خود كار نحوة انجام از را يادگيرنده و شده است ناشي خارجي منبع از كه است، 1افزوده
  ). 7، 26(دارد  حركتي آموزش و يادگيري فرايند در مهمي تأثير ترتيب اين به

 و سريع پي، در پي ارائة: بود صورت اين به بازخورد عملكرد چگونگي دربارة) 1971( 2نظرية آدامز
 فراگيري مؤثرتر مرحلة در اجرا براي چراكه دهد، مي افزايش را حركتي مهارت يادگيري بازخورد، دقيق
سالموني و  اما). 8(كند  مي تقويت هدف به پاسخ هر كردن مربوط با را آزمودني ذهني تصوير و است

 اظهار آنها. دادند ارائه سنتي هاي هنظري با مغاير اي نظريه ،3هدايت فرضية طرح با) 1984(همكاران 
 فراگيرنده و شود مي منجر حركت اصالح به بدني راهنمايي مانند به بازخورد افزايش با اينكه داشتند،

 كه است اين مشكل كند، حفظ را حركت صحيح شكل وسيله اين به و اصالح سرعت به را خطا تواند مي
 بازخورد عمل در و كند مي پيدا اتكا نيز بازخورد به شود، مي متكي راهنمايي طوركه به همان فراگيرنده

 پي در پي ارائة ديگر، سوي از. كند مي تكيه آن به اجرا براي شاگرد كه خواهد شد شبيه عصايي به افزوده
 فرايند به نامناسب هاي  به تصحيح ترغيب طريق از يا دروني پردازش بازخورد كردن مسدود با بازخورد
 تضعيف فراگيرنده شود، اجراي مي حذف بازخورد كه زماني يادداري آزمون در و زند يم آسيب يادگيري

                                                           
1. Augmented Feedback 
2. Adams 
3 . Guidance Hypothesis 



  مقايسة تواتر بازخورد خودكنترل با آزمونگر كنترل متواتر بر اكتساب و يادگيري تكليف پرتابي در كودكان 

 

59 

 فراواني هدايت، براساس فرضية. است نياورده دست به را عمل مستقل انجام توانايي او چراكه شد؛ خواهد
 در كه اي گونه كند، به مي تشويق يادگيري مفيد فرايندهاي از استفاده به را فراگيرنده بازخورد، كمتر

در  به چون و كند مي مشاركت مسئله حل هاي فعاليت در فعال طور به بازخورد، بدون هاي كوشش
گذارد  مي نمايش به را خوبي اجراي آن، غياب در حتي نيست، وابسته افزوده بازخورد بودن دسترس

 اي، دامنه ردبازخو بازخورد، نسبي فراواني كاهش مانند گوناگون تجربي هاي روش از محققان. )32(
 آنها تحقيقات نتايج و كردند استفاده هدايت فرضية بيني پيش بررسي براي ميانگين خالصه و بازخورد
 بازخورد ارائة سازي بهينه دربارة كه متفاوتي تجربي رويكرد. كرد فراهم اين فرضيه از را بيشتري حمايت

 كند، به مي طلب را آن خود يادگيرنده كه است زماني بازخورد ارائة شده، استفاده تمرين بدني زمينة در
  . )20،  29(گويند  1خودكنترلي بازخورد، بازخورد ارائة شيوة اين

 ورزشكاران براي را ها آموزش و بازخورد و ارزيابي را مختلف يها تمرين ماهيت كه مربي هنگامي
 و بيند مي آموزش يمرب كمك به فراگير واقع، در. است غيرفعال بيش و كم ورزشكار ،كند مي مهيا

 يادگيرنده به بيشتر كنترل واگذاري با را تمرين كارايي اخير تحقيقات. دارد تمرين جلسة بر كنترل كمي
وقتي يادگيرنده در ). 20(است  داده نشان مؤثر بازخورد دريافت زمان و مقدار در گيري تصميممورد  در

بنابر . رود مي شمار به يادگيري روند در الفع اي كننده شركت كند، مي تالش فعاليتش كنترل راستاي
نسبت  در واقع خودكنترلي موضوع به ).9(دهد  مي رخ تأخيري يادداري يا يادگيري زيادي مقدار انتظار،

   ).10(است  نياز هنگام آزمودني توسط بازخورد دريافت معناي به و بوده حركتي يادگيري در جديدي
 نشان آنها. كردند بررسي را يادگيرنده فعال نقش كه بودند نيكسا اولين از) 1993( روماك و تيتزر

 ).35(يابد  مي افزايش معناداري طور به يادداري يادگيري، روند در يادگيرنده فعاالنة مشاركت با كه دادند
 تمريني هاي كوشش خود يادگيرنده افتد، اتفاق خودكنترلي كه زماني) 2000(زيمرمن  نظر به همچنين

 دست اجرا در ثبات به آن واسطة به و شود منجر ها پااليش مهارت به كه كند مي هدايت اي گونه به را
 )مهارت شكل(خويش  حركت الگوهاي ارزيابي خودنظارتي به به اتكا با سطح اين در يادگيرنده. يابد مي
  ). 40(است  كار نتيجة از بيشتر فرايند به او توجه و پردازد مي

 طي ها يادگيرنده به اختيار داشتند دادن اظهار) 2000و  1999، 1998( همكاران شيا و الي،
 او اختيار در آزمونگر كه بيروني بازخورد با را خود موفق هاي كوشش آزمودني كه شود مي سبب تمرين،

 توسعة سبب قابليت اين. كند پيدا را آميز موفقيت راهبردهاي اجرايي و كرده مقايسه دهد، مي قرار
                                                           

1. Self – controlled feedback 
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 در و شود نمي ارائه بازخورد كه شود مي هايي خالل كوشش در آن اصالح ظرفيت و خطا دروني شناسايي
 شيوة از كه تمريناتي دهند مي نشان تحقيقات نتايج). 23-25(يابد  مي افزايش پاسخ ثبات نتيجه

  ). 12-14(باشند  سودمند حركتي هاي مهارت براي يادگيري توانند مي كنند، مي استفاده خودكنترلي
 در خودكنترلي گروه هاي  آزمودني داد نتايج نشان) 2002(چيوياكوفسكي  و ولف تحقيق در مثال براي

 بازخورد دهد مي نشان يافته اين. تأخيري داشتند انتقال آزمون در بهتري يادگيري شده جفت با مقايسه
 انتقال نيز فتكلي يك جديد هاي به موقعيت حركتي، هاي مهارت يادداري افزايش بر عالوه خودكنترلي

 نياز با بيشتر و است عامل برانگيزاننده يك خودكنترلي بازخورد داد نشان آنها تحقيق نتايج. يابد مي
، مك نووين و همكاران )2006(، ولف )2005( همچنين هارتمن). 12(دارد  همخواني ها آزمودني

، 30 ،38(ركتي نشان دادند اثر بازخورد خودكنترلي را بر يادگيري مهارت ح) 2010(و پترسون ) 2008(
 اكتساب در بلكه يادداري در تنها نه تمرين، عالوة خودكنترل به گروه) 2006( باند در تحقيق). 19، 27

  ). 11(شده نشان دادند  جفت گروه از بيشتري دقت خودكنترل گروه يادداري در .دادند نشان بهتري عملكرد
 كردند، تعيين بازخورد را دريافت تواتر خودشان كه گروهي) 1995( سينگر و جنل، كيم در تحقيق

 در آزمون بودند، كرده تعيين آزمونگران از را آنان نتيجة از آگاهي تواتر كه هايي گروه ديگر با مقايسه در

تقاضاي  كوشش، 40 از درصد 7 در فقط ها آزمودني آزمايش اين در. داشتند بهتري عملكرد يادداري
  . )21(كردند  نتيجه از آگاهي

 بزرگسال يها از آزمودني وسيعي طور به خودكنترلي زمينة در هگرفت انجام يها پژوهش كه درحالي

بازخورد  مزاياي توان مي كه داد نشان )2008( ولف و مديرس و چيوياكوفسكي مطالعة اند، كرده استفاده
 آزمون در دقت يها نمره كه داد نشان آنها نتايج. داد تعميم ساله نيز كودكان ده به را خودكنترلي

 عملكرد خودكنترلي گروه و بود باالتر شده جفت به نسبت خودكنترلي يها آزمودني براي 1يادداري

  ). 14(داشت  شده گروه جفت به نسبت بهتري
پايين  تواتر گروه دو به را ها آزمودني اكتساب از مرحلة بعد )2008(ولف و مديرس  و چيوياكوفسكي

تقسيم ) درصد 3/39ميانگين بازخورد درخواستي (و تواتر باال ) درصد 4/8 ستيدرخوا بازخورد ميانگين(
 به نسبت بهتري عملكرد كنند، مي درخواست بيشتري بازخورد كه كودكاني داد نشان آنان نتايج. كردند

 مثبت نتايج به) 2007(ولف همچنين ). 15(كنند دارند  درخواست مي كمتري گروهي كه بازخورد

 كمتري اطالعات پردازش قابليت كودكان به اينكه توجه از طرف ديگر با). 38(يافت  تدس خودكنترلي

                                                           
1 . Retention test 
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 اين و كنند جبران خود شدة بيروني دريافت اطالعات با را آن كنند سعي مي دارند، بزرگساالن به نسبت

، كانتاك و ها سوليوان در تأييد اين يافته). 22، 28(شود  مي دريافتي بازخورد بيشتر فراواني سبب مسئله
. انجامد نيز در تحقيقي نشان دادند كه بازخورد صددرصد به بهترين نتيجه در كودكان مي )2008(برتنر 
 عملكرد كردند، مي دريافت اكتساب مرحلة در را بازخورد درصد 100 كه كودكاني داد نشان نتايج

  ). 34(داشتند  يياددار آزمون در يافته كاهش تواتر گروه به نسبت تري باثبات و تر دقيق
نيز، در يك تكليف پرتابي در كودكان به اين نتيجه رسيدند كه بازخورد ) 1388(صادقي و همكاران 

در تحقيق خود ) 1998(ويكس و كوردوس اما  ).5(شود  متواتر سبب يادگيري بيشتري در كودكان مي
درصد بازخورد  33گروهي كه ساله نتيجه گرفتند  14تا  11بر روي مهارت پرتاب در فوتبال در كودكان 

در طول مرحلة اكتساب دريافت كردند، در مرحلة يادداري بهتر از گروهي بودند كه صددرصد بازخورد 
  ). 37(در مرحلة اكتساب دريافت كردند 

 ديگري عوامل بلكه سازد، نمي نيرومند را پاسخ و محرك بين پيوند تنهايي به با توجه به اينكه تمرين

ترين آنها بازخورد است و نيز مزاياي استفاده از بازخورد  يكي از مهم كه هستند ابطهر اين زيربناي
شود و  خودكنترلي و اينكه در برخي تحقيقات بازخورد با تواتر صددرصد سبب يادگيري بيشتري مي

رد اينكه تحقيقات بسيار اندكي در اين زمينه انجام گرفته است، هدف از اين تحقيق مقايسة تواتر بازخو
شود و  يك به نتايج بهتري منجر مي درصد است، تا معلوم شود كدام 100خودكنترلي با تواتر بازخورد 

 و معلمان آموزش متخصصانبهتر است در محيط يادگيري از كدام نوع بازخورد استفاده شود، چراكه 
 تر مناسب و بهتر ياه محيط پرورش وايجاد  براي كنند و ايجاد مناسبي استانداردهاي بايد بدني، تربيت

  . كنند تالش
 

  تحقيق  روش
  . صورت ميداني انجام گرفت تجربي است كه به اين تحقيق در زمرة تحقيقات نيمه

   ها آزمودني
ميانگين (سال  12تا  9سني  دامنة با روانسر شهر آموز دانش 60تحقيق  اين در كنندگان شركت

پرتاب و مشابه آزمون اكتساب و  10كه شامل  آزمون هاي پيش براساس نمره و انتخاب) 86/0±1/11
شده و متواتر قرار  جفت خودكنترلي، بازخورد به شيوة نفري 20سه گروه همگن  در يادداري بود،

  .گرفتند
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   تحقيق ابزار
هدف  يك و ها آزمودني چشم بستن براي اي وسيله پرتابه، يك شامل تحقيق اين در استفاده مورد ابزار

 دايره هر كه متر سانتي 100تا  30، 20، 10ي ها شعاع با مركز، هم دايرة 10از  دفه روي زمين بود كه

 اين به گذاري نمره نحوة). 4، 14(ها تشكيل شده بود  گيري دقت پرتاب منظور اندازه امتياز دارد، به 10

 فرود ديگر از مناطق يكي در اگر و 100امتياز  آمد، مي فرود هدف مركز در پرتابه اگر كه بود شكل

 آزمودني، ثبت براي صفر امتياز خورد، نمي هدف به پرتاب اگر و ...، و  70و  80، 90آمد امتيازهاي  مي

  .شد ارزيابي ها كوشش در فرد عملكرد ميانگين براساس اجرا دقت. شد مي
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  شده بندي شده روي زمين با امتيازات درجه هدف تعبيه. 1شكل 
  

  نحوة اجراي تحقيق
 ها آزمودني از، )2001( همكاران و ولف و) 2006(همكاران  و چيوياكوفسكي يها پژوهش ندهمان

 منطقة طرف به باال از و برتر غير دست با را) گرمي100 (شني  يها كيسه بسته چشم با شد خواسته

سؤال ها با اين  دست برتر آزمودني. متري پرتاپ كنند 3، از فاصلة )بود شده تعيين زمين روي كه( هدف
ها با  هنگام پرتاب، چشم آزمودني. شود كنيد، مشخص مي كه هنگام نوشتن از كدام دست استفاده مي

  ). 4، 14(بسته شده بود، تا از نتايج حركاتشان مطلع نشوند  اي پارچه
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شده و محل  اي تقسيم شد، و براي آگاهي دادن از امتياز كسب دايره منطقة هدف به چهار قسمت ربع
شد؛ در بازخورد خودكنترلي،  ها بازخورد ارائه مي شني نسبت به مركز هدف، به آزمودنيفرود كيسة 

شده، بازخورد به همان  فراگير هر گاه احساس نياز كند، بازخورد به او داده خواهد شد و در گروه جفت
ر با تواتر يكسان و د(كند  هايي داده خواهد شد كه فراگير گروه خودكنترلي، درخواست مي كوشش
. شده، كنترلي بر نحوة دريافت بازخورد نخواهد داشت ، با اين تفاوت كه گروه جفت)هاي مشابه كوشش

 120براي هر نفر طي مرحلة اكتساب . دهد ها بازخورد ارائه مي در گروه متواتر نيز مربي به تمام كوشش
ساعت بعد از  48 آزمون يادداري). كوششي 10بلوك  6در دو روز و شامل (كوشش در نظر گرفته شد 

شايان ذكر است كه براي بررسي . كوششي بود 10آخرين روز اكتساب گرفته شد، كه شامل يك بلوك 
شده، افرادي از  هاي بازخورد به شيوة خودكنترلي و جفت بهتر اثر تعداد بازخورد و نوع بازخورد در گروه

د بازخورد را دريافت كرده بودند درصد تعدا 50هاي خودكنترلي كه طي مرحلة اكتساب بيشتر از  گروه
نفر بودند، در يك گروه و فراگيراني  13كه شامل ) كوشش مرحلة اكتساب 120بازخورد از  60بيشتر از (

گروه (شدند، در گروه ديگر  نفر مي 7درصد را دريافت كرده بودند و شامل  50كه تعداد بازخورد كمتر از 
تبع آن اين اعمال براي گروه با نوع بازخورد  گرفتند و به قرار) بازخورد خودكنترلي با تواتر پايين

در نتيجه پس از اتمام مرحلة اكتساب، چهار گروه بازخورد به شيوة . شده نيز اعمال شد جفت
درصد، گروه  50درصد، بازخورد به شيوة خودكنترلي با تواتر كمتر از  50خودكنترلي با تواتر بيشتر از 

  . درصد تشكيل شد 50شده با تواتر كمتر از  درصد و گروه جفت 50ز شده با تواتر بيشتر ا جفت
  ي آماريها  روش

در اين تحقيق از آمار توصيفي ميانگين و انحراف استاندارد استفاده شده است و براي آمار استنباطي با 
د، و محاسبه شاسميرنوف  -  آزمون كولموگروفها كه با استفاده از  توجه به نرمال بودن توزيع داده

از ) 12(هاي تمريني  و تعداد بلوك) 3(همگن بودن واريانس در مرحلة اكتساب با توجه به نوع بازخورد 
در آزمون يادداري نيز براي بررسي اينكه . استفاده شدگيري مكرر  با اندازهآزمون تحليل واريانس مختلط 

از آزمون تحليل واريانس يكراهه و انجامد،  يك از نوع بازخورد به يادگيري بيشتري در كودكان مي كدام
ها وجود دارد،  يك از گروه دست آوردن اينكه تفاوت معنادار بين كدام منظور به به LSDآزمون تعقيبي 

شده،  هاي خودكنترلي و جفت همچنين براي بررسي اثر نوع و تعداد بازخورد، در بين گروه. استفاده شد
درصد يا آلفاي  95هاي آماري در سطح اطمينان  آزمون. شد از آزمون تحليل واريانس دومتغيره استفاده

  .انجام گرفت 18spssافزار  ها با استفاده از نرم  در نظر گرفته شدند و تمام تحليل 5/0
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  هاي تحقيق نتايج و يافته 
  آزمون مرحلة پيش

آمد كه دست  به )P= 712/0(ها برابر  آزمون گروه نتايج تحليل واريانس يكراهه ميان نتايج پيش
  .ها تفاوت معناداري وجود ندارد دهد بين گروه نشان مي

  مرحلة اكتساب
  هاي مختلف در مراحل اكتساب و يادداري تكليف پرتاب كيسة شني هاي گروه ميانگين نمره. 1جدول 

  گروه  
  
  
  

  آزمون 

  متواتر  كنترل خود  شده جفت
خودكنترل 

 50باالي 
  درصد

خودكنترل 
 50كمتر از 
  درصد

شدة  جفت
 50باالي 
  درصد

شدة  جفت
 50كمتر از 
 درصد

  
  ميانگين و انحراف استاندارد

روز اول 
  ____  ____  ____  ____  82/48±01/10  19/44±38/9  33/43±17/9  اكتساب

روز دوم 
  ____  ____  ____  ____  05/54±92/10  72/47±59/9  48±92/8  اكتساب

  83/37±63/6  83/37±63/6  45±65/7  66/42±12/8  35/48±82/8  30/48±48/9  70/40±69/5  يادداري

  
نتايج  .دهد هاي مختلف نشان مي ها را در اكتساب و يادگيري در بين گروه هاي پرتاب نمره 1جدول 

هاي تمريني را معنادار  ، در مرحلة اكتساب، اثر بلوكگيري مكرر تحليل واريانس مختلط با اندازهآزمون 
هاي  اند در مرحلة اكتساب با استفاده از كوشش توانسته ها ، يعني تمام گروه)P= 003/0(نشان داد 

و برتري با ) P= 000/0(ها نيز معنادار بود  اثر اصلي گروه. تمريني بر دقت عملكرد خود اضافه كنند
و ) P>05/0(شده تفاوت معنادار آماري داشت  بازخورد متواتر بود كه با هر دو گروه خودكنترلي و جفت

ها در مرحلة اكتساب به گروه بازخورد با  شود، بيشترين نمره مشاهده مي 1 كه در جدول گونه همان
  ). P=632/0(اما اثر تعاملي بلوك در گروه معنادار نبود . درصد مربوط است 100فراواني 

  
  مرحلة يادداري 

  نتايج تحليل واريانس يكراهه در بين سه گروه اصلي. 2جدول 

ديدرجة آزا مجموع مجذورات منبع تغييرات  Pارزش   F  مقدار  ميانگين مجذورات 

گروهي بين  800/6382400/319260/5  008/0  
گروهي درون  200/346157723/60____ ____ 

 ____ ____ ____410059 كل
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شود، نتايج آزمون تحليل واريانس يكراهه معنادار بود و نتايج  مشاهده مي 2كه در جدول  گونه همان
درصد و  100هاي بازخورد با فراواني  بين سه گروه اصلي، تفاوت گروه در LSDآزمون تعقيبي 

اما ). P= 002/0و P =047/0(شده معنادار نشان داد  خودكنترلي را با گروه بازخورد به شيوة جفت
  ).P= 244/0(درصد مشاهده نشد  100تفاوتي ميان گروه بازخورد خودكنترلي و گروه با تواتر بازخورد 

 
  ج تحليل واريانس يكراهه در بين پنج گروهنتاي. 3جدول 

 Pارزش   Fمقدار   ميانگين مجذورات  درجة آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغييرات

  000/0 413/10  450/493 4 800/1973  گروهي بين
  ____  ____  389/57 55 383/2606 گروهي درون

  ____  ____  _____ 59 183/4580  كل

 
شده با تواتر  هاي خودكنترلي و جفت نس يكراهه در ميان گروههمچنين نتايج آزمون تحليل واريا

درصد،  100ها و گروه بازخورد با تواتر  درصد تعداد كوشش 50دريافتي بازخورد كمتر و بيشتر از 
استفاده شد كه نتايج آن  LSDها از آزمون تعقيبي  معنادار بود و براي بررسي محل تفاوت در بين گروه

  .شود مشاهده مي 4در جدول 
 

  ها براي پيدا كردن محل تفاوت در ميان گروه LSDنتايج آزمون تعقيبي . 4جدول 
ها گروه شدة كمترجفت 

  درصد 50از 
شدة بيشترجفت
  درصد 50از 

خودكنترل كمتر
  درصد 50از 

خودكنترل بيشتر 
  درصد 50از 

گروه بازخورد با 
  درصد 100تواتر 

شدة كمتر جفت
  000/0  000/0  239/0  000/0  ____  درصد 50از 

شدة بيشتر جفت
  051/0  000/0  - 076/0  ____  000/0  درصد 50از 

خودكنترل 
  001/0  000/0  ____  076/0  239/0  %50كمتر از 

خودكنترل بيشتر 
  - 000/0  ____  000/0  000/0  000/0  درصد 50از 

گروه بازخورد با 
  ____  000/0  001/0  051/0  000/0  درصد 100تواتر 
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شده با  هاي خودكنترلي و جفت شخص كردن اثر نوع و تعداد بازخورد در ميان گروههمچنين براي م
،كه اثر درصد، از آزمون تحليل واريانس دوراهه استفاده شد 50تواتر دريافتي بازخورد كمتر و بيشتر از 

دو متغير  را معنادار نشان داد، اما اثر متقابل اين) P= 000/0( و نوع بازخورد) P=000/0(تعداد بازخورد 
  . شود مشاهده مي 5، كه نتايج آن در جدول )P= 063/0(مشاهده نشد 

 
شده با تواتر  هاي خودكنترلي و جفت نتايج آزمون تحليل واريانس دوراهه در ميان گروه. 5جدول 

  درصد 50دريافتي بازخورد كمتر و بيشتر از 
 Pارزش   Fمقدار  درجة آزادي ميانگين مجذورات  ها عامل

  000/0  105/21 1 017/660 ع بازخورداثر نو
  000/0  654/34 1 750/1083 اثر تعداد بازخورد

  063/0  671/3 1 817/114 اثر تعاملي
  ____  ____ 36 273/31  خطا
  ____  ____ 40 ____  كل

  

  گيري بحث و نتيجه

و بازخورد درصد  100هدف از اين تحقيق مقايسة اثرهاي مختلف نوع بازخورد يعني بازخورد 
در مرحلة اكتساب تفاوتي بين گروه بازخورد . شده بر اكتساب و يادداري كودكان بود خودكنترلي و جفت

درصد داراي بهترين  100شده مشاهده نشد، اما گروه داراي تواتر بازخورد  خودكنترلي و گروه جفت
در تفسير برتري بازخورد با . بود عملكرد در اين مرحله بودند و تفاوت اين گروه با دو گروه ديگر معنادار

توان گفت چون يكي از  هاي با تواتر كمتر بازخورد در مرحلة اكتساب، مي درصد بر گروه 100تواتر 
كنند،  تر مي هاي بازخورد، نقش انگيزشي است، آگاهي از نتيجه و آگاهي از اجرا تكليف را جالب ويژگي

طور  تنظيم كند و به يادگيرنده اهداف اجرايي باالتري راشوند  سازند و موجب مي يادگيرنده را آگاه مي
عنوان اطالعاتي براي انجام حركت  همچنين فراگيران از بازخورد به. سازند تر مي كلي تكليف را جذاب

هاي برنامة  شده از يك كوشش را با شاخص توانند بازخورد دريافت كنند، و مي بعدي خود استفاده مي
  ).33(كند، ارتباط دهند  نتيجة محيطي را توليد مييافته كه  حركتي تعميم

 بين رسد مي نظر شده در مرحلة اكتساب، به در بررسي نبود تفاوت بين بازخورد خودكنترلي و جفت

 از ها خودكنترلي تمرين طول در). 16 ، 40(دارد  وجود منفي رابطة انگيزشي و شناختي فرايندهاي

 را خود تمرين خودمختارند؛ دشواري گزيني هدف مورد در آنها. برخوردارند بيشتري انگيزشي يها مزيت
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دروني  داليل، انگيزش همين دارند؛ به بيشتري خودكارامدي و استقالل احساس كنند و مي مشخص
 فشار معناي به خودكنترلي شناختي ديدگاه از اما. كنند مي تالش بيشتر يادگيري در و دارند بيشتري

 نحوة مورد در بايد يشانها قابليت و تكليف از خويش دانش مبناي بر آنها. است به يادگيرنده بيشتر

 بايد اندازه چه به و موقع چه كنند؟ انتخاب را تكليفي و تمرين چه كه تصميم بگيرند خود يادگيري

 وسيلة از استفاده تقاضاي يا بازخورد درخواست بايد و چگونه زماني چه دهند؟ تغيير را تكليف

 در را خود يها فعاليت سودمندي بايد ها آنها خودكنترل از فراتر و باشند؟ داشته را آموزشي كمك

 فرايند بين بايد فرد توجه صورت اين در. اصالح كنند را آن لزوم صورت در و ارزيابي مختلف يها زمان

 ،كند اتخاذ را متعددي بايد تصميمات يادگيرنده بنابراين ).31(شود  تقسيم خودكنترلي و يادگيري
 وارد يادگيرنده به را شناختي زيادي فشار كه كند كنترل بايد را زيادي آزادي درجات ديگر، عبارت به

 تمرين، فراگيران حين در انگيزشي و شناختي فرايندهاي متضاد تأثيرات اين دليل به. كند مي

  ). 31(داشت  خواهند ديگر يها گروه با مشابهي عملكرد خودكنترل
شده داشتند،  هاي بازخورد متواتر و خودكنترل اختالف معناداري با گروه جفت گروهدر مرحلة يادداري 

همچنين گروه بازخورد با تواتر . اما تفاوتي ميان گروه بازخورد خودكنترلي و بازخورد متواتر مشاهده نشد
دست  درصد نتايج بهتري را به 50شده كمتر از  هاي خودكنترلي و جفت درصد نسبت به گروه 100

مغاير ) 1988(آوردند و اين اختالف معنادار بود كه نتيجة تحقيق با نتايج تحقيق ويكس و كوردوس 
هاي مرحلة اكتساب، نوع تكليف و سن  توان به تعداد كوشش دليل ناهمخواني را مي). 37(است

). 5،  34(همراستاست ) 1388(و صادقي ) 2008(اما با نتايج تحقيقات سوليوان . ها ارتباط داد آزمودني
 داد نشان كودكان بررسي شد و نتايج روي متواتر و يافته كاهش با فراواني بازخورد در اين تحقيقات

 تري باثبات و تر دقيق كردند، عملكرد مي دريافت اكتساب مرحلة در درصد بازخورد را 100كه  كودكاني

 و تجربه كمبود توان به را مي اين نتايج .داشتند يادداري آزمون يافته در كاهش تواتر گروه به نسبت
 نتايج). 34(داد  نسبت پرتابي گيري هدف حركات كردن ريزي برنامه قبل از براي كودكان كمتر توانايي

پيامدهاي  تعامل كند مي پيشنهاد كه است موافق نقطة چالش چارچوب پيشگويي با حاضر تحقيق
. گذارد مي تأثير تمرين طي يادگيرنده ريدرگي بر سطح تمريني شرايط و يادگيرنده يها ويژگي تكليف،

 كه علت اين به است، بيشينه يادگيري براي مزاياي تمرين آن در كه دارد وجود چالش بهينة يك نقطة

 باشد، بهينه چالش نقطة از فراتر چالش سطح اگر. طلبد مي را يادگيري با مناسب سطح شناختي تمرين

 بنابراين است، يادگيرنده اطالعات پردازش قابليت از شبي كه باشد شناختي نتيجه، تالش است ممكن
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 نقطة اين كه كند مي پيشگويي چالش نقطة چارچوب همچنين. كند مي مختل را يادگيري مزاياي

 و كودكان مانند متفاوت مهارت سطح و اطالعات قابليت پردازش با يها يادگيرنده براي بهينه چالش
 آگاهي بازخورد تواتر بيشتر كه دادند نيز نشان) 1980(همكاران  و نيويل). 17(است  متفاوت بزرگساالن

 به نسبت يادگيري مؤثرتر آن نتيجة كه كند مي جبران را كودكان پردازشي يها محدوديت نتيجه از

 بازخورد ارائة با كودكان اطالعات پردازش قابليت در كمبود كه گفت توان مي بنابراين. است پايين تواتر

   ).18(ذير است پ جبران بيشتر
تر  شده با تواتر باال و پايين هاي خودكنترلي و جفت براي بررسي اثر تعداد و نوع بازخورد در بين گروه

درصد را  50هايي كه بازخورد ببيشتر از  درصد نتايج اثر تعداد بازخورد را معنادار نشان داد و گروه 50از 
و  چيوياكوفسكينتيجة اين تحقيق با نتايج تحقيق . دست آوردند كسب كرده بودند، نتايج بهتري را به

كنند،  آنها نشان دادند كودكاني كه بازخورد بيشتري درخواست مي. همخوان است) 2008( همكاران
در برتري گروه بازخورد ). 15(عملكرد بهتري نسبت به گروه درخواستي بازخورد كمتري دارند 

توان گفت كه اين  درصد، مي 50افتي بازخورد كمتر از هاي دري درصد بر گروه 50خودكنترلي بيشتر از 
تر كرده و  اند، چراكه بازخورد تكليف را جالب مند نشده بهره) 1،  6(ها از مزاياي انگيزشي بازخورد  گروه

سازند  تر مي طور كلي تكليف را جذاب شود يادگيرنده اهداف اجرايي باالتري را تنظيم كند و به موجب مي
از آنجا كه بازخورد . كند رف ديگر، بازخورد افزوده دستيابي به هدف مهارت را آسان مياز ط). 1،  2(

كند كه در حال اجراست يا اجرايش به پايان رسيده  افزوده اطالعاتي دربارة موفقيت مهارتي فراهم مي
. تواند تشخيص دهد كه انجام دادن چه كاري براي اجراي صحيح مهارت مناسب است است، فرد مي

  ). 26(تر به هدف دست يابد  تر و آسان تواند به فرد كمك كند كه سريع رو مي زاينا
همچنين اثر نوع بازخورد در مرحلة يادداري مشاهده شد و گروه خودكنترلي بهتر از گروه  
شده در  توان نتايج حاصل از برتري بازخورد خودكنترلي بر بازخورد جفت پس مي. شده عمل كردند جفت

در برتري بازخورد ). 4،  14، 15(را به كودكان نيز تعميم داد ) 19، 27، 30، 38( بزرگساالن
 بازخورد برنامة كنند كه مي عنوان) 1999(و تول  ، ولفشده در مرحلة يادداري خودكنترلي بر جفت

 تمرين عمل محدودة در مختلفي راهبردهاي حركتي جويو جست به را ها آزمودني ،شده خودكنترل

شرايط  باشد، اين شده كنترل خارج از آنان ريزي بازخورد برنامه كه فراگيراني براي ولي كند، مي تشويق
 به نسبت ها ويژة آزمودني نيازهاي با شده خودكنترل تمرين كه است اين ديگر امكان. شود نمي فراهم

 را بازخورد توانند مي خودكنترل هاي گروه هاي آزمودني اينكه يعني باشد؛ تر مناسب شده جفت وضعيت
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 با پژوهش اين در مثال براي كنند؛ تقاضا هستند مردد نامطمئن و خود اجراي نحوة دربارة كه زماني در

 اجراي كردند احساس اينكه از بعد را بازخورد توانستند مي ها بازخورد، آزمودني ارائة زمان به توجه

 يا استفاده كنند مسير ارزيابي براي بازخورد از توانند مي مورد در اين كه بخواهند اند، انجام داده ضعيفي

 تقاضا خير؟ يا است گرفته صحيح انجام طور به آنها اجراي اينكه از اطمينان براي را بازخورد توانستند مي

 توانند مي كه برخوردارند امتياز اين از گروه خودكنترلي يها آزمودني اينكه دليل به ديگر، سوي از. كنند

 مفيدتر آنها براي تواند مي بازخورد درنتيجه كنند، دريافت به نيازمندند واقعاً كه يزمان در را بازخورد

 كه كنترلي ييها آزمودني با متفاوتي اطالعاتي فرايند ظاهراً شده خودكنترل شرايط در ها آزمودني. باشد

 مرحلة يها زمونآ اغلب در بنابراين مزاياي آن. داشت خواهند )شده جفت گروه(ندارند  تمريني برنامة بر

 پيدا نمود شود نمي ارائه بازخورد كه يادداري ي مرحلةها آزمون در بيشتر و نيست مشاهده قابل اكتساب

 شناسي روان ديدگاه سمت به حركتي رفتار حيطة در مطالعاتشايان ذكر است كه . )40(كند  مي

 پردازش نظام مهم يها جنبه از يكي و است كرده پيدا اطالعات گرايش پردازش ديدگاه و شناختي

 شناختي فرايندهاي از انسان شناخت و آگاهي فراشناخت يعني. كنند مي مطرح فراشناخت را اطالعات

 ). 39(خود  تأثيرگذاري بر رفتار در فرد فعال مشاركت ديگر، تعبير به خود، يا

 فرد است معتقد و كند مي مطرح1خودتنظيمي را فراشناختي دانش يها جنبه از يكي) 1991(برك 

هدايت  نظر مورد اهداف به دستيابي در را خود رفتارهاي و احساسات و افكار مند، نظام طور به خودتنظيم
 داشته شان تمريني موقعيت بر كنترلي تا شود اجازه داده فراگيران به اگر ديگر، بيان به). 3(كند  مي

  . )36(شود  مي حركتي يها مهارت مهارت يادگيري پيشرفت و تمرين اثربخشي موجب باشند
ها  درصد بر ديگر گروه 50نكتة جالب در اين تحقيق، برتري فراگيران گروه خودكنترلي تواتر باالي 

درصد سبب وابستگي زياد  100توان گفت كه بازخورد با تواتر  و حتي گروه بازخورد متواتر بود، مي
طور مداوم اجراي خود را بر پاية هر  بهشود تا شاگردان  موجب ميشود و همچنين  فراگير به بازخورد مي

مدت  اين اصالح اجراي كوتاه. شود، منطبق كنند هاي جديد اطالعاتي كه به آنها داده مي يك از بخش
شود  مداوم، موجب جلوگيري از گسترش يك طرح باثبات عمل  و اجرايي با تغييرپذيري بسيار باال مي

هاي مرحلة اكتساب  درصد تعداد كوشش 50عداد كمتر از و اينكه فراگيران گروه خودكنترلي كه ت) 2(
كه  ،دست آوردند بازخورد دريافت كرده بودند، نتايج بدتري را از گروه بازخورد به شيوة متواتر به

دهندة اهميت تعداد بازخورد بيشتردر يادگيري كودكان هنگام استفاده از بازخورد به شيوة  نشان
                                                           

1 . Self-regulation 
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وه از مزاياي بازخورد بيشتر كه ظرفيت توجهي و شناختي كمتر خودكنترلي است، چراكه اين گر
توان گفت كه اين مسئله سبب يادگيري كمتري در آنان  اند و مي بهره بوده كند، بي كودكان را جبران مي

در كل و با توجه به نتايج اين تحقيق، بازخورد به شيوة خودكنترلي و بازخورد به شيوة متواتر  .شده است
شود و با توجه به اينكه گروه  شده در كودكان مي يادگيري بيشتري نسبت به بازخورد جفتهر دو سبب 

 100ها و حتي گروه بازخورد با تواتر  درصد، نتيجة بهتري از ديگر گروه 50خودكنترلي با تواتر باالي 
ري نسبت درصد داراي نتيجة بدت 50دست آوردند، همچنين گروه خودكنترلي با تواتر كمتر از  درصد به
درصد بودند، پس وظيفة  50درصد و گروه خودكنترلي با تواتر باالي  100هاي بازخورد با تواتر  به گروه

مربي آگاه اين است كه زماني از بازخورد به شيوة خودكنترلي استفاده كند كه فراگيران بازخوردي 
درصد  100خورد با تواتر ها درخواست كنند، در غير اين صورت باز  درصد تعداد كوشش 50بيشتر از 

  .شود سبب بيشترين يادگيري در كودكان مي
  

  ذو مĤخ منابع 
ترجمة . "يادگيري و عملكرد حركتي  "). 1390.(ريسبرگ، كريك اي. اي.اشميت، ريچادر. 1

 .399-400:نشر علم و حركت، چاپ اول، ص. تهران. ناصري،علي حسين

زاده، مهدي؛ جاللي،  ترجمة نمازي. "يادگيري حركتي ").1391. (كريستينا.رابرت، دبليو. رز. دبرا، جي. 2
  .180-181: انتشارات نرسي، چاپ اول، ص. تهران. شهين

تأثير آرايش "). 1388( .زاده، عبدالوهاب وهاب .عبدلي، بهروز .محمدعلي اصالنخاني،.رزا  رهاوي،. 3
ليف رديابي ساده و بر يادگيري تكا) غيرخودتنظيم و خودتنظيم تمريني يها شيوه(تمرين 
 .65-85: ص ،2 شمارة، ورزشي _ حركتي يادگيري و رشدنشريه ."پيچيده

 بر خودكنترلي بازخورد تأثير ").1388.(حسيني ، سيدداوود.نوربخش، پريوش .سپاسي،حسين. 4

 ،2شمارة  ،سال اول فصلنامة علوم ورزش. "پرتاب كودكان ده ساله  مهارت دقت يادداري و اكتساب
 .11-29: ص

 تاثير مقايسة"). 1388. (عادلي فر، آرزو. معصومه  شجاعي،. واعظ موسوي، محمدكاظم.صادقي، امين . 5

رشد و . "گيري پرتابي كودكان هدف مهارت يادگيري بر افته كاهش و متواتر خودكنترلي، بازخورد
  . 23-36:ص  ،3شماره  ،يادگيري حركتي



  مقايسة تواتر بازخورد خودكنترل با آزمونگر كنترل متواتر بر اكتساب و يادگيري تكليف پرتابي در كودكان 

 

71 

. ترجمة عبدلي، بهروز. "حركتي براي كاربران يادگيري و كنترل").1389. (كاكر، شريل ا.6
-283:مركز چاپ و نشر انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، ص. محمدزاده، حسن. اقدسي،محمدتقي

282. 

د خودكنترلي در نقش بازخور"). 1390.(صالحي، حميد. موحدي، احمدرضا. نزاكت الحسيني، مريم. 7

  .81 - 101: ،ص7 ةتي، شماررشد و يادگيري حرك ةنشري. "اي يادگيري مشاهده
8.Adams, J.A. (1971). "A closed – loop theory of motor learning". Journal of 

Motor Behavior, 13,PP: 111-150. 

9.Bund.A., Memmert, D.(2006). "Self-controlled practice of desitionmaking". 

University of Heidelberg. Heidelberg, Germany, P: 71. 

10.Bund.A. & Wiemeyer, J. (2004)."Self-controlled learning of a complex 

motor skill : effect of the learners preferences on performance and self-

efficacy". Journal of human movement Studies, 47, PP:215-236. 

11.BundlA.(2006)."The ambivalence of self-controlled motor learning. A 

model guided psychological analysis". Institue of Sport science, 

University of Dormstedt, PP: 33-34. 

12.Chiricowsky, S., and Wulf, G. (2002)."Self – control feedback: does it 

enhance learning because performance get feedback when need it?" Res. 

Q. exerc. Sport, 73(4), PP:408-415.  

13.Chiricowsky, S. and Wulf, G. (2005). "Self – control feedback is effective 

if it is based on the learners performance". Research quarterly for 

exercise and sport, 76(1),PP: 42-48.  

14.Chiviacowsky, S. Wulf, G. Medeiros, F. (2008)."Learning benefits of 

selfcontrolled knowledge of results in 10-years-old children". Research 

Quarterly for Exercise and Sport, 79,PP:405-410. 

15.Chiviacowsky, S., Wulf, G., Medeiros, F. (2008). "Self-Controlled 

feedback in 10-Year-Old Children: Higher feedback frequencies enhance 

learning". Research Quarterly for Exercise and Sport, 79.PP:122-127.  

16.Chunk, D.H., & Ertmer, P.A. (2000)."Self-regulation and academic 

learning: Selfdfficacy enhancing interventions". In M. Boekaerts, P.R. 

Pintich & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation San Diego, 

CA: Academic Press, PP:631-646. 



 1394بهار ، 1شمارة ، 7دورة ورزشي،  _رشد و يادگيري حركتي                                             

 

72

17.Guadagnoli , M.A. Lee , TD. (2004)."Challenge point : A framework for   

conceptualizing the effects of various practice conditions in motor 

learning". Journal of Motor Behavior , 33,PP: 217-224. 

18.Guadagnoi, M.A., & Kohl, R.M. (2001)."Knowledge of results for motor 

learning : Relationship between error estimation and knowledge of results 

frequency". Journal of Motor Behavior, 33, PP:217-224. 

19.Hartman, J. (2005)."An investigation of learning advantages associated 

with self – control: theoretical explanation and pracitical application". 

ProQuest information and learning company,PP: 44-45.  

20.Janelle, C.M. Barba, D.A., Ferehlich, S.G., Tennant, L.K.& Gauraugh, 

J.H. (1997)."Maximizing performance effectiveness through videotape 

feedback. Replay and self-contrelled learning environment". Research 

Quarterly for Exercise and Sport ,68, PP:269-279.  

21.Janell, C,.M.Kim, J.& Singer, R.N. (1995). "Subject-controlled 

performance feedback and learning of a close motor skill". Perceptual 

and motor Skills, 81, PP:627-634. 

22.Kennedy. A., & Newell,K.M. (1978). "Knowledge of results and children's 

motor learning". Journal of Developmental psychology, 14, PP:531-536.  

23.Lai, Q., and Shea, Ch. (1998). "Generalized motor program learning: 

effects of reduced frequencny of knowledge of results and practice 

variability". Journal of motor behavior, 30, PP:51-59. 

24.Lai, Q. and Shea, Ch. (1999). "Bandwidth knowledge of results enhances 

generalized motor program learning". Research quarterly for exercise and 

sport, 70, PP:33-40. 

25.Lai, Q. Shea, Ch. Wulf, G., and Wright, D.L.(2000). "Optimizing 

generalized motor program and parameter learning". Research quarterly 

for exercise and sport, 71(1),PP: 10-24.  

26.Magill, R.A. (2011). "Motor learning and control:Concept and 

aplication". 9th ed.  McGraw-Hill Companies, PP: 212-213. 

27.McNevin, N.H. Wulf, G. and Carlson, C.(2000). "Effects of attentional 

focus, self-control, and dyad training effects on motor learning: 

implications for physical rehabilitation". Journal of the American 

association, 80,PP:61-75.  



  مقايسة تواتر بازخورد خودكنترل با آزمونگر كنترل متواتر بر اكتساب و يادگيري تكليف پرتابي در كودكان 

 

73 

28.Newell, K.M. & Barclay. R. (1980). "Children processing of information 

in motor skill acquisition". Journal of experimental child psychology, 30, 

PP:98-108.  

29.Nguyen, T.V. (2008)."Self – controlled feedback and activity level in 

learning a simple movement skill". A thesis presented for the master of 

science degree the university of Tennessee, Knoxville, PP: 121-122. 

30.Paterson, J.T. and Carter, M. (2010). "Learner regulated knowledge of 

results during the acquisition of multiple timing goals". Journl of  Human 

movement science, 29, PP:214-227.  

31.Petlichkoff, L.M. (2003). "Self-reaulation skills for children and 

adolescents". In M. Rweiss (Ed.). Developmental Sport and Exercise 

Psychology: A lifespan, PP:113-115. 

32.Salmoni, A. Schmidt, R.A. and Walter, C.B. (1984). "Knowledge of 

results and motor learning: a review and critical reappraisal". 

Psychological bulletin, 95, PP:355-386.  

33.Schmidt, R.A. and Lee, T.D. (2005). "Motor control and learning". 4th 

Edition,Human kinetics, PP: 410-430. 

34.Sullivan, K., Kantak, SS,. Burtner. PA. (2008). "Motor learning in 

children : Feedback effects on skill acquisition". Physther, 88, PP:720-

732.  

35.Titzer, R.,Shea, J. & Singer , R.N. (1995). "The effect of learner control 

on the acquisition and retention of a motor task". Journal of Sport and 

Exercise Psychology, 15, PP:84-92. 

36.We,  W.,& Magil. RA (2004). "To dictate or not :The exploration of a 

self-regulated  practice schedules ". Journal of sport & Exercise 

psychology, 26, PP:202-213.  

37.Weeks DL& Kordus RN.(1998)."Relative frequency of knowledge of 

performance and motor skill learning". Research Quarterly  for Exercise 

and Sport, 69(3),PP:224-230. 

38.Wulf, G. (2007). "Self – controlled practice enhances motor learning: 

implication for hysiotherapy". Journal of Physiotherapy, 93(2),PP: 96-

101.  



 1394بهار ، 1شمارة ، 7دورة ورزشي،  _رشد و يادگيري حركتي                                             

 

74

39.Zimmerman, B.J. (2000). “Attaining self – regulation: A social cognitive 

perspecitive”. In M, Boekaerts, P.R. Pintrich and M. Zeidner (Eds.), 

Handbook of self regulation,  Sam Diego, CA: Academic Press, PP: 13-15. 

40.Zimmerman, B.J., Bonner, S., & Kovach, R. (1996). "Developing self-

regulated learners: Beyond achievement toself-efficacy". Washington, 

DC: American Psychological Association, P:367. 


