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 یادگیری حرکتی کودکانخودکارامدی و حمایت خودمختاری بر  و مثبت اجتماعی -بازخورد قیاسی بخشیاثر
 

 3، فهیمه سنائی2ملیحه سرابندی، 1سعید ارشم
 

 چكيده

و  اجتماعی مثبت -قیاسی بازخورد تأثیر تعیین حرکتی و خودکارامدی، به حمایت و بازخورد حمایتی نیاز دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر،یادگیری مهارت  :زمینه و هدف

 .بود تهران 5مدارس منطقه  ساله 9 تا 8 آموزان دانش پرتابی گیری هدف مهارت یادگیری حمایت خودمختاری بر خودکارامدی و

  گروه چهار در آزمون، پیش اتوزن، سطح مهارت رشدی و نمر قد، بر اساس و شدند انتخاب نمونه عنوان به در دسترس روش به راست دست آموز دانش 60 ها: مواد و روش

 قرار گرفتند. مرحله اکتساب «شاهد و اجتماعی مثبت و حمایت خودمختاری -زمان بازخورد قیاسی حمایت خودمختاری، ارایه هم مثبت، اجتماعی -بازخورد قیاسی ارایه»نفره  15

بعد از هر بلوك، بازخوردی در رابطه با عملکردشان عالوه بر بازخورد واقعی کنندگان  ، شرکتاجتماعی مثبت -های بازخورد قیاسی در گروه ده کوششی بود. بلوك شش شامل

ها با استفاده از تحلیل  میانگینداشتند.  بلوكها را قبل از هر  کیسهکنندگان فرصت انتخاب رنگ  شرکت ،های حمایت خودمختاری گروه نسبت به سایر کودکان دریافت کردند و در

 .مقایسه گردید Bonferroniطرفه بین گروهی با اصالح  واریانس دو عاملی ترکیبی با تکرار سنجش عامل آخر و آزمون تحلیل واریانس یک

 .تواند از طریق افزایش خودکارامدی، اجرا و یادگیری حرکتی کودکان را بهبود بخشد خودمختاری می اجتماعی و حمایت -ارایه بازخورد قیاسی ها: یافته

 .ای بیشتر است اجتماعی و حمایت خودمختاری بر یادگیری حرکتی کودکان، به طور قابل مالحظه -زمان بازخورد قیاسی اثر مثبت ارایه هم گیري: نتیجه

 اجتماعی مثبت، حمایت، خودکارامدی، یادگیری حرکتی -قیاسی بازخورد، بازخورد هاي کلیدي: واژه
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 مقدمه
یکی از اهداف مهم در تحقیقات حرکتی انسان، شناسایی شررای  تمرینری اسرت    

(. از یر  سرو، مزمره    1-3رساند ) که یادگیری مهارت حرکتی را به حد بهینه می
دستیابی به سطوح بامی عملکرد حرکتی، شروع تمرین از سنین کرم اسرت کره    

مشرص    این مسأله لزوم اهمیت دادن به تمررین در کودکران را بریز از پریز    
مزم اسرت کره    برای افزایز فعالیت بدنی کودکران، (. از سوی دیگر، 4سازد ) می

بنابراین، باید به ترأمین نیازهرای   (. 5)شود درک  ها و روانی آن محتوای اجتماعی
 شناختی کودکان توجه گردد. روان

داشرتن حر    است که بره   (Autonomy) خودمصتارییکی از این نیازها، 
هرای تکلیر     . دستورالعمل(6اشاره دارد )گیری شصصی  انتصاب و توانایی تصمیم

چگرونگی اجررا و    کننردگان در  با این مفهروم کره شررکت    دمصتاریخو -حمایتی
 .(7)اسرت  همراه بیشتر با شایستگی ادراک شده  ،ندهست تمرین تکلی  معین آزاد

ایجراد   از طریر  حمایت از نیازهرای یادگیرنردگان بررای خودمصتراری     ، بنابراین
 (.8) شود ممکن است باعث افزایز یادگیری، ناچیزحتی های انتصاب  فرصت

و همکاران نشان داد که شررای  خرودکنترلی موجر      Postنتایج مطالعات 

هرا بره ایرن اشراره      هرای آن  شود. یافته تسهیل دقت پرتاب در آزمون یادداری می
طور غیرر مسرتقیم     توان در عواملی که به های خودکنترلی را می داشت که مزیت

و  Wulfهرای   پرووهز (. نترایج  9، 10) باشد، مشاهده کررد  با تکلی  مرتب  می
حمایرررت ( حررراکی از آن برررود کررره 12) Adamsو  Wulf( و 11همکررراران )
به ترتی  منجر به افزایز مشارکت ورزشری و همننرین، یرادگیری    خودمصتاری 

 شود. مهارت تعادلی به صورت تعداد خطاهای کمتر نسبت به گروه شاهد می
Wulf  انتظارات افزایز یافتره  اثر حمایت خودمصتاری و و همکاران با بررسی

نمرره دقرت   به این نتیجره رسریدند کره     ،بر یادگیری حرکتی در ی  تکلی  پرتابی

برود   نمره کس  شده نسبت به گروه شاهدبامتر از  حمایت خودمصتاری پرتاب گروه

اجتماعی مثبت، منفی و واقعی برر   -. یاوری به تعیین اثر بازخورد ویدئویی قیاسی(8)

و بیان کرد کره اثررات انگیزشری ناشری از      به پات گل  پرداختمیزان یادگیری ضر

اجتمراعی نسربت بره برازخورد واقعری، در یرادگیری ایرن         -بازخورد ویدئویی قیاسی

(. در همرین راسرتا، نترایج تحقیر  احمردی و      13کنرد )  مهارت برترری ایجراد نمری   

افرزایز  تواند از طری   خودمصتاری می -کننده همکاران نشان داد که محی  حمایت

 (.14انگیزش خودمصتار، در میل به ادامه ورزش نوجوانان مؤثر باشد )

 مقاله پژوهشی
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( و 12، 15در زمینره برازخورد خرودکنترلی )    انجرام شرده   در ادامه مطالعرات 
( بره عنروان نروعی از برازخورد انگیزشری،      16-18های موف  و ناموف  ) کوشز

Hutchinson را معرفی  یاجتماع -قیاسیبازخورد  در پووهز خود، و همکاران
  هکه در آن اطالعاتی در مورد عملکررد یرا پیشررفت اجررای فررد بر       (19دند )کر

 ودشر  ه مری یر ارا صورت غیر واقعی )مثبت یا منفی( در مقایسه با دیگر همسرامن 
 ندبرسر به این براور   تاکند  یادگیرندگان را در جهتی هدایت می . این بازخورد(20)
 ،افزایشی در یرادگیری  خود و نسبت به همتایان هستندعملکرد بهتری دارای  که

 (.21د )هنر د مری  نشران نردی  ب تکرالی  تعراد ، پرتراب و زمران    به طور مثرا  در  
شامل اطالعاتی در خصوص مقایسه فرد با دیگران یا مقایسه اجتماعی  همننین،

  یادگیرنده از پیشرفت اجرا و امتیاز خود یا اجرای گروه همسرامن بره  که  باشد می
توانرد انگیرزه، اجررا و یرادگیری      مری  وشرود   واقعی و دروغین آگراه مری   غیر طور

 .(20یادگیرنده را تحت تأثیر قرار دهد )
اجتماعی مثبت و اهمیت تأثیرات انگیزشری آن   -اثر تسهیلی بازخورد قیاسی

و  Wulfو Wulf (21 )و  Lewthwaiteبرای یادگیری حرکتری، در تحقیقرات   
و همکراران   Avila مورد تأیید قرار گرفته است. در همین زمینره،  (22همکاران )

کره   دریافتنرد  ،بررسی اثر بازخورد هنجاری مثبت بر یرادگیری تکلیر  پرترابی    اب
امتیاز و همننین، در گروه بازخورد هنجاری مثبت در آزمون یادداری دقت پرتاب 

 (.23)بهتر از گروه شاهد بود  ،ادراک شایستگی
ه برازخورد  یر شرای  حمایت خودمصتاری و هنگرام ارا  درلقوه ی  میانجی با

. زمانی که مربی شرای  حمایت خودمصتراری را  (8) ستامدی اخودکار ،هنجاری
نماید و افرزایز یرادگیری    گری ایفا می کند، خودکارامدی نقز واسطه فراهم می

در  خودمصتاری -گروه حمایت (.8)شود  به واسطه افزایز خودکارامدی ایجاد می
 .(24را ثبت کرد )مدی بامتری اخودکارو همکاران نیز  Hooymanمطالعه 

و حمایت خودمصتراری از طریر  افرزایز     اجتماعی -قیاسیبازخورد اگرچه 
  شرود  مری هرا   و پایرداری اجررای مهرارت   ری یمدی منجر به افزایز یادگاخودکار

یرادگیری   برر ها  تأثیر مشابه آنها  فق  در تعداد کمی از پووهز(، اما 8، 20، 25)
 (.23، 26)است  شده گزارش بزرگسامنو کودکان 

از راهبردهرای متفراوتی جهرت پرردازش      کودکان در مقایسه با بزرگسرامن 
های شناختی، ممکن است بره   ها در توانایی کنند. این تفاوت اطالعات استفاده می

ر شود. بنابراین، هنگام تفاوت بین کودکان و بزرگسامن در یادگیری حرکتی منج
هرا از   تعمیم اصو  یادگیری حرکتی از بزرگسامن به کودکان، باید در آموزش آن

ه یر دهرد کره ارا   مررور تحقیقرات نشران مری    (. 4های متفاوتی استفاده کرد ) شیوه
  اسرت  قررار گرفتره   بررسری  مرورد  کمترر در کودکران   اجتماعی -بازخورد قیاسی

و یرادگیری   روانی در انگیزش تأمین نیازهاینقز زیربنایی . همننین، (27، 28)
، مسرتلزم  کودکران ه پذیری نترایج آن بر   تعمیماست و  کودکان نادیده گرفته شده

حتری هنگرام مطالعره برر روی      ذکر این نکته ضروری است که باشد. می بررسی
کودکان، ارزیابی آنان از لحاظ رشد حرکتی نیز حایز اهمیرت اسرت. دسرتکاری و    
کنتر  محی  برای مداخله مثبرت، نره تنهرا اثررات سرازنده و مفیردی برر سرایر         

هرای حرکتری بعردی نیرز ترأثیر       های رشد دارد، بلکره در یرادگیری مهرارت    جنبه
رو، در نظر گرفتن الگوهای رشدی هنگام ارزیابی پیشررفت   (. از این29گذارد ) می

 ای برخوردار است. در کیفیت اجرا، از اهمیت ویوه
تعیرین اثرر حمایرت خودمصتراری و برازخورد       تحقی  حاضر، ز انجامهدف ا

با توجره بره    یادگیری حرکتی کودکانخودکارامدی و بر مثبت اجتماعی  -قیاسی
که تغییرات احتمرالی مشراهده شرده     رود میو انتظار  بود الگوهای حرکتی بنیادی

 .باشد مدیاخودکاردر  در یادگیری، متناس  با تغییرات
 

 ها روشمواد و 
آزمون و متشکل از تمام   آزمون و پس  این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیز

تهرران و مشرغو  بره تحصریل در      5آموزان پسر مردار  ابتردایی منطقره     دانز
آموزان، دو مدرسره   میان این دانز ازبود.  1393-94سا  دوم سا  تحصیلی  نیم

نفر بره صرورت    60 ای انتصاب شد و از این دو مدرسه، به صورت تصادفی خوشه
 -برازخورد قیاسری  »تصادفی انتصاب شدند و به صورت تصادفی در چهرار گرروه   

اجتماعی با حمایت خودمصتاری  -اجتماعی، حمایت خودمصتاری، بازخورد قیاسی
هیچ مشکل ذهنی  و بودندسالم  آموزان دانزهمگی . قرار گرفتند« و گروه شاهد
شناختی  . معیارهای ورود شامل سالمت جسمانی، سالمت رواندشتنو جسمی ندا

آزمون مدار  عادی بود. عدم همکراری و داشرتن مشرکالت جسرمی و      و دانز
 های خروج در نظر گرفته شد. شناختی نیز به عنوان مالک روان

نامره از اولیرای    تحقی  حاضر شامل فرم رضرایت ابزارهای مورد استفاده در 
هرای   مدار ، پرونده وضعیت سالمت جسمانی و روانی، ترازو، متر نواری، کیسره 

رنگی لوبیا )زرد، قرمز و آبی(، عین  مات جهت کنترر  برازخورد بینرایی هنگرام     
روی زمین، مقیا  خودکارامدی کودکان، آزمون رشد  گیری پرتاب، صفحه هدف

( TGMD-2یرا   Test of Gross Motor Development) حرکتی درشت
، ژاپرن( برود.   Canon Powershot SX710 HSو دوربین فیلمبرداری )مد  

مترر   سانتی 10هدف به شعاع ای شکل و شامل ی  مرکز  ای دایره صفحههدف، 
 مترر  سرانتی  100،... و 40، 30، 20 بره شرعاع  دایره متحردالمرکز   9 توس که بود 

و خارج از مرکرز   100امتیاز  ،در صورت برخورد توپ با مرکز هدف. شد احاطه می
. فاصله نقطه پرتاب تا مرکرز  (1شد )شکل  در نظر گرفتهتا صفر  90امتیاز  ،هدف

 متر و در آزمون انتقرا   3 ،آزمون، مرحله تمرین و آزمون یادداری هدف طی پیز
 (.4، 23)بود متر  4 نیز

 

 
 امتیاز مشخص. هدف پرتاب با مناطق 1شکل 

 
نامره و بررسری وضرعیت سرالمت کودکران از روی       پس از کسر  رضرایت  

گیری  ها با کم  مسؤو  بهداشت مدرسه اندازه های موجود، قد و وزن آن پرونده
هرای پایره بررای پرتراب از برامی شرانه        دستورالعملکنندگان  شرکت شد. سپس

برداشتن ی  قردم بره جلرو برا پرای      و  )ایستادن پشت خ ، پرتاب با دست چپ
هرا بایرد    آزمرودنی . کردنرد راست( و نمایشی از تکلی  توس  آزمونگر را دریافرت  

پرتاب را با دست غیر برتر خود به سوی هدفی که روی زمین قرار داشت، پرتراب  
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از کدام دست برای نوشرتن اسرتفاده   »کردند. دست برتر با طرح این سؤا  که  می
 (.4ردید )تعیین گ« کنید؟ می

کننردگان موفر     برای جلوگیری از مشاهده هدف در حین پرتراب، شررکت  
هرا   بودند در تمام مراحل آزمون از عین  مات استفاده نمایند. برا ایرن وجرود، آن   

 5آزمرون   یر  پریز   سرپس  اجازه مشاهده هدف قبل از هر کوشرز را داشرتند.  
بر اسا  قد، وزن، سطح ها  آزمودنی. شدقرمز( اجرا  کیسهکوششی )با استفاده از 

آزمرون پرتراب، بره صرورت      ( و نمره پیزTGMD-2های رشدی )نمره  مهارت
اجتمرراعی مثبررت، حمایررت  -ارایرره بررازخورد قیاسرری»تصررادفی برره چهررار گررروه 

اجتماعی و حمایرت خودمصتراری و    -زمان بازخورد قیاسی خودمصتاری، ارایه هم
کوششی  10دسته  6حله اکتساب ها در مر تقسیم شدند. در ادامه، آزمودنی« شاهد

دقت بازخوردی در رابطه با  ها آن. کردندها اجرا  ای بین دسته دقیقه 2با استراحت 
نمودند. منطقره هردف بره چهرار بصرز )بلنرد،       دریافت  بعد از هر کوشز پرتاب

کوتاه، چپ و راست( تقسیم شده بود و بازخورد آگاهی از نتیجه بر حس  جهت و 
مرکز هدف به صورت بلند، کوتراه، چرپ و راسرت بره شرکل       ها از مسافت پرتاب

هرا دور بروده    یافتنرد کره پرتراب آن    ها در کالمی ارایه شد. عالوه بر این، آزمودنی
امتیراز   50است یا نزدی . پرتاب دور یعنی نواحی خطوط خارجی که از صرفر ترا   

 اشت.  امتیاز د 90تا  60داشت و پرتاب نزدی  یعنی نواحی خطوط داخلی که از 
فرصرت انتصراب رنر      بودنرد، که شامل حمایرت خودمصتراری    هایی گروه

هرا   کیسهگروه دیگر، رن   دو. در داشتند کوششی را 10ها قبل از هر دسته  کیسه
)آبری، قرمرز، زرد، آبری، قرمرز،     شده بود های تمرینی از پیز تعیین  قبل از دسته
عرالوه برر برازخورد    ، مثبرت اجتمراعی   -های شامل بازخورد قیاسی زرد(. در گروه

کوششی، بازخوردی در رابطره برا عملکررد نسربت بره       10بعد از هر دسته واقعی 
تازگی ایرن تکلیر  را انجرام داده بودنرد،      سن در سایر مدار  که به کودکان هم
در دسته قبلی بره طرور    شانگفت که پرتاب ها می در واقع، آزمونگر به آن .ارایه شد

در ودکان همین دسته بهتر بوده است )برازخورد کراذب(.   متوس  از پرتاب سایر ک
بردون دریافرت   کوشرز(   10هر کدام شرامل  )آزمون یادداری و انتقا   ،روز دوم

صرورت   قرمرز  کیسره و فقر  برا   ، با حذف بازخورد بینایی دستورالعمل و بازخورد
ر متر  4متر بره   3گرفت. برای اجرای آزمون انتقا ، فاصله نقطه پرتاب تا مرکز از 

  افزایز یافت.
تمرین و قبل از آزمرون   بعد ازآزمون،  بعد از پیزدر مراحل کنندگان  شرکت

 Banduraرا برر اسرا  دسرتورالعمل    مردی  ادهی خودکار مقیا  نمره ،یادداری
تا میزان اطمینان خود را در یر   شد خواست درها  . از آن(26، 30کردند ) تکمیل
ترایی   در واحردهای ده )اطمینران کامرل(    100)عدم اطمینان( ترا  صفر  از مقیا 

فاصرله یر     بره روش بازآزمرایی   اباین مقیا  پایایی  .(8، 23نمایند )مشص  
و بررسری  ای  کودک برا روش آمراری همبسرتگی درون طبقره     60هفته بر روی 

بر اسا  تغییررات درون گروهری   آن نیز سازه  روایی. گزارش شد 95/0 مقدار آن
، Paired t [001/0 > P برا اسرتفاده از آزمرون    ،ه با پادر اثر تمرین مهارت ضرب

55/56-  =(59)t،] (.26) دار به دست آمد یمعن 
کنندگان جهت ارزیابی الگوی رشردی   در تمام مراحل آزمون، اجرای شرکت

 TGMDمهارت پرتاب بامی سر، با استفاده از دوربین فیلمبررداری ثبرت شرد.    
 ی  آزمون هنجار مرجع است که برای بررسی رشد حرکتی درشرت در کودکران   

هرا   ، پایرایی آن بررای خررده آزمرون    96/0ساله طراحی شده و روایی آن  10تا  3
 12ایرن آزمرون    محاسبه گردیده اسرت.  91/0و برای بهره حرکتی درشت  87/0

دهرد و شرامل دو خررده آزمرون      مهارت حرکتی درشت را مورد سنجز قرار مری 
لی، یورتمه، سکسکه، پرش طو  و جهیدن( و کنتر  شیء  جایی )دویدن، لی هجاب

)ضربه پرتابی، دریبل، دریافت، ضربه با پا، پرتاب و غلتاندن( اسرت. هرر مهرارت    
یار عملکرد دارد. ارزیابی کودکران برر   مع 5و  3حرکتی بنیادی در این آزمون بین 

ها )صرفر امتیراز( و زمران     امتیاز( یا عدم آن 1های عملکرد ) اسا  رعایت مالک
 (.31باشد ) دقیقه می 15اجرای آزمون برای هر کودک 

 Shapiro-Wilkها با استفاده از آزمون  ابتدا فرض طبیعی بودن توزیع داده
طرفره برین    آزمرون تحلیرل واریرانس یر     ها با استفاده از  و فرض همگنی گروه

اجتمراعی مثبرت،    -گروهی بررسی شد. جهت بررسی اثر ارایره برازخورد قیاسری   
اجتماعی مثبرت و حمایرت    -زمان بازخورد قیاسی حمایت خودمصتاری و ارایه هم

گرروه   4خودمصتاری بر یادگیری کودکان، از تحلیل واریانس دو عاملی ترکیبری ) 
کرار سنجز عامرل آخرر، از تحلیرل واریرانس دو عراملی      مرحله آزمون( با ت 3× 

مرحله آزمون( برا تکررار سرنجز عامرل آخرر و از آزمرون        2× گروه  2ترکیبی )
ها و اثرر متغیرهرای    طرفه بین گروهی جهت مقایسه میانگین تحلیل واریانس ی 

 22نسرصه   SPSSافرزار   هرا در نررم   مستقل بر خودکارامدی استفاده گردید. داده
(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY   مرورد تجزیره و )

 داری در نظر گرفته شد. یبه عنوان سطح معن P < 05/0تحلیل قرار گرفت. 
 

 ها يافته
تهرران و   5آمروز پسرر مردار  ابتردایی منطقره       دانز 60های پووهز را  نمونه

تشکیل داد. دامنره   1393-94سا  دوم سا  تحصیلی  مشغو  به تحصیل در نیم
سا  بود و در پایه تحصیلی دوم و سوم ابتردایی   9تا  8کنندگان بین  سنی شرکت

 13/127 ± 60/8آمرروزان برره ترتیرر   قرررار داشررتند. میررانگین قررد و وزن دانررز
توصیفی قرد، وزن،   نتایج آمار. کیلوگرم به دست آمد 67/29 ± 30/8متر و  سانتی

آزمون، یرادداری و   امتیاز الگوی رشدی و نتایج امتیاز دقت پرتاب در مراحل پیز
 .ارایه شده است 1های مورد بررسی در جدو   انتقا  گروه

 

 آزمون، یادداری و انتقال . میانگین قد، وزن، امتیاز الگوی رشدی و امتیاز دقت پرتاب در پیش1جدول 
 گروه 

 انحراف معیار( ±متغیر )میانگین 

بازخورد قیاسی 
 اجتماعی مثبت

بازخورد قیاسی اجتماعی مثبت  حمایت خودمختاری
 و حمایت خودمختاری

 شاهد

 07/128 ± 20/5 27/126 ± 84/5 33/130 ± 86/4 27/125 ± 13/4 متر( قد )سانتی
 33/26 ± 98/4 07/30 ± 90/7 60/31 ± 95/5 53/28 ± 01/5 وزن )کیلوگرم(
 13/33 ± 93/7 80/25 ± 42/6 80/27 ± 64/10 93/28 ± 00/7 جایی مهارت جابه

 07/26 ± 85/9 73/24 ± 51/6 20/23 ± 30/9 39/27 ± 37/5 مهارت کنتر  اشیا
 60/29 ± 58/6 27/25 ± 46/6 50/25 ± 21/8 43/28 ± 02/5 الگوی رشدی

 10/22 ± 38/16 50/27 ± 75/13 90/22 ± 16/15 73/24 ± 07/15 آزمون پیز
 33/34 ± 86/13 40/67 ± 03/11 00/48 ± 93/12 27/62 ± 83/15 یادداری
 00/33 ± 04/14 73/62 ± 24/11 47/46 ± 75/13 13/47 ± 57/13 انتقا 
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  حرکتی کودکاناثر بازخورد قیاسی بر خودکارامدی و یادگیری 

 1396/  4/ شماره 15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  446

 نامه . میانگین خودکارامدی در مراحل تکمیل پرسش2جدول 

 گروه

 خودکارامدی

بازخورد قیاسی اجتماعی مثبت و  حمایت خودمختاری بازخورد قیاسی اجتماعی مثبت

 حمایت خودمختاری

 شاهد

 00/46 ± 54/14 00/50 ± 72/17 00/42 ± 59/18 33/51 ± 97/15 آزمون پیزبعد از 
 33/43 ± 88/15 33/83 ± 12/11 00/66 ± 38/16 33/69 ± 20/21 بعد از تمرین

 00/42 ± 67/15 33/75 ± 67/17 67/62 ± 31/18 00/64 ± 28/20 قبل از یادداری

 
آزمرون و   آزمرون، پرس   خودکارامدی را در مراحل پیز نیز میانگین 2جدو  

 دهد. پیگیری نشان می
طرفه بین گروهی بررای مقایسره میرانگین دقرت      نتایج تحلیل واریانس ی 

میرانگین امتیرازات خررده    (، P ،020/0  =2η ،376/0  =(56 ،3)F=  771/0)پرتاب 
[، P ،156/2  =2η ،104/0  =(56 ،3)F=  103/0]جرایی   های مهرارت جابره   مقیا 

امتیاز الگوی [ و P ،048/0  =2η،950/0  =(56 ،3)F=  423/0]مهارت کنتر  اشیا 
 هرا  آزمرون گرروه   در پیز[ P ،564/1  =2η ،077/0  =(56 ،3)F=  208/0]رشدی 

 داری را نشان نداد. تفاوت معنی

 اجتمراعی مثبرت، حمایرت    -برای تعیین اثر ارایه بازخورد قیاسی یادداری:

اجتمرراعی مثبررت و حمایررت  -زمرران بررازخورد قیاسرری و ارایرره هررم خودمصترراری
طرفره برین    بر یادداری دقت پرتاب، از آزمون تحلیل واریرانس یر    خودمصتاری

هرا   داری بین میانگین امتیاز دقت پرتاب گرروه  گروهی استفاده شد و تفاوت معنی
[. نتررایج آزمررون  P ،494/0  =2η ،198/18  =(56 ،3)F=  001/0مشرراهده شررد ] 

داری بین میانگین امتیراز گرروه    نشان داد که تفاوت معنی Bonferroniتعقیبی 
اجتماعی مثبرت و حمایرت خودمصتراری و گرروه      -زمان بازخورد قیاسی ارایه هم

(، اما تفاوت برین میرانگین امتیراز    P=  001/0حمایت خودمصتاری وجود داشت )
تمراعی مثبرت و حمایرت خودمصتراری و     اج -زمان بازخورد قیاسی گروه ارایه هم

(. P=  903/0دار نبررود ) اجتمرراعی مثبررت، معنرری -گررروه ارایرره بررازخورد قیاسرری
 -داری بین میرانگین امتیراز گرروه ارایره برازخورد قیاسری       همننین، تفاوت معنی

(. سرطح  P=  033/0اجتماعی مثبت و گروه حمایت خودمصتاری مشاهده نشرد ) 
داری بین میرانگین امتیراز    بود. تفاوت معنی α=  0125/0داری تعدیل شده  معنی

اجتمراعی مثبرت و    -زمران برازخورد قیاسری    ارایه همبا هر سه گروه گروه شاهد 
اجتمراعی مثبرت    -ارایه بازخورد قیاسیگروه (، P=  001/0حمایت خودمصتاری )

(001/0  =P( و گروه حمایت خودمصتاری )009/0  =P ،وجود داشت. در نتیجه )
اجتماعی مثبرت و حمایرت خودمصتراری در     -زمان بازخورد قیاسی ارایه همگروه 

آزمون یادداری نسبت به گروه حمایت خودمصتاری اجرای بهترر، امرا نسربت بره     
داری نداشرت و هرر سره     اجتماعی مثبت تفاوت معنی -گروه ارایه بازخورد قیاسی

 گروه آزمایشی نسبت به گروه شاهد اجرای بهتری را نشان داد.

اجتمراعی مثبرت، حمایرت     -برای تعیین اثر ارایره برازخورد قیاسری    نتقال:ا

اجتمرراعی مثبررت و حمایررت  -زمرران بررازخورد قیاسرری خودمصترراری و ارایرره هررم
طرفره   خودمصتاری بر انتقا  دقت پرتاب کودکان، از آزمون تحلیل واریانس یر  

تیراز دقرت   داری را برین میرانگین ام   بین گروهی استفاده شد و نتایج تفاوت معنی
[. برر  P ،405/0 =2 η ،720/12  =(56 ،3)F=  005/0] هرا نشران داد   پرتاب گرروه 

داری بین میانگین امتیراز   تفاوت معنی ،Bonferroniاسا  نتایج آزمون تعقیبی 
اجتمراعی مثبرت و حمایرت خودمصتراری و      -زمان بازخورد قیاسی گروه ارایه هم

(. همننین، P=  012/0اجتماعی مثبت مشاهده شد ) -گروه ارایه بازخورد قیاسی
اجتماعی مثبت و حمایت  -زمان بازخورد قیاسی بین میانگین امتیاز گروه ارایه هم

 داری وجررود داشررت  و گررروه حمایررت خودمصترراری تفرراوت معنرریخودمصترراری 
(008/0  =P         امرا تفراوت برین میرانگین امتیراز گرروه ارایره برازخورد قیاسری ،)- 

(. برین  P > 999/0دار نبرود )  اجتماعی مثبت و گروه حمایت خودمصتراری معنری  
عی اجتمرا  -زمان بازخورد قیاسری  میانگین امتیاز گروه شاهد فق  با گروه ارایه هم

( و با دو P=  001/0داری مشاهده شد ) مثبت و حمایت خودمصتاری تفاوت معنی
خودمصتراری  ( و حمایت P=  029/0اجتماعی مثبت ) -گروه ارایه بازخورد قیاسی

(043/0  =Pتفاوت ) 0125/0داری تعردیل شرده    داری نداشت. سطح معنری  معنی  =α 
 ارایه شده است. 2نتایج حاصل از آزمون یادداری و انتقا  در شکل  بود.

 

 
 های یادداری و انتقال . دقت پرتاب چهار گروه مورد بررسی در آزمون2شکل 

 
اجتمراعی مثبرت و    -زمان برازخورد قیاسری   در نتیجه، اجرای گروه ارایه هم

داری  طور معنی حمایت خودمصتاری در آزمون انتقا  نسبت به سه گروه دیگر به 
 بهتر بود.

× گرروه   4نتایج آزمون تحلیل واریانس دو عاملی ترکیبی ) خودکارامدی:

دهد که اثر اصرلی گرروه، اثرر     نشان می 3نامه( در جدو   مرحله تکمیل پرسز 3
 دار بود. معنیمراحل × اثر متقابل گروه نامه و  اصلی مراحل تکمیل پرسز

 
عاملی با تکرار سنجش عامل آخر برای . نتایج تحلیل واریانس دو 3جدول 

 متغیر خودکارامدی

 P F 2ηمقدار  اثرات

 351/0 080/10 001/0 گروه

 347/0 745/29 001/0 نامه مراحل تکمیل پرسز

 232/0 634/5 002/0 نامه مراحل تکمیل پرسز× گروه 

62.27 

48/00 

67/40 

34.33 

47.13 46.47 

62.73 

33/00 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

ترکی  بازخورد  حمایت خودمصتاری بازخورد هنجاری مثبت
هنجاری مثبت و 
 حمایت خودمصتاری

 شاهد

 آزمون انتقا  آزمون یادداری

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

02
9.

13
96

.1
5.

4.
7.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

bs
.m

ui
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                               4 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1396.15.4.7.2
http://rbs.mui.ac.ir/article-1-563-fa.html


 

 
 

www.mui.ac.ir 

 و همکارانسعید ارشم  

 1396/  4/ شماره 15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  447

طرفره برین گروهری،     آزمون: نتایج آزمون تحلیل واریرانس یر    بعد از پیز
ارایره برازخورد    داری را بین میانگین امتیاز خودکارامردی سره گرروه    معنیتفاوت 
 -زمان برازخورد قیاسری   اجتماعی مثبت، حمایت خودمصتاری و ارایه هم -قیاسی

، P ،048/0  =2η = 424/0]نشران نرداد   اجتماعی مثبت و حمایت خودمصتراری  
947/0  =(56 ،3)F.] 

دار بین سه گروه در این مرحلره   یبا توجه به وجود تفاوت معنبعد از تمرین: 
[0001/0  =P ،447/0  =2η ،066/15  =(56 ،3)F نتررررایج آزمررررون تعقیبرررری ،]

Bonferroni  0125/0با  =α        نشان داد کره برین میرانگین امتیراز گرروه ارایره
اجتماعی مثبت و حمایرت خودمصتراری و گرروه ارایره      -زمان بازخورد قیاسی هم

(. P=  145/0داری وجرود نداشرت )   اجتماعی مثبت تفاوت معنی -بازخورد قیاسی
اجتماعی مثبت و گرروه   -همننین، بین میانگین امتیاز گروه ارایه بازخورد قیاسی

(، امرا ایرن   P > 999/0داری مشراهده نشرد )   خودمصتاری تفراوت معنری   حمایت
زمران   ها بین میانگین امتیاز گروه حمایت خودمصتراری و گرروه ارایره هرم     تفاوت

(، برین  P=  009/0اجتمراعی مثبرت و حمایرت خودمصتراری )     -بازخورد قیاسری 
اجتمراعی   -زمان برازخورد قیاسری   میانگین امتیاز گروه شاهد با سه گروه ارایه هم

اجتمراعی مثبرت    -(، برازخورد قیاسری  P=  001/0مثبت و حمایت خودمصتاری )
(001/0  =P( و حمایت خودمصتاری )003/0  =Pمعنی ) .دار بود 

 -زمان بازخورد قیاسری  بنابراین، خودکارامدی بعد از تمرین در گروه ارایه هم
برامتر برود، امرا    اجتماعی مثبت و حمایت خودمصتاری نسبت به سه گروه دیگرر  

اجتمراعی مثبرت و گرروه     -داری را برین دو گرروه برازخورد قیاسری     تفاوت معنی
 حمایت خودمصتاری نشان نداد.
قبل از آزمون یادداری  ها داری بین گروه تفاوت معنیقبل از آزمون یادداری: 

[003/0  =P ،322/0  =2η ،863/8  =(56 ،3)F ]    آزمرون  مشاهده شرد، امرا نترایج
داری را بررین میرانگین امتیراز گرروه ارایرره     تفراوت معنری   Bonferroniتعقیبری  

اجتماعی مثبت و حمایرت خودمصتراری و گرروه ارایره      -زمان بازخورد قیاسی هم
( و بین میانگین امتیاز گرروه ارایره   P=  547/0اجتماعی مثبت ) -بازخورد قیاسی

روه حمایرت  اجتماعی مثبت و حمایت خودمصتاری و گر  -زمان بازخورد قیاسی هم
( نشان نداد. همننین، بین میانگین امتیاز خودکارامدی P=  359/0خودمصتاری )

 999/0اجتماعی مثبرت )  -گروه حمایت خودمصتاری و گروه ارایه بازخورد قیاسی
< Pها بین گرروه شراهد و گرروه ارایره      داری وجود نداشت. تفاوت ( تفاوت معنی
( و P=  001/0حمایت خودمصتاری ) اجتماعی مثبت و -زمان بازخورد قیاسی هم

( P=  009/0اجتمراعی مثبرت )   -بین گروه شاهد و گروه ارایره برازخورد قیاسری   
 Bonferroniدار بود، اما با توجه بره آلفرای تعیرین شرده آزمرون تعقیبری        معنی

داری برین گرروه حمایرت خودمصتراری و گرروه شراهد        (، تفاوت معنری 0125/0)
(016/0  =P       مشاهده نشد. نترایج حاصرل از آزمرون خودکارامردی در هرر سره )

 ارایره   3آزمرون، بعرد از تمررین و قبرل از یرادداری در شرکل        مرحله بعد از پیز
 شده است.

مداخله نشان داده شرده اسرت.     ، روند خودکارامدی هر سه گروه4در شکل 
اجتمراعی   -یارایه بازخورد قیاس گونه که مشص  است، اثر مرحله در گروه همان

[. بر اسا  نتایج P،370/0  =2η ،218/8  =(14 ،1)F = 002/0دار بود ] مثبت معنی
آزمرون و   داری بین مراحل بعد از پیز ، تفاوت معنیBonferroniآزمون تعقیبی 

(. بنررابراین، بررازخورد P ،012/0  =P= 009/0دو مرحلرره دیگررر وجررود داشررت ) 
داری را برر خودکارامردی کودکران     معنری اجتماعی مثبت تأثیر مثبرت و   -قیاسی

 نشان داد.

 
. خودکارامدی چهار گروه مورد مطالعه در مراحل بعد از 3شکل 

 آزمون، بعد از تمرین و قبل از یادداری پیش

 
 ، P=  001/0دار بررود ] در گررروه حمایررت خودمصترراری، اثررر مرحلرره معنرری 

511/0  =2η ،601/14  =(14 ،1)F   و نتایج آزمرون تعقیبری ]Bonferroni   نشران
باشرد   دار مری  آزمون و دو مرحله دیگرر معنری   داد که تفاوت بین امتیاز بعد از پیز

[001/0  =P ،004/0  =Pرو، حمایررت خودمصترراری بررر خودکارامرردی   (. از ایررن
زمران   داری داشرت. در نهایرت، در گرروه ارایره هرم      کودکان تأثیر مثبت و معنری 

دار  اجتماعی مثبت و حمایت خودمصتاری نیز اثرر مرحلره معنری    -اسیبازخورد قی
[. نتررایج آزمررون  P ،668/0  =2η ،165/28  =(14 ،1)F=  001/0مشرراهده شررد ] 

آزمون و  حاکی از آن بود که تفاوت بین مرحله بعد از پیز Bonferroniتعقیبی 
(. بنرابراین، ارایره   P ،001/0  =P=  001/0باشرد )  دار مری  دو مرحله دیگر معنری 

اجتماعی مثبت و حمایت خودمصتراری، ترأثیر مثبرت و     -بازخورد قیاسیزمان  هم
 داری بر خودکارامدی داشت. معنی

 

 
 . روند خودکارامدی در سه گروه مداخله4شکل 
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برا توجره بره الگروی      یادگیری حرکتری کودکران  خودکارامدی و خودمصتاری بر 
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  حرکتی کودکاناثر بازخورد قیاسی بر خودکارامدی و یادگیری 

 1396/  4/ شماره 15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  448

حمایررت  اجتمرراعی مثبررت، -کرره ارایرره بررازخورد قیاسرری نتررایج نشرران داد
ها، بر یادگیری )یادداری و انتقا ( کودکان ترأثیر   زمان آن خودمصتاری و ارایه هم

کنرد کره    استا، نظریه خودمصتراری بیران مری   در همین ر. دارد داری مثبت و معنی
کننده خودمصتاری، موجر  ادراک برامی حرس شایسرتگی،       های حمایت محی 

وجرود   شوند و سطوح بامیی از انگیزش درونی را بره   خودمصتاری و وابستگی می
(. بنابراین، تأمین نیازهای خودمصتاری )از طری  انتصاب رنر   32، 33آورند ) می

توانست انگیزه فراگیرندگان را افرزایز دهرد کره همرین امرر موجر        ها(،  کیسه
اجتماعی مثبت  -های مربوط به اثر بازخورد قیاسی افزایز یادگیری گردید. یافته
و همکاران  Wulf (21 ،)Wulfو  Lewthwaiteبر یادگیری با نتایج تحقیقات 

 همصوانی داشت. (23و همکاران ) Avila و (27)

ه اثرر حمایرت خودمصتراری برر یرادگیری نیرز برا نترایج         های مربوط ب یافته
همسو بود. با این کره   (8)و همکاران  Wulfو  (11)و همکاران  Wulfمطالعات 

کننردگان   هر دو پووهز بر روی افراد بزرگسا  انجام شد و با گروه سنی شرکت
گونره کره    دسرت آمرد. همران     بررسی حاضر تفاوت داشت، اما نتایج مشابهی بره 

هرای برازخوردی    در کودکان و بزرگسرامن برخری از دسرتکاری   ذکر شد،  تر پیز
. در انرد  داشرته ی متغیرهای مرتب  با بازخورد اثررات متفراوت  سایر  اما ،اثرات مشابه

و همکراران در   Chiviacowskyتروان بره تحقیر      مری  رابطه با اثرات مشابه،
مطالعرات  ( و 34)در کودکران  ی هرای برازخورد   خودکنترلی مرتب  با برنامهزمینه 

Patterson  وCarter (35 و )Chiviacowsky  وWulf (36 در زمینرررررره )
اشرراره نمررود. همننررین، بزرگسررامن نقررز بررازخورد خررودکنترلی در یررادگیری 

Chiviacowsky ( گرزارش کردنرد   15( و صائمی و همکراران ) 17و همکاران )
هرایی   مزیرت  ،های ضعی  در مقابل کوشز های موف  بازخورد بعد از کوشزکه 

برازخورد دقیر    ، ارایه در مقابل است. داشته کودکان و برای یادگیری بزرگسامن
شرود   مشاهده نمری که در کودکان  داردهایی برای یادگیری  در بزرگسامن مزیت

کاهز ترواتر برازخورد    و همکاران نشان داد که Sullivanپووهز  نتایج (.37)
منجرر بره    ،آگاهی از نتیجه در بزرگسامندرصد بازخورد  100در مقایسه با تواتر 
(. 38)برود   کودکران متفراوت   به دست آمده براینتایج اما  ،افزایز یادگیری شد
Chiviacowsky  تحقیقات دیگری به این نتیجره دسرت یافتنرد    در و همکاران

ایجراد  یادگیری  میزانتفاوتی در ، بازخوردانتصاب  در بزرگسامنمصتاری خودکه 
ترواتر کرم    ی برازخورد در مقابرل  انتصاب تواتر بامح  کودکانی که اما  کند، نمی

 .  (17، 39) نشان دادند بهتری از خودیادگیری  داشتند،بازخورد را 
هرای مطالعرات    نتایج بررسی حاضر در زمینه حمایت خودمصتاری برا یافتره  

Post ( مطابقت داشت. یافته9، 10و همکاران ) زمران  های مربوط به اثر ارایه هم 
اجتماعی مثبت و حمایت خودمصتاری بر یادگیری نیز برا نترایج    -بازخورد قیاسی

هرای بره دسرت آمرده در      طب  یافتره  همسو بود. (8)و همکاران  Wulfپووهز 
اجتمراعی مثبرت و حمایرت     -زمان بازخورد قیاسی آزمون یادداری، گروه ارایه هم

 دربه گروه حمایت خودمصتاری اجرای بهتری را نشران داد و   نسبتخودمصتاری 
در برین  داری بهترر برود.    آزمون انتقا  نیز نسبت به سه گروه دیگر به طور معنی

ثیر برازخورد هنجراری برر روی تکرالی      أکه در مرورد اهمیرت و تر    هایی پووهز
سرت؛  ، نتایج مثبتی در یادگیری و اجرای افراد حاصل شده اصورت گرفتهمصتل  

 تواند اثرات پایدارتری بر یادگیری و اجرای مهارت داشرته باشرد   به طوری که می
مشررابه بزرگسررامن  ،یررادگیری در کودکرران اثرررات بررر یررنا و (15، 25، 40، 41)

توجه به این که آزمرون یرادداری سرنجز پایرداری      (. با23، 26) گزارش گردید
 -رایره برازخورد قیاسری   اتوان علت عملکررد بهترر گرروه     (، پس می42اجراست )

در آزمون یادداری نسبت به انتقا  و همننین، اجرای بهترر ایرن    اجتماعی مثبت
 توجیه نمود. را حمایت خودمصتاریگروه در آزمون یادداری نسبت به گروه 

ای در  مطاب  با نتایج پیشین و شواهد ذکر شده، خودکارامدی نقز واسرطه 
اجتمراعی و   -. بنابراین، اثر بازخورد قیاسی(8بهبود اجرا و یادگیری حرکتی دارد )

هرای بره نسربت     حمایت خودمصتاری هر ی  به صورت مجزا، امرا برا مکانیسرم   
هرا ترأثیر    مشابهی بر افزایز خودکارامدی کودکان، یادگیری حرکتی و اجرای آن

زمران   ارایره هرم  توان اجرای بهتر گرروه   (. با این تفاسیر، می8، 20، 25گذارد ) می
دار  و عردم تفراوت معنری   اجتماعی مثبت و حمایت خودمصتاری  -قیاسی بازخورد

 حمایت خودمصتراری  و اجتماعی مثبت -ارایه بازخورد قیاسیبین اجرای دو گروه 
 را توجیه نمود و مورد تأیید قرار داد.

بعررد از نتررایج در زمینرره امتیررازات برره دسررت آمررده از متغیررر خودکارامرردی 
های مورد بررسی نشان نداد. با در نظر  را بین گروه داری آزمون، تفاوت معنی پیز

ها تقسیم شردند   کنندگان به طور تصادفی در گروه گرفتن این دو نکته که شرکت
تروان   مری  و از نظر الگوی رشدی، اجرای حرکتی و سطح مهارت همسان بودنرد، 

 نتیجه حاصل شده را قابل انتظار و قابل توجیه دانست.
 -زمران برازخورد قیاسری    مدی بامتر گروه ارایره هرم  خودکارانتایج حاکی از 

اجتماعی مثبت و حمایت خودمصتاری بعرد از تمررین و قبرل از آزمرون یرادداری      
 (8)و همکراران   Wulfهرای مطالعره    برا یافتره   برود کره   ها گروهنسبت به سایر 

حمایرت   اجتمراعی مثبرت،   -برازخورد قیاسری   ارایره  همصوانی داشت. همننرین، 
اجتمرراعی مثبررت و حمایررت  -زمرران بررازخورد قیاسرری ایرره هررمخودمصترراری و ار

بیشرترین  . گذاشت داری خودمصتاری بر خودکارامدی کودکان تأثیر مثبت و معنی
آمیز است که به عنوان یر    منبع تأثیرگذار بر خودکارامدی، عملکردهای موفقیت

ه این و همکاران نیز ب Hutchinson(. 43) شود نشانه از توانایی به کار برده می
مسأله تأکید نمودند کره ادراک اجررای برامتر از حرد معمرو  و موفر ، موجر         

به را خودمصتاری  (. عالوه بر این، پووهشگران19گردد ) افزایز خودکارامدی می
دمیلری برر    ،بنرابراین . (6)اند  کردهشناختی بنیادی شناسایی  عنوان ی  نیاز روان

این باور وجود دارد که حمایت کردن از نیازهای یادگیرندگان برای خودمصتراری  
ممکرن اسرت باعرث افرزایز     ، های نراچیز  به وسیله فراهم کردن فرصت انتصاب

ها با نترایج تحقیقرات    این بصز از یافته (.8شود ) ها مدی و یادگیری آناخودکار
 مشابهت داشت.( 24)ران و همکا Hooyman( و 15صائمی و همکاران )

اجتمراعی و حمایرت    -تروان نتیجره گرفرت کره ارایره برازخورد قیاسری        می
زمران در یر     های جداگانه و چه به صرورت هرم   خودمصتاری چه در قال  گروه

گروه، از طری  افزایز شایستگی ادراک شده و در نهایت، افزایز خودکارامدی، 
بهبود بصشد. عالوه بر این، اثر مثبرت  تواند اجرا و یادگیری حرکتی کودکان را  می

اجتمراعی و حمایرت خودمصتراری برر یرادگیری       -زمان بازخورد قیاسری  ارایه هم
باشد. بر همین اسرا ، پیشرنهاد    ای تأثیرگذارتر می حرکتی، به طور قابل مالحظه

 -هرای روانری برا مداخلره برازخورد قیاسری       شود نقز میانجی سرایر مهرارت   می
مصتاری بر یادگیری حرکتی بررسری گرردد. همننرین، از    اجتماعی و حمایت خود

توان به عدم امکان کنتر  دقی  میزان فعالیت  های پووهز حاضر می محدودیت
 .ها در حین مداخله تمرینی اشاره کرد آزمودنی
 

 سپاسگزاری
آموزانی که در انجام  بدین وسیله از کلیه مدیران، معلمان، والدین و به ویوه دانز

 .آید همکاری نمودند، تشکر و قدردانی به عمل میاین پووهز 
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The Effect of Social-Comparative Feedback and Autonomy Support on Self-Efficacy 

and Children Motor Learning 
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2
, Fahimeh Sanaei

3 

 

Abstract 
Aim and Background: The motor learning skill and self-efficacy require support and feedback support. The aim of 

the present research was to determine the effect of positive social-comparative feedback and autonomy support on 

the self-efficacy and learning of throwing targeting skill in 8- to 9-year-old students in Area 9 of Tehran City, Iran. 
Methods and Materials: To this aim, through convenience sampling, 60 right-handed students were selected as the 

sample and were assigned to four 15-member groups of positive social-comparative feedback, autonomous support, 

positive social-comparative feedback and autonomous support simultaneously, and control according to height, 

weight, level of developmental skill, and the pretest scores. The acquisition stage included 6 10-trial blocks. In 

groups including positive social-comparative feedbacks, the participants received real feedback after each block as 

well as a feedback in comparison to the performance of other children, and in groups including self-efficacy support, 

the participants could choose the color of bags before each block. To compare the means, combined 2-factor analysis 

of variance (ANOVA) repeating measurement of the last factor, and between-groups one-way ANOVA with 

Bonferroni correction was used.  

Findings: The social-comparative feedback and self-efficacy support, whether separately or simultaneously in one 

group, could improve children’s motor performance and learning through enhancing self-efficacy. 

Conclusions: Moreover, the positive effect of simultaneous social-comparative feedback and self-efficacy support 

on motor learning is considerably remarkable. 

Keywords: Feedback, Positive social-comparative feedback, Support, Self-efficacy, Motor learning 
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