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 کیدهچ
کتی گیری حرويدئويی انتخابی و اجباری بر ياد تأثیر اطالعات افزودة بررسی ،حاضر پژوهش هدف

( الس 22 تا 18) پسر دانشجوی 80 تعداد .بود لشچا نقطةشوت جفت بسکتبال با تأکید بر نظرية 
 )بلوک آزمون اولاساس نمرات پیشسازی برو بعد از همگنشدند صورت داوطلبانه انتخاب به

 کنترل -آزمونگرشده، ، جفتکنترل-خود نفری 20 صورت تصادفی در چهار گروه، بهکوششی(پنج
 که اجزای بیومکانیکی حرکت را نمايشاز مدل ماهر ويدئوی آموزشی و کنترل قرار گرفتند. 

 .انجام شد کوششی(پنج آزمون دوم )بلوکپیش ،سپس .دقیقه ارائه شدشش  مدت، بهدهدمی
 10 بلوکدو  طی ،ساعت بعد 24 يادداری آزمون کوششی بود.پنج بلوک 10 اکتساب شامل مرحلة

 از تحلیل ،اکتساب در مرحلة تکنیک و تفاوت نمرات دقت برای مقايسة. کوششی انجام شد
 یلتحل از ،يادداری و در مرحلة 4 )گروه( × 10 )بلوک( تکراری گیریواريانس مرکب با اندازه

اثر  که نشان داد پرتابنتايج دقت  ،اکتساب در مرحلة. (P ≤ 0.05) راهه استفاده شدواريانس يک
 لةدر مرح دار نیست.معنااثر اصلی گروه و تعامل بلوک و گروه  معنادار است؛ امااصلی بلوک 

ايط از شر طور معناداری بیشترها در شرايط آزمايشی بهآزمودنی پرتابدقت امتیازات  ،يادداری
و  اثر اصلی بلوک، گروهکه نشان داد  ی مهارتنتايج فرم اجرا ،اکتساب طی دورة. است کنترل

 کنترل-خود مشاهدةها در شرايط آزمودنیفرم اجرای مهارت  معنادار است.تعامل بلوک و گروه 
رای فرم اج ،يادداری است. همچنین، در مرحلة شده و کنترلداری بهتر از شرايط جفتطور معنابه

. است ايط آزمايشیداری بهتر از ديگر شرطور معنابه کنترل-خود در شرايط مشاهدةمهارت 
ها در یآزمودن فرم اجرای مهارت ،اکتساب و يادداری که طی دورةنتايج نشان داد  ،اينبرعالوه

 .است ط کنترلداری بهتر از شرايطور معنابه کنترل-آزمونگر شرايط مشاهدة
 

 فرم، دقتبخش، بخشمدل،  ،نمايش :کلیدی واژگان
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 مقدمه 
تا به ورزشکاران بیاموزند که  کنندای از آن میاستفادة گسترده مربیان که است یروش ،نمایش عمل

ها طریق مدل به یادگیرنده(. درطول نمایش عمل، از1،2) ا کنندنه اجرکتی جدید را چگوتکالیف حر

بنابراین، برای  (؛5-3اجرا کنند ) ،شود چگونه عملی را که به یادگیری آن عالقه دارندنشان داده می

 های حرکتی انتقال دهندسوی فرمانمشاهده را بهکه اطالعات بصری قابلها ضروری است یادگیرنده

 توانمی که است نمایش این بالقوة فواید از یکی(. 6اجرای درست عمل داده شود ) ةا اجازهتا به آن

 از استفاده و( بازیهم و مربی) مختلف هایمدل از ازقبیل استفاده یگوناگون هایروش به را آن

( 7) و همکاران 1فلتز که پژوهشطوری؛ بهو کامپیوتر اجرا کرد فیلم ویدئو، مانند گوناگون وسایل

. کننده کافی هستندهای زنده برای مشاهدهمدل اندازة، بههای تلویزیونی و نمادیناد که مدلان دنش

های مدل ازگر ا ،ورزشی هایهنگام آموزش مهارتکه کردند  ( مطرح8ملکی و همکاران ) ،همچنین

نده یادگیرمرحله برای بهصورت مرحلههای مختلف مهارت بهبخش امکان مشاهدةکه  اینمایشی

 یمنجر به یادگیری بهتراین امر  استفاده شود، های انیمیشن(ود داشته باشد )مانند مدلوج

ای فرایندی درزمینة یادگیری یک عمل حرکتی براساس اطالعات یادگیری حرکتی مشاهده د.شومی

 (.10) بخشدعملکرد حرکتی را بهبود می( و 9یک مدل اجرایی است ) وسیلةهشده بدادهنشان

ای و تمرین دست آید: یادگیری مشاهدههدو روش بطریق تواند ازای میری حرکتی مشاهدهدگییا

کردن تکلیف حرکتی است که ای، یادگیری افراد ازطریق اجراطول تمرین مشاهده(. در6ای )مشاهده

 این آینده در و گیردشکل می رفتار کلی، قوانین مشاهدة ازطریقکنند. ها فقط مشاهده میآن

 کردننگاه ازطریق توانندافراد می ،دلیلهمینشوند. بهمی رفتار راهنمای وشده  کدگذاری العاتطا

 تالش و زماندر  ،درنتیجه و دهند انجام کاری چه که بیاموزند رفتاری هر انجام از قبل مدل، یک به

 مهارت و شدان دنباالبر ازطریق آموزش ظرفیت طریقبدین ؛ بنابراین،(1) کنندمی جوییصرفه

ای نیاز به سیستم حرکتی تمرین مشاهده .(11) یابدافزایش می شدهدادهنمایش اطالعات براساس

بار تمرین جسمانی، زمان تمرین، خستگی و جراحت بالقوه را کاهش  وکند یادگیرنده را محدود می

یا  رطی کلزیکی دترکیب مشاهده و تمرین فی ای ازمقابل، یادگیری مشاهدهدر (.12دهد )می

 تمرین از ترکیبی که اندداده نشان هاپژوهش(. 6تمرین تشکیل شده است ) بخشی از دورة

مداوم  ارائة .(13است ) تنهاییبه بدنی تمرین یا ایمشاهده تمرین از سودمندتر فیزیکی و ایمشاهده

تواند ابزار می وبخشد شده را بهبود تواند درک عمل فعالیت تمرینو حرکتی می ایمشاهدهتمرین 

تی عملکرد نهایی را هر دو توانایی ادراکی و حرک ،که در آن ی در ورزش باشدارزشآموزشی با

 (.14) کنندمشخص می
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طریق هایی، یادگیری حرکتی مؤثر و کارآمد را ازکه چه ویژگی سئله اهمیت دارددرک این م

کتی ری حریادگی تمرین های الگوی ماهر در فرایندد. نمایشنکنمشاهده مشخص می

ونه به درستی اینکه چگ مبنی بر یالگوی صحیح برای یادگیرنده ،زیرا ترین هستند؛شدهدادهترجیح

عنوان منبعی برای تشخیص و د. سپس، این الگوی صحیح بهنکنمی فراهم مهارت را ایجاد کند،

دست ا بههارت ری از مترو نمایش ذهنی قوی شودکرد خودشان استفاده میتصحیح خطاها در عمل

کند، مهارت را مشاهده می دهندةدید نشانیادگیرنده الگوی جوقتی یک  ،مقابل. درآوردمی

شود. این عمل برای شناسایی و تصحیح فراهم میکوشش در عملکرد الگوها بهتغییرپذیری کوشش

دهد، مینشان نبع را معیار صحیحی از منکه الگوی مبتدی ، ازآنجاییوجودخطاها مؤثر است؛ بااین

شان را در اکتساب مهارت و کارایی کندکمتری دریافت می کننده اطالعات را با درستیمشاهده

 برای مفیدتری شناختی هایفرایند و العاتاط به ماهر منجر مدل مشاهدة(. 4) کندمحدود می

 است، تارمه یریدر یادگ مرحله ترینمهم و اولین شناختی مرحلة شود و چونمی مهارت اجرای

 امةگیری یک برندر شکل(. 15) باید کرد ماهر استفاده نمایشی هایمدل از مهارت آموزش هنگام

ضروری است و توجه به جزئیات الگو ، تواند در حافظه ذخیره شودحرکتی مناسب برای عملی که می

-داده پیشنهاد دیمعدو یهاپژوهش ،اخیراً(. 16) شودراهنمایی تولید حرکتی استفاده میبرای  بعداً

 نیز مشاهده برنامة بر کنترل مقداری فراگیر اگر ای،مشاهده و بدنی تمرین از ترکیبی در که اند

 در که است تمرینی 1کنترل-خود تمرین (.71-91) شودمی یادگیری افزایش موجب باشد، داشته

 اندداده نشان یترلکن-خود نةزمیدر (. مطالعات20) دارد تمرین شرایط بر کنترل مقداری فراگیر ،آن

 شوندمی تجویز مربی ازسوی کامالً که است تمرینی هایبرنامه از سودمندتر کنترل-خود تمرین که

یادگیری را  کنترل-خوددادن این است که دنبال نشانبه حاضر ، پژوهشدرحقیقت (.18،21)

طور فعاالنه ( و به22د )ایش یابگان افزیادگیرند دهد تا انگیزةاین امکان را می ،زیرا ؛دهدافزایش می

ی از کنترل-خود ،الیل دیگردرمیان بسیاری از د(. 23وجو کند )های حرکتی بیشتری را جستراهبرد

های بق با نیازها و تواناییتمرین را مطا، یادگیرنده قادر است زیرا ؛بردیی اکتساب مهارت لذت میکارا

با فرایندهای حرکتی و شناختی  چالش مطلوب رایفرصت ب (؛ بنابراین،24د )اش تنظیم کنفردی

از  پژوهشگران، شرایط سازیبهینه رایب (.25طریق احساس صالحیت و خودمختاری را دارند )از

 نظریدیدگاه  که 2«چالش ارچوب نقطةهچ»نظریة  کنند ومی یادگیری استفاده هایمدل نظریات و

ای به این مهم اهتمام ویژه ،است یری حرکتر یادگید تمرینی متغیرهای هایاثر برای فهم یمهم

                                                           
1. Self Control 

2. Challenge Point Framework 
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ی مطلوب به اطالعات (، یادگیر27) 1چالش گواداگنولی و لی هارچوب نقطةچ (. طبق26) دارد

با  تکلیف وجود دارد که دشواریایی مرتبط است. دو نوع تفسیر در یک سناریوی اجرموجود و قابل

کنند. دشواری اسمی عات را شناسایی این اطالکنند و تا پیچیدگی مهارت را تعریف  هم در تعاملند

دهد و کجا انجام از اینکه چه کسی آن را انجام می نظرصرف ؛مقدار ثابتی از دشواری تکلیف است

شود: تکلیفی که به سطح گونه تعریف میدشواری نقشی این .ل(گیرد )مانند شوت جفت بسکتبامی

برابر افراد کاران دربرانگیز است )یعنی تازهر چالشقدچ ،کنندگان مربوط استشرکت مهارتی

و  کنترل-آزمونگرشده، برابر جفتی درکنترل-خود)یعنی  شودانجام می در چه شرایطی صص( ومتخ

ماند، اصالح دشواری نقشی باقی می ییایستا بنابراین، اگرچه دشواری اسمی تکلیف نسبتاً کنترل(؛

 ش دهدهای الگو( ممکن است پیچیدگی تکلیف را کاهر نمایشی بکنترل-خودتکلیف )یعنی توانایی 

هارچوب . اگرچه چ(27) های پردازشی اطالعاتی یادگیرنده باشدو امکان اکتساب مهارت در توانایی

ی ارائه کنترل-خودهای درک زمینه پذیری را براینیست، حالت دوام کنترل-خود براساس پژوهش

ای ی و مشاهدهکنترل-خودهای یادگیری زمینه (19) انو همکار 3( و ولف18) 2دنیل (.28) کندمی

 فرمتوجهی در امتیازهای طور قابلبه کنترل-خود. نتایج نشان داد که یادگیرندگان ندرا ترکیب کرد

متیازهای دقت در اشده برتر بودند؛ اما در مقایسه با یادگیرندگان جفت اجرای شوت جفت بسکتبال

 کنترل-خودهای نشان داد که آزمودنی( 19ج پژوهش ولف و همکاران )اینتاین، بربرتر نبودند. عالوه

عمل کنترل ؛ بنابراین، (19) دست آورندبه های تکنیک رالفهاز مؤرصد د 34فقط مدیریت کردند تا 

های الگو چقدر در اینکه نمایشبری وجود داشت مبنیاما محدودیت ؛تکرار نمایش الگو مفید بود

دهد که اگر نشان می حاضر پژوهشثر بودند. سیری برای یادگیرنده مؤتی تفت حرکعاتقویت اطال

برخوردار باشد )مانند شوت جفت بسکتبال(، نمایش خود  شده از پیچیدگی زیادیمهارت مشاهده

که  شودممکن است حاوی اطالعات حرکتی خیلی زیادی برای یادگیرنده باشد که اغلب منجر می

آوردن دست(. این مسئله توانایی یادگیرنده را در به29تمرکز کند ) ی حرکتپایان ةیادگیرنده بر نتیج

و کند محدود می ،نیاز استشده موردراهبرد حرکتی خاص که برای تولید مؤثر مهارت یادگرفته

 شده در پژوهش(؛ بنابراین، یک تفاوت شناخته30شود )تر میبه یادداری و عملکرد ضعیف منجر

توانیم یادداری مناسب میکه چگونه بر موفقیت تکلیف، تعیین کنیم الوهست که عاین احاضر 

های اگر مهارت .(29) ترغیب کنیم شدهکنترل-ای خودطریق یادگیری مشاهدهل بدن را ازحرکت ک

ش مانند شوت جفت بسکتبال به بخ ،بندی شوندتقسیمشان های اساسیتوانند به بخشپیچیده می
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ممکن است اکتساب  هااین بخش ت برای مشاهدةداشتن فرص ،پس، کردنرهاهماهنگی و بخش 

 های مهارت شاید بار اطالعاتی را کاهشبخش صورت است که مشاهدةاینش دهد. درمهارت را افزای

 شده را حفظ کند؛مزگذاری و اطالعات مشاهدهدرستی ریادگیرنده زمان بیشتری دهد تا بهو به  دهد

های الگوی نمایش سئله است که آیا فرصت برای مشاهدةاین م تعیین شبنابراین، هدف پژوه

حرکتی یادگیری منجر به  ،طریق تمرینرهایی( و بدون الگو( از )هماهنگی، هامتفاوت )کل، بخش

یا کنترل -آزمونگرشده، انتخاب الگوی ل در مقایسه با انتخاب الگوی جفتبهتر شوت جفت بسکتبا

 شود؟می یامشاهده الگوینداشتن 
 

 پژوهش روش
بدنی دانشجویان پسر تربیت است. همة تجربینیمه وکاربردی  مطالعاتازنوع حاضر  پژوهش

سال که در سال  18-22سنی  با دامنة و رامهرمز ر اهوازنو هایهای شهید چمران و دانشگاهدانشگاه

 ،هابین آناز. ندل دادتشکیجامعة آماری این پژوهش را ، تحصیل بودندبهمشغول 1395-96تحصیلی 

داوطلبانه انتخاب صورت به ،آموزش شوت جفت بسکتبال را نداشتندمبتدی که سابقة دانشجوی  80

دوربین ویدئویی ر بسکتبال استاندارد، تو گیری پژوهش عبارت بودند از:اندازه هایابزار شدند.

نصب شده گان کنندکتمتری سمت راست از شرسطح ساجیتال و فاصلة هشتدوربین در ) دیجیتال

 95=  متر، طول بازوسانتی 180)قد =  مدل نمایشی(، دشمیها توسط دوربین ثبت تمام اجرا بود و

شده با استفاده از دوربین بود و مدل شامل فیلم ضبط. بودمتر( که یک متخصص در بسکتبال سانتی

های دادن تکنیکمل نشانی آموزشی شاویدئو در یک محیط مشابه با محیط آزمون ضبط شده بود.

 بخشدو  درامتیازی آموزش بیومکانیکی براساس مدل هفتبسکتبال جفت پرتاب پرشی مناسب 

 بیومکانیکی ، هریک از هفت مؤلفةدر این ویدئوهای آموزشی رهاکردن( بود. حرکتی )هماهنگی و

 درصد از 50ئویی )، نمایش ویددنبال آنبیومکانیکی مجزاشده است و بهشامل شرح کالمی از جزء 

قبل . دادکه جزء بیومکانیکی حرکت را با اطالعات تحلیلی مناسب نمایش می ماهرسرعت( از مدل 

. کردمیثبت را کننده شرکتهر و طول بازوی راست  آزمونگر سن، قد ،آزمایش از ورود به منطقة

 10دوم، ن اول و آزموپیشکوششی مربوط به دو بلوک پنجطول آزمایش باید کنندگان درشرکت

کوششی مربوط به آزمون یادداری را  10بلوک دو اکتساب و  کوششی مربوط به مرحلةبلوک پنج

به منطقة آزمایش  هاکنندهشرکت ،دوربین( دوربین )ارتفاع و فاصلة پس از تنظیم دادند.انجام می

 ، به منطقةسپس .(ولاآزمون )پیش دادندکوشش تمرینی را انجام پنج  ابتدا جایی که وارد شدند؛

پس از رفتند.  ،شدنمایش داده دقیقه مدت شش بهآموزشی  یها ویدئوکه برای آن مشاهده جایی
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، صورت تصادفیآزمون اولیه انجام شد و بهاساس نمرات پیشسازی برهمگن ،ویدئوی آموزشی ارائة

رار ترل قو کن ترلکن-آزمونگرشده، ، جفتکنترل-خود نفری 20کنندگان در چهار گروه شرکت

. دادندانجام ، بود کوشش تمرینیپنج  کهرا دوم  آزمونپیشکنندگان شرکت ،گرفتند. در ادامه

شانس  با توجه به گروه آزمایشی که در آن قرار داشتند،مشاهده هدایت شدند و  ، به منطقةسپس

 تمرینیهای کم از بلو. بعد از تکمیل هرکداشدداده ها به آنتماشای نمایش دیگری از مدل ماهر 

مدل را بسته به  افزودةاطالعات  و گشتندبرمشاهده  کنندگان به منطقةشرکتاکتساب نیز  مرحلة

کنندگان بلوک بعد از اینکه شرکتساعت  24. کردند مشاهده که در آن قرار داشتند، آزمایشی گروه

 ،کوششی بود 10ک بلول دو آزمون یادداری که شام ،(10را انجام دادند )بلوک  کوششیآخر پنج

 . شدانجام 

 ،اکتساب بعد از هر بلوک تمرینی در مرحلةمشاهده  ، مرحلةیکنترل-خودکنندگان گروه برای شرکت

ویدئوی آهسته از اجرای مدل نمایش به  . اولین انتخابشد زینه ارائهگصورت انتخاب ازبین چهار به

ب . انتخامنتهی شد (ثانیه 15) الی سفیدخ ثانیه( در ادامة یک صفحة 15هماهنگی ) بخشاز 

، یک ویدئوی آهسته از مدل سپس و (ثانیه 15)خالی سفید  دومین گزینه به نمایش صفحة

با  یسوم شامل نمایش ویدئوی . انتخاب گزینةشد منتهی ثانیه( 15) رهاکردن بخشاجرای درحال

 30، رهاکردناهنگی و هم هایبخشاجرای کامل شوت بسکتبال )حرکت آهسته از مدل درحال

. منتهی شد (ثانیه 30)سفید خالی  یک صفحة نمایش به، انتخاب گزینة چهارم نهایتبود. در ثانیه(

کننده در شرایط برای هر شرکت کننده اعالم شود که به منطقة آزمایش رود،قبل از اینکه به شرکت

انتخاب  مشاهده ل مرحلةاو درطوکنترل -خودشد که همتای اطالعات مدلی ارائه می شدهجفت

مشاهده به صالحدید آزمونگر  ، در مرحلةکنترل-آزمونگرکنندگان در وضعیت برای شرکت .کرده بود

. گروه کنترل همان روش مشابه دیگر کردکه آزمونگر برای او انتخاب می شدمیاطالعات مدلی ارائه 

کنندگان وضعیت که شرکتانیحال، زمبااین ؛کردبدنی آن اجرا می شرایط را با تمام اجزای فعالیت

نیه در کامپیوتر نمایش داده ثا 30سفید خالی برای  بودند، یک صفحة مشاهده کنترل در مرحلة

های تمرینی بلوک بازگشت به منطقة کنندگان را بهنمایش شرکت ، صفحةدنبال آند و بهشمی

که امتیاز صورتاین؛ بهگرفتتعلق مینمرة صفر تا پنج امتیازات مربوط به دقت به  د.کرهدایت می

برای شوت ای(، امتیاز چهار حلقه و برد شیشه برخورد بهبرای شوت کامل )شوت موفق بدون پنج 

 ای(، امتیاز سه برای شوت ناموفق )برخورد توپ بهحلقه و برد شیشه با برخورد بهکامل )شوت موفق 

ای شوت ناموفق برامتیاز یک و برد(، به حلقه حلقه(، امتیاز دو برای شوت ناموفق )برخورد توپ 

 شدنظر گرفته میر برای توپ هوایی )بدون برخورد به برد( دربرد( و امتیاز صف )برخورد توپ فقط به

کنندگان را شرکتاجراء ، فیلم پژوهشگر ،رسیدپایان  پس از اینکه همة مراحل آزمون به. (19)
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 .ندشدصورت تصادفی مرتب بهکنندگان شرکت اجراء لمفی، ز آنو پس اکرد کدگذاری  وری وآجمع

اده ها نمرة صفر تا هفت دو به آن وتحلیل شدندشده تجزیهمرتب صورت تصادفیهای به، فیلمسپس

هماهنگی:  بخش)درحین اجرا بود  شدهکرذ ءکدام از هفت جز. امتیاز براساس تشخیص واضح هرشد

هماهنگی  -4 ؛راستا با حلقهمپرتاب ه صفحة -3 ؛پرش عمودی -2 ؛حالت ایستا و مبهوت -1

مناسب  ویةزااز  -6 ؛رهاکردنارتفاع مناسب از  -5: رهاکردنبخش  .های فوقانی و تحتانیاندام

و امتیاز یک  ،شدطور واضح تشخیص داده میء بهیک جزاگر  ،بنابراین ؛چرخش توپ( -7 ؛رهاکردن

و بودن طبیعی. (18، 31)شد داده مین آ بهز صفر امتیا ،شدتشخیص داده نمی طور واضحاگر به

همگنی  .ندشدیید بررسی و تأ 2و آزمون لون 1ویلک -شاپیرو طریق آزموناز هابودن واریانسبرابر

 هاهای فردی آزمودنیویژگیو  فرم اجرای مهارت ،های دقتآزمونبرابری پیش ،عبارتیها یا بهگروه

 ) ندیید شدبررسی و تأ 3راههریانس یکتحلیل واق آزمون طری، از)قد، وزن و طول دست راست(

0.05 ≥P). همچنینکنترل شده است. های فردی اصل تفاوتدر پژوهش حاضر،  که نتایج نشان داد ،

گیری تکراری تحلیل واریانس مرکب با اندازه شده در این مطالعهگرفتهکارهکه روش آماری بازآنجایی

یید تأ 4باکس داری آزمونعناسطح مبا توجه به نبود  هاداده کواریانسماتریس برابری  مفروضة، بود

هاوس گرین اثر به مربوط (F) هایشاخص ،5لیخمو کرویت آزمون داربودنمعنا به توجه با وشد 

 21نسخة  6اس.پی.اس.اس. افزاربا استفاده از نرم آماری عملیات همة .ندشد گزارش گیسر

  .شدوتحلیل تجزیه
 

 نتایج
 و سکتبالپرتاب پرشی جفت بامتیازهای دقت و فرم اجرای ة یک و شمارة دو، های شماردر جدول

 .اندارائه شدهش الگوها نمای فراوانی انتخاب مشاهدة ،همچنین

 

 

                                                           
1. Shapiro-Wilk Test 

2. Levene Test 

3. One-Way Analysis of Variance 

4. Box's Test 

5. Mauchly's Test Sphericity 

7. SPSS 
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نتايج امتیازهای دقت و فرم اجرای مهارت شوت جفت بسکتبال در مراحل و شرايط مختلف  -1جدول 

 آزمايشی

 مرحله
 گروه

 متغیر

 دهمشاه

 ترلکن-خود

 مشاهدة

 شدهجفت

 مشاهدة

 نترل ک-آزمونگر

تمرين فیزيکی 

 )کنترل(

 1 آزمونپیش
 0/2±55/06 0/2±53/04 0/2±60/08 0/2±49/06 دقت

 0/1±67/69 0/1±80/66 0/1±72/71 0/1±89/74 فرم

 2 آزمونپیش
 0/2±58/14 0/2±39/18 0/2±43/16 0/2±65/12 دقت

 0/2±56/51 0/2±74/46 0/2±64/56 0/2±81/58 فرم

 1بلوک 
 0/2±39/12 0/2±62/20 0/2±64/16 0/2±98/71 دقت

 0/2±43/59 0/2±78/58 0/2±49/63 0/2±74/71 فرم

 2بلوک 
 0/2±45/30 0/2±51/33 0/2±56/42 0/2±83/38 دقت

 0/2±41/63 0/2±85/85 0/2±59/77 0/3±66/06 فرم

 3بلوک 
 0/2±88/48 0/2±49/52 0/2±64/56 0/2±77/50 دقت

 0/2±46/66 0/3±85/06 0/2±62/86 0/3±86/39 فرم

 4 وکبل
 0/2±57/54 0/2±50/74 0/2±42/60 0/2±76/68 دقت

 0/2±42/68 0/3±95/28 0/2±52/96 0/3±84/63 فرم

 5بلوک 
 0/2±78/58 0/2±40/86 0/2±28/64 0/2±67/90 دقت

 0/2±60/69 1/3±09/39 0/3±46/00 0/3±65/80 فرم

 6بلوک 
 0/2±49/60 0/2±57/91 0/2±48/64 0/2±51/94 دقت

 0/2±46/70 1/3±19/48 0/3±48/03 0/3±72/88 فرم

 7بلوک 
 0/2±42/62 0/2±42/93 0/2±49/73 0/3±71/06 دقت

 0/2±51/71 1/3±16/62 0/3±66/12 0/4±88/07 فرم

 8بلوک 
 0/2±76/68 0/3±38/00 0/2±36/74 0/3±70/12 دقت

 0/2±51/71 0/3±16/62 0/3±84/14 1/4±10/36 فرم

 9بلوک 
 0/2±63/72 0/2±55/99 0/2±40/79 0/3±80/12 دقت

 0/2±74/68 0/3±71/80 0/3±81/18 1/4±00/53 فرم

 10بلوک 
 0/2±56/68 0/3±51/00 0/2±42/76 0/3±65/04 دقت

 0/2±68/69 0/3±60/88 0/3±84/14 0/4±91/51 فرم

 یادداری
 0/2±22/44 0/2±38/78 0/2±29/71 0/2±25/87 دقت

 0/2±65/63 0/3±86/60 1/3±02/09 0/4±84/35 فرم
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 اکتساب در دورة های تمرينیبلوکالگوها در يک از فراوانی انتخاب مشاهدة هر -2جدول 
 بلوک

 مرحله

 بلوک

1 

 بلوک

2 

 بلوک

3 

 بلوک

4 

 بلوک

5 

 بلوک

6 

 بلوک

7 

 بلوک

8 

 بلوک

9 

 بلوک

10 

 کل

 

بخش  مشاهدة

 هماهنگی
5 11 10 6 4 2 2 1 2 2 45 5/22% 

بخش  مشاهدة

 رهایی
2 2 3 3 6 13 11 4 3 5 52 26 % 

الگوی  مشاهدة

 کل
13 7 6 7 4 4 4 12 11 6 74 37 % 

بدون  مشاهدة

 الگو
0 0 1 4 6 1 3 3 4 7 29 5/14% 

 

ل تا آزمون اواز پیش پرتاببین دقت که  نشان داد وابستهتی  آزمون نتایج: دقت )نتیجه(

مشاهده ثیر أت برای مقایسة (. P ،1.43- =t = 0.156)وجود ندارد داری آزمون دوم تفاوت معناپیش

 )بلوک( بلیل واریانس مرکاز تح ،اکتساب درطول دورة پرتابدقت  بر مختلف آزمایشیشرایط در 

 ارائه شده است. شمارة سه که نتایج آن در جدول  استفاده شد 4 )گروه( × 10
 

 گیری تکرارینتايج تحلیل واريانس مرکب با اندازه -3 جدول

ع منب

 راتتغیی

مجموع 

 مجذورات

 درجة

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

مقدار 

 اف

سطح 

 داریمعنا

مجذور 

 اتا

 197/0 001/0* 65/18 95/6 76/6 05/47 بلوک

 024/0 897/0 62/0 23/0 29/20 72/4 بلوک * گروه

 094/0 057/0 62/2 79/2 3 39/8 گروه

    37/0 08/514 67/191 خطای بلوک

    06/1 76 13/81 خطای گروه

 

های مربوط به آزمون تحلیل واریانس شود، یافتهشاهده میطور که در جدول شمارة سه مهمان

گروه  را بر توجهی، تأثیر اصلی قابلنظر آماریازدار نیست و معنامرکب نشان داد که اثر اصلی گروه 

، SD=0.44)نترل ه خودکبنابراین شرایط مشاهد .(2η ،0.075 = P ،2.62 = 3،76F =0.094)نشان نداد 

2.78=M)  جفت شده  شرایطنتایج دقت مشابهی همانند(0.21=SD،2.60 =M)کنترل -، آزمونگر

(0.29=SD ،2.74=M) و کنترل (0.30=SD ،2.53=M) در طول دوره ی اکتساب ایجاد کردند. 
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، 2η = 0240.)گیری با گروه داد که تعامل بلوک اندازه نشانجدول شمارة سه نتایج  ،اینبرعالوه

0.897  =P ،0.62 =)29.08, 20.514( F) 2=  .1970) اثر اصلی بلوک اما ادار نیست؛معنη ،0010.  =P ،

65.18 =).08514, 76.6( F) بین که نشان داد نتایج آزمون پیگردی بنفرونی  بنابراین، دار است؛معنا

-ط آزمایشی )خودایشر( و P ≤ 0.05 ) داری وجود داردشده تفاوت معناگیریهای اندازهبلوک

شوت جفت بسکتبال درطول پرتاب  کنترل و کنترل( باعث بهبود دقت-شده، آزمونگرکنترل، جفت

 . دورة اکتساب شد

یر مشاهده ثکه بین تأنشان داد ( ANOVA)راهه یادداری نیز نتایج تحلیل واریانس یک در مرحلة

جود وداری معناتفاوت پرتاب  قتد بر ،نترل و کنترلک-شده، آزمونگر، جفتکنترل-خوددر شرایط 

 پرتاب دقتامتیازات که نتایج آزمون پیگردی توکی نشان داد  .3, 76( F)(= P ،77.7=  .0010) دارد

  ، SD= 0.29)شده جفت ،(SD،2.87  = M = 0.25) کنترل-خود ها در شرایط مشاهدةآزمودنی

2.71 = M)  کنترل-آزمونگرو (0.38 = SD ،2.78 =M ) از عملکرد  داری بیشترمعنا رطوبه

 (؛ اماP ،0.030 = P ،0.003 = P = 0.001) است (SD ،2.44 = M = 0.22)در شرایط کنترل  هاآزمودنی

، کنترل-خود ها در شرایط مشاهدةآزمودنیشوت جفت بسکتبال پرتاب  دقتبین امتیازات 

 داری یافت نشد.، تفاوت معناکنترل-آزمونگرشده و جفت

ز سکتبال ابای مهارت شوت جفت بین فرم اجرکه  نشان داد وابستهتی  نتایج آزمون(: کفرم )تکنی

و ، (t = -17.10و  P =0.156)داری وجود دارد آزمون دوم تفاوت معناآزمون اول تا پیشپیش

، SD = 0.76)آزمون اول با تکنیک بهتری نسبت به پیش (SD ،2.52 = M = 0.68)آزمون دوم پیش

1.70=M ) ل ا درطویط مختلف آزمایشی بر فرم اجرثیر مشاهده در شرارا شد. برای مقایسة تأجا

ن در جدول آکه نتایج  استفاده شد 4 )گروه( × 10 )بلوک( از تحلیل واریانس مرکب ،اکتساب دورة

 ارائه شده است. شمارة چهار 
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 گیری تکرارینتايج تحلیل واريانس مرکب با اندازه -4 جدول

 منبع

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجة 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

مقدار 

 اف

سطح 

 داریمعنا

مجذور 

 اتا

 324/0 001/0* 47/36 02/24 91/2 12/70 بلوک

 199/0 001/0* 28/6 13/4 75/8 22/36 بلوک * گروه

 328/0 001/0* 36/12 10/47 3 30/141 گروه

    65/0 86/221 10/146 خطای بلوک

    81/3 76 62/289 خطای گروه
 

های مربوط به آزمون تحلیل واریانس شود، یافتهمشاهده میشمارة چهار که در جدول طورهمان

و اثر اصلی  86.221, 91.2( F)(= 2η ،0010.  =P ،47.36=  .3240) مرکب نشان داد که اثر اصلی بلوک

 براین، تعامل بلوک و گروهوهعال .دار استمعنا 3.76( F)(= 2η ،0010.  =P ،36.12=  .3280) گروه
(1990.  =2η ،0010.  =P ،28.6 =)86.221, 75.8( F) که اثر تعاملی )بلوک * ایندلیلبه .دار استمعنا

یل واریانس از طرح تحل ،. در ادامهشودنظر میاصلی صرف دار است، از اثرهایگروه( معنا

ثیر شرایط مختلف کردن تأصمشخای بر ،گیری تکراری روی عامل بلوکگروهی با اندازهدرون

ارت شوت جفت کنترل و کنترل( بر فرم اجرای مه-شده، آزمونگر، جفتکنترل-خودآزمایشی )

نتایج آزمون  ،012/0با توجه به تعدیل آلفا در سطح . اکتساب استفاده شد بسکتبال درطول دورة

در شرایط داد که نشان  گیری تکراری روی عامل بلوکگروهی با اندازهتحلیل واریانس درون

، 2η=  .1660) شدهجفت، 11.16, 41.2( F)(= 2η ،0060.  =P ،19.17=  .4750) کنترل-خودآزمایشی 

0010.  =P ،79.3 =)52.65, 50.2( F)  کنترل-آزمونگرو (2=  .5450η ،0010.  =P ،75.22 =)84.99, 56.2( F)، 
نشان داد آزمون پیگردی بنفرونی ج نتاید دارد. داری وجوشده تفاوت معناگیریهای اندازهبین بلوک

شوت  پرتابباعث بهبود دقت  صورت جداگانهکنترل، به-شده، آزمونگرکنترل، جفت-خودشرایط که 

بین  ،مرین فیزیکی(اما در شرایط کنترل )ت ؛(P ≤ 0.05) جفت بسکتبال درطول دورة اکتساب شدند

 77.35, 44.2( F)(= 2η ،8430.  =P ،21.0=  .1010)فت نشدایداری شده تفاوت معناگیریهای اندازهبلوک
ارت شوت جفت بسکتبال درطول داری بر فرم اجرای مهیر معناثکنترل )تمرین فیزیکی( تأشرایط  و

راهه تحلیل واریانس یک از آزمونگروهی، های درونبعد از بررسی تفاوت اکتساب ندارد. دورة

(ANOVA )استفاده شدشده گیریهای اندازهبلوک نگینمیاگروهی در نهای بیتفاوتبررسی  برای 

بر فرم ثیر شرایط مختلف آزمایشی بین تأ ،(P = 0.005)با توجه به تعدیل آلفا نشان داد که نتایج 
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شده یریگاندازههای بلوکمیانگین  در ،اکتساب درطی دورةاجرای مهارت شوت جفت بسکتبال 

که  نشان دادآزمون پیگردی توکی نتایج  (.P ،36.12 =3.76 F=  .0010) وجود داردداری تفاوت معنا

طور به (SD ،3.79 = M = 0.57) کنترل-خود ها در شرایط مشاهدةآزمودنیفرم اجرای مهارت 

 است (SD ،2.67 = M =0.44) و کنترل (SD ،2.98 = M =0.54)شده شرایط جفت ازاری بهتر دمعنا

(0.001 = P ،0.001= P) .آزمونگر ها در شرایط مشاهدةآزمودنیهارت فرم اجرای م ،نهمچنی-

بین  اما (؛P = 0.004) داری بهتر از شرایط کنترل استطور معنابه (SD ،3.36 = M =0.82)کنترل 

و  شدهشرایط جفت ،همچنینو  کنترل-آزمونگرو شده ها در شرایط جفتآزمودنیمهارت  فرم اجرای

 نشد. داری یافت فاوت معنات کنترل

ر مشاهده در ثیکه بین تأ( نشان داد ANOVAراهه )نتایج تحلیل واریانس یکیادداری نیز  در مرحلة

ری داتفاوت معنابر فرم اجرای مهارت  ،نترل و کنترلک-شده، آزمونگر، جفتکنترل-خودشرایط 

ای مهارت اجرم فرکه نشان داد آزمون پیگردی توکی نتایج  .3.76( F)(= P ،72.14=  .0010)وجود دارد

داری بهتر از شرایط طور معنابه (SD ،4.35 = M = 0.84) کنترل-خود ها در شرایط مشاهدةمودنیآز

         و کنترل (SD ،3.60 = M = 0.86) کنترل-آزمونگر ، (SD ،3.09= M = 1.02)شده جفت

(0.65 = SD ،2.63 = M) است (0.001 =P  ،0.037= P ،0.001 = P)  .فرم اجرای مهارت ،همچنین 

      داری بهتر از شرایط کنترل استطور معنابه کنترل-آزمونگر ها در شرایط مشاهدةآزمودنی

(0.003 = P؛ اما) و  کنترل-آزمونگرو شده ها در شرایط جفتودنیآزممهارت  بین فرم اجرای

 داری یافت نشد.تفاوت معنا کنترلو  شدهشرایط جفت ،همچنین

 

  رییگو نتیجه بحث
تا )سطح مهارت اولیه( آزمون اول جفت بسکتبال از پیشپرشی  پرتاب بین دقتکه  نتایج نشان داد

عنوان آموزش ویدئویی به و ری وجود ندارددااتفاوت معن )بعد از آموزش ویدئویی( آزمون دومپیش

ثیر ن تأدلیل نداشت داری ندارد.شوت جفت بسکتبال تأثیر معنا پرتابآزمون بر دقت نقش پیش

ویدئوی الگوشده بر فرم یا تکنیک )تنظیم  تواند این باشد کهمی رتابپ بر دقتآموزشی  یویدئو

تمرکزی نداشت )نمایش پرتاب بسکتبال تمرکز داشت و بر دقت جفت پرتاب رهایی(  شانه و زاویة

ر، فرض هش حاضدر پژویافت(. پایان می ،الگو قبل از اینکه آزمودنی بتواند موفقیت پرتاب را ببیند

طی مقایسه با دیگر شرایط آزمایشی در را در باالتری پرتابدقت  کنترل-خود هایشد که آزمودنی

بینی را حمایت ین پیشحاضر ا (. نتایج پژوهش34-20،22،32دهند )اکتساب و یادداری نشان می

کنترل، -دشرایط مختلف آزمایشی )خو ،اکتساب درطول دورةبراساس نتایج، که طوریکرد؛ بهن

بین  اما پرشی جفت بسکتبال شد؛ پرتاب ترل و کنترل( باعث بهبود دقتکن-شده، آزمونگرجفت
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-خودشرایط  چندهر ؛یافت نشدتوجهی های مختلف آزمایشی ازنظر آماری تفاوت قابلگروه ثیرتأ

 که در مرحلة نتایج آزمون نشان داد ،براینعالوه .ایجاد کردرا نسبتاً امتیازات دقت باالتری کنترل 

-آزمونگرو  شده، جفتکنترل-خود ها در شرایط مشاهدةآزمودنی پرتابدقت ات امتیاز ،یادداری

ها در آزمودنی پرتابدقت  نیز آماریازنظر غیر و شرایط کنترل بود طور معناداری بیشتر از، بهکنترل

های پژوهش با ژوهشنتایج این بخش از پبود.  دیگر شرایط آزمایشیبهتر از  کنترل-خودشرایط 

عنوان ، تنها بههآمددستبه پرتاب دقتبنابراین،  است؛همسو ( 19) و ولف و همکاران (18) دنیل

عنوان نقش تمرین ؛ نه بهطول تمرین بودنقش مشاهدة اطالعات افزودة منجسم )نمایش الگو( در

از  ،کنترل-مونگرزآو شده جفتشرایط  و هم کنترل-خودی. مشهود است که هم شرایط کنترل-خود

نشان نداد.  دقتدر را هایی که شرایط کنترل بهبودیدرحالی ؛سود بردندهای الگو یشنما مشاهدة

طول تمرین و یادداری برای در پرتاب نسبتاً  دقتیک دلیل اولیه برای اینکه چرا اکثریت امتیازات 

پرتاب و نه  فرمبر  رکزتم هدف، حاضر پژوهشدر ند، این بود که ها پایین بودتمامی آزمودنی

، پایان )نمایش الگو قبل از اینکه آزمودنی بتواند موفقیت پرتاب را ببیند پرتاب بود)دقت( ت موفقی

 فرمبر »گفت: ها میطور خاصی در شروع هر بلوک به تمامی آزمودنیکننده بهآزمایش .یافت(می

 بلوک تمرین فیزیکی ر شروع هرآموزشی د این مجموعة«. د؛ نه موفقیت پرتابپرتاب تمرکز کنی

های لفهراهبرد یادگیری آزمودنی تأثیر بگذارد تا در درجة اول بر مؤ درتوانست شد که میتکرار می

توانست بر . عامل دیگری که می(19) حرکت تمرکز کند و کمتر بر تولید پرتاب صحیح تمرکز کند

در پژوهش ولف و همکاران بود که ویدئوی آموزشی که این  ،ثیر بگذاردآزمودنی تأ دقتامتیازات 

اما به  ؛عنوان الگو قرار داداز زوایا و رویکردهای متفاوتی بهرا  شوت جفت ،( استفاده شد19)

عنوان روشی ؛ بنابراین، بهدحرکتی را مشاهده کن مختلفهای یادگیرنده این فرصت را نداد تا بخش

 فرمها در تمامی شرایط درک کردند که چه چیزی برای مودنیله که تمامی آزبرای تضمین این مسئ

 هم( 18) پژوهش دنیل همانند حاضر ویدئوی آموزشی در پژوهش نیاز بود،پرتاب موفق مورد

های الگوی بنابراین، نمایش ؛داد نمایش طور کاملرا به شوت جفتو هم  های مختلفبخش

 ،طی تمرین تمرکز کنندد تا بر تکنیک درنشوکه آموزش داده میی زمانیکنترل-خود شدةبخش

ت بررسی کنند که آیا تغییر بعدی بهتر اس . مطالعاتاندازدمیخطر را بهشوت جفت  دقت ظاهراً

گذارد ثیر میپرتاب تأ دقتطور کارآمدی بر اکتساب پرتاب به دقتآموزشی جهت تمرکز بر  مجموعة

  یا خیر.

از  از آموزش ویدئویی( بیشترآزمون دوم )بعد در پیش پرتابامتیازات فرم که  نتایج نشان داد

آزمون هتری نسبت به پیشآزمون دوم با تکنیک بو پیشآزمون اول )سطح مهارت اولیه( بود پیش
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ناآگاه بودند  ،واقعی بود شوت جفتها احتماالً از آنچه یک آزمودنی ،آزمون اولدر پیششد.  اول اجرا

انجام  که شاید حرکاتی را و شان تحریک کرده باشدتولید حرکتی تواند تغییر را درکه این می

 ،)بعد از آموزش ویدئویی(آزمون دوم بنابراین، با استفاده از پیش ؛ارتباط بودبه مهارت بی، دادندمی

پرشی را تعریف  شوت جفتاز آنچه حرکات خاص یک داشتند ای ها درک یکپارچهتمامی آزمودنی

شرایط جز هبکه  نتایج نشان داد . آن حرکات را انجام دهندتوانند متعاقباًا میهکند و چگونه آنمی

باعث  ،کنترل-شده و آزمونگرکنترل، جفت-شرایط آزمایشی خوددیگر  ،کنترل )تمرین فیزیکی(

-خود شرایط مشاهدة و نداجرای مهارت شوت جفت بسکتبال درطول دورة اکتساب شد بهبود فرم

 در مرحلةبود. و کنترل  شدهها در شرایط جفتعملکرد آزمودنی اری بهتر ازدطور معنابه کنترل

شده را داشتند در افرادی که فرصت انتخاب مشاهدة نمایش ویدئویی بخش نتایج نشان داد ،یادداری

که توانایی انتخاب  در مقایسه با افرادیرا برتری پرتاب امتیازات فرم  ،حقیقت، در(کنترل-خود)

الگو بعد از آموزش اولیه را  ( یا افرادی که توانایی مشاهدةکنترل-آزمونگرشده و تنداشتند )جف

 ،یادداری ، هم در مرحلة اکتساب و هم در مرحلةاینبرعالوهبه نمایش گذاشتند.  ،نداشتند )کنترل(

در  هاداری بهتر از عملکرد آزمودنیطور معنابهکنترل -آزمونگر در شرایط مشاهدةفرم اجرای مهارت 

داری تفاوت معنا کنترلو شده در شرایط جفتمهارت  بین فرم اجرای اما ؛بود شرایط کنترل

نتایج  .(20،35-18) استگذشته  ییدی بر نتایجتأ حاضر پژوهش بنابراین، مشاهده نشد؛

دلیل ایجاد بهاطالعات افزوده نشان داده است که کنترل  کنترل-خودای و مشاهده هایپژوهش

نسبت داده  کنترل-خودهای له به آزمودنیاین مسئ(. 32،36یادگیری مفید بود )ای ربانگیزه 

افزوده که (. درمقابل، اطالعات 28شان برای واکنش حرکتی مطلع باشند )ود تا از آمادگیشمی

مانع ، است )کنترل(( یا درطی تمرین وجود نداشته کنترل-آزمونگر و شدهبینی )جفتپیشغیرقابل

ثر ضروری که برای درک مؤ های پردازش اطالعات رادرگیری فعالیت و شده استفرد  ةاز انگیز

انتخاب  فرصت کند کهبیان می (؛ بنابراین، نتایج پژوهش حاضر19) است کردهمحدود  ،هستند

شوت مفیدترین روش برای یادگیری تکنیک  ،بدون الگو( ها، الگوی کل ومحتوای نمایش الگو )بخش

-آزمونگرشده )تعیینه به نتایج، دریافت اطالعات افزودة ازپیشچند با توجهر ؛ستبسکتبال ا جفت

شده( یا شده )جفتتعیینات افزودة ازپیش( روش بهتری نسبت به دریافت اطالعکنترل

 کنترل-آزمونگریک دلیل احتمالی برتری شرایط . ی )کنترل( استگونه اطالعاتنکردن هیچدریافت

شده در شرایط تعییناین است که دریافت اطالعات افزودة ازپیش دهشنسبت به شرایط جفت

 ،نتیجهدردهد؛ که آزمونگر تشخیص می ، با هدف و درراستای اصالح خطاهایی استکنترل-آزمونگر

ریافت اطالعات افزودة ویدیوئی ازطریق فرصت د ،هاکدام از بخشوجود در هربا توجه به خطاهای م

ات شود و این کمک بیشتری به آزمودنی نسبت به دریافت اطالعیهمان بخش فراهم م مشاهدة
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 بهبود در ،نتیجهو دربرای اصالح خطا  شده( که بدون هدف است،شده )جفتتعیینافزودة ازپیش

ویدئویی انتخابی  است که اطالعات افزودة داده نشاننتایج  ،کلیطوربه کند.می فرم اجرای مهارت

 کندمی تجویز مربی کامالً  کهاست اجباری  تمرینی هایامهرنب از سودمندتر (کنترل-خود)

                      پیشین هایپژوهش با راستاهماین بخش  نتایج (.کنترل-آزمونگرشده و )جفت

 طی دورةدر کنترل-آزمونگرو کنترل -خود گروه دو بینرا  داریمعناتفاوت (، 17-20،22،23،34)

 شناختی یندهایفرا بین ترقاب دلیلبهتواند می کردعمل تشابه این. ادند نشاندر فرم و دقت  اکتساب

 هایجنبه از برخی بر کنترل-خود فراگیران ،اکتساب مرحلة در انگیزشی، دیدگاه از. اشدب انگیزشی و

 تالش و انگیزه با ،دلیلهمینبه .دارند باالیی خودکارآمدی و استقالل حس و دارند کنترل تمرین

 را بیشتری شناختی فشار ،کنترل-خود فراگیران نیز شناختی گاهدید از. کنندمی نتمری بیشتری

 گیری،تصمیم باید ،شده است گذاشته آزاد هاآن برای که تمرینی هایجنبه در ؛ زیرا،کنندمی تحمل

-خود یندفرا و واقعی یادگیری بین باید توجه ،نابراینب ؛کنند تصحیح ،درصورت نیاز و یارزیاب اجرا،

کنترل -خود یادگیری درطول انگیزشی و شناختی رقابتی تأثیرات ،روازاین ؛(21) شود تقسیم کنترل

 مرحلة در اما ؛دنشو اکتساب مرحلة های دیگر درو گروه کنترل-خود گروه مشابه اجرای سبب شاید

 و یزشیانگ ازلحاظ) شودمی های دیگر آزمایشی یکسانبا گروه کنترل-خود گروه شرایط ،یادداری

 و هاترجیح براساس اکتساب مرحلة درکنترل -خود گروه فراگیران که تفاوت این اب ؛(شناختی

 یادداری آزموندر  و گذاردمی هاآن یادگیری بر زیادی تأثیر امر این و اندکرده تمرین خود نیازهای

 افزایش دلیلهبکنترل -خود تمرین (.20) کنندمی عمل کنترل-آزمونگرشده و جفت گروه از بهتر

 و شودمی اطالعات تر عمیق پردازش و تمرین در فراگیر ترفعال شرکت باعث (37،38) انگیزهاد ایج

 برنامة کهدرحالی ؛(24) دهدمی افزایش را یادگیری دارد و بیشتری تطابق فراگیر نیازهای با

 هاراهبرد شیپاالی و ارزیابی ،اجرا انتخاب، برای هاآزمودنی توانایی از مانع تواندمی مربی شدةتجویز

 را بیشتری مربوط اطالعات دارند، را مشاهده درخواست فرصت فراگیران کههنگامی. (34) شود

 حرکتاطالع از اینکه  یا خطاها شناسایی برای کنترل-خود فراگیران برای مثال، ؛کنندمی استخراج

 شک آن درمورد کهنشان دهند  رکتح از هاییجنبه به خاصی توجه شایدنه،  یا است صحیح هاآن

 مدل مشاهدة بودنبینیپیشغیرقابل دلیلبه شاید ندارند، را فرصت این که افرادی ،درمقابل دارند.

 (.19) دهند نشانرا  کمتری تمایل ،اطالعات پردازش هایفعالیت چنین این در درگیری برای

وجود تکلیف مقدار اطالعات م هیادگیری ب ،(27ی و لی )ولچالش گوداگن هارچوب نقطةچطبق 

نظر که تجربة گذشتة فرد درزمانی شده( مربوط است؛تفسیر )الگوی کل دربرابر الگوی بخشقابل

با  .نددهچالش قرار مییادگیرنده را مورد اًکه متغیرهای تمرین تکلیف مستمرشود و زمانیگرفته می
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تفسیر را کنترل کند میت اطالعات قابلتواند کمی کنترل-خودله که شرایط درنظرگرفتن این مسئ

-شرکت کنندگان در شرایط خودهای متفاوت انتخاب کنید(، بلوک درهای مختلف را )یعنی بخش

ر چالش قراشان را درطول تمرین موردهای حرکتیطور مطلوب تواناییداشتند به فرصت کنترل

ین بتواند به رطی تمدر کنترل-ودخطریق شرایط شده ازدهند. شاید نسبت اطالعات افزودة انتخاب

( و در تمرین )بلوک پنج میانة که در ن دهد. این مطلب مهم استاله را نشبهترین نحو این مسئ

نشانگر انتخابی با بیشترین میانگین بود که  یالگوبدون  یویدئو(، انتخاب 10پایان تمرین )بلوک 

استفاده  ینوان روشعیش بدون الگو بهاز گزینة نما کنترل-خودهای ن است که اکثریت آزمودنیای

 ها صحیح بود؛آن شدةقدر تفسیر و تولید مهارت مشاهدهچکه چالش قرار دهند کردند تا مورد

ها که آزمودنیطورهمان ؛باالترین سطح چالش درنظر گرفته شدبدون الگو  ، انتخاب گزینةبنابراین

لی ایجاد شده بود و های قبکه در بلوکشان مجبور بودند عمل حرکتی را مطابق نمایش شناختی

ند، کچالش بیان می طورکه چارچوب نقطةبراین، همانای نمایش الگو ایجاد کنند. عالوهبدون راهنم

شدة قبل، شطریق مقدار اطالعات پرداززا ،آیددست میکه براساس کوشش موجود به اییادگیری

چندگانة اطالعات این، با منابع بنابر (؛28،39،40) شوداحاطه می ،و بعد از اجرای واکنش درطی اجرا

به این امر که  شوداصالح شده و تصحیح می صورت مستمر، طرح عمل آزمودنی بهانتخابی افزودة

گردد. میمنجر بیشتر  موفقیت یادگیری ،های پردازشی اطالعات و درنهایتکارایی بیشتر توانایی

یط کنترل یا برای شرا شده بودتعیینازپیش شدهط جفتکه اطالعات برای شراینجاییآمقابل، ازدر

دشواری عملکردی مقابل، در ایجاد طرح عمل ثابت مشکل داشتند. ها درموجود نبود، آزمودنی

؛ بنابراین، شودمیمنجر مد نتیجه و ناکارآبه اکتساب تکنیک بیاین امر دهد که تکلیف را افزایش می

را چه اطالعاتی انایی انتخاب اینکه نمایش الگو توکردن ان فراهمبرای یادگیرندگرسد که ظر مینبه

شان را دهد تا آزادانه راهبرد مشاهدةها امکان این فرصت را میبه آن ،دهدطی تمرین نشان میدر

خودشان را به چالش  طور مطلوببه»های الگو( و بخش نند )یعنی انتخاب جهت مشاهدةتنظیم ک

 (. 27،28هارت دست یابند )تا به کارایی م «بکشانند

های نمایش کنترل-خودهای پژوهش تعیین این مسئله بود که آیا آزمودنییکی دیگر از اهداف 

کنند و آیا در راهبرد های الگوی کل و بدون الگو انتخاب میشده را بیشتر از انتخابلگوی بخشا

 که شرایطزمانی ،هازمودنیخاص( آ ق فراوانی انتخاب اطالعات مشاهدة افزودةطرییادگیری )از

بینی شد پیش ؟تغییری وجود داشتشده را داشتند، های الگوی کل و بخشهر دو نمایش مشاهدة

هماهنگی( بیشتر از  شده را )رهایی وی بخشهای الگونمایش کنترل-خودها در شرایط که آزمودنی

 وب نقطةهارچراساس اصول چبینی بانتخاب کنند. این پیشکل و نمایش بدون الگو نمایش الگوی 

ر دشواری کارکردی طریق تغییراتی دتواند ازمهارت می اکتساب ،اساس آن( که بر27چالش بود )
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داشتند با انتخاب اینکه کدام فرصت  کنترل-خودهای طور مشخص، آزمودنیتکالیف بهبود یابد. به

توانستند می ند؛ بنابراین،عات حرکتی را کنترل کنمقدار اطال ،های مهارت را مشاهده کنندبخش

ختی را توسعه دهند )انتخاب اطالعات افزوده( که چالش حرکتی و شنا یثرراهبرد یادگیری مؤ

های الگو از نمایش کنترل-خودکه یادگیرندگان  اندها نشان دادهمطلوب را ارتقا بخشد. پژوهش

یا  ن نیستندآن مطمئ ه دربارةهای الگوی حرکت کنند کلفهکنند تا توجه بیشتری به مؤاستفاده می

حرکاتشان شناسایی  یا هرگونه خطایی را درتأیید  اصحیح حرکاتشان ر عنوان روشی که اجرایبه

های نه نمایش ؛های الگوی کل هستندنمایش وجود، این نتایج براساس مشاهدة(؛ بااین18،19کنند )

دهد نشان می (18) ج پژوهش دنیلنتای از پژوهش همسو و(. نتایج این بخش 19شده )الگوی بخش

؛ شدندهای اکتساب انتخاب میدرصد از کوشش 5/48شده در های الگوی بخشکه نمایش

شده بودند. نمایش  های اکتساب انتخابکوششاز  درصد 37 درنمایش الگوی کل فقط  کهحالیدر

اهده ( مشده و نُه و های هشتتمرین )بلوک نهاییهای طی بلوک اول و بلوکرا دراکث ،کل الگوی

در  براین،. افزونتا شاید الگوی حرکتی را برای کسب مهارت صحیح توسعه و تصحیح کند شدمی

شدند تا شده اغلب انتخاب میای مهارت بخشه(، نمایشهای دو تا هفتتمام طول تمرین )بلوک

در  راخطاهای موجود دست آورند و مهارت به های فرملفهتری از مؤدرک عمیقیادگیرندگان  شاید

ت کند که وقتی به یادگیرندگان فرصیان میله بشان تصحیح کنند. این مسئواکنش حرکتی فردی

ها از آن آن ،شده(شود )یعنی نمایش الگوی بخشتری داده میانتخاب برای اطالعات حرکتی خاص

رسد نظر میچالش، بههارچوب نقطة چ د. در محدودةکننشان استفاده میبردن از یادگیریبرای سود

های مهارت لفهزطریق مشاهدة مؤتواند تغییر شکل یابد )اکه دشواری کارکردی تکلیف می

 بدون تحریک بار اضافی اطالعات بهطور مطلوب فرایندهای شناختی یادگیرنده را ( تا بهشدهبخش

العات حرکتی های اطبخش ،)دشواری اسمی( سبب پیچیدگی تکلیفچالش بکشاند؛ بنابراین، به

درطی تمرین بودند. درطی  کنترل-خودیادگیرندگان  شدةدادهانتخاب مشاهدة ترجیح ،مشاهدهلقاب

ها بخش آزمودنی درصد از 26بخش هماهنگی و  ها مشاهدةآزمودنی درصد از 5/22 ،اکتساب دورة

بیشتر بود  مرینت های اولیةانتخاب کردند. میانگین انتخاب بخش هماهنگی در بلوکرا رهایی 

های بعدی تمرین بیشتر بود که میانگین بخش رهایی در بلوکحالی؛ در(های دو، سه و چهارک)بلو

بنابراین، بخش هماهنگی شاید بیشتر در شروع تمرین انتخاب  های پنج، شش و هفت(؛)بلوک

های بعدی که بخش رهایی شاید بیشتر در بلوکحالی؛ درشد تا طرح حرکتی اولیه را توسعه دهدمی

خالصه،  طورمحور توسعه دهد. بههای موفقیتلفهاز مؤرا تری شد تا درک عمیقانتخاب میتمرین 

های الگوی نمایش کنترل-خودکه انتخاب وجود داشت، یادگیرندگان زمانینتایج نشان داد 
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 طول تمرین بیشتر انتخابکل درهای بدون الگو و الگوی شده را در مقایسه با نمایشبخش

افرادی  را براییادگیری  هایی انجام شوند تا تأثیرپژوهشاست  وجود، در آینده الزمن؛ باایکردندمی

عیین کند تا تهای الگوی کل فراهم باشد، شده یا فقط نمایشهای الگوی بخشکه فقط نمایش

تند شده مؤثر هسکنترل-خودشده برای کارایی یادگیری های بخشنمایش مشخص کند آیا مشاهدة

 . یا خیر

مربیگری ارائه  را به فلسفةارزشی و کاربردهای با داده است گسترشدانش ما را  وهش حاضرپژ

الگوی کل نشان داده است  رکامل اکتساب مهارت را درنتیجة مشاهدةطود. پژوهش بهدهمی

ید. افزامی کنترل-خودرشد برای فواید یادگیری حرکتی نتایج موجود به شواهد روبه(. 18،19)

یابد. ای تعمیم میبه یادگیری مشاهده کنترل-خوددهد که منافع نشان می ژوهش حاضرپهای یافته

گرفتن با درنظر ،کلیطوربه کنترل-خودتوسعه و بررسی فواید  ،آینده هایپژوهش چالش برای

ثیرات شده ممکن است تأکنترل-خودتمرین است؛ هرچند  طور خاصبه اییادگیری مشاهده

تر در درگیری فعال یافته،، ازطریق انگیزة افزایشالمث برای ؛اشته باشدبر یادگیری د یدسودمن

تری ممکن است فواید اضافی خاص ،تمرین با نیازهای یادگیرنده یا پیوستگی برنامة فرایند یادگیری

قدار ای، این موضوع ممکن است به مد. برای یادگیری مشاهدهنشده وجود داشته باشبه عامل کنترل

یعنی اجراکنندگان  ؛مربوط باشد ،آورددست مییرنده از نمایش الگو بهعاتی که یادگیا نوع اطال

توانند نمایشی ها میکه آنزمانی ؛دست آورندتری را از الگو بهبوطممکن است اطالعات بیشتر یا مر

 شود.می ها مشخصنمایش برای آن مقابل موقعیتی که در آن، برنامةرا درخواست کنند در

آن  های الگوی حرکتی که دربارةجنبه ممکن است توجه خاصی به کنترل-خودندگان یادگیر

مقابل، د. درنکنرکات صحیح یا خطاها را شناسایی یید حیا تأ داشته باشند ،مطمئن نیستند

در چنین  تمایل داشته باشندممکن است کمتر  ،که فرصت انتخاب نداشته باشند یهایآزمودنی

(. 19) های الگو درگیر شوندبودن نمایشبینیپیشسبب غیرقابل، بهالعاتهای پردازش اطتفعالی

کل را  -بخش -الگوی کل راهبرد مشاهدة کنترل-خودهای رسد که اکثریت آزمودنینظر میبه

و الگوی نهایی تمرین  های اولیه وطی بلوکرا اغلب درها نمایش الگوی کل یعنی آن انتخاب کردند؛

کند که اتخاذ له بیان مییانی تمرین انتخاب کردند. این مسئهای مطول بلوکرشده را اغلب دشبخ

با اطالعات در ارتباط  یمدآثر و کاررا اثبات کرد که روش مؤکل  -بخش-یادگیری کل این راهبرد

ت دسشده را بهتوجه مهارت یادگرفتهاست تا درک شناختی و حرکتی قابل نیازتکلیف مربوط مورد

-دهند یا مهارت جدیدی را آموزش میآموزش می مبتدیانن، شاید برای مربیانی که به بنابرای آورد؛

، و سپس شودشده دنبال میکردن الگوی کل با مشاهدة نمایش الگوی بخشروش فراهمدهند، این 

حرکتی است. رساندن اکتساب و یادداری حداکثری در بهثرنمایش الگوی کل بار دیگر روش مؤ
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که . منطقی است واند به خودکاری آینده تفسیر شودتمی فرم )تکنیک(کید بر اکتساب این، تأبرعالوه

ها شروع به ایجاد آن ،دهندشان ادامه میبه تمرین و اصالح بازده تکنیکی هاکه آزمودنیطورهمان

های ن نمایشکردکنند؛ بنابراین، فراهمناختی کمتر و ثبات حرکتی بیشتر میمهارتی با تالش ش

های مهارت را لفهکه افراد مؤطوری؛ بهبرداین فرایند را پیش می ،طول تمرینشده دروی بخشالگ

های خیلی لفهناختی بیشتری را در اکتساب مؤکنند و تالش ششان جدا میمطابق با سطح دشواری

طورکامل ت بههایی(. اگر این خودکاری مهارر ند )یعنی زاویةبخشمی مرتبط به موفقیت سرعت

ها قادر خواهند بود آن را به محیط واقعی زندگی مانند نشان داده شده است، آن سط یادگیرندگانتو

ها درک شناختی کاملی از مشروط به اینکه آن بتی )بازی بسکتبال( انتقال دهند؛یک بازی رقا

نع مایعنی مدافعان سبب تنظیم محیطی )های تکنیک مهارت داشته باشند و هرگونه تغییر بهلفهمؤ

بنابراین،  یادگیری آزمون و خطا تصحیح شود؛ طریقآسانی باشد و از، باید بهشوند(پرتاب شما 

 فراهم یادگیرندهبرای را ری فرصت بیشت ،طول تمرینشده درهای الگوی بخشکردن نمایشفراهم

ها را طور صحیح آنبهچگونه  ددست آورد و بدانهای تکنیک بهد تا درک شناختی از مؤلفهنکنمی

 د تا احتمال موفقیت مهارت را افزایش دهد. اصالح کن
 

 تشکر و قدردانی
ر مرکز یام نودانشجویان دانشگاهای شهید چمران اهواز، دانشگاه پدریغ وسیله از همکاری بیبدین

ی ژوهش یارپم این های ورزشی و نیز تمامی افرادی که ما را در انجامسئوالن سالناهواز و رامهرمز، 

 د.گردند، تشکر و قدردانی میرساند
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Abstract 
The aim of this paper is to investigate the effect of selective and compulsive 
video augmented information on motor learning of Basketball Jump Shot 
emphasizing on the Challenge Point theory. 80 male students (18to22 years old) 
were voluntary selected. After homogenization based on the first pre-test scores 
(block5of trial) they were randomly assigned into four groups (20subjects) of 
self-control, yoked, examiner-control, and control. Instructional video of the 
expert model demonstrating specific biomechanical component was provided for 
6 minutes. And then a second Pre-test (block5of trial) was done. The acquisition 
phase included 10 blocks of 5 trails and the retention test was performed in 2 
blocks of 10 trails after 24 hours. The acquisition accuracy and technique scores 
differences were analyzed using a repeated measures analysis of variance (RM-
ANOVA) in 4(groups) x 10(Block). The retention accuracy and technique score 
differences were analyzed using the analysis of variance (ANOVA). The results 
of accuracy in the acquisition phase showed that the main effect of the block is 
significant. In the retention phase, the accuracy scores in the experimental 
conditions were significantly higher than the control group. The results of 
accuracy in the acquisition phase demonstrated that the main effect of the block, 
group, and interaction of the block and the group is significant, and the skill 
performance of self-control group was significantly better than the yoked and 
control groups. In the retention phase, the self-control group technique of skill 
performance was better than other experimental conditions, and examiner-
control group was significantly better than the control conditions during the 
acquisition and retention phases. 
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