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 تحلیل ازطریق هادادهتحلیل وتجزیه .شد انجام انتقال و یادداری اکتساب، آزمون؛ یعنیپیش

 آزمون موچلی، کرویت آزمون از .(P <0.05) شد انجام مکرر گیریاندازه با راههیک واریانس
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 مقدمه
حرکتی  مشاهده، تکالیف توانند ازطریقه است که افراد مینشان داده شدزیادی مطالعات رفتاری در 

ای دربارة ارتباط بین فرایندهای شواهد بسیار قوی و قطعی ،( و همچنین3-1جدید را یاد بگیرند )

تی ازطریق تسهیل یادگیری حرک ( که از ایدة4مشاهده وجود دارند ) اعصاب عمل و فیزیولوژیک

مالحظه ای درمقابل اثرهای تمرین بدنی قابل(. اثر تمرین مشاهده5ند )کنمشاهده مهارت حمایت می

 بسیاری مشاهده، یادگیری(. 6تمرینی بهتر است )که اثر آن از بیان داده شده است ولی نش ؛نیست

 .(9) بخشدمی بهبود 2بینی تطابقپیش و (8،7) 1ایزنجیرهبندی زمان ازقبیلرا  مختلف هایاز مهارت

، بیشتر زیرا ؛بهترین مدل است ازطریق مشاهده، ارائة هاآموزش مهارت زیبرانگچالش یهااز جنبه یکی

خود استفاده کنند. بعضی  از بهترین روش نمایشی برای آموزش نوآموزانکنند که تالش میمربیان 

استفاده از  .کنند تا از مدل ماهر برای آموزش استفاده کنند و بعضی از مدل مبتدیتالش می

، نظریات اساس آناست و برمطرح بوده  ا بین پژوهشگرانهسؤالی است که سالترین نوع مدل مطلوب

 یبرا ،ماهر هستند یهامدل یکه دارا ییهامهارت ،3بندورا آلبرت. از دیدگاه اندی نیز ارائه شدهمختلف

 .(10) شوندیم یریادگیباعث بهبود سطح  ،جهینتو در هستندا در ذهن بهتر هشینما یکدگذار

خود  ةیاول یهاگر در تالشمشاهده(، 11) 4نیوویل و اسکالی یشناختبوم نظریةاز دیدگاه  ،همچنین

؛ کندیم دیتقل یحل مسائل حرکت یمدل را برا یهامهارت، اطالعات مربوط به راهبرد یدر اجرا

داشته  یشتریب یسودمند یمدل ماهر نسبت به مدل مبتد حیثنیارسد که ازینظر مبه بنابراین،

 یراهبرد حرکت کیدادن و مثال کامل از چگونه انجام کیمدل  نیا نکهیبا توجه به ا (.12) باشد

 را فرابگیرد هیو ادراک طرح اول قیدق ةارائتا  کندقادر می کننده رامشاهده احتمالا  ،(13مناسب است )

حرکت مطابق با  یالگو کیاز  یریتصو رندهیگادی یاست که برا نیکه مدل ماهر دارد ا یتیز. م(14)

 نامی پردازنظریه 5آدامز جک، 1986 سال درحالی است که . این در.(15کند )یفراهم م الهدیحرکت ا

 مشاهدة که است شده گیرینتیجه هاپژوهش این در. (16) هایی را انجام دادپژوهش حرکتی یادگیری

 بیشتر ،مهارت همان در ماهر افراد نمایش تماشای به نسبت ،مهارت یک یادگیری درحال هایمدل

 . است ثرمؤ

                                                           
1. Sequential Timing 

2.Coincidence Anticipation 

3. Bandura 

4. Scully & Newell 

5. Adams, Jack 
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 نتایج و اندانجام شده زیادی هایپژوهش دو هر یا مبتدی و ماهر هایمدل سودمندی با ارتباط در

 حاضر مطالعة با مشابه پژوهش در( 17) همکاران و 1سیه ،نمونهعنوانبه ؛است آمده دستبه متفاوتی

 یریادگی ییتنهابه ،یبدن تیفعال به نسبت ماهر مدل ةمشاهد یتردست فیتکل کی در که دادند نشان

 تسهیل موجب ماهر مدل مشاهدة که دادند نشان( 18) همکاران و 2هورن. بخشدیم بهبود را فیتکل

 یادگیری برای که داد گزارش( 19) حاتمی. شود می کنندهمشاهده در هماهنگی کسبدر  ترسریع

و  قبادی. است یادگیری درحال الگوی مشاهدة از بهتر ماهر الگوی مشاهدة والیبال، سادة سرویس

 و ولفکردند.  تأکید ماهر مدل کارآمدی بر فوتسال، در پا بغل پاس روی پژوهش با( 20همکاران )

 برای که است آلایده الگوی یک از تصویری ،دارد ماهر مدل که مزیتی کردند ( بیان15) 3مورنل

  .کندمی فراهم فراگیرنده

 است ممکن مبتدی مدل که کردند بیان ایمقاله در( 3) همکاران و 4ماری استیبراین، افزون

 پژوهش در( 21) 5دین و بوچانان. کند تقویت ماهر مدل به نسبت را تریبزرگ و بیشتر هایاستراتژی

 نقش عمل تولید در است کنمم که را ادراکی افتراق مبتدی مدل یک مشاهدة که دادند نشان دیگری

 سطح ثیرتأ بررسی درمورد پژوهشی در( 22و همکاران ) عامریعرب .کندمی تسهیل کند، ایفا کلیدی

 سرویس یادگیری برای که ندداد نشان حرکتی مهارت یک انتقال و یادداری اکتساب، بر الگو تبحر

 و هاشمی .شودمی منجر یادگیری به یادگیری درحال الگوی و ماهر الگوی از استفاده بدمینتون بلند

 تفاوت آن، اصالح و خطا تشخیص ظرفیت در پیشرفت بر مهارت سطح اثر با ارتباط در( 23) فرخی

 .نیافتند مشاهده ماهر و یادگیری درحال یالگو گروه دو بینرا  داریمعنا

 یادگیری برای مبتدی و ماهر مدل دو هر از هایشانپژوهش در( 52،42) 6پروتیو و اندریوکس نیز اخیراا

 صورتبه ماهر و مبتدی مدل دو هر از استفاده که دادند نشان و کردند استفاده حرکتی تکلیف یک

 یک روی (26) 7پروتیو و فردرهبان پژوهش نتایج. شودمی یادگیری بیشتر بهبود به منجر ترکیبی،

 در ترکیبی صورتبه ماهر و مبتدی مدل دو هر استفادة که داد نشان نسبی بندیزمان الگوی تکلیف

 پژوهش، این دنبالبه .شود می یادگیری بیشتر بهبود به منجر تنهاییبه مدل، هر از استفاده با مقایسه

                                                           
1. Hayes  

2. Horn  

3. Wulf & Mornell   

4. Ste-Marie  

5. Buchanan & Dean 

6. Andrieux & Proteau 

7. Rohbanfard & Proteau 
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 فعالیت با ماهر و مبتدی مدل مشاهدة تلفیق داد نشان نیز آن نتایج که است شده انجام دیگری مطالعة

 .(24،25) کند ایجاد را بیشتری مدت طول با یادداری تواندمی تمرینی، کوشش دریک بدنی

 برای حرکتی هایمهارت یادگیری برای تمرینات نوع بهترین از یکی ایمشاهده یادگیری کهازآنجایی

 آمده دستهب زمینهدراین مختلفی هایپژوهش در که متفاوتی نتایج به توجه با و است مربیان استفادة

 استفاده یاآ. است ارجح افراد یادگیری در مدل کدام از استفاده که نیست مشخص درستیبه هنوز ،است

 -ماهر هایدلم ترکیب اخیر هایپژوهش براساس و ماهر مدل از استفاده یا ارجح است مبتدی مدل از

 درنهایت هک کرد تبدیل یثرمؤ شیوة به را اطالعات انتقال روش توانمی صورت این به زیرا، مبتدی؟

 هک است السؤ این به پاسخ دنبالبه حاضر پژوهش بنابراین، ؛نجامدبی مهارت موفق اجرای به

 چیست؟ حرکتی -شناختی ازنوع مهارت یک یادگیری برای مدل ارائة نوع ترینمطلوب
 

 پژوهش روش
 پژوهش این آماری شده بود. جامعةمتعادل هایآزمون طرح ازنوعتجربی طرح پژوهش حاضر، نیمه

گروه در نفر  10که  بودند از دانشگاه آزاد اسالمی تهران شرقسال( 25-19دانشجوی دختر ) 40

 10مبتدی و  -ماهر مشاهدةگروه در نفر  10مبتدی،  مشاهدةگروه  درنفر  10مدل ماهر،  مشاهدة

 از. شد استفاده( 27) 1تردستی مهارت آزمون از پژوهش، این در .گروه فعالیت بدنی بودنددر نفر 

. بگیرند یاد را توپیسه آبشاری تردستی 2«استیج» هایتوپ از استفاده با شد خواسته هاکنندهشرکت

 کنترل هشت عدد شکل به توپ پرواز مسیر در توپ سه ،هادست هماهنگی با آبشاری تردستی در

 .فضا خواهد بود در زمان یک در توپ دو ،آن در که شودمی

 ،سوم ةو مرحل اکتساب ،دوم ةمرحل ؛آزمونشیپ ،اول ةمرحل ة انجام شد:مرحل سهدر  این پژوهش

را  آزمونها هکنندشرکت ة، همیاهفتهپنج نیتمر هدور کیاز  شیپ ،آزمونشپیدر  ری و انتقال.داادی

 دیدندآموزش ها آن تنیس داده شد.ها سه توپ کنندهابتدا به شرکتدادند. انجام  قهیدق یکمدت به

توپ را در دست چپ خود نگه  کیخود )دست راست( و  یحیها را در دست ترجدو تا از توپکه 

 یزمان ةرا در دور یشتریب یتردست یهاکلیممکن تعداد سکه تاحد شدها گفته آن به .دارند

عدد هشت است  یشامل الگو یتردست کلیس کیشد که  فتهها گاتمام برسانند. به آنبه یاقهیدقیک

 گریجهت دست ددو توپ است )دست راست(، در یکه حاو یتوپ را از دست کی دیشروع با یو برا

از گرفتن توپ  و درست قبل گریجهت دست ددر باید زیتا سطح چشم پرتاب کنند. توپ دوم ن باایقرت

 نیا کردنکامل موفق شامل یتردست کلیس کی انجام شود. آخر تا صورتهمینبه اول پرتاب شود و

                                                           
1. Juggling 

2. Stage 
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انجام دهد.  افتیو شش در یکه فرد بتواند شش پرتاب متوالیطوربه ؛بوددو مرتبه  یبرا ندیفرا

 .دکامل کن را یتردست ةچرخ دوبارهناموفق از فرد خواسته شد  یهاشصورت تالدر

 بوددر هفته  یاقهیدق 25 ةجلس دومتشکل از  یاهفتهی پنجزمان ةدور کیاکتساب شامل  ةمرحل 

 میگروه تقس چهاربه  یطور تصادفبه هاکننده، شرکتجلسه نی(. در اولنیجلسه تمر 10مجموع )در

ی مبتد -ماهر یبیمدل ترک ةمشاهدگروه  ،ی. گروه مشاهدة مدل ماهر، گروه مشاهدة مدل مبتدشدند

 ی. براشداستفاده  کیپاناسون ییدئویو نیدورب کی از ،مرحله نیدر ا .فعالیت بدنی )کنترل(و گروه 

 یعمل تردست یهنگام اجرا یتردست مبتد کیتردست ماهر و  کیابتدا از  ،مشاهده یهاگروه

 دومدت بهدو بار و هر بار رو(، هرونتال )روبوسه توپ در صفحه ف ریمس شی. نوار نمادی شبردارلمیف

 کیسامسونگ با استفاده از  نچیا 29 ونیزیتلو ةصفح یحرکت رو یهاشی. نماداده شد شینما دقیقه

 ،ماهرمدل  کی ةهر جلسه را با مشاهد کیتفکمشاهده به یها. گروهداده شدند شینما ییدئویضبط و

مبتدی  -گروه ماهر .کردندرا شروع  یتوپآبشار سه یتردستعمل ی مبتد -، و مدل ماهرمبتدیمدل 

 کی زی. گروه کنترل ندقیقه مدل مبتدی را مشاهده کردند ، یکدقیقه مدل ماهر و سپس ابتدا یک

 مشاهدة از بعد .ندکرد همان مدت زمان مطالعه یرا برا یاصل فیمرتبط با تکلریغ یمطلب خواندن

 اگر. کرد دریافت را توپ سه کنندهشرکت هر ،(کنترل گروه در) خواندن تکلیف و هامدل

بازخورد استاندارد  کی اوآزمونگر به ، داشت یالؤاز آزمونگر س همشاهد یهاگروه از یاکنندهشرکت

 ؛یدکن یو آن حرکت را کپ یداوریب ادیمدل را به  یکن عمل تردست یسع مثال:) اددیم ییراهنما برای

دقیقه  20مدت ها به، همة آزمودنیدر هر جلسه .(.شودیممنجر  یدر تردست تیبه موفق نیا ،رایز

قه بعد از دومین دقی 10دقیقه بعد از اولین مشاهده و  10دادند. توپی را انجام میتمرین تردستی سه

 دریافت را اضافی و آشکار آموزش گونههیچ نیز( کنترل) بدنی فعالیت کردند. گروهمشاهده تمرین می

 یهاهفته انیپا در. داشتند مشاهده بدنی بدون تمرین ،دقیقه 20 زمان مدت همان در فقط. کردنمی

آزمون عمل تردستی را  قهیدق کآزمون یهمانند پروتکل پیشها کنندهشرکت ةاول، سوم و پنجم، هم

 .کردنداجرا بدون بازخورد 

 هر توسط اجراشده موفق تردستی هایچرخه تعداد کل تردستی عملکرد مقیاس پژوهش، این در

 یادداری و پنجم سوم، اول، هایهفته پایان در آزمون آزمون،پیش) آزمون جلسات طی کنندهشرکت

 شش کنندهشرکت که دفعاتی تعداد شمارش برمبنای موفق هایچرخه دفعات مجموع. بود( انتقال و

با  آن در که شدمی محاسبه کرد، می کامل استاندارد سری یا آبشار یک در را متوالی دریافت و پرتاب

 ایکنندهشرکت اگر. رسیدمی پایان به کننده که همان دست ترجیحی بود شروع دست در توپ، اولین

 شد؛می متوقف محاسبه فرایند و شدیم تلقی خورده شکست سیکل دادمی دست از را توپ یک کنترل
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 کرد،می کامل صحیح ترتیب و نظم با را موفق دریافت و پرتاب 66 ایکنندهشرکت اگر برای مثال،

 هاکنندهشرکت همة جلسه آخرین از بعد هفته یک آخر، مرحلة در (.27) کرد می دریافت را 11 امتیاز

 بازخوردی هیچ بدون را آزمونپیش جلسة پروتکل همان و بازگشتند مجدداا یادداری نهایی آزمون برای

 کوچک هایتوپ با هاآزمودنی کهترتیببدین ؛شد گرفته انتقال آزمون بعد، روز و کردند اجرا

 .کردند اجرا را آزمونپیش پروتکل بازخوردی هیچ بدون و دقیقه یک مدتبه دستیفوتبال

 

 نتایج
 بدنی الیتفع گروه و مبتدی -ماهر مبتدی، ماهر، مدل مشاهدة گروه چهار از آمدهدستهب یهاداده

 نتقالا و ارییادد آزمون شامل که آن از بعد هفته یک ،همچنین و اکتساب دورة هفته شش درطول
 .شدند تحلیل ،بود

 یبرا 1راههیک یانسوار یلاز تحل .آمددستبه( گیریاندازه دورة) شش × (گروه) چهار ازطریق هاداده
 استفادهو انتقال  یادداری ،اکتساب یریگگروه و سه دوره اندازه چهار ینب یدارآزمون تفاوت در معنا

 اینکه شدنمشخص برای. شد استفاده 2موچلی کرویت آزمون از واریانس، تحلیل معنادارشدن با .ندشد
 باو  شد استفاده 3توکی و شفه تعقیبی نآزمواز  ،دارد وجود هاگروه از یککدام دربین تفاوت

 سطح .شد استفاده آزادی درجات تعدیل برای 4گیزر -هاوس گرین روش از ها،واریانس معنادارنشدن
اس.  افزارنرم از استفاده با هادادهو  شد گرفته درنظر  > P 0.05 آماری هایتحلیل تمام برای داریمعنا

 .ندشد تحلیل 17 نسخة 5پی. اس. اس.
 استفاده مکرر هایاندازه با سواریان تحلیل از ،حرکتی -شناختی تکلیف اکتساب نتایج با ارتباط در

 جدول در نآ نتایج که شد استفاده هاواریانس برابری تعیین برای موچلی کرویت آزمون از اابتد. شد
 .است آمده شمارة یک

 

 یموچل تیکرو آزمون جینتا -1 جدول

فاکتور اثر درون آزمودنی  آزادی درجة خی دو تقریبی 
سطح 

 معناداری

 84/735 000/0 حرکتی -شناختی تکلیف

* P < 0.05   

                                                           
1. ANOVA 

2. Test of Sphericity Mauchly 

3. Test of Scheffe & Tukey 

4. Greenhouse-Geisser 

5. SPSS 
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 با ،تیجهندر ؛(P=0.000) نشد برآورد هاواریانس برابری فرض شمارة یک، جدول نتایج درنظرگرفتن با

 شد فادهاست آزادی درجات تعدیل برای گیزر -هاوس گرین روش از ها،واریانس نشدنبرآورد به توجه

 . است آمده شمارة دو جدول در آن نتایج که
 

 مکرر هایگیریاندزه با واریانس تحلیل نتایج -2 جدول

 آمارة

 تغییر منابع
 مجموع

 مربعات 
 درجات

 آزادی 
  میانگین
 مربعات

 Fارزش 
سطح 

 معناداری
 اثر اندازه

 95/2 *046/0197/0 45/37 3 35/112 گروهیبین
 000/0712/0* 88/88 28/939 48/1 35/1390 گروهیدرون
 142/0 102/0 99/1 05/21 44/4 50/93 تعاملی اثر

* P < 0.05   
 

 امر نیا .(P=0.046) استدار امعن یگروهنیب هایدهد که آزمون اثرینشان م شمارة دوجدول  جینتا

 از ،همچنین .دارد وجود یدارامعن تفاوت اکتساب در ،حاضر پژوهش گروه چهار در که دهدمی نشان

نشان  یگروهنیب یبیآزمون تعق جینتا .شد استفاده یگروهنیب هایاثر یبرا یتوک یبیتعق آزمون

 بنابراین، ؛(P=0.046)وجود دارد  یداراتفاوت معن یبدن تیو فعال یمبتد یهاگروه نیدهد که تنها بیم

 تیفعال گروه با سهیمقا در بالتری نیانگیم یمبتد گروه که دهدیم نشان نیانگیم تفاوت ةمشاهد

 .(P=0.05) دارد یبدن

 ؛ زیرا،نداردراهه وجود کی یبه آزمون آنوا یازین آزمونشیپ در یگروهنیب اختالفات ةسیمقا یبرا

 دیگر از ا وجود ندارد.هگروه نیب یتفاوت بنابراین، ؛دست آمدها صفر بهگروه ةافراد در هم ةهم نیانگیم

 (P=0.001) است دارمعنا گروهیدرون اصلی اثر که است این شمارة دو جدول نتایج
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 ها گروه در اکتساب یهاآزمون و آزمونشیپ نیانگیم -1 شکل

 

 که داد نشان یادداری مرحلة در هاگروه عملکرد مقایسة برای راههیک یآنوا تحلیل نتایج

 گروه چهار در دهد کهنشان می امر این. (P = 0.028) است دارمعنا گروهیبین اثرهای آزمون

 آزمون نتایج. دارد وجود حرکتی -شناختی تکلیف یادداری در داریمعنا تفاوت حاضر، پژوهش

 .(شمارة سه جدول) دارد وجود هاگروه از یککدام دربین تفاوت که دهدمی نشان نیز تعقیبی

 
 

 راههکی واریانس تحلیل نتایج -3 جدول

تغییر منابع آمارة  سطح معناداری Fارزش  مربعات میانگین آزادی درجات مربعات مجموع 

 028/0 41/3 75/81 3 27/245 گروهی بین

- - 94/23 36 10/862 گروهی درون

 - - - 39 37/1107 کل

* P < 0.05   
 

 یادداری آزمون در مبتدی و بدنی فعالیت هایگروه بین که داد نشان تعقیبی آزمون نتایج

 میانگین تفاوت مشاهدة و هامیانگین مقایسة. (P = 0.053) دارد ودوج داریمعنا تقریباا تفاوت
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 تفاوت دیگر، موارد در. بود برخوردار بالتری میانگین از مبتدی گروه که دهدمی نشان

 .نشد مشاهده داریمعنا

 

 

 

 

 

 
 هاگروه در یادداری آزمون و آزمونپیش میانگین -2 شکل

 

 بیشتر هاآن آزمونپیش میانگین از هاگروه همة یادداری آزمون ،دهدمی نشان بال شکل طورکههمان

 ها در مرحلةراهه برای مقایسة عملکرد گروهی یکنتایج تحلیل آنوا .بود صفر اینجا در آزمونپیش. بود

 که دهدمی نشان امر این. (P = 0.057) نیست دارمعنا گروهیبین اثرهای آزمون که انتقال نشان داد

 جدول) ندارد وجود حرکتی -شناختی تکلیف انتقال در داریمعنا تفاوت حاضر، پژوهش گروه چهار در

 (.شمارة پنج
 

 راههکینتایج تحلیل واریانس  -5 دولج

تغییر منابع آمارة  ریاسطح معناد Fارزش  مربعات میانگین آزادی درجات مربعات مجموع 

 057/0 74/2 83/50 3 50/152 گروهیبین

- - 52/18 36 00/667 گروهیدرون

 - - - 39 50/819 کل

* P < 0.05   
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 هاگروه در دارییاد آزمون و آزمونپیش میانگین -3 شکل

 

آزمون انتقال در گروه  یانگینها صفر بودند. مآزمونیشپ ،دهدیم نشان شمارة سهکه شکل طورهمان

 از یشترب یدر گروه مبتد انتقالآزمون  یانگینبود و م ی دیگرهاگروهکمتر از  یمبتد -ماهر یبترک

 .بود ی دیگرهاگروه
 

 گیرینتیجه و بحث

 -ماهر بیترک ای یمبتد ماهر، یامشاهده یهامدل از کیکدام که بود نیا نییتع حاضر پژوهش هدف

 نشان حاضر پژوهش جینتا. دنبخشیم بهبود را یتردست یحرکت -یشناخت مهارت یریادگی ،یمبتد

 ی دیگرهاگروه به نسبت یمبتد مدل ةمشاهد ،انتقال و یادداری اکتساب، ةمرحل سه هر در که داد

 .بود معنادار گرید ةمرحل دو در انتقال ةمرحل جزبه یبرتر نیا و داشت یبرتر

 مدل ةمشاهد یبرتر بر یمبن (3، 9، 21، 31-28) یقبل هایپژوهش جینتا با پژوهش نیا جینتا 

 پژوهش با مشابه پژوهشی در( 27) همکاران و 1مینی. دارد یخوانهم هامهارت یریادگی در یمبتد

 2هیروز .است سودمندتر یتردست فیتکل چون یفیتکل یریادگی در یمبتد مدل که ندداد نشان حاضر

 سودمندی ،دودستی هماهنگی جدید الگوی یادگیری با رابطه در پژوهشی در نیز( 28) همکاران و

 مکرر و بزرگ خطای کاربردنبه مستعدمبتدی  یک کهازآنجایی .دادند نشان را مبتدی مدل از استفاده

                                                           
1. Meaney 

2. Hirose 
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 هاآن یادگیری و اشتباهات این تشخیص برای بیشتری شانس کنندهمشاهده است، ماهر یک به نسبت

 بنابراین، ؛شودمی مسئله حل درگیر ترفعال هایشیوه با گرمشاهده کهمعنابدین ؛(9) دارد

 که است آن اصالح و خطا کشف به قادر شناختی هایفعالیت از تعدادی مشارکت با کنندهمشاهده

 اینکه برای خوبی الگوی مبتدی مدل یعنی ؛(31) دارد اهمیت بسیار یادگیری فرایند در مسئله این

 تکلیف احتمالا کند،می مشاهده را مبتدی مدل یک فرد کهزمانی ولی ؛نیست بدهد، انجام باید چه فرد

 که اندداده نشان مطالعات. گیردمی یاد خطا اصالح هایممکانیس و خطا تشخیص بهبود ازطریق را

 ،درنتیجه ؛(16) دهدمی افزایش سازیمدل فرایند دربین را شناختی هایکوشش یادگیری درحال مدل

 شدهمشاهده تکلیف بهتر یادگیری و مجدد تولید به را کنندهمشاهده شناختی هایکوشش سودمندی

 چه که فهمممی من اندازد.می بال بسیار را توپ کندمی پرتاب را توپ او وقتی» عبارت. دهدمی سوق

 را کاری چه بفهمم که کندمی کمک من به دهدمی انجام غلط او وقتی و بدهم انجام نباید را کاری

 تکلیف شناختی بازنمایی سطح،هم مدل یک کنندةمشاهده که دهدمی نشان «بدهم انجام نباید

 بیشتری معنادار اطالعات شاید داد، انجام نباید را کاری چه اینکه دانستن. کندمی آسان را تردستی

 یتعداد با حاضر پژوهش. (27) کندمی بیان دهد انجام را چیزی چه اینکه دانستن از مبتدی برای را

 یخوانهم ،دادند نشان را ماهر مدل یسودمند که (34-19،20،31) یقبل ةشدانجام هایپژوهش از

 در یقبل هایپژوهش زا یتعداد با حاضر پژوهش نداشتنمطابقت علت است ممکن بنابراین، ؛ندارد

 از متفاوت بودنیحرکت ای یشناخت زانیم ازنظر است ممکن که باشد مختلف فیتکال از استفاده

 و 2ابود -ال و کرد کار یبندزمان فیتکل کی یرو (32) 1ولشر ،مثالعنوانبه ؛باشد حاضر پژوهش

 دادند نشانمطالعه  دو هر .دادند انجام دارت فیتکل در یریگهدف درزمینة پژوهشی را (33) همکاران

 فوتسال در پا بغل پاس فیتکل را درزمینة پژوهشی( 20) یقباد. ددار یشتریب یسودمند ماهر مدل که

 و پورسوزنده و( 19) همکاران و یحاتم. داد نشان را ماهر مدل یسودمند مشابه جینتا و داد انجام

 دیتأک ماهر مدل یسودمند بر و دادند انجام بالیوال سیسرو درزمینة پژوهشی را( 35) همکاران

 فیتکل کی در که دادند نشان حاضر مطالعة با مشابه پژوهش در (27) همکاران و 3سیه. کردند

 با .بخشدیم بهبود را فیتکل یریادگی ییتنهابه ،یبدن تیفعال به نسبت ماهر مدل ةمشاهد یتردست

 بر یلیدلاین مورد  است ممکن ،است نشده استفاده یمبتد مدل ازآنها  پژوهش در نکهیا به توجه

 مشاهدة در درگیر هایدفراین حاضر پژوهش نتایجطبق  بنابراین، ؛(27) باشد آن نداشتنیخوانهم

                                                           
1. Welsher 

2. Al-Abood 

3. Meaney 
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 افزایش سازیمدل فرایند دربین را شناختی هایکوشش مبتدی مدل مشاهدة که دندهمی نشان مدل

 سود مسئله حل فرایند از که سازدمی قادر را کنندهمشاهده (؛ بنابراین،16، 30، 31، 37) دهدمی

 الگودهی فرایند درسراسر احتمالا شود،نامیده می «شناختی کوشش» دراصطالح که پدیده این. بردب

 به را مسئله حل فرصت و کندمی آماده را کنندهمشاهده تمرین درطول مبتدی مدل و افتدمی اتفاق

 با نیز و دارد خوانیهم هاپژوهش از تعدادی با که حاضر پژوهش نتایج به توجه (. با38) دهدمی او

 1لند ویگ و برگ وین نظر براساس گفت توانمی ،ندارد خوانیهم قبلی هایپژوهش از تعدادی نتایج

 یهافرصت ،یجهنتد و درنکنیاز اطالعات را فراهم م یمختلف انواع متفاوت یفتکال ینکهایلدلبه ،(39)

 تکلیف، مهم عناصرکه  یدرس یجهنت ینتوان به امید، نکنیم یزیرذهن طرح ییبازنما یرا برا یمختلف

 یادگیری تکالیف که داد نشان 1986 سال در آدامز. دندار یبستگ مطالعهمورد یبه مهارت حرکت

 کرد بیان آدامز. بندیزمان تقاضاهای مانند ؛نیستند مشاهدهقابل که هستند عناصری شامل حرکتی

 برقرار ارتباط مدل مسئلة حل هایفعالیت با تواندمی از اجرا حاصل باز خورد ازطریق کنندهمشاهده که

 کاهش را خطاهایش و کندمی کپی را ماهر مدل کنندهشرکت که عقیده این ،برعکس و کندمی

 در تجربه کردنفراهم با یادگیری برای واقعاا  است ممکن مبتدی هایمدل وسیلةهب خطاها دهد،می

 (.16) دنباش مفید هاآن اصالح و خطا تشخیص

 نتایج هامدل سودمندی دربارة مختلف هایپژوهش چرا که باشد مناسبی دلیل تواندمی مسئله این

 اطالعات به دسترسی به نیاز یادگیری برای مختلف تکالیف اگر بنابراین، ؛اندداده نشان را متفاوتی

 نیز تیحرک -شناختی تکالیف درمورد مسئله این که کرد گیرینتیجه چنین توانمی ،دارند مختلف

 است ایگونهبه حرکتی -شناختی تکلیف یادگیری برای موردنیاز اطالعات کهمفهومبدین .است صادق

 و شودمی منتقل فرد به بهتر دیگر هایمدل به نسبت مبتدی مدل ارائة توسط ضروری اطالعات که

 معلمان و مربیان که شودمی پیشنهاد ؛ بنابراین،دارد بیشتری سودمندی دیگر هایمدل ارائة به نسبت

 بیشتری قتد ،دارند را آن آموزش قصد که مهارتی نوع به توجه با هامدل از استفاده در بدنیتربیت

 نمعلما تی،حرک -شناختی تکالیف چون تکالیفی یادگیری در که شودمی پیشنهاد ،مثالعنوانبه کنند؛

 استفاده دیمبت مدل از آموزش خود در تر،سریع بازدهی و بیشتر سودمندی برای بدنیتربیت مربیان و

 .کنند
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Abstract 
The aim of this study was compared the effect of observation of novice, expert, 

and mixed models, in motor- cognitive task learning for 3-ball cascade juggle. 

The participants were 40 female students aged 19 to 25 who had never juggling. 

They were divided in to four matched groups after pre-test: novice model 

observation group, expert, mixed and physical practice group. Expert model 

observation group watched a video executing the skill by a skilled person. 

Novice model observation group watched a video executing the skill by a novice 

and mixed model watched both videos. The research was done in six weeks. 

Three phases were down, pree test, acquisition, retention and transfer. Data were 

analyzed with repeated measures ANOVA (P<0.05). There was used of 

mauchly's test of sphericity, Scheffe post hoc test, tukey test and greenhouse 

geisser test too. The result was show that novice model observation was better 

than other groups during the acquisition, retention and transfer phase but in the 

transfer test it was not significant. Finally, this research is show that the use of 

novice model is Beneficial for motor-cognitive skills learning. 
 

Keywords: Motor Learning, Observational Learning, Acquisition, Retention, 

Model Demonstration, Juggling 
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