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 چکیده

يادگیری بر اکتساب حالی ماهر و دردهبخشی دو نوع الگومقايسة اثر پژوهشهدف از اين 

 هاکنندهشرکتهای دينامیکی الگوی هماهنگی و دقت مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بود. ويژگی

(n=40 )های کنترل، الگوی ماهر، الگوی تصادفی در يکی از گروه طوربه آزمونپس از اجرای پیش

کوششی  37 چهار هفته و هر هفته سه جلسةمدت بهو  يادگیری و تمرين بدنی قرار گرفتندحالدر

حرکات آزمون يادداری به عمل آمد.  ،تمرين ةساعت پس از پايان دور 72به تمرين پرداختند. 

 نندهکشرکتهای آنالیز حرکتی ثبت و تحلیل شدند. نمرات زاوية آرنج اجرای هر دوربین ةوسیلبه

)جلسات تمرين( میانگین نمرات  3 ×)گروه(  2با الگوی ماهر مقايسه شد. نتايج تحلیل عاملی مرکب 

Z  هاکه همة گروهفیشر حاصل از همبستگی عملکرد زاوية آرنج افراد در هر گروه با مدل نشان داد 

های الگوی بین گروه. نداههای تمرين بهبود معناداری در عملکرد داشتگروه کنترل طی روز جزبه

 ،اما در آزمون يادداری ؛تفاوت معناداری وجود نداشت يادگیری در مراحل اکتسابحالماهر و در

يادگیری بهتر عمل کرد. بررسی نمرات دقت نشان داد که بین دو گروه الگودهی حالگروه الگوی در

بنابراين  ؛(P=0.07از مراحل اکتساب و آزمون يادداری تفاوت معناداری وجود نداشت ) يكیچدر ه

و  ندمؤثرگفت هر دو روش الگودهی برای يادگیری  توانمی پژوهشهای اين يافتهبا توجه به 

 .ندتهسای های دينامیکی نسبت به نمرات دقت، معرف بهتری از اثربخشی يادگیری مشاهدهويژگی
 

 رکتح ة، کینماتیك حرکت، نوع الگو، هماهنگی حرکت، نتیجایمشاهدهيادگیری  واژگان کلیدی:

                                                           
 :Entezari.zahar66@yahoo.com                                                             Emailمسئول ةنویسند* 



 3131بهار  ،13رفتار حرکتی شماره                                                                                                           32

 مقدمه

ات و تجربی قادر به استفاده ازها انسان اگرتصور کنید  ؛ستاساسی در موجودیت ما ییادگیری بخش

این حقیقت که ما قادر به اکتساب دانش و  !افتادچه اتفاقی می خود نبودند، ةگذشت تتمرینا

ها یند یادگیری در انسانابردن به فردر پی پژوهشگرانمندی های جدید هستیم منجر به علاقهمهارت

تقلید از یک مدل مثل والدین، معلم و یا مربی که در حال  های آموزشی شده است.طراحی برنامهو 

های های رایج روزمره است که اکتساب مهارتیندایکی از فر ،دادن یک الگوی حرکتی استنشان

اجتماعی در زمینة تقلید  ـ روانی یهاپژوهشتدای ظهور . از اب(1)کند حرکتی را تسهیل می

 هوش مصنوعیهای جدید نوروبیولوژیکی، روباتیک و ( تا بررسی1292، 2؛ باندورا1221، 1)هامفری

ای انجام شده است یادگیری مشاهده ةهای تجربی زیادی در حیط(، آزمون2003و همکاران،  3)کال

ه ب ؛های شناختی و بدنی استهای عصبی مشابه در روشمکانیسم، ت یادگیریلع احتمالاً. (2-4)

که الگوی فعالیت مغز را در طول تصویرسازی، مشاهده و اجرای  ایشناختیهای عصبپژوهش تصریحِ

خچه، و محرکتی ، قشر پیشیمکمل حرکتنواحی فعال مغز مانند ناحیة  ، بیناندکردهواقعی بررسی 

 مؤثرو یک روش  شودمیای های آینهروننُ یسازفعالیک عمل باعث  ة. مشاهدهمپوشی وجود دارد

در مراحل اولیه، یادگیری مهارت حرکتی  کمدستِ ؛تمرینی برای یادگیری تکالیف حرکتی جدید است

و همتای حرکتی شده کردن عمل دیدهای است که توانایی مغز را در جفتآینه هایمکانیسمبر عهدة 

 .(5) دآورگر فراهم میآن در مغز مشاهده

هستند،  ذاراثرگیی که بر تمرین بدنی رهایمتغدر یک سطح رفتاری نیز، ثابت شده است که بسیاری از 

(، 1295) 5(، اسکالی و نیوول1220) 4لی و وایت. (9) دارند ایمشاهدهر سیستم یادگیری باثر مشابهی 

 دادند ( نشان2007) 9هاجز و هایس و (2009و همکاران ) 7(، شیا2005، 2004) 9و بدتز بلندین

 انجام رد فرد که است آنهایی با مشابه ،ایمشاهده تمرین با مرتبط شناختی هایفعالیت برخی حداقل

 ؛دو دیدگاه اساسی متفاوت در این زمینه ارائه شده است .(12-7) شودمی درگیر آنها در بدنی تمرین
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مطرح شد. این نظریه  1290 ةبندورا است که در اواخر ده 1یادگیری اجتماعی ةنظریدیدگاه اول 

( تغییر نام پیدا کرد. طبق 1299)بندورا،  2وساطت شناختی ةبعدها بیشتر بسط داده شد و به نظری

. پیشنهاد بندورا این بود که شودمی آموختهنظر بندورا اکثر رفتارهای انسان از طریق مشاهده 

فعالیت  زیرا ؛ذخیره کنند 3های سمبلیکرمز صورتبهرا  ایمشاهدهاطلاعات  باید هایادگیرنده

شده مملو از جزئیات نامربوط است که موجب محدودشدن کارایی کدهای ادراکی در یادداری مدل

 ایحافظهد، سپس تصویر نده. این رمزها اساس یک تصویر ذهنی را در حافظه شکل میشودمی

. برای اجرای مهارت، رودمیراهنمایی برای اجرای مهارت و معیاری برای کشف خطا به کار  عنوانبه

کنترل حرکتی مناسب ترجمه کند  رمزهایرا بیابد و سپس آن را به  ایحافظهابتدا فرد باید تصویر 

 رکد یادگیرنده الگو، مشاهدة طریق از که کندمی استدلال چنین بندورا تا حرکت عضو میسر شود.

. دیدگاه (13) دهدمی شکل تصحیح مرجعِ یک آن اساس بر و دهد انجام باید را کاری چه کندمی

 (1272گیبسون ) 4ادراک مستقیم بینایی ةبر اساس ایداست که ( 1295اسکالی و نیویل )دیدگاه  ،دوم

شنهاد پیاین پژوهشگران . کرده استمطرح  ایمشاهدهاز یادگیری  ی رامتفاوت برداشت شکل گرفته و

حرکت  برای آغاز و راهنمایی لازماطلاعات  همةموجود در محیط حاوی  هاینشانهآنجاکه د که ازدادن

ستقیماً د متوانمینیازی به بازنمایی شناختی از حرکت نیست و دستگاه بینایی  گونههیچ ،ندهست

اسکالی  5طبق دیدگاه پویای الگودهی مختلف بدن را فراهم آورد. هایقسمتاساس هماهنگی و کنترل 

به ادراک اطلاعات حرکت نسبی  ،مدل ة( تغییرات در رفتار حرکتی پس از مشاهد1295و نیوول )

ود. شطلاق میزمانی خاص بین و درون اعضا ا ـ وابسته است. واژة حرکت نسبی به ارتباطات فضایی

قش ن مؤثرترین آن را بنا نهادند ـکه اسکالی و نیویل ـ  ایمشاهدهی یادگیری پژوهشآنچه در ادبیات 

ز ا هاییجنبه ،شوندمیاطلاعاتی که از طریق مشاهده کسب  بیشترِرا ایفا کرد، این ایده بود که 

 هایپژوهشدعی بودند در اکثر ( هستند. اسکالی و نیوول مهااندامهماهنگی )مثل حرکت نسبی بدن و 

ی بندی یک الگوی هماهنگ، از تکالیفی استفاده شده است که تنها در مقیاسایمشاهدهیادگیری  ةحوز

ه این مسئلدلیل، همینبه ؛اندبودهدرگیر  است ـ حرکتی فرد وجود داشته ةکه از قبل در گنجینـ 

 ،دیدگاه پویای الگودهی اسکالی و نیوولبر اساس  مشاهده شده است. موجب محدودشدن اثرگذاریِ

ها در یک تکلیف حرکت بین دست شده )مثلنسبی از عمل نشان داده گر اطلاعات حرکتمشاهده

                                                           
1. Social Learning Theory 
2. Cognitive Mediation Theory 
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3. Direct Perception View of Vision 

4. Dynamic View of Modeling 
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، 1دونالدمکقیود دستورالعملی )نیوول و  عنوانبهکند که این اطلاعات سپس ( را دریافت میکاریدست

کنند الگوی هماهنگ عملکردی ایفای نقش می ( در سازماندهی1220، 2( یا اطلاعاتی )وارن1222

(14). 

الگودهی در مراحل مختلف یادگیری حرکتی  یاثربخشروشنی از  بینییشپدیدگاه پویای الگودهی، 

سوگیری در جهت تأکید بیشتر  ،این زمینه هایپژوهشدر ادبیات گستردة که یدرحال ؛ارائه داده است

 هایی که دینامیک)مثل، دقت اجرا و یا نمرات خطا( تا بر اندازهبوده است حرکت  اینتیجههای بر اندازه

بچمن دیده شد که در  پژوهش . این تمایز در(19،15)کنند هماهنگی( را منعکس میحرکت )مثل 

های کیفی نشان داده است که دینامیک حرکات )فرم( در مقایسه با نتیجة آن با استفاده از روش

 3کولا و لیتلزها در آزمایش مکیافته. این (17)حرکات، مقیاس بهتری برای اثربخشی الگودهی است 

. در شرایط تکلیف یکسان، الگوی حرکت پس از مشاهده نسبت به کنترل (19)شد  تأیید( نیز 1292)

 یانتیجهی م  های ککه تفاوت معناداری بین شرایط مشاهده و کنترل در دادهحالیدر ؛برتری داشت

یری ای در مراحل اولیة یادگتمرین مشاهده اگرچهتفسیر کرد که  گونهاینتوان می ،بنابراین ؛دیده نشد

مؤثر است، این اثر مثبت ممکن است  ـ که فرد در تلاش برای کسب الگوی مناسب هماهنگی استـ 

 های دینامیک حرکت باشد تا نتیجة حرکت.کسب اندازه ةیجدرنت

ای را به خود اختصاص داده است مشاهده هایپژوهشاما مبحث مهم دیگری که بخش اعظم ادبیات 

وزش آم منظوربهالگوی ماهر  یکاز شود. معمولاً مربیان است که به فرد نمایش داده می «نوع الگویی»

الگوی عنوان با کنند. راهبرد دیگری های حرکتی جدید به فراگیران مبتدی استفاده میمهارت

. در کشدپرسش می بهیادگیری نیز توسعه یافته است که استفادة مربیان از الگوی ماهر را حالدر

 به دستگر شناختی از چگونگی اجرای مهارت اما مشاهده ،یابدتقلید عمل بهبود می ،الگوی ماهر

گر قرار یار مشاهدهپردازش در اخت برایزیرا الگوی ماهر اطلاعات کمتری را در مورد خطا،  ؛آوردنمی

یی که در هامدل، در گذشته فرض بر این بود که مؤثراما در ارتباط با نوع الگودهی  ،(12) دهدمی

تنها در این  زیرادر مهارت مورد نظر بسیار ماهر باشند، د یبا حتماً ،ندروبه کار میجهت یادگیری 

ین . اکنندیمگرها اطلاعاتی دربارة چگونگی اجرای صحیح تکلیف دریافت صورت است که مشاهده

یادگیری ی درحالهامدلبار از . او برای اولین(20)است ( به چالش کشیده 1299) 4آدامز رافرضیه 

در بلی ق ةتجرب گونههیچکه حالیدر ،پرداختندیمبه تمرین تکلیف موردنظر  هامدلاستفاده کرد. این 

 پژوهش. نتایج (21) دادگسترش  را این دیدگاه( 1220کیرد )کولا و داشتند. سپس مکآن ن مورد

                                                           
1. Newell & McDonald 

2. Warren 

3. McCullagh & Little 

4. Adams 
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یادگیری به همراه بازخورد را دیده بودند برتر از افرادی حاکی از این بود که افرادی که مدل درحال آنها

ا ند امه بودمشاهده کرد را یادگیریدرحالیی که مدل آنهاارائه شده و یا  آنهابودند که مدل ماهر برای 

کولا و کیرد چنین تفسیر مک آدامز و همچنین رااز دیدن بازخورد اجرای مدل محروم بودند. این یافته 

 یندهاییاگرها قادرند در فری مختلف، مشاهدههادقتاجراهایی با  ةد که با دریافت بازخورد دربارکردن

ودشان خمرجع تصحیحی را توسعه دهند که  توانندیم یجهدرنتمشابه با تمرین جسمانی درگیر شوند و 

 سطح مهارت تأثیر ةشماری در زمینبی هایپژوهش. کنندمیاستفاده آن در هنگام اجرای تکلیف از 

(، 1279و همکاران ) 2( مارتنز1273) 1های لندرز و لندرز، پژوهشمثالرای بالگو انجام شده است. 

و همکاران  3( و زتو1320(، صباغی و همکاران )1394(، اصلانخانی و همکاران )1220یرد )کولا و کمک

عامری عرب(، 1224) 4اما هبرت و لندین ؛(25-22)که الگوی ماهر بهتر است  اندداده( نشان 2002)

( به این نتیجه رسیدند 2009) 5باوردی و لوری( و 1321و همکاران ) یرمرادیانپ(، 1393و همکاران )

 .(22-29)شوند یادگیری به یادداری بهتری منجر میدرحالهای خودالگودهی و الگوی که روش

 درسینمبه نظر  یطورکلبهمروری خود بیان داشتند که  ةماری و همکارانش در مقال، استهیتدرنها

ی عملکرد بدنی تفاوت زیادی وجود داشته باشد، اما وجود هااندازهیادگیری در درحالبین مدل ماهر و 

یادگیری ممکن درحالی هامدل ینهمچنیادگیری اهمیت دارد. درحالی مبتدی و هامدلبازخورد در 

 .(30)تشویق کنند  هایاستراتژاست بیشتر از مدل ماهر افراد را به استفاده از 

مرور  ،خوردبه چشم می هاپژوهشالگو در  ةهایی که در مورد انتخاب نوع ارائبا در نظر داشتن تردید

 یخشاثربها برای بررسی دهد بیشتر این پژوهشنشان می اندی که در این زمینه انجام شدههایپژوهش

رسد با توجه به نظریات که به نظر میحالیدر ؛اندنمرات دقت پرداخته ةنوع الگودهی تنها به مقایس

نها اشاره شد، الگودهی بیشتر در مواردی که تر به آای که پیشموجود در رابطه با یادگیری مشاهده

انواع الگودهی  ةاست و در سنجش و مقایس اثربخش ،فرد باید الگوی جدید هماهنگی را کسب کند

اضر، ح پژوهشدر  ،بنابراین ؛حرکت ةنه نتیج ،د الگوی حرکت استشونیز متغیری که باید ارزیابی 

های کینماتیکی در اجرای پرتاب آزاد به ثبت اندازه قرمزمادونهای محقق با استفاده از دوربین

ی های کیفی مربوط به الگوتغییرات در اندازه اًدقیقتوان بسکتبال پرداخته است که از طریق آن می

 ایمشاهدهدو روش تمرینی  یاثربخشتر د و به مقایسة صحیحکر یبررسی کم  صورتبهحرکت را 

 داخت.یادگیری( پردرحال)الگودهی ماهر و 

                                                           
1. Landers & Landers 

2. Martens 

3. Zetou 

4. Hebert & Landin 

5. Baudry & Leroy 
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 پژوهش روش

 تجربی بود که به شیوة آزمایشگاهی و در طول چهار هفته انجام شد.پژوهش حاضر از نوع نیمه

ان بودند دانشگاه شهید بهشتی تهر بدنیتربیتدانشجویان کارشناسی غیر  پژوهشاین کنندگان شرکت

نفر( انتخاب  22نفر( و پسران ) 19و از هر دو جنس دختران ) در دسترس صورتبه آنهانفر از  40که 

تدی همة افراد مب ؛ ضمناً ندداشتبینایی طبیعی  ینهمچنو  ندبود دستراست کنندهشرکتشد. افراد 

 پرتاب آزاد بسکتبال را نداشتند. ةتجرب کنندگانشرکتاز  یکیچهو  بودند

 جام شد.آزمایشگاهی ان ةبال بود که در فضای بستپرتاب آزاد بسکت پژوهشتکلیف موردنظر برای این 

یادگیری را درخواست شد تا اجرای یک مدل ماهر یا درحال ایمشاهدههای گروه کنندگانشرکتاز 

هنگام اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال مشاهده کنند. پس از روزهای تمرینی هریک از افراد در 

دند. عملکرد فرد در حین پرتاب کربدنی  صورتبهو  ندآزمون اکتساب همان روز شرکت کرد

قیاس  آنالیز و منظوربهحرکتی ضبط شد و  وتحلیلیهتجزی هانیدورب وسیلةبههای اکتساب کوشش

انعکاسی )دو  نشانگر، هفت هاداده. برای ثبت شداستفاده  هااز آن فیلمکینماتیک حرکت الگو 

ر ها بر روی نقاط آناتومیکی زینشانگرقرار داده شد. این  ( بر روی مفاصل، مشابه با الگومترییسانت

 4)لگن(، زائده آخرمی 3)زانو(، برجستگی خاصره 2)مچ(، کندیل خارجی ران 1قرار داده شدند: قوزک پا

)مچ( و سر دیستال استخوان  9زند اعلا اییزهن)آرنج(، زائده  5شانه )شانه(، اپی کندیل خارجی زند اعلا

 منظوربهن ثابت و متحرک ها هر دو کالیبراسیو)انگشت(. پیش از شروع ثبت داده 7دستیاول کف

کردن خطا در لنزهای کوچک ینهمچندید هر دوربین و تعیین موقعیت و جهت حجم فضای قابل

 ها، صورت گرفت.دوربین

 آنهانایی بی بودنو اطمینان از نرمال در دسترسگیری کنندگان با توجه به نمونهپس از انتخاب شرکت

یادگیری، تمرین بدنی و همچنین نداشتن هرگونه ناهنجاری حرکتی در چهار گروه الگوی ماهر، درحال

 شده کنندگان در نظر گرفتتوجیهی برای شرکت ةو کنترل قرار گرفتند. در ابتدای آزمایش، یک جلس

گذاری با توجه به اهداف نشانگریند افر با هدف مطالعه و نحوة اجرای آزمون آشنا شدند. سپس آنهاو 

آزمون اجرا کردند. پیش عنوانبهها سه کوشش را آزمودنی ةهمحاضر صورت گرفت.  ةمطالع

 هاآزموننداشتند و فقط به اجرای  ایمشاهدههیچ  پژوهشکنندگان گروه کنترل در کل دورة شرکت

                                                           
1. Lateral Malleolus 

2. Lateral Condyle of the Femur 

3. Greater Trochanter 

4. Acromion Process 

5. Lateral Epicondyle of Humerus 

6. Styloid Process of Radius 

7. Metacarpophalangeal Joint of the Little Finger 
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به اجرای پرتاب آزاد بسکتبال  کوششیپنجاهجلسه  12کنندگان گروه تمرین بدنی، پرداختند. شرکت

اما  ؛کوششی را اجرا کردندو پس از هر چهار جلسه تمرین یک آزمون اکتساب سه ندپرداخت

ه یادگیری را کیادگیری فیلم ویدئویی اجرای یک مدل درحالالگوی درحال در گروهکنندگان شرکت

ری، به یادگیفیلم مدل درحال ةهیمشاهده کردند. برای ت ،قبلاً از یک بازیکن مبتدی گرفته شده بود

 (کوشش 900مجموعاً )کوششی پنجاهجلسة  12یک آزمودنی مبتدی، مهارت پرتاب آزاد بسکتبال طی 

. گروه الگوی شد برداریفیلم هاکوششآموزش داده شد و از تمام  ،به همراه دستورالعمل و بازخورد

بسکتبال را مشاهده کردند. مرحلة تمرین برای ماهر فیلم ویدئویی اجرای یکی از بازیکنان سوپرلیگ 

مدت چهار هفته و هر هفته سه جلسه، ای بود که بهجلسه تمرین مشاهده 12ای، شامل گروه مشاهده

ای شامل یادگیری به طول انجامید. هر جلسه تمرین مشاهدهتمرین مدل درحال زمانمدتمشابه 

انتهای روزهای چهارم، هشتم و دوازدهم تمرینی بود. در  هامدل هایاز کوشش کوشش 50مشاهدة 

 ةعملکرد مرحل عنوانبهکه  دقیقه فاصله، هر آزمودنی سه کوشش بدنی را اجرا کرد 10و بعد از 

برای  آزمون یادداری به عمل آمد. ،تمرین ةیک روز پس از پایان دور ینهمچن اکتساب محسوب شد.

( استفاده 2007وولف و همکاران ) پژوهشدر  رفته کاربهبررسی دقت پرتاب آزاد بسکتبال از آزمون 

توپ  امتیاز، برخورد سهامتیاز، برخورد توپ به حلقه  پنجشد که در این آزمون به پرتابی که گل شود 

و  بدون برخورد به حلقه)امتیاز و پرتاب ایربال  یکامتیاز، برخورد توپ به تخته  دوبه تخته و حلقه 

 .گیردمیق تخته( صفر امتیاز تعل

( آنها آرنج راست ةمشابهت عملکرد افراد با عملکرد الگو از کینماتیک سمت راست )زاوی ةبرای مقایس

 ینهمچنهای اکتساب )روزهای چهار، هشت و دوازدهم( و آزمون، کوششهای پیشدر کوشش

شدن بازو تا بیشترین شروع خم ةحرکت از لحظ ة. دامن(31-33)های یادداری استفاده شد کوشش

)برای  1کردنهموار یندهایفراحرکت پس از رهاشدن توپ در نظر گرفته شد.  ةشدگی آرنج در ادامزبا

)برای اتصال نقاطی که پرش داشته است( برای هریک از  2های پرت( و کیوبیک جوینحذف داده

 3هرتزیششباتر وورس  ةیدوسوها در هر فریم از یک فیلتر ها انجام شد. مقادیر عددی زاویهزاویه

ها عبور داده داده 4مساوی بر سه، برای هموارکردن صورتبهها بریدن و جداکردن فراوانی منظوربه

گرفته شدند،  یبعدسههای کینماتیکی در حالت داده .فایل اکسل استخراج شدند صورتبهشدند و 

 هادهد، تننشان میتری از مهارت را ساجیتال نمایش دقیق ةبه دلیل اینکه اطلاعات صفح حالینباا

منظور تعیین مشابهت الگوی (. به31) پرداخته شدهای کینماتیکی این صفحه پارامتر به بحث دربارة

                                                           
1. Smooth 

2. Cubic Join 

3. low Pass Forth Order Butterworth 6 Hz 
4. Smooth 
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س استفاده شد. سپ یهدوسودر الگو از روش همبستگی  ،هماهنگی زاویة آرنج در افراد، با زاویة متقابل

و میانگین  ( تبدیل شدندیک)فرمول  1فیشر Z اکسل به افزارنرم وسیلةبهنمرات همبستگی  ةهم

نمرة فرد در آن مرحله برای  عنوانبهیشر برای هر سه کوشش فرد در هر مرحله از آزمون ف Z نمرات

 محاسبات بعدی و آنالیز آنوا در نظر گرفته شد.
 Z=1.1513*LOG(1-r/1+r)(                                  یک)فرمول 

بودن طبیعی شد. انجام 12اس اسپیاسآماری  افزارنرمبا استفاده از  پژوهشهای داده وتحلیلیهتجز

 بودن از آمار پارامتریکشد و به دلیل طبیعی اسمیرنوف مشخصـ  کولموگروفآزمون  وسیلهبهها داده

 آزمونپسـ  آزمونبرای مقایسة پیش در نظر گرفته شد. 05/0کمتر از  نیز داریاسطح معناستفاده شد. 

( استفاده شد جلسات تمرین) 5 ×( )گروه 4تکراری  هایاندازهچهار گروه از تحلیل واریانس مرکب با 

 ها با آزمون تعقیبی بونفرونی انجام شد.و مقایسة جفت گروه

 

 نتایج

 ، اکتساب )یک،آزمونپیشآرنج در مراحل مختلف  ةاز هماهنگی زاوی فیشرZ نمودار نمرات میانگین 

 در شکل زیر آمده است. و یادداری دو و سه(
 

 
 در مراحل مختلف آزمون در اکتساب الگوی زاوية آرنج هاگروه فیشر Z نمرات میانگین -3شکل 

 

 

                                                           
1. Fisher Z Transformation 

7/7

7/7

7/2

7/5

7/5

3/7

پیش آزمون اکتساب يك اکتساب دو اکتساب سه يادداری

الگودهی ماهر

الگودهی در حال یادگیری

تمرین بدنی

کنترل



 53                                                                                   ماهر و در حال يادگیری بر اکتساب ... الگودهیاثر 

عضوی آرنج در چهار گروه تکراری هماهنگی درون هایاندازهنتايج تحلیل واريانس مرکب با  -3جدول

 آزمايشی

 Pارزش  Fارزش  مجذوراتمیانگین  آزادی ةدرج منبع تغییرات

 * 019/0 722/4 327/0 3 اثر اصلی گروه

 * 013/0 75/2 202/0 4 اثر اصلی جلسات تمرین

 * 004/0 047/7 324/0 2 جلسات تمرین× اثر تعامل گروه 

 α= 0.05* وجود تفاوت آماری در سطح  

 

تکراری در عامل دوم نشان های )جلسات تمرین( با اندازه 5 ×)گروه(  4 نتایج تحلیل عاملی مرکب

است. اثر اصلی جلسات  دارامعن 05/0 در سطحه عضوی آرنج اثر اصلی گروداد برای هماهنگی درون

 05/0 جلسات تمرین در سطح درضرب اثر تعامل گروه همچنیناست.  دارامعن 05/0 تمرین در سطح

شی از آزمون بونفرونی استفاده ی آزمایهاگروهدر بین  هاتفاوتتعیین محل  منظوربهاست.  دارامعن

 شد.
 

آرنج در چهار گروه آزمايشی عضوی هماهنگی درون ةنتايج آزمون بونفرونی در مورد مقايس -7جدول

 اکتساب ةدر مرحل

 کنترل تمرين بدنی يادگیریحالالگوی در الگوی ماهر هاگروه

 * 001/0 * 003/0 053/0  الگوی ماهر

 * 001/0 * 014/0  053/0 یادگیریالگوی درحال

 * 000/0  * 014/0 * 003/0 تمرین بدنی

 05/0 *وجود تفاوت آماری در سطح

 

آرنج  عضویاکتساب نشان داد در میانگین هماهنگی درون ةنتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مرحل

اما بین دو روش الگودهی با تمرین بدنی و گروه  ؛وجود ندارد یی الگودهی تفاوت معنادارهاگروهبین 

 رینبهت بدنی تمرین گروه دهدمیتوصیفی نشان  هایآمارهکنترل تفاوت معنادار وجود دارد. بررسی 

 الگوی گروه به نسبت ماهر الگوی ، گروهایمشاهدهداشته است. از بین دو گروه  را عملکرد

داشته است و هر دو گروه بهتر از  بهتری عملکرد اکتساب آزمون مراحل تمام در یادگیری،درحال

 .اندکردهکنترل عمل 

 

 



 3131بهار  ،13رفتار حرکتی شماره                                                                                                           57

آرنج در چهار گروه آزمايشی در عضوی هماهنگی درون ةنتايج آزمون بونفرونی در مورد مقايس -1جدول

 آزمون يادداری

 کنترل تمرين بدنی يادگیریالگوی درحال الگوی ماهر هاگروه

 * 001/0 * 009/0 * 049/0  الگوی ماهر

 * 001/0 * 039/0  * 049/0 یادگیریالگوی درحال

 * 000/0  * 039/0 * 009/0 تمرین بدنی

 05/0 وجود تفاوت آماری در سطح *
 

ج عضوی آرنیادداری نشان داد در میانگین هماهنگی درون ةنتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مرحل

گروه تمرین بدنی  دهدمیتوصیفی نشان  هایآمارهتفاوت معنادار وجود دارد. بررسی  هاگروه ةبین هم

یادگیری گرچه در ، گروه الگوی درحالایمشاهدهبهترین عملکرد را داشته است. از بین دو گروه 

و  داشتیادداری بهتری  ،نسبت به گروه الگوی ماهر ه بود،دکرعمل  ترضعیفمراحل آزمون اکتساب 

ی اهگروهمیانگین نمرات آزمون دقت پرتاب آزاد بسکتبال  .کردندگروه بهتر از کنترل عمل  هر دو

 آمده است. شمارة دومختلف آزمایشی در مراحل مختلف آزمون در شکل 
 

 
 ی مختلف آزمايشی در مراحل مختلف آزمونهاگروهمیانگین نمرات آزمون دقت پرتاب آزاد بسکتبال  -7شکل

 

 تکراری نمرات دقت در چهار گروه آزمايشی هایاندازهنتايج تحلیل واريانس مرکب با  -2جدول

 Pارزش  Fارزش  میانگین مجذورات آزادی ةدرج منبع تغییرات

 * 043/0 394/2 32/12 3 اثر اصلی گروه

 * 039/0 45/7 174/54 4 اثر اصلی جلسات تمرین

 * 004/0 037/9 433/9 2 جلسات تمرین درضرباثر تعامل گروه 

 05/0 وجود تفاوت آماری در سطح *

0

1

2

3

4

5

پیش آزمون اکتساب یک اکتساب دو اکتساب سه یادداری

الگودهی ماهر

الگودهی در حال یادگیری

تمرین بدنی

کنترل
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های تکراری در عامل دوم نشان )جلسات تمرین( با اندازه 5 ×)گروه(  4 نتایج تحلیل عاملی مرکب

 است. اثر اصلی جلسات تمرین در سطح دارامعن 05/0 در سطحه اثر اصلی گرونمرات دقت داد برای 

است.  دارامعن 05/0 جلسات تمرین در سطح درضرب اثر تعامل گروه همچنیناست.  دارامعن 05/0

 ی آزمایشی از آزمون بونفرونی استفاده شد.هاگروهدر بین  هاتفاوتتعیین محل  منظوربه
 

 نمرات دقت چهار گروه آزمايشی در مراحل اکتساب ةنتايج آزمون بونفرونی در مورد مقايس. 3جدول 

 کنترل تمرين بدنی يادگیریدرحالالگوی  الگوی ماهر هاگروه

 05/0 * 04/0 059/0  الگوی ماهر

 051/0 * 037/0  059/0 یادگیریالگوی درحال

 * 002/0  * 037/0 * 04/0 تمرین بدنی

 05/0 وجود تفاوت آماری در سطح *

 

ری یادگیدرحالی الگوی ماهر و هاگروهنتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد در نمرات دقت بین 

ند. بررسی اهای مشابه عمل کردوجود ندارد و دو گروه مشاهده یاکتساب تفاوت معنادار ةدر مرحل

بین  چه تفاوتاگر و گروه تمرین بدنی بهترین عملکرد را داشته است دهدمیتوصیفی نشان  هایآماره

بهتر از گروه کنترل عمل  ،هر دو گروه الگودهی ،هر دو گروه الگودهی با گروه کنترل معنادار نبود

 .اندکرده
 

 يادداری آزمون درنمرات دقت چهار گروه آزمايشی  ةنتايج آزمون بونفرونی در مورد مقايس -3جدول

 کنترل تمرين بدنی يادگیریالگوی درحال الگوی ماهر هاگروه

 * 049/0 * 024/0 7/0  الگوی ماهر

 * 042/0 * 027/0  7/0 یادگیریالگوی درحال

 *002/0  * 027/0 * 024/0 تمرین بدنی

 05/0 وجود تفاوت آماری در سطح *

 

در  یادگیریی الگوی ماهر و درحالهاگروهبین  ی بونفرونی نمرات دقت نشان دادنتایج آزمون تعقیب

ند. بررسی اهای مشابه عمل کردوجود ندارد و دو گروه مشاهده یآزمون یادداری تفاوت معنادار

دو  تفاوت بین هر گروه تمرین بدنی بهترین عملکرد را داشته است. دهدمیتوصیفی نشان  هایآماره

 .کردندگروه الگودهی با گروه کنترل معنادار بود و هر دو گروه الگودهی بهتر از گروه کنترل عمل 
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 گیرییجهنتبحث و 

یادگیری( در اکتساب الگوی ماهر و درحال ةدو نوع الگودهی )مشاهد ةمقایس پژوهشهدف از انجام این 

یادگیری اجتماعی  ةدادن نظریو یادداری الگو و دقت مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بود. با عمومیت

 ؛کردند( تنها از مدل ماهر استفاده می1292، 1295، 1297حرکتی، کارول و باندورا ) ةباندورا در زمین

از تکلیف را در مقایسه با یک  یترکاملرسید استفاده از مدل ماهر بازنمایی ادراکی میبه نظر  زیرا

نکرد اما باید یادآوری  تأیید( این مطلب را 1279(. نتایج کار مارتنز )9) سازدیممدل غیرماهر ممکن 

 حالینباا. کردیمشرایط مختلف اجرا  درکرد که مدل ماهر و غیرماهر در آزمایش آنها یک فرد بود که 

یادگیری را نشان ( برتری مدل درحال1273( و لندرز و لندرز )1220ی از قبیل ویر )هایپژوهشنتایج 

ماری و همکاران مروری استه ةنظیر مقال ایمشاهدهاخیر یادگیری  هایپژوهشدر داد. همچنین 

یادگیری گزارش درحال، تفاوتی بین دو نوع الگودهی ماهر و مؤثرنوع الگودهی  ة( در زمین2012)

 نشده است.

گذشته، نتایج این پژوهش نیز نشان داد مشاهده، یادگیری یک مهارت حرکتی  هایپژوهشدر راستای 

اکتساب  ةدر دو مرحل مؤثرحاضر در رابطه با نوع الگوی  پژوهشاما ؛ (10،19) دهدمیجدید را افزایش 

در آزمون یادداری، افرادی که مدل  کهیطوربه ؛و یادداری به نتایج متفاوتی دست یافت

با توجه به اینکه اکثر  همچنینعمل کردند.  تردقیق ،ده بودندکریادگیری را مشاهده درحال

رات گیری نمهای تمرینی تنها به اندازهشده در این حوزه برای ارزیابی اثربخشی روشهای انجامپژوهش

دو نوع الگودهی در کسب نمرات  ةویژه به دنبال مقایس طوربه پژوهش، این اندپرداختهی یا دقت کم 

ی دقت تفاوت معنادار در نمراتبین دو گروه الگودهی  ینکهبااکیفی بود. بررسی نتایج نشان داد 

آرنج( نتایج به نفع گروه الگوی  ةنمرات کیفی )هماهنگی زاوی ةدر مقایس ،دیده نشد

شد، بین عملکرد دو اشاره  هایافتهکه در بخش  طورهمانبود. در مرحله اکتساب یادگیری درحال

ها نشان داد گروه یادگیری و ماهر تفاوت معناداری مشاهده نشد. مقایسة میانگینحالگروه الگوی در

در هر دو گروه الگودهی، از گروه کنترل بهتر  کنندگانشرکت .الگوی ماهر تا حدودی بهتر عمل کرد

مراحل آزمون اکتساب بهبود بخشیدند. اگرچه در این مرحله  یند اجرا را در طیاعمل کردند و فر

 توانیمبرتری نسبی گروه الگوی ماهر در نمرات میانگین را  ،تفاوت بین دو گروه الگودهی معنادار نشد

« طرح اولیه»های ماهر توجیه کرد. او بیان کرد که یک ( برای استفاده از مدل1291شفیلد ) ةبا فرضی

یک  عنوانبهگیرد که این طرح اولیه گر شکل میفرد مشاهده ةشده در حافظلادراکی از عمل مد

و تصحیح  شودمی، مقایسه شودمی کار گرفته انجام، بهمرجع ادراکی در مقابل ادراک عمل درحال

 .(34)گردد می
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آزمون یادداری نشان داد که بین دو گروه الگودهی تفاوت معنادار است و گروه الگوی اما بررسی نتایج 

 1ویر و لیویت هایپژوهشبخش با نتایج  ینا ةیجنت. داشته استیادگیری عملکرد بهتری درحال

جر گیری منیادگیری به یادداری بهتری از تکلیف هدف( که نشان دادند مشاهدة الگوی درحال1220)

( نیز به این نتیجه 1227کولا و میر )دیگری نظیر مک هایپژوهش. (35)راستاست هم شود،می

یادداری به اجرای بهتری در تکلیف اسکات وزنه  ةیادگیری در مرحلرسیدند که مشاهدة الگوی درحال

د و کرسطح مهارت الگو را از طریق آموزش ویدئویی بررسی  تأثیر( 2000) 2شود. هانگمنتهی می

در  پژوهشنتایج این . (39) کنندمییادگیری بهتر عمل با مشاهدة الگوی درحال هاآزمودنینشان داد 

سو ( هم2004هیروس و همکاران )( و 2009باوردی و لوری ) پژوهشیادداری، همچنین با  ةمرحل

ی بهتر از گروه الگودهی ماهر معنادار طوربهیادگیری . نتایج آنها نشان داد گروه الگودهی درحالاست

مربوط به ویژگی خاص این مرحله است که نیاز به پردازش  احتمالاً ین نتیجه، دلیل ا. (37)کردند عمل 

گونه توان اینیادگیری در آزمون یادداری را میالگوی درحال . برتری گروه(39)شناختی بیشتری دارد 

ر کمک د ةوسیلبهیادگیری، توانست یادگیری را های مدل درحالتوجه به کوششد که کرتفسیر 

های حل مسئله در خصوص کننده در فعالیتهای شناختی و درگیرکردن مشاهدهپیشرفت بازنمایی

یادگیری به فراگیر اجازه مشاهدة یک مدل درحال (.1224لندین، تصحیح خطا افزایش دهد )هبرت و 

یر و برای فراگ ندمشاهده ک ـ تجربه کند مکن استکه یک مدل مـ دهد تا مراحل اولیة یادگیری را می

 فوایدییکی از (. 1299آورد )باندورا، فراهم می ،اطلاعاتی در خصوص اینکه چه و چگونه باید انجام دهد

الگوی غیرماهر، تشویقی برای تقلید از  ةنوع نمایش پیشنهاد شده، این است که مشاهدکه برای این 

ه نشان این نتیج کند.درگیر می مسئلهدر حل  ترفعالای گر را به شیوهبلکه مشاهده ؛اجرای وی نیست

اید شکند. های شناختی تکلیف را تسهیل مییادگیری، بازنماییدهد که اشتباه الگوی درحالمی

طلاعات ابیشتر از دانستن اینکه چه چیزی باید انجام شود، دانستن اینکه چه چیزی نباید انجام شود، 

یادگیری ند الگوی درحالگفت( 2005مینی و همکاران ) همچنینمفیدی را برای مبتدیان فراهم کند. 

ـ  شوانفلدر ةیادداری با مطالع ةی مرحلهایافتهدهد. احساسات منفی خودکارآمدی را کاهش می

 همچنینو  (19( که به بررسی سطح مهارت الگو در تکلیف اسکی مارپیچ پرداختند )1222) 3زهدی

( که نشان 1273و لندرز ) (32)( 2000) 4(، بلک و رایت1394خانی )اصلان هایپژوهشبا نتایج 

 هر بهتر عمل کردند، مغایرت دارد.دادند گروه مشاهده الگوی ما

                                                           
1. Weir   & Leavitt 

2. Huang 

3. Schoenfelder - Zohdi 

4. Black   & Wright 
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شرایط قیود تکلیفی  در ،کردن حرکاتای منجر به بهبود توانایی هماهنگیادگیری مشاهده اگرچه

 حرکت را در پی ةیجنت در مؤثر، این مشاهده تغییرات پژوهش، مطابق با نتایج این شودمیمختلف 

 ةای در هر دو مرحلنشان داد در نمرات دقت پرتاب بین دو گروه الگودهی مشاهده پژوهشنتایج . ندارد

 ژوهشپ. این نتایج نیز با اندکردهاکتساب و یادداری، تفاوت معنادار وجود ندارد و دو گروه مشابه عمل 

ینامیک حرکات در مقایسه با نتیجة داند نشان داده( همخوانی دارد که 1292کولا و لیتلز )بچمن، مک

 مستقیمیرغ طوربه پژوهشی هایافته یطورکلبهحرکات، مقیاس بهتری برای اثربخشی الگودهی است. 

یک  ةکند. طبق این دیدگاه، مشاهد( حمایت می1295پویای الگودهی اسکالی و نیوول ) ةاز نظری

د. دیدگاه پویای آورتوپولوژیکی رفتار مدل را فراهم می هایویژگیاطلاعات حرکت نسبی از  ،مدل

یادگیری اثر  ةمراحل اولیویژه در  طوربهمدل  ةکند که مشاهدمی بینییشپالگودهی همچنین 

در این مرحله اهمیت دارد که مشاهده شامل اطلاعات حرکت زیرا  ؛بیشتری دارد کنندگییلتسه

 ست.ناآشناباشد که برای فرد مبتدی  اینسبی

را برای یادگیری هر دو الگوی  تأثیردهد انجام تمرین بدنی بیشترین نشان می پژوهشهای یافته

ای با توجه به اینکه در کسب الگوی هماهنگی هر دو گروه مشاهده حالینباا ؛حرکت و دقت دارد

ای را اهمیت وجود الگو و تمرین مشاهده پژوهشعملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشتند، این 

های حرکتی، استفاده از هر دو روش توان گفت در آموزش مهارتاساس میکند و برایننیز مطرح می

اینکه نمایش دقیقی از مهارت را ارائه  به دلیلالگودهی ماهر  ؛ زیراشودمییری منجر الگودهی به یادگ

یادگیری الگوی درحال ،. در مقابل(40)د آورکند، یک اساس خوب برای تولید حرکت فراهم میمی

تری در طور فعالگر را بهو مشاهده (41)د آوریک اساس قوی برای ارزیابی خطای حرکت فراهم می

حاضر نیز نشان داد،  پژوهشکه نتایج  طورهمان ،بنابراین ؛(20)کند درگیر می مسئلهحلیند افر

 ینهمچن ؛شودمیبه یادداری بهتری منجر ـ در مقایسه با الگودهی ماهر ـ استفاده از این نوع الگودهی 

تفاوت معنادار در کسب  نبودِهماهنگی و  تفاوت بین دو نوع الگودهی در کسب نمرات کیفیِ ةمشاهد

از طریق مشاهده بیشتر از  هامهارتبر این مطلب است که یادگیری  تأییدیدقت،  اینتیجهنمرات 

گی شامل هماهن ،های کیفی حرکتاثر بگذارد، منجر به کسب ویژگی اینتیجهآنکه بر نمرات دقت و 

حاضر آزمون انتقال وجود نداشت و  پژوهشبا توجه به اینکه در  ،حالبااین ؛شودمیای زاویه

تواند اثرات تمرین را نشان قبلی بیان کردند که آزمون انتقال بهتر از آزمون یادداری می هایپژوهش

 درسبه نظر می همچنینپژوهش حاضر با آزمون انتقال نیز انجام شود.  شود، پیشنهاد می(12) دهد

شود در که پیشنهاد می (14) هستنوع تکلیف نیز  تأثیرتحتای انواع یادگیری مشاهده اثربخشی

ی بررس نیزای مشاهده در انواع مختلف تکلیف از لحاظ مجرد، مداوم یا زنجیره تأثیر ،آتی هایپژوهش

 د.شو
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نی یک روش تمری عنوانبه ایمشاهدهتمرین  یاثربخشبر  تأییدیحاضر  پژوهش هاییافته پیام مقاله:

هر دو روش الگودهی  از ندتوانمیمربیان و معلمان ورزش  ،بنابراین است؛مکمل برای تمرین بدنی 

 وجهمربیان به آن ت لازم است که ایمسئلهارزیابی،  ةاستفاده کنند، اما در زمین یادگیریبهبود برای 

دینامیکی نسبت به نمرات دقت، معرف بهتری از اثربخشی یادگیری های ویژگید این است که کنن

تر بیش ،ایمشاهده تمرینیِ هایروش یِاثربخش ةمربیان باید برای مشاهد روازاینو  دهستنای مشاهده

 .کیفی استفاده کنند هایآزموناز 
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Abstract 

The aim of this study was comparing the effectiveness of two types of skilled and 

learning modeling on dynamic characteristics acquisition of basketball free throw. After 

pre-test, participants (n=40) were randomly assigned into four skilled modelling and 

learning modelling, physical and control groups, and practiced three sessions per week 

for four weeks; each session consisted of 50 trials. A retention test was performed one 

day after the training period. Movements were analyzed by motion analysis cameras. 

Elbow angle scores of each participant, were compared with a skilled pattern. Mixed 

Factor analysis 4 (group) × 5 (sessions) of Fisher Z scores mean of the correlation 

function of the angle of elbow in each group with model, showed that all groups except 

the control group had significant improvement in performance in acquisition tests. There 

was no significant difference between skilled and learning groups in acquisition phases, 

but learning group performed better in retention test. Investigation of accuracy scores 

showed that there was no significant difference between two modeling groups in both 

the acquisition phases and retention test (P=0.07). Thus, according to the findings of this 

study can be said that both modeling methods were effective for learning and dynamic 

characteristics compared to the accuracy scores, is a better indicator of the effectiveness 

of observational learning. 

 

Keywords: Observational Learning, Movement Kinematic, Modeling Type, 

Movement Coordination, Movement Outcome 
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