
 51-32،. صص 1394، پاييز 21ماره ش                                                                                   رفتار حرکتی
 

 اطالعات نسبی و مطلق بر یادگیری یک مهارت جدید ۀثیر مشاهدأت
 

 2بهروز عبدلی ،2علیرضا فارسی ،1د فاضلیوداو

 

 *دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی. 1

 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی . 2
 

 12/09/1392: تاريخ پذيرش                         15/05/1392 تاريخ دريافت:
 

 چکیده
 ۀجامع .اطالعات نسبی و مطلق بر يادگيری يک مهارت جديد بود ۀثير مشاهدأبررسی ت پژوهش،هدف از انجام اين 

 ۀصورت نمونها بهدادند که از بين آنرا دانشجويان پسر دانشگاه شهيد بهشتی تشکيل می پژوهشآماری اين 

نظر جسمانی وضعيت دست بودند و ازکه همگی راست نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی 14، دردسترس

نی نقاط نورا نمايش صورتبه پژوهشاطالعات در اين  تقسيم شدند. ینفر هفت و به دو گروه بانتخا سالمی داشتند

قط کرد )گروه اطالعات نسبی( و گروه ديگر فمشاهده میهای بدن را اندام ۀيک گروه اطالعات همارائه شدند. 

ند و کوشش را اجرا نمود 20 ،افراد در اکتساب کرد )گروه اطالعات مطلق(.اطالعات مچ دست پرتاب را مشاهده می

اطالعات  ها فيلمگروه ۀو بعد از آزمون يادداری هم عنوان آزمون يادداری انجام دادندکوشش را به پنج ساعت بعد 24

نشان  نتايج گذاری شد.نام عنوان بازاکتسابمرحله به اين .( را مشاهده کردندبدن )اطالعات نسبی هایاندام ۀهم

مل ها نسبت به گروه اطالعات نسبی بيشتر شبيه به الگو عگروه اطالعات مطلق در هماهنگی درون اندامداد که 

 تفاوتی بين دو گروه ،حرکت ۀکننددر متغيرهای کنترل مشاهده شد. پژوهشکرده است. اين اثر در تمام مراحل 

 دقتها و ثيری بر هماهنگی اندامأتاکتساب باز ۀديدن اطالعات نسبی در مرحل ،همچنين .(P>0.05) وجود نداشت

 بهبودداری داشت و آن را اثير معنأحداکثر سرعت مچ دست( تاختالف متغير کنترل حرکت ) اما بر ؛حرکت نداشت

ترين مهم هميشه برای کسب الگوی هماهنگی اين امر است که اطالعات نسبیۀ دهندنتايج نشان ،کلدر .بخشيد

ش انتهايی حرکت نق ۀاطالعات نقط ،مشاهده شد پژوهشدر بعضی موارد مانند آنچه که در اين  .اطالعات نيستند

 کنند.تری را بازی میمهم

 

 هانقاط نورانی، هماهنگی درون اندام نمايش اطالعات مطلق،اطالعات نسبی، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
در  .(1)دادن اطالعات به نوآموزان دارد مهارت روشی است که بیشترين استفاده را برای انتقال نمايش

کننده که دهد و مشاهدهالگو که حرکت را نشان می :حداقل دو نفر وجود دارند ،ایيادگیری مشاهده

کند که فرد يادگیرنده اظهار می (3) 1باندورا. (2) دهدقصد يادگیری رفتاری را دارد که الگو نشان می

تکرار بعدی آن  ،نمايد که اين بازنمايی شناختیشناختی را ايجاد می ،يک بازنمايی ۀهنگام مشاهدبه

مورد اينکه مورد يادگیری اجتماعی بود و دردر (3)باندورا  ۀنظري سفانهأمت نمايد.رفتار را هدايت می

  .(2) گیرند صحبتی به میان نیاورده استمورد استفاده قرار میه مشاهدهنگام چه اطالعاتی به

است يک که شامل مفاهیم هماهنگی، کنترل و مهارت  (4) 3اسکالی و نیوول 2ديدگاه ادراک بینايی

کنند عنوان می (4)ول اسکالی و نی .(5)باشد يادگیری اجتماعی باندورا می ۀجايگزين برای نظري

طالعات نسبی طور خودکار اسیستم بینايی به ،يک عمل است ۀهنگامی که يک فرد در حال مشاهد

برآمده از ديدگاه ادراک مستقیم  ،اين ديدگاهآورد. میصورت حداقل درها را بهکند و آنرا درک می

برای اين ديدگاه  هايیپژوهشاند تا با انجام سعی کرده پژوهشگران. (7،5-10) باشدمی (6) 4گیبسون

ساز اسکی يک در يک تکلیف شبیه( دريافت گروهی که 1992) 5زهدی شواهد تجربی فراهم سازند.

 هاپژوهشروند  ۀدر ادام .(11) کردند حرکات نسبی بهتری از خود نشان دادندمدل را مشاهده می

نقاط نورانی را مشاهده  نمايشدو گروه که گروه اول يک  ۀسعی کردند که با مقايس پژوهشگران

 6يوهانسونديد، به بررسی نقش اطالعات نسبی بپردازند. می را ويیئنمود و ديگری يک الگوی ويدمی

اند و فقط شده اطالعات ساختاری اضافی حذف ،های نورانیکه در الگوی نقطهعقیده داشت  (12)

 هستند بر اين عقیده پژوهشگران باشد.تر میشناسايی الگو راحت ،بنابراين ؛انداطالعات مهم باقی مانده

-کردن اطالعات زمینهاگر اطالعات نسبی برای تولید مجدد حرکت مورد استفاده قرار گیرند، حذفکه 

اگر اطالعات  ،اينبرنفی بر بازتولید حرکت داشته باشد و عالوهای در الگوی نقاط نورانی نبايد اثر م

  .(7)ای تسهیل شود بايد فرايند يادگیری مشاهده طريق اين نوع الگو برجسته شده باشندنسبی از

دريافتند که ديدن الگوی نقاط نورانی نسبت به ديدن  (13) 7اسکالی و کارنیگه ،با استفاده از اين روش

تر اين بازتولید دقیقشود. باله می تر يک سری از حرکات رقصمنجر به بازتولید دقیق ،ويیئالگوی ويد

                                                           
1. Bandura 

2. Visual perception perspective 

3. Scully & Newell 

4. Gibson 

5. Zohdi 

6. Johanson 

7. Scully & Carnigue 
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های بعدی تالش اما ؛(13)ها ديده شد ای اندامجايی زاويههم در محل فرود پاها و هم در میزان جابه

  آمیز نبود.موفقیتهای نورانی دادن برتری الگوی نقطهبرای نشان

ويی و الگوی نقاط ئهای الگوی ويدبین گروه ،دست دارتنشان دادند که در پرتاب پايین پژوهشگران

اما در  ؛(5،10). اين نتايج در حرکت چیپ فوتبال نیز تکرار گرديد (14)نورانی تفاوتی وجود ندارد 

هرچند تفاوتی در سنجش کینماتک بین دو  ی که بر روی حرکت رقص باله انجام شده بودپژوهش

ويی ئداوران ماهر انجام شده بود گروهی که الگوی ويد ۀوسیلکه به ایاما در ارزيابی ؛گروه وجود نداشت

گونه استدالل کردند که در وجود اين پژوهشگران .باالتری دست يافتۀ به نمر ندرا مشاهده کرده بود

داوران و عدم وجود تفاوت در  ۀوسیلدر سنجش به ويی و نمايش نقاط نورانیئتفاوت بین گروه ويد

جزئیات  ،ها عنوان کردند که در سنجش توسط داورانآن .سنجش کینماتیک تناقضی وجود ندارد

 . (15) بیشتری نسبت به سنجش کینماتیک مورد ارزيابی قرار گرفته است

؛ زيرا گیری نمودمورد نقش اطالعات نسبی با قاطعیت تصمیمتوان دربا وجود اين اطالعات نمی

ی که بر روی چیپ پژوهشدر  .(16) اندکاری قرار نگرفتهصورت مستقیم مورد دستاطالعات نسبی به

کاری قرار صورت مستقیم مورد دستکردند که اين اطالعات را به سعی پژوهشگران ،فوتبال انجام شد

گروه اطالعات نسبی( های نورانی مربوط به پای الگو را نشان دادند )ها به يک گروه نقطهآن .(7)دهند 

مربوط به مچ پا را نشان دادند )گروه اطالعات مطلق(. نتايج نشان داد  ۀو به گروه ديگر فقط نقط

اما  ؛(7)کرده است عملکرد بهتری از خود نشان داده است گروهی که اطالعات مطلق را مشاهده می

 ۀنشان دادند که مشاهد پژوهشگران ،بعدی که بر روی حرکت پرتاب کريکیت انجام شد پژوهشدر 

 ،هاپژوهشروند  ۀاما در ادام ؛(17)گردد تر حرکت میمنجر به بازتولید دقیقاطالعات نسبی 

مقايسه با نقاط انتهايی حرکت در ۀدر يک تکلیف پرتاب بولینگ نشان دادند که مشاهد پژوهشگران

بعدی که انجام  هایپژوهش. (18)شود ها منجر به کسب الگوی بهتری میاندام ۀاطالعات نسبی هم

 ،بار ديگر در يک تکلیف پرتاب کريکیت رانگپژوهششد به رفع ابهامات و تناقضات کمک ننمود. 

اما مشاهده کردند گروهی که اطالعات نسبی  ؛کاری قرار دادنداطالعات نسبی را مورد دست

های اطالعات نسبی و مطلق عملکرد بهتری به گروه کرده است نسبتشده را دريافت میمحدود

  .(16،19) اندداشته

در تکالیفی مانند نوع تکلیف باشد.  تواندنتايج متناقض می يابی بهيکی از داليل احتمالی برای دست

توان تفاوت بودن تکلیف( نمی بودن درجات آزادی درگیر در حرکت )و سادهپرتاب دارت به خاطر کم

استفاده در تکلیف چیپ فوتبال مورد ،همچنین. (2)ای نمايان کرد هدهها را در يادگیری مشابین گروه

 عالوه .(7،18) نیازمند حرکت يک اندام بوده استن تکلیفی بوده است که برای انجام آ (7) هاپژوهش

حرکتی افراد وجود  ۀاند که به احتمال زياد در ذخیراستفاده از حرکاتی معمولی بودهتکالیف مورد ،نآبر
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گیری يک تکلیف که هم جديد و هم کاربر آن است تا با به پژوهشاين  ،نبنابراي ؛(20)اند داشته

 ها باشد به رفع ابهام در اين زمینه کمک نمايد.اندام ۀنیازمند حرکت هم

معتقدند که  (4)اسکالی و نیوول باشد. می 1اکتسابای به نام بازدارای مرحله پژوهشاين، اين برعالوه

نظر از نوع صرف هاآزمودنی در اين مرحله .باشندمهم میتنها در ابتدای يادگیری اطالعات نسبی 

بدن( را مشاهده  ۀفیلم اطالعات نسبی )همهمگی  کردند،اکتساب دريافت می ۀاطالعاتی که در مرحل

اطالعات نسبی در اين مرحله نبايد  ۀارائ ،صحیح باشد (4)ت اسکالی و نیوول ااظهاراگر  .کردندمی

  .(18)کینماتیک حرکت افراد داشته باشد ثیری بر أهیچ ت

 

 پژوهش روش
 آمده است.عمل دفعات مکرر سنجش به به کنندگانتجربی است و از شرکتاز نوع نیمه پژوهشاين 

امل رهای وابسته شید و متغباشو مطلق( می نوع اطالعات )نسبی ،پژوهشمتغیر مستقل در اين 

 باشند.و دقت حرکت می دست ها، حداکثر سرعت مچهماهنگی بین اندام

 جوینفر دانش 14 .دانشجويان پسر دانشگاه شهید بهشتی تهران بودند پژوهشآماری اين  ۀجامع

ه کانتخاب شدند  (6/24±5/4استاندارد )میانگین و انحراف  دسترسدر ۀنمونصورت به دستراست

 اشتند.رسمی قبلی ند آموزش ۀگونه تجربهای پرتابی هیچورزش ۀلحاظ جسمانی سالم و در زمیناز

ردند )نسبی کاساس نوع اطالعاتی که بايد دريافت میصورت کاماًل تصادفی و برها به، آزمودنیسپس

 (.19-7،14،16) تقسیم شدند نفره هفت دو گروه به و مطلق(

برداری هند بود که از روی تکلیف پرتاب بیسبال الگويک تکلیف بکدر اين پژوهش، نظر تکلیف مورد

اما اين تکلیف  ؛شودبا فورهند انجام می. پرتاب بیسبال با دست و پای مخالف است و (1)شکل شده بود

 ۀفرد بايد حرکت را از وضعیت اولی .(9)شد هند انجام میصورت بکبا دست و پای موافق و به

صورت کشیده در جلوی بدن ها بهصورت بود که دستکرد. وضعیت اولیه بدينشده شروع میتعیین

در  آورد.و باال میزمان خم کرده صورت همفرد دست و پای راست خود را به ،سپس قرار داشتند.

دنبال دست به ،انتهارها نموده و دربدن توپ را به سمت هدف فرد در قسمت جلويی  ،سوم ۀمرحل

 شود.شده کشیده میتوپ پرتاب

 2دوربینه هشت ها از يک سیستم آنالیز حرکتگیری کینماتیک حرکت مدل و آزمودنیمنظور اندازهبه

 مترسانتی 200× 200× 5 از يک مربع با ابعاد منظور ثبت دقت پرتاب افرادبه ،استفاده شد. همچنین

منظور نرم و مرطوب به ۀارتفاع( استفاده شد که داخل آن با ماس ×عرض  ×چپ، طولترتیب از )به

                                                           
1. Re- acquisition 

2. Motion Analysis Corporation, USA, Santa Rosa 
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 10ای قرمز رنگ به قطر دايره ،در مرکز اين ظرف .تسهیل در ثبت محل فرود توپ پر شده بود

 .(5،10) متر بود شش پرتاب ۀهدف از نقط ۀنقط ۀعنوان هدف تعبیه شده بود و فاصلمتر بهسانتی

 

 
 ارند.دصورت کشیده در جلوی بدن قرار ها بهشروع: دست( وضعیت 1

 

 
 آيند.شده و باال می ( دست و پای راست با هم جمع2
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 شود.( توپ در جلوی بدن رها می3

 

 
 شود.شده کشیده می( دست در امتداد توپ پرتاب4

 ـ نحوۀ انجام تکليف1شکل

 

از يک  ،نظروردن فیلم الگوی موردآمنظور فراهمابتدا به صورت بود کهبدين آوری اطالعاتروش جمع

 200 به تعداد روز و هر روز پنج طولنظر را درساله( خواسته شد که تکلیف مورد 24فرد بزرگسال )

برداری مارکرهای رفلکسیو بر روی بدن او )برای ثبت در روز پنجم برای فیلمکوشش تمرين نمايد. 

سر ديستال استخوان پنجم کف پايی )انگشت(، قوزک  زير نصب گرديد:ترتیب کینماتیک حرکت( به

)شانه(، اپی  آخرومی شانه ۀزائد ،)ران( )زانو(، برجستگی بزرگ ران )مچ پا(، کنديل خارجی ران پا

)انگشت( و  سر ديستال استخوان اول کف دستی، )مچ( ای زند اعلینیزه ۀ)آرنج(، زائد کنديل کناری
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به وسط هدف  های الگو که توپ دقیقاًاز يکی از کوشش ،سپس. (5،7،10،18) )سر( وسط پیشانی

افزار آنالیز اين فیلم توسط نرمعنوان فیلم الگو از آن استفاده شد. برداری شد و بهاثابت کرده بود فیلم

مارکرها نمايان بودند  ۀتبديل شد که در فیلم اول همنورانی  ۀبه دو فیلم نقط 1حرکت کرتکس

  )اطالعات نسبی( و در فیلم دوم فقط مارکر مچ دست مشخص بود )اطالعات مطلق(.

قبل از اولین کوشش تمرينی را اجرا نمايند.  20ها خواسته شد که اکتساب از آزمودنی ۀدر مرحل

 .(18)شد داده میها نمايش بار به آن کدام يکهای بعدی هربار و در کوشش پنج فیلم الگو، کوشش

 لیو ؛مارکرهای بدن بود ۀکردند که شامل اطالعات همگروه اطالعات نسبی فیلمی را مشاهده می

به  .مچ دست پرتاب بودکردند که فقط شامل اطالعات گروه اطالعات مطلق فیلمی را مشاهده می

داشته باشند.  ی بر زدن به هدف و تقلید حرکت الگوکید مساوأشد که تگفته میکنندگان شرکت

منظور قیاس کینماتیک بهشد که حرکت الگو منجر به برخورد به هدف شده است. گفته می ،اينبرعالوه

 ۀهم ،گرفت و سپسمارکرهايی مشابه با الگو بر روی بدن افراد قرار می ،هاالگو با آزمودنیحرکت 

  شد.ها فیلم برداری میکوشش

 ها خواسته شد کهو از آنها به آزمايشگاه فراخوانده شدند آزمودنی ،اکتساب ۀساعت بعد از مرحل 24

یلمی نمايش ها هیچ فدر اين مرحله به آزمودنیآزمون يادداری انجام دهند. عنوان کوشش را به پنج

  شد.داده نمی

اکتساب انجام عنوان بازکوشش را به 10شد که از افراد خواسته میبالفاصله بعد از آزمون يادداری 

نقاط  ۀکدام يک بار فیلم مربوط به همهای بعدی هرکوششبار و در  پنج دهند که در اولین کوشش

کید مساوی بر زدن به أشد که تکنندگان گفته میبه شرکت .(18) شدنشان داده میها نبدن به آ

شد که حرکت الگو منجر به برخورد به گفته می ،تقلید حرکت الگو داشته باشند و همچنینهدف و 

  هدف شده است.

ها گیری هماهنگی بین اندامشکل اندازه از يک ،میزان مشابهت حرکت افراد با الگو ۀمنظور مقايسبه

شکل که  اين فرمولباشد. مشهور می 2نرمال شده میانگین مربعات ۀاختالف ريش استفاده شد که به

شاخصی از مشابهت  ،ارائه شده است (21) 3فرمولی است که توسط سیداوی، هیس و زهدیۀ شداصالح

مشابهت بیشتر حرکت  ۀدهندنشان ،چقدر اين شاخص کوچکتر باشدکند که هربا الگو را فراهم می

نظر هم دست بودند و حرکت موردها راستآزمودنی ۀهم که آنجا از .(19-7،16) باشدا الگو میفرد ب

با الگو استفاده  همنظور مقايسبنابراين از کینماتیک سمت راست بدن به ؛شدبا دست راست انجام می

                                                           
1.  Cortex 

2. Normalized root mean squared difference )NORM-D( 
3. Sidaway, Heise, Zhodi 
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حداکثر مچ و اختالف ـ  آرنج، هماهنگی آرنجـ  هماهنگی شانه است از: شد. اين کینماتیک عبارت

ابتدا و انتهای حرکت مشخص شد. اولین فلکشن در  ،گونه محاسبهقبل از هر رعت مچ الگو با افراد.س

نظر عنوان پايان حرکت دربه شدگی در آرنج بعد از پرتاب توپحداکثر بازعنوان شروع حرکت و آرنج به

هرتزی عبود داده  هفت 1باترورثها محاسبه شده و از يک فیلتر دستور چهارم داده ،سپس شد.گرفته 

اکتساب  ۀبرای مرحلهای کینماتیک داده .(22) يابی شدنددرونه داد 100ها به داده ،ادامه و در شدند

( و سه کوشش 11تا  نههای (، سه کوشش میانی )کوششسهتا يک  هایاز سه کوشش اول )کوشش

اين سه  .(18) مورد استفاده قرار گرفتند NORM-D ۀمحاسب( برای 20تا  18 هایپايانی ) کوشش

از يک ها ای تحلیل دادهبر ،سپس های اکتساب اول تا سوم نام گرفتند.دسته کوشش به عنوان بلوک

 خرآهای اکتساب( استفاده شد که در عامل دسته کوششسه  ) × )نوع الگو(دو  طرح تحلیل واريانس

 ۀهای اول تا سوم برای محاسباز کوششيادداری  ۀدر مرحل باشد.های تکراری میدارای اندازه

مستقل استفاده  تیاز يک آزمون  يادداری ۀدر مرحل هاماری دادهکینماتیک استفاده شد. برای تحلیل آ

های سه داده ،اکتسابمقابل مچ دست(. در بازبدن در ۀ)هم نموددو الگو را با هم مقايسه میشد که 

با برای مقايسه  (10تا  هشت های)کوشش ( و سه کوشش آخرسهتا يک  هایکوشش اول )کوشش

شد تا کوشش آخر اکتساب نیز اضافه  ۀها دستتحلیل داده که برای ندالگو مورد استفاده قرار گرفت

اکتساب تفاوتی ايجاد  ۀاکتساب نسبت به مرحلباز ۀاطالعات نسبی در مرحل ۀمشخص شود که ارائ

 × )نوع الگو(دو  از يک طرح تحلیل واريانس باها برای تحلیل آماری داده ،بنابراين ؛کرده است يا خیر

خر دارای در عامل آر اکتساب( استفاده شد که کوشش آخ هاکتساب و دست)دو دسته کوشش بازسه 

  باشد.های تکراری میاندازه

-ندازهااز هدف محل فرود توپ  ،افقی و عمودی ۀآوردن دقت پرتاب فاصلمنظور فراهمبه دقت حرکت:

اتیک ها مشابه با کینمکوشش ۀانتخاب دست ۀنحو خطای شعاعی محاسبه گرديد. ،گیری شد و سپس

ای اکتساب( هکوشش ۀ)دستسه  × )نوع الگو(دو  از يک طرح تحلیل واريانس با ،اکتسابحرکت بود. در 

مستقل  t موندر يادداری از يک آزباشد. های تکراری میاستفاده شد که در عامل آخر دارای اندازه

 ×)نوع الگو(  دو اکتساب نیز از يک طرح تحلیل واريانسدر بازو  بین الگوها استفاده شد ۀبرای مقايس

ارای دکوشش سوم اکتساب( استفاده شد که در عامل آخر  ۀهای بازاکتساب و دستکوشش ۀ)دستسه 

  باشد.های تکراری میاندازه

افزار انجام شد و برای رسم نمودارها از نرم 172 ۀنسخ اس. پی. اس. اسافزار ها با نرمماری دادهآتحلیل 

 استفاده شد. 2010 ۀنسخ اکسل

                                                           
1. Butterworth 

2. SPSS 17 
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 نتایج
ها از بودن توزيع دادهو برای تعیین طبیعی 1ها از آزمون لونمنظور اطمینان از همسانی واريانس به

داری انتايج آزمون کلوموگروف اسمیرنف نشان داد سطح معناستفاده شد. 2آزمون کلموگروف اسمیرنف

(. P>0.05باشد )ها میدادهبودن توزيع طبیعی ۀدهنداست که نشان 05/0در تمام متغیرها بزرگتر از 

 1شکل (.P>0.05باشد )ها برقرار میفرض برابری واريانسزمون لون نشان داد که پیشآ ،همچنین

نشان  پژوهششده در مراحل مختلف اساس نوع الگوی مشاهدهآرنج را برـ  تغییرات هماهنگی شانه

 دهد.می
 

 
 شدهالگوی مشاهده اساس نوعمختلف آزمون برآرنج در مراحل ـ  تغييرات هماهنگی شانه ـ1شکل

 

 باشددار میااثر اصلی الگو معن ،اکتساب ۀنتايج آزمون تحلیل واريانس نشان داد که در مرحل

(78.7=(1,12)F ،016.0=P ،39.0=p 
2η .)ها نشان داد که گروه مچ دست بهتر از گروه کل میانگین ۀمقايس

نتايج نشان داد که اثر اصلی  اما ؛(8/22، مچ دست= 5/32بدن= ها؛ کل بدن عمل کرده است )میانگین

 F ،94.0=P ,001.0=p(2,24)=01.0ها )کوشش ۀدست
2η(2,24)=02.0) ( و تعامل آن با الگوF ،98.0=P ،

002.0=p 
2η) دار اها معنکه تفاوت گروهنتايج آزمون تی مستقل نشان داد  ،در يادداری .دار نیستامعن

هتر از گروه کل گروه مچ دست بها نشان داد که میانگین ۀ(. مقايسt=4 ،001.0=P ،12=df.44باشد )می

                                                           
1.  Leven Test 

2.  Kolmogorov- Smirnov 
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زمون نتايج آ اکتساب نیزدر باز (.57/21، مچ دست=30/33ها؛ کل بدن=بدن عمل کرده است )میانگین

 F ،019.0=P ،38.0=p(1,12)=40.7) دار استااثر اصلی الگو معننشان داد که واريانس تحلیل 
2η.) ۀمقايس 

ها نشان داد که عملکرد گروه مچ دست نسبت به گروه کل بدن بیشتر شبیه به مدل بوده میانگین

ها کوشش ۀدست نتايج نشان داد که اثر اصلی اما؛ (6/22، مچ دست= 2/32ها؛ کل بدن=است )میانگین

(73.0=(2,24)F،49.0=P ،06.0=p 
2η (2 ,24)=17.0)( و اثر تعاملی آن با الگوF ،84.0=P ،01.0=p 

2ηدار ا( معن

  باشد.نمی

ف آزمون اساس نوع الگو در مراحل مختلدهد که برمچ را نشان میـ  تغییرات هماهنگی آرنج 2شکل

 ترسیم شده است.
 

 
 شدهنوع الگوی مشاهدهاساس مچ در مراحل مختلف آزمون برـ  تغييرات هماهنگی آرنج ـ2شکل

 

اکتساب نشان داد که اثر اصلی نوع  ۀمچ در مرحلـ  ای هماهنگی آرنجتحلیل واريانس برنتايج آزمون 

 F ،009.0=P ،44.0=p(1,12)=55.9باشد )دار میامعن الگو
2ηها نشان داد که گروه مچ میانگین ۀ(. مقايس

ها؛ کل )میانگین دست نسبت به گروه کل بدن در اين متغیر نیز بیشتر شبیه به مدل عمل کرده است

F ،92.0=P،0.007=p(2,24)=08.0کوشش ) ۀدست اما اثر اصلی ؛(4/31، مچ دست= 1/41بدن=
2η و تعامل )

F،09.0=P،0.17=p(2,24)=06.2آن با الگو )
2ηآزمون تی مستقل نشان داد که  ،در يادداری دار نبود.ا( معن

عملکرد  ۀدهندها نشانمیانگین ۀمقايس(. t=3 ،002.0=P ،12=df.93باشد )دار میاها معنتفاوت بین الگو

                   ، 48/43ها؛ کل بدن=بهتر گروهی بود که فقط مچ دست را مشاهده کرده بودند )میانگین
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دار ازمون تحلیل واريانس نشان داد که اثر اصلی الگو معنز نتايج آاکتساب نیدر باز (.64/30مچ دست= 

 F ،002.0=P، 56.0=p(1,12)=45.15باشد )می
2η .)نتايج اين آزمون نشان داد که اثر اصلی  ،اينبرعالوه

F ،22.0=P، 12.0=p(2,24=)62.1ها )کوشش ۀدست
2η (2,24)=05.2)( و تعامل آن با الگوF ،15.0=P، 14

.0 = p
2ηدار نیست.ا( معن  

 دهد.تغییرات اختالف حداکثر سرعت مچ دست الگو از افراد را نشان می 3شکل

 

 
 شدهاساس نوع الگوی مشاهدهاختالف حداکثر سرعت مچ الگو از افراد در مراحل مختلف آزمون بر ـ3شکل

 

 F ،57.0=P ،03.0=p(1,12)=33.0دار نیست )انتايج نشان داد که تفاوت بین الگوها معن ،در اکتساب
2η.) 

F ،55.0=P، 05.0=p(2,24)=61.0ها )کوشش ۀنتايج نشان داد که تفاوت بین دست ،همچنین
2η و تعامل )

F ،71.0=P، 03.0=p(2,24)=34.0آن با الگو )
2ηزمون تی آ ۀدر يادداری نیز نتیج باشد.دار نمیا( معن

 ،در بازاکتساب (.t= ،49.0=P ،12=df-72.0)ها وجود ندارد داری بین گروهامستقل نشان داد تفاوت معن

، F ،98.0=P(1,12)=001.0)باشد دار نمیاآزمون تحلیل واريانس نشان داد که اثر اصلی الگو معن ۀنتیج

0001.0=p 
2η)(2,24)=25.7) ها بودکوشش ۀبودن اثر اصلی دستدارااما نتايج حاکی از معن ؛F ،003.0=P ،

38.0=p 
2η) .ۀکوشش سوم اکتساب با دست ۀنشان داد که بین دستآزمون تعقیبی بونفرونی  ۀنتیج 

وجود  یدارا( تفاوت معنP=004.0کوشش دوم بازاکتساب ) ۀ( و دستP=018.0کوشش اول بازاکتساب )

(. اين نتايج P=98.0) های اول و دوم بازاکتساب ديده نشدکوشش ۀاما تفاوتی بین دست؛ دارد
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 یدارأثیر معناآن بود که ديدن الگوی کل بدن بر روی متغیر حداکثر سرعت مچ افراد ت ۀدهندنشان

باشد دار نمیااين اثر تعاملی معنکوشش نشان داد که  ۀنتايج برای اثر تعاملی الگو در دست داشته است.

(34.0(=2,24)F ،71.0=P ،03.0=p
2η.) 

ون نشان شده در مراحل مختلف آزمالگوهای مشاهدهاساس تغییرات دقت پرتاب افراد را را بر 4شکل

 دهد.می
 

 
 شدهاساس الگوی مشاهدهتغييرات خطای شعاعی در مراحل مختلف آزمون بر ـ4نمودار 

 

، F(1,12)=31.0ست )دار نیامعناکتساب نشان داد که اثر اصلی الگو  ۀزمون تحلیل واريانس در مرحلنتايج آ

59.0=P ،02.0=p
2η)(2,24)=43.3)دار بود اها معنکوشش ۀاما اثر اصلی دست ؛F ،04.0=P ،22.0=p

2η.) 

داری اعنکوشش اول و سوم اکتساب تفاوت م ۀبین دستزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که آنتايج 

ون تحلیل نتايج آزم ،همچنین (.P>0.05دار نبودند )امعن هاتفاوتاما ديگر  ؛(P=04.0وجود دارد )

، F ،91.0=P(2,24)=09.0)باشد دار نمیاها معنکوشش ۀاثر تعاملی الگو با دستواريانس نشان داد که 

007.0= p
2η .) ها روهگداری بین انشان داد که تفاوت معن آزمون تی مستقل ۀنیز نتیجدر يادداری

يانس نشان آزمون تحلیل وار ۀبازاکتساب نیز نتیج ۀدر مرحل(. t= ،36.0=P ،12=df-95.0وجود ندارد )

 F ،83.0=P ،06.p(1,12)=84.0) دار نیست و تفاوتی بین الگوها وجود ندارداداد که اثر اصلی الگو معن
2

0=η،) (2,24)=37.1ها )کوشش ۀاثر اصلی دست ،اينبرعالوهF ،27.0=P ،10.0=  p
2η)  ا الگو بو تعامل آن

F ،68.0=P ،03.0=  p(2,24)=39.0نیز )
2ηدار نبود.ا( معن  
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 گیریبحث و نتیجه
 اطالعات نسبی و مطلق بر يادگیری يک حرکت بديع بود. ۀثیر مشاهدأبررسی ت ،هدف اين پژوهش

ها کرده است در کسب هماهنگی بین اندامنشان داد گروهی که مچ دست را مشاهده مینتايج 

اين اثر هم در اکتساب و هم در يادداری  تر بوده است.مچ( موفقـ  آرنج و آرنج ـ )هماهنگی شانه

 و هیس، هادجز، هايز و (7)ويلیامز  و هیس، برسلین ،هادجز هایپژوهشاين نتايج با  مشاهده شد.

 و برسلین، هادجز ويلیامز، کوران و (4)و با نتايج اسکالی و نیوول  باشدراستا میهم (18)ويلیامز 

نتايج نشان داد که  (4)اسکالی و نیوول  برخالف ديدگاه ادراک بینايی .باشدراستا نمیهم (17) 1کرامر

بهتری  یمنجر به تولید عمل با هماهنگ ،انتهايی نسبت به اطالعات نسبی ۀاطالعات منتج از نقط

کاری مستقیمی در دست ،کید شده استأقبلی که بر نقش اطالعات نسبی ت مطالعاتدر شوند. می

فرد به  هاپژوهشاحتمال دارد که در نمايش اطالعاتی در اين  و اطالعات نسبی صورت نگرفته است

برتری . (5،10،14) انتهايی حرکت توجه کرده باشد و از اطالعات نسبی استفاده نکرده باشد ۀنقط

مچ دست مربوط  اطالعات شدنتواند به برجستهمی پژوهشدر اين  نسبت به کل بدن گروه مچ دست

توجه شوند و اطالعات منتج از آن برجسته می ،شودهنگامی که فقط مچ دست نشان داده میباشد. 

ها منجر به هماهنگی بهتر اندامکند که حرکت آن تقلید شود و کمک میانتهايی حرکت  ۀبه نقط

 و ممکن است پرتی فرد شدهتواند باعث حواسکه توجه به اطالعات بیشتر میحالیدر ؛شودمی

اين اطالعات اضافی ممکن  ،همچنین .(7)ها را تقلید نمايد قسمت ديگری از اندام ،عمل ۀکنندمشاهده

يک  ،که عملحالیدر ؛پرتاب معمولی استد که فرد فکر کند اين عمل يک عمل ناست باعث شده باش

اثرات اساس بر ،دهد اعمالشواهدی وجود دارد که نشان می .(7)معمول )بديع( بود عمل بک هند غیر

دقت جايی بامورد اعمالی است که شامل جابهاين گفته بیشتر در .شوندريزی و اجرا میبرنامه انتهايی

نقش مهمی دارد و فرد انتهايی  ۀنقط ،که در اين اعمال باشندمستلزم پرتاب شی میيا و  يک شی

بدن  ۀدلیل ديگر برای عملکرد ضعیف گروهی که هم .(18،23،24) خواهد داشتن ای به آتوجه ويژه

شواهدی وجود دارد که نشان  تواند وجود هدف خارجی برای رسیدن باشد.را مشاهده کرده است می

مقايسه با زمانی در ،دهد وقتی فرد هدف نهايی حرکت را نداند و برای رسیدن به آن تالش نکندمی

عث هدف با آگاهی از. (25)نمايد شود عمل را بهتر تقلید میان داده میکه هدف به او نش

نظر از اين مسائل ممکن است اطالعات صرف (5،10،25)شود کردن از کینماتیک حرکت مینظرصرف

پرتی فرد شود. شواهدی وجود دارد صورت انبوه باعث حواسها بهآن ۀارائ ،اما ؛نسبی واقعاً مفید باشند

 .(16،19)شود حرکت میتر منجر به بازتولید دقیق شدهاطالعات نسبی محدود ۀدهد ارائکه نشان می

                                                           
1. Curran, Kremer 
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ها بین اندامثیری بر هماهنگی أت ،اطالعات نسبی در بازاکتساب ۀنتايج نشان داد که ارائ ،اينبرعالوه

کند که اظهار می (4)نیوول  باشد.خوان میهم (4)اين يافته با اظهارت اسکالی و نیوول . ندارد

کدام در ابتدای سهم نسبی هرکه طوریبه .کنندمی مراتب عملسلسله هماهنگی و کنترل مانند

 الگوی هماهنگی کلی شکلهنگامی که و شود منجر به هماهنگی بهتر میصورتی است که يادگیری به

  .يابدمیبندی )کنترل( تغییر گرفت به سمت مقیاس

تفاوتی بین دو گروه وجود  ،تمام مراحل که دراختالف حداکثر سرعت مچ الگو از افراد نشان داد  نتايج

 هاآن پژوهشدر خوان نیست. هم (18)ويلیامز  و های هیس، هادجز، هايسها با يافته. اين يافتهندارد

جايی مچ گروه مچ دست فقط جابه. ندعملکرد بهتری داشت ندگروهی که کل بدن را مشاهده کرده بود

رود که دينامیک حرکت را بهتر از گروهی که اطالعات بنابراين انتظار می ؛کرددست را مشاهده می

دلیل اين عدم  تفاوتی بین دو گروه ديده نشد. ،اصلاما در ؛(18)کنند درک نمايد نسبی را مشاهده می

نیاز برای پرتاب توپ به سمت هدف خارجی و وجود قید تکلیف )پرتاب توپ( باشد. تواند تفاوت می

نتايج  ،همچنین .(7،25) تقريباً مشابه با هم عمل نمايندافراد را مقید کرده است که  ،زدن به هدف

 ثیر دارد.أمتغیر سرعت حرکت تاکتساب بر روی باز ۀآوردن اطالعات نسبی در مرحلنشان داد که فراهم

که طرح بعد از اين ،(4). طبق اظهارات نیوول باشدخوان میها با ديدگاه ادراک بینايی هماين يافته

 کنندحرکت کمک می بندیمقیاسهای به کسب متغیراطالعات نسبی  ،کلی هماهنگی فرا گرفته شد

(4).  

تايج با ناين  بین دو گروه وجود نداشت.تفاوتی  پژوهشدر تمام مراحل  نیز های دقتمورد دادهدر

ها يک ه. ممکن است يادگیرند(5،7،14،17،26)باشد خوان میقبلی هم هایپژوهشنتايج بسیاری از 

ند و بیشتر انجام داده باش حرکت يابی به هدفسود و هزينه را بین تقلید حرکت الگو و دست ۀمبادل

که نشان  شواهدی وجود دارد ،اينبرعالوه (.5،10،17) مرکز کرده باشنديابی به هدف تبر روی دست

ختلف مهای با تقلید تکنیک ،تواند به چندين روش انجام شودوقتی يک تکلیف حرکتی میدهد می

  (.18،27حاصل نخواهد شد )يابی به نتیجه شود برتری در دستالگوها نشان داده می ۀوسیلکه به

حمايت  (4) اسکالی و نیوول در بعضی موارد از ديدگاه ادراک بینايی پژوهشهای اين يافته ،کلدر

کند و برای فرد اطالعات نسبی را درک می ،اين ديدگاه بر اين باور است که در هنگام مشاهده نکرد.

نشان داد گروهی که اطالعات  پژوهشاما نتايج اين  ؛دهدتولید بعدی حرکت مورد استفاده قرار میزبا

در اند کردهاند از گروهی که اطالعات نسبی را مشاهده میکردهمطلق )مچ دست( را مشاهده می

 که اطالعات نسبی موردمورد بیان اين، درحالاينبا .اندها عملکرد بهتری داشتههماهنگی بین اندام

تواند برای کسب انتهايی می ۀاگرچه اطالعات نقط گیرند بايد با احتیاط صحبت نمود.استفاده قرار نمی

دهد هنگامی که میاما شواهدی وجود دارد که نشان  ؛ها مورد استفاده قرار گیردهماهنگی درون اندام
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يا حرکت  تحتانی( )در اين تکلیف اندامثر انتهايی دورتر هستند ؤاز عضو م ،های درگیر در حرکتاندام

 (.16،19کنند )اطالعات نسبی به کسب الگوی هماهنگی حرکت کمک می ،باشدتر میپیچیده

اطالعات نسبی در مراحل  ۀگاه ادراک بینايی نشان داد که ارائسو با ديدهم پژوهشاين  ،همچنین

مانند حداکثر ) کنترلیو بیشتر بر متغیرهای  ثیری بر کسب الگوی حرکت نداردأبعدی يادگیری ت

کنند که هاد مینپیش پژوهشگران ،پژوهشهای اين يافتهبا توجه به  ثیر دارد.أت سرعت مچ(

 ۀتوجه فرد را به سمت نقطای باشند که گونههای مشابه بهبرای تکنیکهای آموزشی دستورالعمل

انتهايی بیشتر سود  ۀزيرا نشان داده شده است که يادگیرندگان از اطالعات نقط ؛انتهايی جلب نمايند

االتی برای ؤتواند سمینکاتی وجود دارد که  پژوهشدر اين  ،همچنین (.7،8،18،24برند )می

و همچنین  بر هماهنگی درون عضویبا توجه به نقش احتمالی آگاهی از هدف  آتی باشد. هایپژوهش

کاری آتی اين متغیر مورد دست هایپژوهششود در پیشنهاد می ،مشابهت سرعت مچ الگو با افراد

وجود آگاهی از  پژوهشگران ۀعقیدبه زيرا ؛تا نقش آن در کسب هماهنگی مشخص گرددقرار گیرد 

در اين  ،اينبرعالوه (.5،10،25) شود که افراد از اطالعات نسبی استفاده نکنندمیهدف حرکت باعث 

متغیر اين از  و زياد بودهای موجود در نمايش( )تعداد نقطهبین الگوها تفاوت میزان اطالعات  پژوهش

آتی  هایپژوهششود در پیشنهاد می .گذار بر هماهنگی حرکت ياد شدثیرأعنوان متغیر احتمالی تبه

تا نقش اين دو کاری قرار گیرد میزان اطالعات نیز مورد دست ،بر نوع اطالعات )نسبی و مطلق(عالوه

 .سنجش واقع شدی درون يک عضو مورد فقط هماهنگ پژوهشدر اين  ،. همچنین(17مشخص شود )

روشی متفاوت و مستقل از هماهنگی بین عضوی بهکنند عنوان میپژوهشگران حالی است که اين در

آتی  هایپژوهشگردد در بنابراين پیشنهاد می ؛(16،17گردد )کسب میشده نوع اطالعات مشاهده

 .ن نوع هماهنگی نیز مورد سنجش قرار گیرداي
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Abstract 
The main aim of this study was to investigate the effect of observing relative and absolute 

information on learning a novel skill. The population for this research was male students of 

Shahid Beheshti University. 14 participants were selected by available sampling; they were 

right handed and did not have any physical problem. In this study information were provided 

in Point Light Displays. The first group observed the information of all body parts 

(RELATIVE group) and the other one just observed the information of throwing wrist 

(ABSOLUTE group). In acquisition they performed 20 trials and 24 hours later they 

performed 5 trials as retention test. After retention, all groups observed the full body film 

(relative information), this period was called as re-acquisition. The results showed that 

ABSOLUTE group performed more like the model in relation to RELATIVE group. This 

effect was observed in all periods. There was no difference between two groups in control 

related parameters (all P>0.05). Also observing the relative information in re-acquisition had 

no effect on intra limb coordination and accuracy, but it had a meaningful effect on control 

related parameter (maximum wrist velocity) made it more like the model. Relative motion 

information was not always the most important information for acquisition of coordination, 

in some cases like this the end point information play a more important role. 

 

Keywords: Relative information, Absolute information, Point Light Display, Intra limb 

coordination  
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