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  چکیده

  .اجراي مهارت باالنس ژیمناستیک بودشناختی   بر سطح اکتساب و یادداريِاي  ه تاثیر چهار روش آموزش مشاهد هدف از انجام این تحقیق: هدف

به روش ، را انتخاب کرده بودند 2و  1بدنی عمومی نفر از دانشجویان پسر مبتدي دانشگاه شهید چمران اهواز که درس تربیت 68 :شناسی روش 

مشاهده مدل انیمیشن و گروه  )3مشاهده مدل زنده و توضیح شفاهی گروه  )2مشاهده مدل زنده گروه  )1:گروه 4دفی ساده انتخاب و در تصا

مدت  ها بهآموزش مختص به هر یک از گروه. گروه ترکیبی مشاهده مدل زنده و انیمیشن به همراه توضیح شفاهی قرار گرفتند )4توضیح شفاهی 

در آخرین . بار مهارت باالنس را اجراء کردند 10ها به طور یکسان هفته سه جلسه ارائه ش و بعد از هر جلسه آموزش همه آزمودنیسه هفته هر 

ارزیابی سطح شناختی اجراي مهارت  ۀنام پرسشگیري ازهاند ابزار. ساعت بعد آزمون یادداري به عمل آمد 48آزمون اکتساب و ، جلسه آموزش

ین متخصصبه وسیلۀ  به دست آمد و روایی آن% 76باشد که پایایی آن به روش آلفاکرونباخ می) 2006، کامپیوتیز و تئودراکو( کباالنس ژیمناستی

  .تایید گردید

 حداري باعث بهبود سطنشان داد که هر چهار روش آموزشی به طور معنی =05/0αر در سطح مکرّگیري ازهاند نتایج تحلیل واریانس با: ها یافته 

داري را بین چهار گروه در مراحل تفاوت معنی ،همچنین نتایج تحلیل واریانس یک راهه. اجراي مهارت در مراحل اکتساب و یادداري شدشناختی  

عمل  ها داري ضعیفتر از سایر گروهدر آزمون اکتساب و یادداري به طور معنیاول گروه هاي  که آزمودنی طوريه ب. اکتساب و یادداري نشان داد

  . بین امتیازات سه گروه دیگر تفاوت معناداري یافت نشد؛ اما کردند

شناختی   هاي ات و فراینداطّالعهاي کالمی است که توانسته است منجر به دهد که مشاهده مدل به همراه آموزشنتایج نشان می: گیري نتیجه

لین و مهمترین مرحله در یادگیري اوشناختی   چون مرحلههمشود که نهاد میبنابراین به مربیان و معلمین پیش. مفیدتري براي اجراي مهارت شود

  . کالمی استفاده نمایندهاي  نمایشی و آموزشهاي  هنگام آموزش مهارت از مدل، باشدمهارت می
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  مقدمه

عالوه بر . ان در اواخر قرن نوزده مطالعات خود را در زمینه یادگیري آغاز نمودندسشنا روان

زیرا از  ؛ان تعلیم و تربیت نیز عالقه خاصی به یادگیري از خود نشان دادندمربیان تجربی شناس روان

ند که ادریافتهها  آن .توان به افراد منتقل کردطریق یادگیري است که اهداف تعلیم و تربیت را می

-یابد و بهبود توانایی به بهبود عملکرد منجر میقابلیت اجراي ماهرانه در طول تمرین تکامل می

بعدها  و) 1967( 2و پوسنر) 1964( 1فیتزبه وسیلۀ  مربوط به یادگیريهاي  بندي یکی از طبقه. شود

ر طول فرایند یادگیري معتقد بودند که افراد دها  آن .ارائه گردید) 1995، 1982( 3رسوناند به وسیلۀ 

و شناختی   هاي در این مرحله فرایند کهشناختی   کالمی ۀمرحل، گذرندیک مهارت از سه مرحله می

کلی هاي  در این مرحله الگو که حرکتی ۀمرحل. دارد اهمیتگیري و درك کلی از حرکت تصمیم

که در این  خودکاري ۀمرحل دشونتر میتر و همسانفرد روا نهاي  یابند و اجراحرکت تکامل می

کند شود و فرد سعی میمرحله نیز حرکت پاالیش شده و مهارت فرد به سطح مطلوب نزدیکتر می

مطالعه در مورد عواملی  )1( .و تمرکز زیاد انجام دهدتوجه  حرکات را به صورت خودکار و بدون

د موضوعی است که شو می هاي مختلف ورزشی که باعث افزایش کارایی مطلوب اجراي مهارت

ان و پژوهشگران تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار گرفته متخصصبسیاري از توجه  همواره مورد

یان ورزشی ها مرب از طرفی انگیزه پیشرفت و دست یافتن به اوج توانمندي در اجراي مهارت. است

ه ب. اران بکار ببندندورزشکموفّقیت  تمرینی متفاوتی را در راه کسبهاي  را بر آن داشته تا روش

زیادي هاي  حرکتی پیشرفتهاي   کسب مهارتهاي  روش ۀکه با گذشت زمان در زمین طوري

نوع آموزش و نقشی که این عوامل در یادگیري ، مسائلی مانند شیوه آموزش. حاصل شده است

 ؛ستین و معلمین و مربیان تربیت بدنی را جلب کرده امتخصصتوجه  حرکتی دارندهاي  مهارت

در آن رشته ضروري مدت  طوالنیموفّقیت  زیرا اجراي ماهرانه حرکات در هر رشته ورزشی براي

شود تا فراگیر  می کار گرفتهه ورزشی بهاي  که جهت یادگیري مهارتهایی  یکی از شیوه ،است

 است که فرآیندي، 4ايیادگیري مشاهده. استهاي  یادگیري مهارت را تحصیل کند یادگیري مشاهد

 )2( .کنند می کسب دیگران عمل به شدن براي نزدیک را الزم اتاطّالع بینایی ادراك طریق از افراد

الو و  )3( به حس بینایی دارد کااتّ و استفاده به تمایل بیشتر هاي حسی دستگاه تمام بین از انسان

  

1. Fitts 
2. Posner 
3. Anderson 
4. observational learning 
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پیشرفت در و موفّقیت ، اظهار داشتند که هنگام یادگیري یک مهارت ورزشی جدید) 2009( هال

شود  می که منجر شود می غلط و اشتباه آمیختههاي  یادگیري آن مهارت احتماالً با برخی تالش

 )4( .ق شدن استفاده کندکارگیري توانایی هایش براي موفّه براي باي  یادگیرنده از یادگیري مشاهده

داد که یادگیري  نشان )2007( 2زادهو شفیع) 2004( 1نتایج تحقیقات سوهو و همکاران، همچنین

عالوه ها  در آموزش مهارت )6و  5( .هاي حرکتی استي در کسب مهارتمؤثّر اي عاملمشاهده

کالمی  آموزش، تاثیر گذار باشدات اطّالعانتقال تواند در  می نیززش کالمی وآم، بر نمایش مهارت

نمایش مهارت . است اثردر بسیاري از موارد و به خصوص در مراحل ابتدایی یادگیري ناکافی و کم

به طوري که نتایج . ات را چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی بهتر منتقل کنداطّالعتواند می

نشان داد که آموزش شفاهی و آموزش ویدئویی منجر به ) 2002( 3تحقیق گواداگ نولی و همکاران

مچنین زتو و ه )7( .شودولی آموزش ویدئویی باعث یادگیري بهتري می ؛شوندیادگیري می

هاي کالمی است که یادگیري بیان کردند که مشاهده الگو به همراه آموزش) 2002( 4همکاران

 مشاهده نشان داده که) 2011( عالوه بر این نتایج تحقیقات دیناس )8( .بخشدمهارت را بهبود می

 خاصبه طور  زیکیفی تمرین و مشاهده ترکیب از تناوبی. نیست مؤثّر فیزیکی تمرین ازهاند به تمرین

   )9( .است تنهایی به تمرین رترثّؤم و مفیدتر

نامیده  5یادگیري شناختی وجود دارد که یادگیري نوع دیگري از، هاي حرکتییادگیريعالوه بر 

 .فکري و ذهنی حاکم بر رفتار استهاي  جریان، هامنظور از شناخت در این نوع یادگیري. شودمی

یک نقش تعیین کننده در فراگیري شناختی   یادگیريهاي  ایندرسد که فربه نظر می )10(

 که یادگیري، اشاره کرد )1992( 6کسبه طوریکه وی )11( .کندحرکتی بازي میهاي  مهارت

 بندورا )12( دارد را برابري با یادگیري حرکتی از طریق مدل اهمیتاز طریق مدل شناختی  

)1986( )تاي اغلب د که یادگیري مشاهدهعنوان کر) 7شناختی وساطت ۀنظریالیی براي پردازش فع

آورد و از  و در طول این یادگیري فراگیر نمایشی شناختی از مهارت را به دست می، ات استاطّالع

کند تا حرکت را تنظیم و به عنوان معیار درستی حرکت براي پی بردن به خطا در آن استفاده می

 کند می کمک فراگیرنده مشاهده مدل بهبه طور کلی  )13( .دهدانجام مهارت مورد استفاده قرار می
  

1. Soohoo et al  
2. Shafizade 
3. Guadagnoli et al 
4. Zetou et al 
5. congnitive learning 
6. Weeks 
7. symbolic mediation theory   
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کند تا اجراي و این نمایش شناختی به فراگیرنده کمک می، که نمایش شناختی را توسعه دهد

) 1961( باشد که شفیلدلذا تصور شناختی براي تصحیح مهارت مناسب می. حرکت را تنظیم کند

نامید و عنوان کرد ) نمادین( 1ا تئوري بازنمایی سمبولیکرشناختی هنگام اجراي مهارت راین تصو

اکتسابی اجراي هاي  مهارت حرکتی براي مشاهده کننده کافی است تا مجموعه نمایشتصور  که

ند در ابتدا بیشتر شفاهی نککه رفتار را تنظیم میشناختی   هاي بیشتر فرایند. حرکت را یاد بگیرد

از طریق هاي  فاهی وقایع مشاهده شده براي آموزش مشاهدشاید کد گذاري ش. هستند تا بصري

ها  آن زیرا ؛کنندتر می شفاهی ابقا را سادههاي  کد. رفتار به حساب بیایدمدت  بقاء طوالنیامدل 

تحقیق مک به طوریکه  )14( شوندتر ذخیره میات بیشتري هستند که به صورت سادهاطّالعشامل 

شفاهی ضعیف هاي  که شرح بصري به نوبه خود بدون ساختار نشان داد )1989( 2الف و لیتلوک

بر را اي در تحقیقی تاثیر پنج روش آموزش مشاهده )2006( 3کامپیوتیز و تئودراکو )15( است

- نتایج تاثیرات معناداري را از پیش. کردند بررسیاجراي مهارت باالنس سطح اکتساب شناختی 

شناختی   بین سطحداري  معنی اختالفهمچنین ، نشان دادها هآزمون براي تمامی گروآزمون تا پس

 الگونابه وسیلۀ  همچنین تحقیقی که )16( .وجود داشتپنج گروه آموزشی اجراي مهارت باالنس 

نشان داد که نمایش مدل در پیشرفت شناختی و دقت عملکرد ، انجام شد) 1999و  2008(

در  )18و  17( .کندیده هستند کمک میمهارتهاي حرکتی که شامل اجزاي زمانی و فضایی پیچ

اعمالی که به صورت  ند درنشان داد) 1983( ویسو  )1987( 4ویس و کلینت تحقیق دیگري

اکتسابی را قویتر و پایدارتر هاي  مشاهده شده پاسخهاي  تکرار محرك، شوندشفاهی کد گذاري می

نشان داد که مشاهده ) 2006( اسپنسرهمچنین  )20و  19( .کندتر میرا سادهها  آن يبقااکند و می

ورزشکار ماهر موجب دستیابی سریع و هماهنگ براي استفاده از به وسیلۀ  از طریق نمایش مهارت

مربوط به کنترل هاي  صههمچنین فراگیري مشخّ، شودمربوط به مهارت می) شناختی( اتاطّالع

حقیقی تاثیر خودالگودهی را در در ت 5)2011( همچنین استی ماري )21( .دهد می حرکت را تسهیل

در مهارت چرخش ترامبولین بررسی کرد و به این نتیجه رسید که اجراي فیزیکی گروه خود 

لذا  )22( .بهتر بود ،الگودهی در مقایسه باگروهی که براي آن دخالت مدلی را دریافت نکرده بودند

  

1. cognitive representation    
2. McCoullagh & Little 
3. Kampiotis & Theodorakou 
4.Weiss & Klint 
5. Ste-marie 
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و  باشد می ها ي یادگیري مهارتدهد که آموزش از طریق مشاهده یکی از راهها می نشانها  این یافته

به یادگیري  )و نمایشسازي  مدل( به نتایج تحقیقات که استفاده از وسایل کمک آموزشیتوجه  با

تی آموزش سنّ ةیان خود را از شیومان و مربشود که معلّ می این نیاز احساس، کند می بهینه کمک

معرّفی  البته. فراگیران استفاده نمایندها و وسایل کمک آموزشی مطلوبتر به  رها ساخته و از روش

که کارایی و اثر بخشی یک روش نسبت به روش  جدید مستلزم این استهاي  و روشها  شیوه

که تحقیق حاضر ، باشد می و این امر نیازمند تحقیق و پژوهش. شده باشدمشخّص  دیگر محرز و

مختلف آموزش از طریق  روش ثیر چهارأتبدین منظور  .کند می به عنوان یک ضرورت احساس

 مورد بررسی قرارمهارت باالنس ژیمناستیک شناختی   بر سطح اکتساب و یادداريمشاهده را 

  . دهد می

  

  شناسیروش

این تحقیق را کل دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران جامعۀ آماري  :آماري ۀجامعه و نمون

بودند و از نظر سطح مهارت باالنس را انتخاب کرده  2و  1اهواز که واحد تربیت بدنی عمومی 

 تشکیل دادند، یعنی هیچ دانش تخصصی از مهارتهاي حرکتی ژیمناستیک را نداشتند، کامالً مبتدي

)450N =( 18که میانگین سنی بین ، نفر انتخاب شدند 80تصادفی به طور  از بین جامعه مورد نظر 

سازي به عمل کسب شده همسانمتیازات بر اساس ا، از انجام پیش آزمون پس. باشد می سال 24تا 

زنده و  مشاهده مدلگروه ، زنده مشاهده مدلگروه ، نفره 20گروه  به طور تصادفی در چهار آمد و

و توضیح شفاهی و گروه ترکیبی مشاهده مدل زنده و  انیمیشن مشاهده مدلگروه ، توضیح شفاهی

در حین انجام تحقیق به دلیل غیبت . قرار گرفتند، مشاهده مدل انیمیشن به همراه توضیح شفاهی

  . ها کاسته شدنفر از تعداد کل آزمودنی 12ها در جلسات تمرینی آزمودنی

مدل اول ها به این صورت بود که گروه اي به آزمودنیمدل مشاهده ۀارائ: سازي چگونگی مدل

روه دوم اجراي گ، گونه مداخله دیگر مشاهده کردند ورزشکار ماهر را به صورت زنده بدون هیچ

 ،ی ارائه شدمرببه وسیلۀ  مدل ورزشکار ماهر را به صورت زنده همراه با توضیحات شفاهی که

گروه سوم اجراي مدل ورزشکار ماهر را به صورت انیمیشن همراه با توضیحات ، مشاهده نمودند

زشکار ماهر را و گروه چهارم نیز اجراي مدل ور، ی مشاهده نمودندمرببه وسیلۀ  شفاهی ارائه شده

الزم به ذکر است . هم به صورت زنده و هم انیمیشن به همراه توضیحات شفاهی مشاهده نمودند
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باشند و اجراي مهارت را به سه  می ها انیمیشن یک روش جدید در آموزش مهارتهاي  که مدل

ه و به این صورت که ابتدا اجراي مهارت باالنس در نه مرحله جداگان. دهندصورت نمایش می

سپس اجراي آهسته و در انتها اجراي مهارت باالنس به صورت ، شدپشت سر هم نمایش داده می

  . شدطبیعی نمایش داده می

دهنده رضایت شرکت کننده براي شرکت  فرم رضایت ورزشکاران این فرم نشان: گیري ازهاند ابزار

 (QLCE( 1نس ژیمناستیکمقیاس ارزیابی سطح شناخت از اجراي مهارت باال. باشددر تحقیق می

اساس قوانین درجه  ال است که برؤه شامل سیزده سنام پرسشاین ): 2006، کامپیوتیز و تئودراکو(

براي اجراي تکنیکی مهارت باالنس ژیمناستیک تدوین  2بندي فدراسیون بین المللی ژیمناستیک

در فضا اشاره  فضایی عضوهاهاي  و به باز شدن و خم شدن مفاصل همچنین فاصله شده است

به این صورت . شودهاي صحیح تعیین میکننده از طریق مجموع کل پاسخ امتیاز هر شرکت. دارد

که مجموع امتیازات صحیح به عنوان امتیاز سطح ، باشدکه هر پاسخ صحیح داراي یک امتیاز می

ه به روش آلفاي نام پرسشپایایی . شود می در نظر گرفته) امتیاز شناختی( شناخت از اجراي مهارت

ین روان متخصصبه وسیلۀ  ه به کار رفتهنام پرسشروایی  این که ضمن. به دست آمد 76/0کرونباخ 

 این پرسش نامه از این رو،. یید قرار گرفتسان هیأت ژیمناستیک استان مورد تأشناسی و کارشنا

  . ر گیردتواند در مطالعه فعلی به عنوان ابزار قابل اطمینان مورد استفاده قرا می

طی چهار مرحله ، روش تحقیق نیمه تجربی است که به صورت میدانی با چهار گروه :روش

  . اکتساب و یادداري انجام گرفته است، آموزش و تمرین، آزمون پیش

مربوط به ماهیت و هدف آزمایش هاي  آزمون ابتدا دستورالعملپیش ۀدر مرحل: آزمون پیش ۀمرحل

ارائه ها  آزمودنیبه همه  ،به طوري که نتایج تحت تاثیر قرار نگیرد چگونگی اجراي تحقیق همچنین

کامپیوتیز و ( ه ارزیابی سطح شناختی اجراي مهارت باالنس ژیمناستیکنام پرسشسپس . شد

، گویی داده شدموجود در چهار گروه آزمایشی براي پاسخهاي  به همه آزمودنی) 2006، تئودراکو

در ) امتیاز شناختی( عنوان امتیاز سطح شناخت از اجراي مهارتکه مجموع امتیازات صحیح به 

هاي   در این مرحله تمام گروه: مرحله آموزش و تمرین. مرحله پیش آزمون در نظر گرفته شد

به این صورت ابتدا . هر هفته سه جلسه آموزش دیدند، سه هفتهمدت  آزمایشی بجز گروه کنترل به

ده دقیقه به صورت جداگانه آموزش مدت  کردند در ادامه به می دقیقه گرم 15تا  10در هر جلسه 
  

1. The questionnaire for the evaluation of the Level of Cognitive Acquisition of Execution 
2. Fédération Internationalede Gymnastique 
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سپس هر گروه به تمرین فیزیکی مهارت باالنس ، نمودندویژه همان گروه را دریافت اي  ه مشاهد

یکسان بود به این صورت که بعد از هر جلسه آموزش ها  تمرین فیزیکی براي همه گروه، پرداختند

ثانیه  30بین هر بار اجراء اول در پنج اجراي . کردندا تمرین میده بار اجراي مهارت باالنس ر

ثانیه  30و در ادامه در پنج اجراي دوم نیز بین هر بار اجراء ، استراحت دقیقه 5سپس ، استراحت

پس از آخرین جلسه تمرین آزمون اکتساب به عمل : مرحله اکتساب. گرفت می استراحت انجام

مه ارزیابی سطح شناختی اجراي مهارت باالنس ژیمناستیک همانند آمد به این صورت که پرسش نا

که مجموع . آزمایشی براي پاسخ گویی قرار داده شدهاي   آزمون در اختیار تمام گروه پیش ۀمرحل

امتیازات صحیح به عنوان امتیاز سطح شناخت از اجراي مهارت در مرحله اکتساب در نظر گرفته 

اکتساب آزمون یادداري به عمل آمد به این صورت  ۀبعد از مرحلساعت  48: مرحله یادداري. شد

که پرسش نامه ارزیابی سطح شناختی اجراي مهارت باالنس ژیمناستیک مجدداً در اختیار 

که مجموع امتیازات صحیح به . گویی قرار داده شدپنج گروه آزمایشی براي پاسخهاي   آزمودنی

  . یادداري در نظر گرفته شد ۀت در مرحلعنوان امتیاز سطح شناخت از اجراي مهار

، انحراف معیار، هاي مرکزي شامل میانگینها از شاخصبراي تجزیه و تحلیل داده: روش آماري

هاي مکرر و روش گیريازهاند همچنین از آمار استنباطی مانند آزمون. فراوانی استفاده گردید

ز روش آماري تحلیل واریانس یک راهه همچنین ا، هاي هر گروهبراي مقایسه نمره LSDپیگیري 

داري در سطح معنی. ها استفاده گردیدجهت نشان دادن تفاوت بین گروه، TUKYو روش پیگیري 

و  16نسخه  SPSSافزار آماري ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده. بود >05/0Pاین تحقیق 

  . انجام گرفت 2007نسخه  WORD ،EXCELLنرم افزار به وسیلۀ  و نمودارهااول ترسیم جد

  

  تحقیقهاي  یافته

  . خالصه شده است) صفحه بعد( 1ها در جدول نتایج به دست آمده از توصیف آماري داده
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ها در هر اجراي مهارت باالنس آزمودنیشناختی   میانگین و انحراف معیار سطح. 1جدول 

  چهار گروه آزمایشی در مراحل مختلف آزمون

  هاگروه

  انیفراو

  یادداري  اکتساب  آزمونپیش

  میانگین
انحراف 

  معیار
  میانگین

انحراف 

  معیار
  میانگین

انحراف 

  معیار

  80/1  00/7  37/1  41/7 83/1  64/3  17  مشاهده مدل زنده

مشاهده مدل زنده و 

  توضیح شفاهی
17  29/3  82/1  11/10  31/1 64/9  27/1  

مشاهده مدل انیمیشن 

  و توضیح شفاهی
16  93/2  01/2  31/10  53/1  75/9  14/2  

ترکیب مشاهده مدل 

زنده و انیمیشن به 

  همراه توضیح شفاهی

18  77/2  55/1  22/11  21/1  55/10  24/1  

آزمون از پیش ۀاجراي مهارت باالنس در مرحلشناختی   ها در سطحسازي گروهبراي همسان     

و  F=83/0( به آماره آزمون توجه تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد که نتایج نشان داد با

57/0=p( آزمون بین اجراي مهارت باالنس در مرحله پیششناختی   داري در سطحتفاوت معنی

 دهد که امتیازات سطحها نشان میاین یافته. وجود ندارد α=05/0ها در سطح اطمینان گروه

 ،یعنی ؛باشدبرابر میها تقریباً آزمون بین گروهپیش ۀاجراي مهارت باالنس در مرحلشناختی  

 . یکسانی از اجراي مهارت باالنس هستندشناختی   هادر سطحآزمودنی

  . هایی نیز مورد آزمون قرار گرفتجهت رسیدن به اهداف فرضیه

 اجراي مهارت باالنس در مراحل مختلفشناختی   براي بررسی تفاوت میانگین امتیازات سطح     

ر استفاده شد گیري مکرّازهاند  گروهی باز تحلیل واریانس درونا) اکتساب و یادداري، آزمون پیش(

  . ارائه شده است 2که نتایج آن در جدول 
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- ر براي بررسی تفاوت نمرهگیري مکرّازهاند  نتایج تحلیل واریانس درون گروهی با. 2جدول 

  در هر چهار روش آموزشیشناختی   اکتساب و یادداري، آزمون هاي مراحل پیش

  هاگروه

  هاشاخص

  منبع

  تغییرات

مجموع 

  مجذورات

 ۀدرج

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F 

 سطح

  داريمعنی

  مشاهده مدل زنده
  *001/0  35/29  49/72  2  98/144  عامل

    46/2  32  02/79  خطا

مشاهده مدل زنده و توضیح 

  شفاهی

  *001/0  85/115  90/246  2  80/493  عامل

     13/2  32  19/68  خطا

انیمیشن و  مشاهده مدل

  توضیح شفاهی

  *001/0  72/134  64/269  2  29/539  عامل

     00/2  30  04/60  خطا

ترکیب مشاهده مدل زنده و 

انیمیشن به همراه توضیح 

  شفاهی

  *001/0  51/230  74/396  2  48/793  عامل

     72/1  34  51/58  خطا

  دهد می بودن را نشاندار  معنیاول در تمامی جد =*

به توجه  مشاهده مدل زنده با؛ یعنی، اولدر گروه ، کنید می مشاهده 2ر که در جدولهمانطو     

این ، درون گروهی یافت شد تفاوت معناداري در عوامل) p=001/0و  F=35/29( آماره آزمون

در گروه شناختی   مراحل پیش آزمون با اکتساب و یادداريهاي  دهد که بین امتیازها نشان مییافته

به توجه  در گروه مشاهده مدل زنده و توضیح شفاهی با. مدل زنده تفاوت وجود دارد مشاهده

این ، تفاوت معناداري در عوامل درون گروهی یافت شد) p=001/0و  F=85/115( آماره آزمون

در گروه شناختی   مراحل پیش آزمون با اکتساب و یادداريهاي  دهد که بین امتیازها نشان مییافته

همچنین در گروه مشاهده مدل انیمیشن و . مدل زنده و توضیح شفاهی تفاوت وجود داردمشاهده 

تفاوت معناداري در عوامل درون  )p=001/0و  F=72/134( به آماره آزمونتوجه  توضیح شفاهی با

مراحل پیش آزمون با اکتساب و هاي  دهد که بین امتیازها نشان میاین یافته، گروهی یافت شد

همچنین در . در گروه مشاهده مدل انیمیشن و توضیح شفاهی تفاوت وجود داردشناختی   یادداري

 به آماره آزمونتوجه  گروه ترکیب مشاهده مدل زنده و انیمیشن به همراه توضیح شفاهی با

)51/230=F  000/0و=p( ها نشان این یافته، تفاوت معناداري در عوامل درون گروهی یافت شد



98   91پاییز و زمستان/ شماره شانزدهم/ سال هشتم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش 

 

در گروه ترکیب شناختی   مراحل پیش آزمون با اکتساب و یادداريهاي  متیازدهد که بین امی

 . مشاهده مدل زنده و انیمیشن به همراه توضیح شفاهی تفاوت وجود دارد

شناختی   مراحل پیش آزمون با اکتساب و یادداريهاي  براي بررسی جایگاه تفاوت بین امتیاز     

 3استفاده شد که نتایج آن در جدول  LSD ري به روشدر هر چهار روش آموزشی از آزمون پیگی

  . ارائه شده است

  

هاي  براي بررسی جایگاه تفاوت بین امتیاز LSDنتایج آزمون پیگیري به روش . 3جدول 

  در هر چهار روش آموزشیشناختی   مراحل پیش آزمون با اکتساب و یادداري

 j عامل iعامل   هاگروه
تفاوت 

  jـ iها میانگین

خطاي 

  استاندارد

- سطح معنی

  داري

  مشاهده مدل زنده

پیش

  آزمون
  * 001/0  64/0  ـ76/3  اکتساب

پیش

  آزمون
  * 001/0  63/00  ـ50/3  یادداري

مشاهده مدل زنده و توضیح 

  شفاهی

پیش

  آزمون
  * 001/0  61/0  ـ 82/6  اکتساب

پیش

  آزمون
  * 001/0  56/0  ـ 35/6  یادداري

مشاهده مدل انیمیشن و 

  هیتوضیح شفا

پیش

  آزمون
  *001/0  54/0  ـ 37/7  اکتساب

پیش

  آزمون
  *001/0  60/0  ـ 81/6  یادداري

ترکیب مشاهده مدل زنده و 

انیمیشن به همراه توضیح 

  شفاهی

پیش

  آزمون
  *001/0  50/0  ـ 44/8  اکتساب

پیش

  آزمون
  *001/0  46/0  7/77  یادداري
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 هار گروه آموزشی مقایسه امتیازات سطحدر هر چ، شودمشاهده می 3طور که در جدول  همان      

اجراي شناختی   دهد که بین سطحاجراي مهارت باالنس در مراحل مختلف نشان میشناختی  

هر چهار ؛ یعنی، آزمون با مراحل اکتساب و یادداري تفاوت وجود داردها در مرحله پیشآزمودنی

اجراي مهارت باالنس شناختی   را در سطح) =05/0α( داريآموزشی پیشرفت معنی) گروه( روش

  . آزمون نشان دادنداکتساب و یادداري نسبت به پیشهاي   در آزمون

راهه براي مقایسه بین هر چهار گروه آموزشی در مراحل اکتساب از تحلیل واریانس یک     

اختی شن  بین سطح) p=001/0و  F=08/25( به آماره آزمونتوجه  که نتایج نشان داد با، استفاده شد

مشخّص  براي. داري وجود داردها در مرحله اکتساب تفاوت معنیاجراي مهارت باالنس گروه

 ها در مرحلۀهارت باالنس بین گروهاجراي مشناختی   نمودن جایگاه تفاوت میانگین امتیازات سطح

ئه ارا 4استفاده گردید که نتایج حاصل از آن در جدول  TUKYاکتساب از آزمون پیگیري به روش 

  . شده است

  

نتایج آزمون پیگیري به روش توکی براي بررسی جایگاه تفاوت میانگین امتیازات . 4جدول 

  هااکتساب بین گروه ۀاجراي مهارت باالنس در مرحلشناختی   سطح

I j  i ـj 
خطاي 

  استاندارد

سطح 

  داريمعنی
  حد باال  حد پایین

  مشاهده مدل زنده

مشاهده مدل زنده و توضیح 

 شفاهی
  ـ47/1  ـ93/3  * 001/0  46/0  ـ70/2

مشاهده مدل انیمیشن و 

  توضیح شفاهی
  ـ65/1  ـ15/4  * 001/0  47/0  ـ90/2

ترکیب مشاهده مدل زنده و 

به همراه توضیح  انیمیشن

 شفاهی

  ـ59/2  ـ 02/5  * 001/0  46/0  ـ81/3

مشاهده مدل زنده و 

  توضیح شفاهی

مشاهده مدل انیمیشن و 

  توضیح شفاهی
  05/1  ـ44/1  976/0  47/0  ـ 19/0

ترکیب مشاهده مدل زنده و 

به همراه توضیح  انیمیشن

  شفاهی

  /10/0  ـ31/2  870/0  46/0  ـ10/1
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I j  i ـj 
خطاي 

  استاندارد

سطح 

  داريمعنی
  حد باال  حد پایین

مشاهده مدل 

انیمیشن و توضیح 

  شفاهی

ترکیب مشاهده مدل زنده و 

  انیمیشن
  32/0  ـ14/2  214/0  46/0  ـ 90/0

نشان داد که بین  TUKYگیري نتایج آزمون پی. شودمشاهده می 4همان طور که در جدول     

) مدل زنده مشاهدة(اول گروه هاي  اجراي مهارت باالنس آزمودنیشناختی   میانگین امتیازات سطح

به طوري که ، سوم و چهارم تفاوت معناداري یافت شد، گروه دوم؛ یعنی، دیگرهاي  با گروه

هاي  گروههاي  تر از آزمودنی فداري ضعیدر آزمون اکتساب به طور معنیاول گروه هاي  آزمودنی

اجراي مهارت باالنس شناختی   ا بین میانگین امتیازات سطحام ؛سوم و چهارم عمل کردند، دوم

  . سوم و چهارم تفاوت معناداري یافت نشد، دومهاي  گروههاي  آزمودنی

راهه یانس یکبراي مقایسه بین هر چهار گروه آموزشی در مرحله یادداري نیز از تحلیل وار     

شناختی   بین سطح) p=001/0و  F=19/15( به آماره آزمونتوجه  با که نتایج نشان داد استفاده شد

مشخّص  براي. داري وجود داردیادداري تفاوت معنی ۀها در مرحلاجراي مهارت باالنس گروه

یادداري  ۀحلاجراي مهارت باالنس در مرشناختی   نمودن جایگاه تفاوت میانگین امتیازات سطح

 5استفاده گردید که نتایج حاصل از آن در جدول  TUKYها از آزمون پیگیري به روش بین گروه

  . ارائه شده است

  

نتایج آزمون پیگیري به روش توکی براي بررسی جایگاه تفاوت میانگین امتیازات . 5جدول 

  هایادداري بین گروه ۀاجراي مهارت باالنس در مرحلشناختی   سطح

I j  i ـj 
خطاي 

  استاندارد

سطح 

- معنی

  داري

حد 

  پایین

حد 

  باال

  مشاهده مدل زنده

مشاهده مدل زنده و 

 توضیح شفاهی
  ـ15/1  ـ13/4  * 001/0  56/0  ـ64/2

مشاهده مدل انیمیشن و 

  توضیح شفاهی
  ـ23/1  ـ26/4  * 001/0  57/0  ـ75/2
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I j  i ـj 
خطاي 

  استاندارد

سطح 

- معنی

  داري

حد 

  پایین

حد 

  باال

ترکیب مشاهده مدل زنده 

به همراه  و انیمیشن

 توضیح شفاهی

  ـ08/2  ـ 02/5  * 001/0  55/0  ـ55/3

مشاهده مدل زنده 

  و توضیح شفاهی

مشاهده مدل انیمیشن و 

  توضیح شفاهی
  40/1  ـ68/1  998/0  57/0  ـ 10/0

ترکیب مشاهده مدل زنده 

به همراه  و انیمیشن

  توضیح شفاهی

  55/0  ـ37/2  368/0  55/0  ـ 90/0

مشاهده مدل 

انیمیشن و توضیح 

  شفاهی

نده ترکیب مشاهده مدل ز

  و انیمیشن
  68/0  ـ29/2  480/0  56/0  ـ 80/0

نشان داد که بین TUKY گیرينتایج آزمون پی. شودمشاهده می 5همان طور که در جدول     

) مشاهده مدل زنده(اول گروه هاي  اجراي مهارت باالنس آزمودنیشناختی   میانگین امتیازات سطح

به طوري که ، هارم تفاوت معناداري یافت شدسوم و چ، گروه دوم؛ یعنی، دیگرهاي  با گروه

سه گروه هاي  داري ضعیفتر از آزمودنیدر آزمون یادداري به طور معنیاول گروه هاي  آزمودنی

هاي  اجراي مهارت باالنس آزمودنیشناختی   اما بین میانگین امتیازات سطح. دیگر عمل کردند

 . افت نشدسوم و چهارم تفاوت معناداري ی، دومهاي  گروه

  

  گیريبحث و نتیجه

شناختی   ها در این تحقیق نشان داد که در مرحله اکتساب و یادداري امتیازات سطحنتایج آزمون

مشاهده ، گروه مشاهده مدل زنده( هاي هر چهار گروه آزمایشیاجراي مهارت باالنس آزمودنی

ترکیب مشاهده مدل زنده و مشاهده مدل انیمیشن و توضیح شفاهی و ، مدل زنده و توضیح شفاهی

هر چهار  ،یعنی ؛آزمون بودپیش ۀداري بهتر از مرحلبه طور معنی) انیمیشن به همراه توضیح شفاهی

اجراي مهارت باالنس در مراحل شناختی   داري در سطحنوع روش آموزشی باعث پیشرفت معنی

  . اکتساب و یادداري شدند



102   91پاییز و زمستان/ شماره شانزدهم/ سال هشتم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش 

 

شناختی   مشاهده مدل زنده بر سطح اکتساب و یادداري هاین ک این تحقیق مبنی برهاي  یافته     

یر دو أثکه به بررسی ت )2004( تحقیق هاریسون و همکارانهاي  با یافته، اجراي مهارت تاثیر دارد

 و نتایج، الیبالیست پرداختند دانشجوي و 182مدل نمایشی تاکتیکی و آموزشی بر پیشرفت مهارت 

ق در هر موفّهاي  ها و سرویسدرصد پاس، شناخت، مهارتهاي  پیشرفت معناداري در آزمونها  آن

که نشان دادند بر اساس تئوري ) 2002( بردماريهمچنین رس و  )23( .دو گروه نشان داد

تواند ات کسب شده از طریق مشاهده مدل میاطّالعتوان فرض کرد که یادگیري اجتماعی می

 و بلک و رایتهاي  همخوان و با یافته) 24( .کند فراهمشناختی   براي یک بازنماییهاي  پاي

ها تفاوت در نوع تکلیف مورد نظر احتمال دارد دلیل مغایرت این یافته )25( .مغایرت دارد) 2000(

هاي این تحقیق در خصوص اثر مشاهده مدل زنده و توضیح شفاهی بر یافته. براي یادگیري باشد

 تحقیق مارس و همکارانهاي  مهارت مورد نظر با یافتهاجراي شناختی   سطح اکتساب و یادداري

که اثر سطح مهارت مشاهده شونده را بر روي یادگیري مهارت صخره نوردي مورد  )2001(

که مدل ماهر را مشاهده کرده بودند هم کنندگان  و نتایج نشان داد که شرکت. بررسی قرار دادند

و بالندین و ، )26( .را سریع تر طی کردند سیرمسیر بهتري را براي صعود انتخاب کردند و هم م

- کند میکه عنوان کردند که مشاهده یک مدل که یک مهارت حرکتی را تمرین می) 2000( پرتئو

مشاهده یک مدل منجر به ، شناسایی و اصالح خطا شودهاي  تواند سبب پیشرفت مکانیزم

- این نتایج نشان می. دل شده استگر و ممتفاوت کشف و اصالح خطا براي مشاهدههاي  مکانیسم

و  2008( همچنین الگونا) 27( .کندمیشناختی   هاي یتفعال فرد را درگیر همان، دهد که مشاهده

. مغایر با نتیجه این تحقیق یافت نشدهاي  در حالی که یافت )18و  17( .همخوانی دارد) 1999

و دقت عملکرد شناختی   پیشرفت ارائهتاثیرات نمایش چندگانه مدل صحیح را بر ) 1999( الگونا

این تحقیق بینش مضاعفی در هاي  ی یافتهبه طور کلّ. در اکتساب مهارت حرکتی را بررسی کرد

ات مربوط به اطّالعارائه . را فراهم آوردهاي  یادگیري مشاهدهاي  مدل در فرایندهاي  نقش نمایش

چه چیزي یاد گرفته  این که بر) نمایشیشناخت از تکلیف از طریق مدل ( تکلیف پیش از عملکرد

نتاج نشان داد نه تنها نمایش مدل . گذاردشده و به موجب آن چه چیزي اجراء شده است تاثیر می

حرکتی که شامل اجزاي فضایی و زمانی هاي  و دقت عملکرد در مهارتشناختی   در پیشرفت ارائه

این یکی از . باشد مؤثّر تواندیشی نیز مینماهاي  کند بلکه تعداد مدلکمک می، پیچیده هستند

بندي باید به ي بر اجزاي زمانی ندارد اما زمانتأکیدموارد مهم است که هنگامی که مهارت حرکتی 
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هاي  کند که مشاهده مدلمفاهیم این نتایج پیشنهاد می. طور بصري مشاهده و یاد گرفته شود

نتایج این تحقیق تاثیر نقش منابع ، ا وجود اینب، دهد ی یادگیري و عملکرد را افزایش مینمایش

و دقت عملکرد حرکتی شناختی   اتی مربوط به تکلیف را بر پیشرفت ارائهاطّالعهاي  مضاعف نیاز

هاي این تحقیق در خصوص اثر مشاهده مدل انیمیشن و توضیح شفاهی یافته )18( .دهدنشان می

 باالنس با نتایج تحقیق کامپیوتیز و تئودراکواجراي مهارت شناختی   برسطح اکتساب و یادداري

مهارت اي بر روي سطح اکتساب شناختی در تحقیقی تاثیر پنج روش آموزش مشاهدهکه  )2006(

نفر دانشجوي آماتور را به طور تصادفی در پنج گروه  93براي این منظور . را بررسی کردندباالنس 

مشاهده مدل ، و توضیح شفاهی زنده ده مدلمشاه، زنده مشاهده مدل، توضیح شفاهی«، آموزشی

. تقسیم کردند» مشاهده مدل انیمیشنی و توضیح شفاهی، به مدلتوجه  و توضیح شفاهی بازنده 

همچنین پنج . ها نشان دادهآزمون براي تمامی گروآزمون تا پسنتایج تاثیرات معناداري را از پیش

 زنده و گروه مشاهده مدل. ناداري را نشان دادندگروه آموزشی جداگانه از لحاظ آماري اختالف مع

، به مدل بیشترین بهبودي را در سطح شناختی کسب کرده بودندتوجه  و توضیح شفاهی با

دلیل  )28( .همخوانی ندارد) 2000( و با نتایج تحقیق شی و همکاران، )16( .همخوانی دارد

تمرین مانند هاي  و ویژگی، ي یادگیريتواند نوع تکلیف مورد نظر برااحتمالی عدم همخوانی می

ها نسبت به تمرین جسمانی همچنین سطح مهارت و اضطراب آزمودنیهاي  زمان آموزش مشاهد

هاي این تحقیق نشان داد که ترکیب مشاهده مدل زنده و انیمیشن به همراه عالوه بر این یافته. باشد

. داري داردمهارت باالنس تاثیر معنیتوضیح شفاهی برسطح اکتساب و یادداري شناخت از اجراي 

در این رابطه تحقیق مشابهی که به صورت ترکیبی مدل زنده و انیمیشن را بررسی کرده باشد یافت 

آموزشی مورد بررسی در این هاي  از طریق روششناختی   اگر از دیدگاه نظري به پیشرفت. نشد

. ا نتایج تحقیقات ذکر شده نگاه کنیمتحقیق و همخوان بودن نتایج به دست آمده از این طریق ب

که اظهار ، رجوع کردشناختی   تئوري بازنمایی سمبلیک؛ یعنی، )1961( توان به تئوري شفیلدمی

تواند به طور شخص می، کندتوجه  داشت هنگامی شخص یک مهارت حرکتی را مشاهده و به آن

شناختی   اجراي حرکت آن مدل برنامهو هنگام ، را به وجود آوردشناختی   سمبلیک یک مدل برنامه

بنابراین نمایش مهارت حرکتی براي مشاهده کننده . را به یاد آورد و اجراي حرکت را تنظیم کند

  )14( .اکتسابی اجراي حرکت را یاد بگیردهاي  کافیست که مجموعه
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 یادداري ها نشان داد که بین چهار گروه آزمایشی در آزمون سطح اکتساب ونتایج مقایسه گروه

هم در آزمون اکتساب اول گروه هاي  به طوري که آزمودنی. داري وجود داردتفاوت معنیشناختی  

سوم و چهارم ، دومهاي  گروههاي  داري ضعیفتر از آزمودنیو هم در آزمون یادداري به طور معنی

فاوت معناداري یافت سوم و چهارم ت، دومهاي  گروههاي   ا بین امتیازات آزمودنیام ؛عمل کردند

آزمایشی تاییدي است بر بخشی از نتایج هاي  نتایج این تحقیق در خصوص مقایسه روش. نشد

اي بر روي تاثیر پنج روش آموزش مشاهده بررسیدر که  )2006( تحقیق کامپیوتیز و تئودراکو

شفاهی که گروه مشاهده مدل زنده و توضیح  مهارت باالنس اظهار داشتسطح اکتساب شناختی 

همچنین گروه مشاهده مدل انیمیشن و توضح شفاهی نسبت به تنها مشاهده مدل زنده در آزمون 

عالوه بر این نتایج  )16( .مهارت باالنس امتیازات بهتري کسب کردندشناختی   سطح اکتساب

نشان داد که شرح بصري به نوبه  )1989( تحقیق مک کالف و لیتلاز تحقیق با نتایج بخش  این

 دادکه نشان  )1979( و همکاران تحقیق فلتز و، )15( .شفاهی ضعیف استهاي  بدون ساختار خود

زنده براي هاي  ازه مدلاند به) مانند مدل انیمیشنی در این تحقیق( تلویزیونی و نمادینهاي  مدل

 ولی با بخشی از نتایج کامپیوتیز و تئودراکو ؛)29( .همخوانی دارد کننده مفید است مشاهده

کسب شده در گروه مدل انیمیشن و توضح شفاهی شناختی   مبنی بر تفاوت بین امتیازات( )2006(

تواند دلیل احتمالی عدم همخوانی می )16( مغایر است) نسبت به گروه مدل زنده و توضیح شفاهی

اگر از دیدگاه نظري تأملی به . مورد بررسی باشدهاي  سن و جنس آزمودنی، سطح مهارت مدل

 توان به نظریه باندورامی. بین چهار روش آموزشی داشته باشیمشناختی   در پیشرفتتفاوت 

کند که بیشتر رفتارهاي انسان با که با ارائه نظریه وساطت شناختی مطرح می، کردتوجه  )1986(

یادگیري ، براساس نظریه وساطت شناختی. شوندمشاهده از طریق الگوبرداري یاد گرفته می

نمایشی ، در طول این یادگیري فراگیر. ات استاطّالعی براي پردازش فعالیتلب اي اغمشاهده

کند تا حرکت را تنظیم کند و به عنوان آورد و از آن استفاده میشناختی از مهارت را به دست می

 لذا با )13( .معیار درستی حرکت براي پی بردن به خطا در انجام مهارت مورد استفاده قرار دهد

ها باعث به وجود آمدن  چون هر یک از روش، ه نوع روش آموزشی مختلف در این تحقیقبتوجه 

متفاوت به وجود آمده را شناختی   لذا نمایش یا تصور، اندمتفاوتی شدهشناختی   نمایش یا تصور

ا آنچه قابل ذکر است ام ؛عنوان کردشناختی   ها بر پیشرفت توان دلیل متفاوت بودن اثر این روشمی

 مدل زنده مشاهده تنها گروه ضعیف رسد اجراي می نظر بهولی ، اثیر هر چهار روش اموزشی استت
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براي اجراي  الزمشناختی   فرایندهايکه  باشد دلیل این به تواندمی یادداريو  اکتساب مرحلۀ در

از  بیشتر و مفیدتر ویژه طور به و توضیح شفاهی) زنده و انیمیشن( مشاهده مدل مهارت در گروه

) 1989( مک کالف و لیتلو ) 2002( همانگونه که زتو و همکاران. باشدگروه تنها مشاهده مدل می

از  )15و  8( شفاهی ضعیف استهاي  بدون ساختارند که شرح بصري به نوبه خود نشان دادنیز 

هاي کالمی است که توانسته است دهد که مشاهده مدل به همراه آموزشاین رو نتایج نشان می

. مفیدتري براي اجراي مهارت شود) یادگیري شناختی(شناختی   هاي ات و فراینداطّالعنجر به م

لین و مهمترین مرحله در اوشناختی   ۀشود که چون مرحلبنابراین به مربیان و معلمین پیشنهاد می

و ) مشاهده مدل( نمایشیهاي  هنگام آموزش مهارت از مدل )1( .باشدیادگیري مهارت می
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Abstract 

Introduction and Purpose: The aim of this research was to study the influence of four types of observation 

based teaching on cognitive acquisition and retention level of gymnastic handstand skill.  

Methodology: For this purpose,68 novice male students of Shahid Chamran University of Ahvaz, who had 

selected the general physical education course, were randomly chosen and divided into four groups: 1) Actual 

model observation group, 2) Actual model observation and verbal description group, 3) Animated model 

observation and verbal description group, 4) Combination of actual model observation and animated model 

with verbal description group. Each group was practiced for 3 weeks and 3session was organized for per 

week. All the participants equally practiced the handstand skill for ten times. The acquisition test conducted 

after the last practice session and the retention test conducted 48 hours later. Data was collected by 

questionnaire of Level Cognitive Evaluating of Gymnastic Handstand Skill which reliability was reported via 

alpha 76% and validity was reported well by experts. 

 Results and Conclusions:  The results of repeated measure showed that all of the four instructional methods 

were improved in participant’s cognitive level within acquisition and retention stages significantly. Also the 

results of one way ANOVA analysis showed significant difference between four groups in acquisition and 

retention stages. As subjects of first group in acquisition and retention test were significantly weaker than the 

other groups, But there was no difference between the other three groups. according to the present study 

results, accompaniment verbal teaching with model observation cause further cognitive learning for 

performance skill.  

 

Keywords: Observational teaching, animated model, real practice, handstand.  



108   91پاییز و زمستان/ شماره شانزدهم/ سال هشتم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


