
 95- 100 :ص ص                                                 22/09/92:پذیرش                                                          27/03/92:دریافت

  

  معلمان تربیت بدنی وسیلهبه استـفاده از مفاهیم یادگیري حرکتی 

  3رضا همتیدکتر ، 2دهقانی فیروزآبادي مهدي ،1صالحی حمیددکتر 

  یدهـچک

چگـونگی  دانشـجویان دوره کارشناسـی   در ایـن درس  . سـت بـدنی ا  درسی مهم در برنامه تحصیلی تربیت ،یادگیري حرکتی و اجرا :مقدمه و هدف

مفاهیم یادگیري حرکتی استفاده از بررسی میدانی پژوهش این هدف . دآموزن میهاي آموزشی را  استفاده از مفاهیم و اصول مهارت آموزي در موقعیت

  . است هاي حرکتی و ورزشی مهارت معلمان تربیت بدنی در فرایند آموزش به وسیله و اجرا

اشـمیت،  (از اصول تا تمـرین  : یادگیري حرکتی و اجرا) 1: استخراج شد منبعرکتی و اجرا از این دو مفاهیم اصلی و مهم یادگیري ح: شناسی روش

کنندگان بصورت غیرمستقیم مشاهده شد  هاي آموزشی شرکت فعالیت). 1380/2000مگیل، (» مفاهیم و کاربردها«، و یادگیري حرکتی )1988/1376

  .هاي حاصل با استفاده از روش تفسیر پدیدارشناسی تحلیل محتوا شد نمودند و رونوشت و سپس این عده در مصاحبه نیمه ساختارمند شرکت

ـ بخـش و   تمرین کلی، بخش) 3 ؛انتقال )2 ؛نمایش مهارت) 1: ندنک کنندگان از این مفاهیم بیشتر استفاده می شرکت می دهدنتایج نشان  :ها یافته 

کننـدگان بیشـتر از مفـاهیم یـادگیري حرکتـی اسـتفاده        عالوه بر این، شـرکت . اصول مرتبط با مراحل یادگیري) 5 ؛بازخورد انگیزشی) 4 ؛سازي ساده

  . کردند تا مفاهیم مرتبط با اجرا می

هاي یـادگیري حرکتـی    هاي آموزشی معلمان تربیت بدنی بیشتر تحت تاثیر مفاهیم حاصل از پژوهش رسد فعالیت به نظر می :گیري بحث و نتیجه

  .است تا اجرا

  

  .آموزي  مفاهیم یادگیري حرکتی، معلم تربیت بدنی، مهارتتحقیق کیفی،  :واژگان کلیدي
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  مقدمه

در این درس اصول . درس یادگیري حرکتی است ،هاي کارشناسی تربیت بدنی و ورزش و تربیت دبیر ورزش گنجانده شده یکی از دروسی که در دوره

ها،  هاي تمرین مهارت مانندبازخورد، مالحظات پیش از آموزش، انواع روش؛مفاهیمی . شود هاي حرکتی تدریس می حاکم بر اجرا و یادگیري مهارت

هاي  ها در آموزش مهارت نند از این مفاهیم و روشآموختگان رشته تربیت بدنی بتوا که دانش انتظار می رود. ها و بازخورد یادگیري و انتقال مهارت

  .حرکتی استفاده نمایند

اهداف مورد نظر معلمان . آموزگاري درس تربیت بدنی در مدارس است ،آموختگان رشته تربیت بدنی هاي شغلی پیش روي دانش یکی از فرصت     

ورزشی، لذت بردن از ورزش، کسب آمادگی جسمانی، افزایش شایستگی و  هاي اکتساب و یادگیري مهارت :تربیت بدنی براي فراگیران عبارتند از

شغول انجام هاي متفاوت در مدارس م در حال حاضر معلمانی با ویژگی. )1( عزت نفس و برخورداري از سبک زندگی فعال در سراسر دوران زندگی

ولی بنا بر ضرورت یا عالقه  هستند،هاي الزم در خصوص شغل معلمی تربیت بدنی  اي فاقد تحصیالت و آگاهی در این بین عده. وظایف خود هستند

هاي  فعالیت اما دسته دیگر آموزگارانی هستند که عالوه بر عالقه به این حرفه و تخصص در برخی از ،خود به آموزگاري تربیت بدنی مشغول هستند

ها گذاشته  توانند از عهده وظایفی که بر عهده آن بنابراین به راحتی می. ورزشی، به تحصیل در این رشته پرداخته و از تحصیالت عالی نیز برخوردارند

خود به ویژه در زمینه اجرا  هاي علمی شود این است که معلمان تربیت بدنی تا چه اندازه از آموخته سوالی که در این خصوص مطرح می. برآیند ،شده 

  کنند؟ تحصیلی استفاده می/ هاي مختلف سنی هاي حرکتی به دانش آموزان رده و یادگیري حرکتی در آموزش مهارت

 بررسی ارتباط دروس برنامه. کارشناسی با نیازهاي شغلی آموزگاران تربیت بدنی تحقیقاتی انجام شده است  درباره میزان ارتباط دروس دوره     

انجام شده نشان داد که اکثر  2000تا  1999هاي  آموزش معلم تربیت بدنی با نیازهاي شغلی معلمان تربیت بدنی در کارولیناي شمالی که در سال

وم و تقریباً یک س) درصد50(، یادگیري حرکتی و اجرا )درصد90(، فیزیولوژي ورزشی )درصد97(هاي بیومکانیک ورزشی  معلمان تربیت بدنی به دوره

که  می دهداما نتایج این پژوهش نشان ،اگرچه این تحقیق، محتوا یا مفاهیم یک زیرشاخه خاص را بررسی نکرده . ها نیاز دارند به دیگر دوره

ی هاي یادگیري و رشد حرکتی نسبتاً مهم تلق در این تحقیق کالس. بیومکانیک ورزشی ارتباط بیشتري با نیازهاي شغلی معلمان تربیت بدنی دارد

در تحقیق . )2(اجتماعی با نیازهاي شغلی معلمان تربیت بدنی ارتباط کمتري داشتند  -هاي فرهنگی هاي مربوط به جنبه در حالی که زیرشاخه ندشد

میزان ارتباط دروس دوره کارشناسی تربیت بدنی با نیازهاي شغلی از نظر کارشناسان آموزش و پرورش و سازمان ) 1387(انجام شده به وسیله رنجبر 

نگین دروس حرکات اصالحی، آسیب شناسی، یادگیري نتایج این تحقیق نشان داد که میا. تربیت بدنی در هفت استان کشور مورد بررسی قرار گرفت

تر از سطح متوسط بوده، بنابراین دروس  هاي ورزشی، علم تمرین، مدیریت و طرز اجراي مسابقات ورزشی بزرگ حرکتی و اجرا، مدیریت سازمان

نتیجه گرفت که درس  توان از تحقیقات فوق می. )3(مذکور با نیازهاي شغلی کارشناسان آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی در ارتباط هستند 

اما در مورد استفاده از محتواي درس یادگیري حرکتی ،هاي شغلی معلمان تربیت بدنی ارتباط دارد  یادگیري حرکتی یکی از دروسی است که با نیاز

  .تحقیقات کمی انجام شده است

برخی معتقدند چون کانون توجه یادگیري . وجود دارد هاي زیادي در زمینه کاربرد دانش یادگیري حرکتی به وسیله معلمان تربیت بدنی بحث     

  دهد  است، استفاده از این دانش کارایی آموزگاران تربیت بدنی را افزایش نمی) چگونگی وقوع یادگیري(حرکتی روي فرآیندهاي درونی یادگیري 

ی که از طرفداران این دیدگاه هستند معتقدند تالش براي تولید نظریه با رویکرد پردازش، مشکالت واقع) 1990(و لوکه ) 1990(سیدنتاپ . )4, 5(

دهد که در  بررسی تاریخی مطالعات انجام شده در زمینه یادگیري حرکتی و اجرا نشان می. )4, 5(کند  پیش روي معلمان را به درستی رسیدگی نمی

هاي  گرایی که بین سال در دیدگاه تکلیف. )6( 5فرآیندگرایی) ؛ ب 4گرایی تکلیف )الف: ها دو رویکرد عمده وجود داشته است سیر تکاملی این پژوهش

مانند اثر  ؛و متغیرهایی مند شده بودند میالدي رواج داشت، محققان به اثرات متغیرهاي تجربی روي یادگیري تکلیف خاص عالقه 1960و  1950

در رویکرد فرایندگرایی که به رویکرد پردازش نیز معروف . )7(هاي بازخورد مورد استفاده قرار گرفتند  طراحی تمرین، تشخیص خطاها و پروتکل

در این رویکرد . هاي موثر در یادگیري و کنترل حرکات توجه دارد اي براي کمک به بررسی مکانیسم است، محقق به تکلیف، فقط به عنوان وسیله

در اواخر . )8(کند  راي یادگیري حرکتی و اجرا تمرکز میپژوهشگر به جاي مطالعه اثرات آموزش و تمرین روي یک تکلیف خاص، روي فرآیندهاي و

. )6(ها به کنترل حرکت افزایش یافت  عالقه آنمیالدي عالقه دانشمندان به یادگیري حرکتی کاهش یافت و متقابالً  1980و اوایل دهه  1970دهه 

معتقدند مطالعه یادگیري حرکتی و اجرا با رویکرد پردازش در افزایش دانش نظري این حیطه ) 1982(و کلسو ) 1989(در همین ارتباط استلمچ 

هاي حرکتی،  ي از محققان معتقدند این تغییر از رویکرد تکلیف به رویکرد پردازش در مطالعه اکتساب و کنترل مهارتبسیار. )9, 10(مفیدتر است 

اما برخی دیگر مانند مگیل و رینک معتقدند چون مفاهیم  .)11(بخشی و آموزش را کاهش داد  کاربرد و ارتباط دانش یادگیري حرکتی در تمرین، توان

به عنوان . )12- 15(ها مورد استفاده قرار گیرند  دهند، باید در آموزش مهارت یادگیري حرکتی کارایی و اثربخشی آموزگاران تربیت بدنی را افزایش می

هاي تمرین  بازخورد، طول و فاصله جلسات تمرینی و سازماندهی برنامه: تشخیص داد که سه بخش یادگیري حرکتی یعنی) 1990(مثال مگیل 

  .)12(دگیري حرکتی به وسیله آموزگاران تربیت بدنی باشند اي از کاربرد مفاهیم یا توانند نمونه می

 

4. Task orientation  
5. Process orientation  
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یادگیري حرکتی هاي  نظریه. ساالن و کودکان استفاده شده است هاي یادگیري حرکتی در تمرینات کاردرمانی بزرگ در طول دو دهه گذشته، از نظریه

. )16(ت مبتال به سکته مغزي به کار برده شده اس ساالن بزرگ عصبی شده است و در درجه اول براي بخشی توان حیطهوارد  1980از سال 

 هاي روشبدنی در زمینه  مربیان و معلمان تربیت به وسیلهاز دانش مورد استفاده  توانند می حرکتی هاي مهارت در آموزش و بازآموزي درمانان کار

 تمرین هستندنوع مراحل یادگیري، نوع تکلیف، بازخورد و  ؛ها مورد استفاده قرار بگیرند ه وسیله آنتواند ب از جمله مفاهیمی که می .آموزش سود ببرند

)17(.   

هاي  در آموزش مهارت) یک مدرس تنیس و دو مدرس گلف( بدنی ن دانشگاهی درس تربیتامدرسکه ه است نشان دادی در تحقیق) 2003(لمن      

هاي کالمی، نمایش مهارت،  دقت، تمرین کلی و بخش ـ بخش، نشانه - مراحل یادگیري، انتقال یادگیري، مبادله سرعتمفاهیم از حرکتی تنها 

معلمان تربیت بدنی و ارتباط  به وسیلهو اجرا  بنابراین درباره کاربرد مفاهیم و اصول یادگیري حرکتی. )18(کنند  استفاده می بازخورد و راهنمایی بدنی

عالوه براین . اند اما تحقیقات کمی به بررسی این موضوع پرداخته ،ها بین رفتارگرایان حرکتی بحث قابل توجهی وجود دارد آن با آموزش مهارت

براساس جستجوي به عمل آمده تا پیش از این شود، اما  هاي مختلف کشور تدریس می ها است که درس یادگیري حرکتی و اجرا در دانشگاه سال

کم بودن تحقیقات  .معلمان تربیت بدنی تحقیقی در کشور انجام نشده است به وسیلهپژوهش، در زمینه استفاده از مفاهیم یادگیري حرکتی و اجرا 

نحوه کاربرد مفاهیم یادگیري حرکتی و اجرا به  انجام شده و لزوم کسب اطالعات در این زمینه ما را بر آن داشت تا این پژوهش را با هدف توصیف

توانند به این  ها می آن. تواند بازخوردي براي اساتید درس یادگیري حرکتی و اجرا فراهم کند این مطالعه می. وسیله آموزگاران تربیت بدنی انجام دهیم

هاي  به علت پیچیدگی محیط. کنند از کدام مفاهیم کمتر استفاده می بدنی در فرآیند آموزش از کدام مفاهیم بیشتر و نکته پی ببرند که معلمان تربیت

ها و تجارب شرکت کنندگان، در این پژوهش با استفاده از مشاهده و مصاحبه، نحوه آموزش  ها، دیدگاه آموزشی و آموزگاري و رسوخ به ذهنیت

  . شود معلمان منتخب ارزیابی می

  

 شناسی روش

یک نفر مقطع ابتدایی و چهار نفر (به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی، پنج معلم تربیت بدنی شهر اصفهان  در این مطالعه توصیفی و کیفی،

ند به عنوان نمونه ددا طناب زنی، دو و میدانی، بسکتبال، هندبال و تنیس روي میز را آموزش می: هاي ورزشی شامل که مهارت) مقطع دبیرستان

سه نفر از . استسال ) 59/13=انحراف معیار( 2/17و ) 17/13=انحراف معیار( 40بقه تدریس این عده به ترتیب میانگین سنی و سا. انتخاب شدند

زاده، صالحی،  نمازي(نظر رفتار حرکتی  پس از مشورت با سه صاحب. هستندآنان داراي مدرك کارشناسی و دو نفر کارشناس ارشد تربیت بدنی 

، )19( موسوي زاده و واعظ ؛ ترجمه نمازياز اصول تا تمرین نوشته اشمیت: یادگیري حرکتی و اجرا )الف:  مفاهیم مهم موجود در دو کتاب) موحدي

هاي شناسایی این  سپس شاخص. ج شدند، استخرا)20(، نوشته مگیل؛ ترجمه واعظ موسوي و شجاعی »مفاهیم و کاربردها«یادگیري حرکتی  )ب

هایی هستند که یک آموزگار ممکن است هنگام آموزش  ها در واقع رفتارها یا نقل قول شاخص. نظران تعریف شدند مفاهیم با کمک همین صاحب

تعداد پنج (ي تا رسیدن به اشباع گیر ها نمونه هاي مربوط به آن پس از استخراج مفاهیم و تعیین شاخص. ها استفاده کند هاي حرکتی از آن مهارت

ها در مرحله نخست مشاهده و در مرحله دوم مصاحبه  آوري داده براي جمع. پژوهش کیفی حاضر در دو مرحله انجام شد. ادامه یافت) شرکت کننده

براي . در پژوهش به دست آمدپس از انجام امور اداري و اخذ مجوز از سازمان آموزش و پرورش، رضایت شرکت کنندگان براي شرکت . انجام شد

هاي هر یک  از کالس) ساعت 15-10در کل  حدود(فعال به مدت یک ماه کامل  برداري به صورت غیر ها، ابتدا به وسیله دوربین فیلم جمع آوري داده

مصاحبه عمیق ) ساعتیک تا دو  حدود(پس از اتمام مشاهده، هر یک از این معلمان در یک جلسه . برداري شد از این معلمان به صورت مجزا فیلم

کنندگان رضایت اخذ و در مورد محرمانه ماندن متن  پیش از شروع مصاحبه، در مورد ضبط مصاحبه از شرکت. نیمه ساختارمند فردي شرکت کرد

یم کاربردي یادگیري حرکتی در تا چه اندازه با مفاه) 1: ها عبارت بودند از هاي این مصاحبه پرسش. ها به شرکت کنندگان اطمینان داده شد مصاحبه

هاي تربیت بدنی خود بیشتر از  شما در کالس) 2. ها را نام برده و توضیح دهید هاي حرکتی آشنایی دارید؟ اگر امکان دارد برخی از آن آموزش مهارت

گیرید؟ توضیح  ا به دانش آموزان به کار میه ها را در آموزش مهارت با چه ساز و کاري این روش) 3کنید و چرا؟  کدامیک از این مفاهیم استفاده می

   . دهید

کنندگان ارسال و  ها براي شرکت هاي مصاحبه ها و مشروعیت دهی، رونوشت ها، به منظور افزایش قابلیت اعتماد داده سازي مصاحبه پس از پیاده     

بندي، دسته بندي و کدگذاري مفاهیم مورد نظر،  شامل طبقه هاي پیاده شده  براي تحلیل محتواي مصاحبه. ها را تایید کردند ها صحت رونوشت آن

سپس با استفاده از روش تفسیر پدیدارشناسی . انتقال داده شد MAXQDAها به نرم افزار  ها و مفاهیم استخراج شده از مشاهده رونوشت مصاحبه

) زاده، صالحی، موحدي نمازي( نظران رفتار حرکتی صاحب سیلهبه وپس از تحلیل محتوا تمام مفاهیم استخراج شده از نرم افزار . تحلیل محتوا شد

  . مورد بازبینی قرار گرفت و تایید شد

  ها یافته

مراحل یادگیري، انتقال، شامل مفاهیم دهد  نتایج در کل نشان می. هاي انجام شده به شرح زیر ارائه شده است ها و مصاحبه خالصه تفسیر مشاهده

 .استبوده تمرین کلی، بخش ـ بخش و ساده سازي، بازخورد انگیزشی و نمایش بین همه معلمان مشترك 
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  )شناختی، تداعی و خودکاري(اصول مرتبط با مراحل یادگیري فیتز و پوسنر  -1

کردند؛  ات و خطاهاي مربوط به یک رشته براي فراگیران فراهم میهاي انجام شده، همه معلمان ابتدا اطالعاتی در مورد نحوه بازي، مقرر در مشاهده

ها را اصالح  کردند و معلمان خطاهاي آن بعد از اجراي معلم، فراگیران آن مهارت را تمرین می. کردند و آن مهارت را براي فراگیران اجرا می

کردند تا فراگیران با تمرین زیاد آن مهارت را بدون  معلمان سعی میآوردند  بعد از اینکه فراگیران الگوي صحیح حرکت را به دست می. کردند می

به عنوان مثال معلم . هاي انجام شده نیز همه معلمان به نحوي به این مفهوم اشاره کردند همچنین در مصاحبه. توجه و به صورت خودکار اجرا کنند

  :گونه به این مفهوم اشاره کرده است بسکتبال در مصاحبه خود این

توانند به صورت خودکار آن  ها می دهیم، چند جلسه رفع اشکال و اصالح حرکت را داریم و بعد از تمرین اغلب بچه ما ابتدا حرکت را توضیح می... « 

  »... .دهند حرکت را انجام می

  انتقال درون تکلیفی و بین تکلیفی -2

معلم هندبال براي آموزش پاس اصلی هندبال و دریافت،  ،براي مثال. استیکی دیگر از مفاهیم مشترك، مفهوم انتقال درون تکلیفی و بین تکلیفی 

ن به شرایط هدف وي از انجام این تمرین انتقال آ. خواست تا مهارت پاس را با دیوار اجرا کنند ها می داد و از آن فراگیران را روبروي دیوار قرار می

  :گونه به مفهوم انتقال درون تکلیفی اشاره کرده است این معلم در مصاحبه خود این. رساند بازي بود که مفهوم انتقال درون تکلیفی را می

  . »...، افتد یرسیم که در مسابقه اتفاق م اي می گذاریم و به مرحله ها دفاع می آییم و جلوي آن حاال آرام آرام از حالت تمرین بیرون می... « 

هاي پرتاب نیزه با  کرد تا با اشاره به شباهت معلم دو و میدانی براي آموزش پرتاب وزنه، سعی می ،در مورد انتقال بین تکلیفی نیز به عنوان مثال

گونه به مفهوم انتقال  حبه خود اینوي در مصا. هایی که قبالً فراگیران انجام داده بودند، یادگیري مهارت پرتاب نیزه را تسهیل کند ها یا مهارت رشته

  :بین تکلیفی اشاره کرد

  »... .کنیم گرمی را پرتاب کنیم شبیه نیزه پرتاب می 100اگر بخواهیم یک سنگ حدود ... « 

 تمرین کلی، بخش ـ بخش و ساده سازي -3

بیشتر . تمرین کلی، بخش ـ بخش و ساده سازي بودکردند مفهوم  یکی دیگر از مفاهیمی که همه شرکت کنندگان در آموزش خود از آن استفاده می

دادند، آن را به  دادند و برخی از معلمان پس از اینکه مهارت را به طور کامل به فراگیران نشان می معلمان یک مهارت را از جزء به کل آموزش می

فورهند، آن را به سه بخش پیش از ضربه، هنگام  معلم تنیس روي میز براي آموزش ضربه ،به عنوان مثال. کردند هاي مجزایی تقسیم می بخش

ها خواست تا سه مرحله را به هم متصل  ضربه و بعد از ضربه تقسیم کرد و بعد از اینکه فراگیران این سه مرحله را به طور مجزا تمرین کردند از آن

  :ه به این مفهوم اشاره کرده استگون این معلم در مصاحبه خود این. کنند و تکنیک فورهند را به طور کامل اجرا نمایند

ما مهارت را بخش . دهیم تر حرکت را براي فرد توضیح می کنیم و به صورت ساده حرکت را به صورت تفکیک شده، قسمت بندي و مجزا می... «

م و مهارت را به صورت کلی چسبانی ها را بهم می کنند و بعد این بخش کنیم و بعد به تدریج به صورت خیلی ساده آن بخش را تمرین می بخش می

  »... .کنیم تمرین می

 نمایش یا الگودهی -4

به عنوان مثال معلم بسکتبال . هاي خود نیز به این مفهوم اشاره کردند همه معلمان در آموزش خود از مفهوم نمایش یا الگودهی استفاده و در مصاحبه

وي با بیان این مطلب در مصاحبه خود به مفهوم نقش نمایش یا الگودهی اشاره . کردبراي آموزش تکنیک شوت، ابتدا مهارت را براي فراگیران اجرا 

  :کرده است

   »...، درصد یادگیري تقریباً با دیدن است 50دهیم،  براي آموزش شوت ابتدا آن را نشان می... «

 بازخورد انگیزشی -5

به عنوان . ها انگیزه بدهند عالی بود و آفرین فراگیران را تشویق کرده و به آن مانند خوب بود،؛کردند تا با به کار بردن کلماتی همه معلمان سعی می

  :کند گونه به این مفهوم اشاره می معلم طناب زنی در مصاحبه خود این ،مثال

  »... .دادیم توانستند طناب بزنند امتیاز می کردیم و به دانش آموزانی که تعداد بیشتري می ها را تشویق می بچه... «

  

  گیري بحث و نتیجه

. استهاي حرکتی و ورزشی  هدف از انجام این پژوهش، بررسی کاربرد مفاهیم یادگیري حرکتی به وسیله معلمان تربیت بدنی هنگام آموزش مهارت

 . کنند هاي حرکتی استفاده می که آموزگاران تربیت بدنی از برخی مفاهیم یادگیري حرکتی در آموزش مهارت می دهدنتایج این پژوهش نشان 

که معتقد بودند مفاهیم یادگیري حرکتی در آموزش تربیت بدنی نقشی نداشته و تالش ) 1990(و لوکه ) 1990(نتایج این پژوهش با رویکرد سیدنتاپ 

مفاهیمی که بین همه آموزگاران مشترك بود، عمدتاً به مباحث . )4, 5(مغایر است ،تالف وقت و انرژي بوده و بی فایده ها، ا براي ایجاد پیوند بین آن

هاي یادگیري حرکتی  که مفاهیم به دست آمده از پژوهش استاین مطلب  ،بیانگرشد تا کنترل حرکتی و این موضوع یادگیري حرکتی مربوط می

بنابراین نتایج این پژوهش . بر رفتار معلمان تربیت بدنی دارند هاي درونی و اجراي حرکتی تأثیر بیشتري نسبت به مفاهیم به دست آمده از مکانیسم
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محققان در این دوره از تکالیف آزمایشگاهی . کند میالدي رایج بود را منعکس می 1960و  1950هاي  مباحث مربوط به رویکرد تکلیف که بین سال

در این دوره متغیرهایی مانند اثر طراحی تمرین، . مند بودند اقعی عالقهکردند و به اثرات متغیرهاي تجربی روي یادگیري تکالیف و کمتر استفاده می

بنابراین عدم استفاده از مفاهیم مرتبط با کنترل حرکتی توسط معلمان . )11(گرفتند  هاي بازخورد مورد استفاده قرار می تشخیص خطاها و پروتکل

میالدي و دوران تسلط  1960و  1950هاي  هاي مربوط به تحقیقات انجام شده بین سال آورد که احتماالً یافته تربیت بدنی این فرضیه را به وجود می

 .هاي رفتار حرکتی، ارتباط بیشتري با نیازهاي معلمان دارند پژوهشرویکرد تکلیف بر 

رسد که بین تدریس این  به نظر می،ه این مفاهیم اشاره شده است ب هاي یادگیري حرکتی استفاده شده در این تحقیق که در کتاب ییاز آنجا     

همان طور . آموزگاران تربیت بدنی ارتباط وجود داشته باشدبه وسیله ی هاي حرکتی و ورزش متون در دوره کارشناسی و کاربرد آن در آموزش مهارت

که در بررسی میزان ارتباط دروس دوره کارشناسی با نیازهاي شغلی آموزگاران نشان داده شد، درس یادگیري حرکتی از دروسی است که به نظر 

ن احتمال وجود دارد که تدریس درس یادگیري حرکتی در دوره کارشناسی و بنابراین ای. ها رابطه دارد آموزگاران تربیت بدنی با نیازهاي شغلی آن

هاي حرکتی به وسیله آموزگاران تربیت بدنی تأثیر داشته  تاکید روي مفاهیم آن، در یادداري، انتقال و احتماالً استفاده از این مفاهیم در آموزش مهارت

  . باشد

محقق  به وسیلههاي صورت گرفته  هاي پژوهش شناخته شدند که در مشاهده ترك و یافتهدر این پژوهش مفاهیمی به عنوان مفاهیم مش     

مفاهیم، رفتارها و تصمیمات . ها اشاره کرده باشند و در همه شرکت کنندگان نیز مشترك باشد شناسایی شده باشند، معلمان در مصاحبه خود به آن

شرکت کنندگان در این پژوهش آموزگاران طناب زنی، تنیس روي میز، بسکتبال، . ی داردشود بستگ اي که آموزش داده می معلم تا حدودي به رشته

از آنجا که برخی از . ها تعمیم داده شود هاي محدود این رشته هاي این تحقیق ممکن است به محیط بنابراین یافته. هندبال و دو و میدانی بودند

اما با  ،استفاده شود) باز و بسته(هاي مختلف  این تحقیق سعی شده است تا از آموزگاران رشته مفاهیم به باز یا بسته بودن مهارت بستگی دارند، در

 .شود هاي مختلف ورزشی از همین مفاهیم استفاده می توان با قاطعیت بیان کرد که در رشته این حال نمی

هاي حرکتی  از مفاهیم یادگیري حرکتی در آموزش مهارتآموزگاران تربیت بدنی از تعداد انگشت شماري  می دهدنتایج این پژوهش نشان      

با توجه به اینکه ممکن . هاي یادگیري حرکتی براي آموزگاران تربیت بدنی باشد تواند عدم برگزاري کارگاه یکی از دالیل این امر می. کنند استفاده می

هاي یادگیري حرکتی همراه با  برگزاري کارگاه ،ه باشند بنابرایناست آموزگاران تربیت بدنی بسیاري از مفاهیم یادگیري حرکتی را فراموش کرد

هاي کاربردي و عینی، ممکن است استفاده از مفاهیم یادگیري حرکتی به وسیله آموزگاران تربیت بدنی را افزایش  آموزش مفاهیم با استفاده از مثال

هاي عملی به دانشجویان رشته تربیت بدنی استفاده کنند که  براي آموزش رشته توانند از اساتیدي ها می ریزان تحصیلی دانشگاه همچنین برنامه. دهد

ها و استفاده از مفاهیم یادگیري حرکتی را  عالوه بر داشتن تجربه از سطح علمی خوبی نیز برخوردار باشند تا بتوانند اصول صحیح آموزش مهارت

  .براي دانشجویان توضیح دهند
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