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  چکیده

. ودب دارت پرتاب مهارت یادگیری بر فیزیکی و زنیسایه ای،مشاهده تمرین ترکیب تأثیر بررسی حاضر، پژوهش از هدف

 زنی،سایه ،ایمشاهده) نفری 69 گروه شش در تصادفی طورهب سال62 تا 62 دبیرستانی دختر آموزدانش 29 ،منظوربدین

 پس .تندگرفر قرا (کنترل و( فیزیکی ـ زنیسایه ـ ایمشاهده)دو  ترکیبیی(، کیزیف ـ ایمشاهده) یکترکیبی  فیزیکی،

 تبهرم 11گروه،  هر ۀویژ دستورالعمل را براساس دارت پرتاب مهارت هاگروه از هریک اکتساب ۀمرحل در آزمون،پیش از

 فوریهای یادداری/ انتقال آزمون ،اکتساب ۀمرحل دقیقه پس از 61. نداد انجام را تمرینی کنترل گروه ؛ اماندکرد تمرین

 با واریانس تحلیل نتایج. گرفت انجام تأخیری انتقالیادداری/  هایآزمون تمرینی،بی ساعت 94 پس از و شد اجرا

 یبهتر عملکرد معناداری طورهب کنترل گروه با درمقایسه تمرینی هایگروه که (P=0.05) دهدمینشان  تکراری هایاندازه

 یزنسایه و مشاهده هایگروه به نسبتنیز ـ فیزیکی(  ای)مشاهدهیک ترکیبی  و فیزیکی گروه .(P=0.000) اندشتهدا

تمام درمقایسه با زنی ـ فیزیکی( ـ سایه ای)مشاهدهدو  ترکیبی گروه و (P<0.05) نداهعمل کرد بهتر معناداری طورهب

 ترکیب دهد کهاین پژوهش نشان مینتایج  ،کلیرطوهب (.P=0.000) عملکرد بهتری داشته است معناداری طورهب هاگروه

 .دگردیم یریادگی حداکثر به منجر ینیتمر هایروش ریسا با سهیدرمقا زنی و فیزیکی، سایهایمشاهدهۀ شیو سه

 

 دارت پرتاب مهارت ترکیبی، تمرینتمرین فیزیکی،  زنی،سایهتمرین  ای،مشاهده تمرین :کلیدی واژگان

 

 

 

 

 

                                                                 

  Email: n.abdolie@gmail.com مسئول                                                                         ۀنویسند* 
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 مقدمه

 هایمهارت یادگیری و اجرا بر ثرؤم عوامل ندهست در تلاش هاطی سال حرکتی رفتارپژوهشگران 

 علمانم ییبر افزایش تواناعلاوه مد،اکار و جدید علمی هایروش معرفیبا  تا کنند شناسایی را حرکتی

 هایادگیرنده انرژی و هزینه در زمان، ،هامهارت یادگیری و ایجاد حداکثرآموزش  یندافر در مربیان و

 ترینمهم از .هستند ثرؤم حرکتی هایمهارت گسترش در بسیاری عوامل .(1)د گرد جوییصرفهنیز 

 مرینت و آموزش ۀشیو بهترین انتخاب کند،می کمکها مهارت بهترفراگیری که به  تأثیرگذار عوامل

 ینیتمر هایروش بهترین از یکی. دارد یادگیری بر انکاری غیرقابل و مستقیم اثر که استها مهارت

 باشدمی( فیزیکی) 1بدنی تمرین ،است بوده مربیانو  معلمان تأکید و توجهمورد  تاکنون دیرباز از که

. (2)ند کمی حرکتی مهارت یک اجرای در سعی بدن کل یا اندام یک از استفاده با فرد آن در که

 نآ کاربرد یمواقع در ؛ امااست حرکتی هایمهارت یادگیری روش ترینکامل فیزیکی تمرین اگرچه

 درقا طی دوران نقاهت هیددسیبآ ارشکورز کهمیهنگا مثال،عنوانبه ؛باشدنمی پذیرامکان کامل طوربه

 باشد خطرناک مبتدیبرای افراد  ویژهبه مهارت واقعی اجرای کهزمانی ؛نیست فیزیکی تمرین به

ابد یکاهش مییادگیرنده عملکرد  ،دلیل خستگیکه بهیزمان ؛(غیره و 4شنا ،3ژیمناستیک، 2پاراگلایدر)

، باشدمی حرکتی مهارت یک اجرای حالدر که فردی ۀمشاهد اندداده نشان مطالعات ،راستاایندر (.1)

 یک کسب برای لازم اطلاعات فرد این روشدر  .اطلاعات است انتقال و آموزش روشی مناسب برای

 یادگیری" یا 6"مهارت نمایش"که  آوردمی دستبه دیگران اعمال 5یهمانندساز طریق از را مهارت

 کلمات از استفاده به محدود اطلاعات ه،در مشاهد کهییجاآناز. (3) شودمی یدهنام 7"ایمشاهده

 طوربه ار یادگیری یندهایافر ،لذا ؛گیردمی صورت کوتاهی زمان و در راحتیبه اطلاعات انتقال ،نیستند

 به قادر و دیده آسیب فرد کهزمانیتوان می اییادگیری مشاهده از. (4) کندمی کوتاه توجهیقابل

 دچار انگیزه کمبود و خستگی ،تمرین یکنواختی دلیلبهورزشکار  کهزمانییا  و نیست فیزیکی تمرین

 از ناشی احتمالی خطرات و آسیب تمرینی، ۀشیوکاربرد این  باسود برد.  ،باشد شده عملکرد افت

 ،نتیجهدر ؛شودمی جلوگیریو مربی  یادگیرنده انرژی جهتبی اتلافاز  و یابدمی کاهش فیزیکی تمرین

 یهزمینر د گرفتهصورت مطالعات .(5) دیابنمی کاهش آموزش جهت موجود هایهزینه و زمان

                                                                 

1. Physical Practice 

2  . Paragliding 

3. Gymnastics 

4. Swimming 

5. Assimilation 

6. Demonstration 

7. Observational Learning 
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 فیزیکی تمرین تکرارهای تعداد کاهش و یادگیری در مشاهده که اندداده نشان ایمشاهده یادگیری

ن ای . در(6،2ـ11) گرددهای حرکتی میو منجر به یادگیری و بهبود بسیاری از مهارت بوده مفید

 که نداهداشت اظهار خودمطالعات  در( 2116) 2اسمی و مکموئل و (2116) 1اندریوکس و پروتوزمینه، 

 ورتص یکیزیف نیتمر در آنچه با مشابه یشناخت یهاتیفعال در را گرمشاهده ،ایمشاهده یریادگی

نیز تأیید شده  3یعصب یربرداریتصو مطالعاتاین امر توسط نتایج  .(21،11) کندیم ریدرگ رد،گییم

 فیتکل کی یاجرا زمان در که یعصب ستمیس از یمناطق اندعنوان کرده مطالعاتاین  .(11) است

 مغز زا مشابه یهاقسمت نیا .باشندیم فعال زین فیتکل همان یاجرا یهمشاهد هنگام ند،هست ریدرگ

 یحرکت ۀیناح ، 6یفوقان یجگاهیگ اریش ، 5یتحتان یاانهیآه بخش ، 4حرکتیشیپ قشر :شامل که

 AON  11"عمل ۀمشاهد ۀشبک" عنوانتحت ،هستند  9مخچه و  8مغز یهایخوردگنیچ ، 7مکمل

 باشندیم فعال یکیزیف نیتمر و ایمشاهدهیادگیری در هر دو مکانیزم  که (13) اندشده یگذارنام

 فیزیکی تمرین با مقایسهدر مشاهده که اندعنوان کرده مطالعات از برخی ،وجوداینبا(. 14،15)

. (16،17) کند برابری فیزیکی تمرین با یادگیری حداکثر ایجاد برای تواندنمی و دارد هاییمحدودیت

 اعصاب سیستمتنها  حین کاربرد آن،در این است که ایمشاهده یادگیری هایمحدودیت ترینمهماز 

 ایجاد و مشاهده از ترمطلوب یهاستفاد برای ،روایناز ؛(18ـ21) باشدمی درگیرطور واقعی به 11مرکزی

 بیشترو  انددهبر سود فیزیکیتمرین  و مشاهده ترکیبی هایشیوه از یبسیار مطالعات بیشتر، یادگیری

 عرفیمتنهایی به هایک از این روشبهتر از کاربرد هر را فیزیکی ای ومشاهده تمرین ترکیب ،نتایج

 یک یهمشاهد که داشتند بیان( 2111) همکاران و 12مسلووات در این ارتباط،. (2،212) اندکرده

                                                                 

1. Andrieux, Proteau 

2. Ossmy, Mukamel 

3. Neuroimaging 
4. Premotor Cortex 

5. Inferior Parietal Lobule 

6. Superior Temporal Sulcus 

7. Supplementary Motor Area 

8. Cingulated 

9. Cerebellum 

10. Action Observation Network 

11. Central Nervous System 

12. Maslovat 
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 باشدمی ضروری اجرا بهبود برای فیزیکی تمرین اما ؛شودمی 1ادراک بهبود باعث بدیع دودستی تکلیف

 و( ماهر مدل) مشاهده ترکیب دادننتیجه بهتر بهمعتقد  (1999بلندین و همکاران ) ،( همچنین6)

 چندین که دادند نشان( 2111) 2اندرسون و ویکس ،دیگر پژوهشی در .(7) هستند فیزیکی تمرین

 و وریف یادداری بر تصویرسازی و ایمشاهده فیزیکی، تمرین مختلف هایترکیب اثر ۀمقایس مرتبه

 در مدل معرضدر گرفتنقرار و تمرین از قبل حرکت نمایش ،بدمینتون سرویس مهارت تأخیری

. (22) شودمی والیبال سرویس صحیح شکل یادگیری و اکتساب موجب یادگیری ۀاولی مراحل

 تمرین گونههر غیاب در است قادر مشاهده که گزارش کردند( 2111) 3پروتو و دیکن ،همچنین

 اجرای با کهزمانیتا اما ؛گردد کارکردیغیر نسبتاً اما ؛دقیق شناختی بازنمایی ۀتوسع باعث فیزیکی

 ردندک عنوان هاآن .یابدنمی تحقق کامل طوربه بازنمایی این کارکردی مفهوم ،نشود همراه فیزیکی

 و مختاری. (16) دارد همراهبه را یادگیری ۀنتیج بهترین ،فیزیکیتمرین  و مشاهده همراهیکه 

 رکیبیت و ایمشاهده تمرین بدمینتون، بلند سرویس یادگیری در که دادند نشان نیز( 1386) همکاران

 پژوهش درهمچنین، . (32) بخشدمی بهبود را مهارت 5یادداری و 4اکتساب ،فیزیکی تمرین مانند

 ،ایمشاهده) ترکیبی گروه و فیزیکی تمرین گروه از آن عملکرد برتری (1391قلخانی و همکاران )

در  خود پژوهش از که نتایجی با نیز( 1392و همکاران ) عبدلی. (24) بود( فیزیکی و ذهنی تمرین

 مرینت ترکیب از را خود حمایت آوردند، دستهب بدمینتون تیز و بلند کوتاه، هایسرویس ارتباط با

 نتایج، اکثر کهاست  شده مشخص مطالعاتی چنین به اشاره با .(25) داشتند بیان مشاهده و فیزیکی

 اما؛ اندهکرد معرفیها مهارت یادگیری روش بهترین را (فیزیکی و مشاهده) یترکیب و فیزیکی تمرین

 هایمهارتعملی  اجرای برای کافی تجهیزات و امکاناتها در آن که هستند شرایطی و هاموقعیت

 انیزم هایمحدودیت با امکانات، کمبود برعلاوه که آیدمی پیش مواقعی حتی یا و ندارد وجود حرکتی

 واجهم یادگیرندگان از زیادی تعداد با که شوندمی تشدید زمانی هامحدودیت این .باشیممی روهروبنیز 

 در کاهش بدون هامهارت یادگیری و آموزش به شدهمشخص زمانی ۀمحدو در بایستمی و هستیم

 کردنرطرفب برعلاوه که برد کاربهرا  ایتمرینی ۀشیو توانمی آیا شرایط این در .بپردازیم کار کیفیت

 در؟ سازدای و فیزیکی را نیز برطرف های تمرین مشاهده، مشکلات و محدودیتهامحدودیت این

 یادگیری برای 7"زنیسایه" یا، 6"سایه تمرین" نام با تمرینی ایشیوه ازپژوهشگران ، اخیر مطالعات

                                                                 

1. Perception 

2. Weeks, Anderson 

3. Deakin, Proteau 

4. Acouisition  

5. Retention 

6. Shadow Practice  

7. Shadow Play 
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 حضور بدون فن یک مؤثر عنوان تکرارزنی را به( سایه2111) 1لتس. اندبرده بهره حرکتی هایمهارت

 درست اجرای و صحیح شکل ییادگیر جهت( غیره و میز، دارت توپ، مانند) ابزارها از برخی یا حریف

درک  زنی راتمرین سایه دهایبررکامزایا و نیز  2هاجز. (62کرده است ) حرکتی توصیف مهارت یک

 هایتکنیک کسب بر تمرکز هدف، صحیح موقعیت در اندام حرکت و قرارگرفتن کردناحساس چگونه

 برای هگیرنددیا به کمک نسبی، بندیزمان و توالی یادگیری ها،تکنیک و ضربات صحیح، اصلاح

. (26عنوان کرده است ) آن واقعی ایجرا از قبل مهارت جسمانی ورمرو جدید  رتمها یک یگیردیا

 با مرتبط هاینشانه به کردنتوجه با ابزار کاربرد یا حریف حضور از نگرانی بدون زنی، فردسایه در

 صحیح اجرای و شکل و کرده تکرار مؤثر طوربه را مرتبط، مهارتنا هاینشانه به توجهیبی و مهارت

کنون تا .(27گردد )زنی بیشتر مهارت، اجرا پایدار میبا سایه ،سپس. شودمی ایجاد حرکتی مهارت

 و 3فلورندو ها پژوهشآنیکی از که  زنی صورت گرفته استخصوص تمرین سایهدر اندکی مطالعات

 نیست هندبک سرویس مهارت یادگیری بر زنیسایه تأثیردر آن به بررسی ( است که 2111) همکاران

 اتتغییر کنترل، زنی وگروه سایه که داد نشاناین پژوهش  هاییافته. پرداخته شده است 4میز روی

 آزمون در را خود امتیازات توانست زنیسایه گروه تنها اما ؛دادند نشان خود امتیازات در را معناداری

رغم اما علی ؛(26) باشدمیری پایدار در این گروه وقوع یادگی ۀدهندنشان که این امر کند حفظ یادداری

و  KR5 ۀافزود بازخورد وجودچون عدم  یهایتمرینی، این روش دارای محدویت ۀمزایای این شیو

 نتمری ۀزمیندر گسترده بسیار مطالعات وجود با .باشدها میو اندامبین عضلات  کمبود هماهنگی

شکلات مرفع  خصوصدر پژوهشی تاکنون ،تمرینی مختلف هایترکیب و زنی، سایهایمشاهده فیزیکی،

 هتج تمرینی ۀشیو چنین کردنپیدا ،درنتیجه ؛است صورت نگرفته زمانطور همبه فوق ۀشیوهر سه 

کردن قادر به برطرف تنهانه که یاشیوه باشد؛می ضروری دهیتمرین و آموزش کیفیت افزایش

 یزیکیف تمرین با بتواند یادگیری حداکثر ایجاد برای بلکه ؛باشدهر سه روش تمرینی های محدودیت

 آیا هک است این حاضر پژوهش اساسی الؤس ،روایناز ؛کند برابریای ـ فیزیکی( و ترکیبی )مشاهده

 کرد؟ ایجاد ار تمرینی ۀشیو چنین ،فیزیکی و زنیسایه ای،مشاهده تمرین ترکیب از استفاده با توانمی

                                                                 

1. Letts 

2. Hodges  
3. Florendo 

4. Table Tennis Backhand Drive 

5. Knowledge of Results 
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 و زنیسایه ،ایمشاهده تمرینی یهشیو سه تأثیر ترکیب بررسی حاضرپژوهش  از هدف ،بنابراین

 ،تمرینی ۀوشی سه هر ترکیب با از این طریق بتوان تا باشدمی دارت پرتاب مهارت یادگیری بر فیزیکی

 مزایای از نمود. ایجاد را تریمطلوب یادگیری و داد پوشش رایک ر ه مشکلات و هامحدودیت

 را فیزیکی تمرین هایکوشش از سومدو حداقل که است آن روش تمرینی سه این کردنترکیب

 ایزهات یهادهبررا تواندمی حاضر پژوهش نتایج. کرد جایگزین زنیسایه و ایمشاهده تمرین با توانمی

 ءتقاار را شدهذکر تمرینات تأثیر ۀزمیندر ینظر نشدا و دهد ئهارا تمرین تجلسا دنکررباپر ایبر را

  .بخشد
 

 پژوهش روش
 آماری ۀجامع. ه استشد صورت میدانی اجرابه کهباشد میتجربی یمهن مطالعات از نوع حاضر پژوهش

 ریآما ۀنمون .تشکیل دادندشهرستان ملایر  روزیشبانه هایدبیرستان دختر آموزاندانش را پژوهش

 شرکت پژوهش در داوطلبانه صورتبهبود که  (سال 18±1 یسن نیانگیم با)آموز دانش 72شامل 

)مشاهده ـ  یک ترکیبی زنی،سایه فیزیکی، مشاهده،) نفری 12 گروه شش در تصادفی طوربه و کردند

 انتخاب جهت .گرفتند قرار (کنترل و( فیزیکی ـ زنیسایه ـ مشاهده) دو فیزیکی(، ترکیبی

د ق و سن :که شامل یفرد اطلاعات با ارتباط در یانامهپرسش ،یتصادف صورتبه کنندگانشرکت

 بود، نقص فیزیکی ای و یدگیدبیآس هرگونه ۀسابقفعالیت در مهارت پرتاب دارت،  ۀها، سابقآزمودنی

 صورتهب کنندگانشرکت ،بودند لازم طیشرادارای  که افرادی انیم از و دیگرد یلتکمها آزمودنی توسط

 رایاج از هدف که بود دارتمهارت پرتاب  در این پژوهش مورداستفاده تکلیف .شدند انتخاب یتصادف

 گیری دقتمنظور اندازهبه. بود دارت ارسال محل در دقت و دارت پرتاب انجام توانایی گیریاندازه ،آن

 هایمربع به دارت ۀصفح کل .شد استفاده مربع مترسانتی 34 مساحت به شکلای دایره یاصفحه از

 محور و Y عمودی )محور داد تشکیل را Y و X ماتریس یک کهشد  تقسیم مترسانتییک در یک 

 برای منشعب خطای فرمول ازهمچنین، . کندمی کمک گیریاندازه دقتبه عمل این ؛(X افقی

 قاطن که بود صورتبدین نمرات ۀمحاسب ۀنحو(. یک ۀشمار فرمول) گردید استفاده دقت گیریاندازه

X و Y این ،سسپ .گردید ثبت امتیازات مخصوص ۀبرگ در دستی صورتبه پژوهشگر توسط پرتاب هر 

 لتحلیوتجزیه برای نمرات و آید دستبه کنندهشرکت هر اجرای دقت تا گرفت قرار فرمول در نقاط

 نمرات دهد،می نشان هدف مرکز از را امتیازات متوسط انحراف فرمولکه این جاییازآن .دگرد آماده

  .باشدمی کنندگانشرکت بهتر عملکرد و بیشتر دقت ۀدهندنشان ترپایین

(1) Radial error = √(𝐗)𝟐 + (𝐘)𝟐 
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 شدنمشخص ونامه پرسشطریق  از هاآزمودنی سلامت از اطمینان و نامهرضایت فرم تکمیل از پس

ها در شرایط یکسان )مکان آزمون آزمودنیدر پیش .شد گرفته آزمونپیش هاآن از ،کنندگانشرکت

 طبق را دارت پرتاب مهارتکوشش  11( غیره شده، تعداد پرتاب دارت وبردهکاربهاجرای مهارت، ابزار 

که ییجاآناز .کردند اجرا دارت ۀصفحمقابل در مترسانتی 37دو متر و  یهفاصل از یالمللبین قوانین

 مرات منفی(ن پایین ۀمثبت و نیم نمرات بالا ۀدارت به نقاط مثبت و منفی تقسیم شده بود )نیم ۀصفح

عدیل و سازگاری جهت ت، قرار داشتمتر سانتی 164تا  155 ۀها در دامنقد آزمودنی ،و همچنین

 161 معادل سطح زمین ( تاصفر× صفر  ۀ)نقط  1دارت ۀصفحمرکز  ۀها، فاصلتکلیف با آزمودنی

 ۀمرحل بلافاصله مهارت، حیصح آموزش و آزمونشیپ ۀمرحل از پس .متر در نظر گرفته شدسانتی

 در. دبو جلسه یک طی کوشش( 61 درمجموعکوششی ) 11 ست شش شامل که شد آغاز اکتساب

د؛ به پرداختندو با یکدیگر به تمرین بهای دوتمرین فیزیکی و مشاهده گروه یهایآزمودن جلسه این

 کوششی 11 ست شش در انفرادی طوربه فیزیکی تمرین گروه هایآزمودنییک نفر از  این صورت که

 طوربه ایمشاهده گروه از نفر یک ،او اجرای با زمانهم و پرداخت نظر مورد مهارت فیزیکی تمرین به

کوشش از  11 و کوشش از سمت راست 11راست و چپ ) زوایایاز  را او اجرای ۀنحو قیمستم و زنده

 قهیدق دوها زمودنیآ ،(ست یک) تمرینی کوشش 11 هر اجرای از پس. کرد مشاهدهسمت چپ( 

 61 طور انفرادیبه زنیسایه گروههای یآزمودن .رسید اتمام به ینیتمر کوشش 61 تا کردند استراحت

 مقابلدر را دارتو پرتاب آن، مهارت پرتاب  دارت داشتن دستدر بدون کوششی( 11 ست مرتبه )شش

 صورتدینب (یکیزیف نیتمرـ  مشاهده) ی یکبیترک گروه نیتمر یهنحو .ندکرد زنیسایه دارت ۀصفح

 وارد دوبهدو هاآزمودنیسپس،  .شدند میتقس نفرهدو گروه شش به گروه نیا یهایآزمودنابتدا  که بود

 زمان یار تمرینیهمطور به و کرد اجرا فیزیکی صورتبه را دارت پرتاب مهارت نفر کی و ندشد سالن

 ست در و هکرد استراحت قهیدق دو ،سپس .پرداختاز زوایای راست و چپ  یو یاجرا یهبه مشاهد او

 دوم ست در ،بود کرده مشاهده را مهارت قبل ست در که یفرد یعنی ؛شد عوض هاآن یجا دوم

 کار برای سه ست نیا ؛کرد مشاهده را آن ،بود کرده اجرا را مهارت که یفرد و کرد اجرا را مهارت

 ـ مشاهده) ی دوبیترک گروه نیتمر ۀنحو .دیرس انیپا بهتمرینی  کوشش 61 یاجرا تا شد تکرار

 و شدند میتقس نفره دو گروه شش به گروه نیا هایآزمودنی که بود صورتبدین( یکیزیف ـ یزنهیسا

تمرینی  ریا زمانهم و کرد اجرا مرتبه 11 را مهارت نفر کی اول ست در .پرداختند نیتمر به دوبهدو

                                                                 

1. Bullseye 
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 ست در را مهارت که یفرد دوم ست در .پرداختاز زوایای راست و چپ  وی یاجرا یهبه مشاهد او

 ،بود کرده اجرادر ست قبل مهارت را  که یفرد و آن را در این ست اجرا نمود ،بود کرده مشاهده قبل

 ،یکدیگر یاجرا ۀمشاهد بدون نفر دو هر زمانهمنیز  سوم ستدر به مشاهدۀ آن در این ست پرداخت. 

 رفتگ صورت گرید بارکی ست سه نیا تکرار و درادامه، دندنی کرزهیسادارت  ۀمقابل صفحدر را مهارت

 هاهای تمرینی گروهمدل تمامکه دلیل اینبه است ذکربه لازم. دیرس اتمام به ینیتمر کوشش 61 تا

د. دادنگرها قرار میرا در اختیار مشاهده یکسان و برابریحدودی اطلاعات تا ،از نوع مدل مبتدی بودند

 از پس .ندادند انجام را ینیتمر اکتساب ۀمرحل در کنترل گروههای آزمودنیباید عنوان نمود که 

 جداگانه طوربه یکهر از ،سپس .پرداختند تستراحابه  دقیقه 11 هاآزمودنی ،اکتساب یهمرحل

 انتقال /یادداری هایآزمون ،تمرینیبی ساعت 24 از پس و شد گرفته فوری انتقال /یادداری هایآزمون

 اجرای ۀنحو اما ؛شد انجام آزمونپیش ۀمرحل مانند یادداری هایآزمون. گردید برگزار تأخیری

 مراحل در که مکانی از دارت پرتاب جهت اجرای هاآزمودنی که بود صورتبدین 1انتقال هایآزمون

 و تهرف راست سمتبه متر یک ،(دارت ۀصفح رویهروب) بودند هستادای یادداری و ، اکتسابآزمونپیش

 متسبه متر یکدارت  ۀصفحروی هاز روب ،سپس .دادند انجام را دارت پرتاب کوشش پنج مایل طوربه

 هاودنیآزم یادگیری میزان بررسی . براینمودند اجرا را ماندهباقی کوشش مایل، پنجطور به و رفته چپ

( پرتاب دقت گیریاندازه) مطلق ثابت خطای و (اطراف هدف پرتاب در تغییرپذیری) متغیر خطای از

 اب واریانس تحلیل آزمون ازنیز  مختلف متغیرهای در هاگروه تفاوت سنجش . برایگردید استفاده

 جهت  3توکی تعقیبی آزمون از هامقایسه شدنمعنادار از پس و شد استفاده  2تکراری هایاندازه

 نظر در (P=0.05) معادل معناداری سطحذکر است که شایان. گردید استفاده اختلاف محل تشخیص

  .شد گرفته
 

 نتایج

 4(VE) متغیر خطای

                  مرحله اصلی اثر که آن است حاکی از های یادداریدر آزمونواریانس  تحلیل نتایج

(P=0.000، 80.80=)132,2(F) گروه  × مرحله تعاملی اثر و(P=0.000 ،27.5=)10,132(F) باشدمی معنادار 

 هاگروه عملکرد نیبی معنادار تفاوت که ودشدریافت می دو ۀشمار لجدو براساس .یک( ۀشمار جدول)

(P=0.000، 72.7=1)5,66(F) دارد وجود.  

                                                                 

1. Transfer 

2. Repeated Measure ANOVA 

3. Tukey 

4. Variable Error  
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 (ریمتغ یخطا) آزمودنیرونعامل ددر  مکرر یریگاندازه با انسیوار لیتحل جینتا ـ6 جدول

 منابع تغییر 
ع وجمم

 مجذورات
ۀ درج

 آزادی
میانگین 
 مجذورات

 ارزش
F 

سطح 
 معناداری

اندازۀ 
 اثر

 یادداری
111/1 81/81 34/177 2 68/354 اثر مرحله  55/1 

111/1 27/5 56/11 11 69/115 گروه ×مرحله   28/1 
    19/2 132 69/89 خطا )مرحله(

 انتقال
144/1 21/4 44/4 1 44/4 اثر مرحله  16/1 

 18/1 335/1 16/1 23/1 5 17/6 گروه ×مرحله 
    15/1 66 82/69 )مرحله( خطا

 *15/1>P 
 

و تمام  کنترل گروه دهد که بیننشان میها دو گروهبهدو ۀبرای مقایس توکی تعقیبی های آزمونیافته
( P=0.000) هاگروه تمام زنی ـ فیزیکی( با)مشاهده ـ سایهدو و بین گروه ترکیبی P=0.000) ها )گروه

و  و بین گروه مشاهده (P=0.041ی )کیزیف گروه بامشاهده  گروهوجود دارد. بین  یمعنادار اختلاف
بین  ،. همچنینشودمشاهده می (P=0.049) یمعنادار اختلافنیز )مشاهده ـ فیزیکی( یک ترکیبی 

 )مشاهده ـ فیزیکی(یک  یبیترکزنی و گروه سایهبین  و( P=0.038)ی کیزیف گروه بازنی سایه گروه
  (.یک ۀشمار شکل) وجود دارد ( (P=0.047ریمعنادا اختلاف

 باشدمی معنادار مرحله اثر که است آن بیانگر انتقال هایآزمون در واریانس تحلیل براین، خلاصۀعلاوه
(044P=0.، 445.4=)1,66(F)گروه × مرحله اثر اما ؛ (533P=0.، 167=1.)5,66(F )بر تعاملی شکلبه 

 که دهدنیز نشان می آزمودنیبین اثرات آزمون .یک( ۀل شمارجدودارد )ن تأثیر افراد امتیازات میانگین
ل جدو) دارد انتقالآزمون  امتیازات میانگین بر5,66(F )(=P=0.000، 41.29)معناداری  اثر گروه، متغیر
  دو(. ۀشمار

 

 (ریمتغ یخطا) آزمودنیبینعامل  در مکرر یرگیاندازه با انسیوار لیتحل جینتاـ 9 جدول

 آزمون
بع امن

 تغییر
ع وجمم

 مجذورات
 ۀدرج
 یآزاد

میانگین 
 مجذورات

 ارزش
F 

 سطح
 یمعنادار

اندازۀ 
 اثر

 ارییادد
111/1 72/17 14/41 11 69/215 هاگروه  57/1 

    32/2 132 32/2 خطا

 لاانتق
111/1 41/29 68/57 5 51/288 هاگروه  69/1 

    96/1 66 41/129 خطا

 *0.05>P 
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 تمام و کنترل گروه نیب که دهدیم نشانها گروه دوبهدو ۀسیمقا جهت توکی تعقیبی آزمون نتایج

 تمام با( یکیزیف ـ یزنهیسا ـ مشاهده)دو ی بیترک گروهبین نیز  وP=0.000) )ی های تمرینگروه

 یکیزیف گروه با مشاهده گروهبین  ،نیهمچن .(P=0.000) دارد وجود یمعنادار اختلاف هاگروه

(P=0.043) یمعنادار اختلاف( یکیزیفـ  مشاهده) یک یبیترکبین گروه مشاهده با گروه  و (P=0.047 )

  .(یک ۀشمار لشک) داردوجود 

 

 

 ها در تغییرپذیری پرتاب دارتوضعیت گروه ـ6شکل 
 

  6(ICEI) مطلق ثابت خطای

 لهاثر مرح که است آن بیانگر یادداری هایدر آزمون واریانس تحلیل خلاصۀ، سه ۀمبنای جدول شماربر

 شکلبه10,132(F )(P=0.000، =8.63) گروه × اثر مرحله و2,132(F )(P=0.000، =170.92)باشد میمعنادار 

 مودنیآز بین اثرات آزمون نیز چهار ۀدارند. طبق جدول شمار تأثیر افراد امتیازات میانگین بر تعاملی

 یادداری امتیازات میانگین بر 5,66(F)(P=0.000، =51.04) معناداری اثر گروه متغیر که می دهد نشان

 دارد.
 

 

 

 

                                                                 

1. Absolute Constant Error 

7

9

11

13
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س
)

مشاهده  سایه زنی
فیزیکی مشاهده ـ فیزیکی
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  (ثابت مطلق یخطا) آزمودنیدرون عامل در مکرر یرگیاندازه با انسیوار لیتحل جینتا ـ9 لجدو

 منابع تغییر 
ع وجمم

 مجذورات

 ۀدرج

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 ارزش

F 

سطح 

 معناداری

اندازۀ 

 اثر

ی
دار

اد
ی

 

111/1 92/171 48/292 2 97/584 اثر مرحله  72/1 
 ×مرحله 
 گروه

82/174 11 78/14 63/8 111/1  39/1 

خطا 
 )مرحله(

87/225 132 71/1    

ال
تق

ان
 

148/1 14/4 11/5 1 11/5 اثر مرحله  15/1 
 ×مرحله 
 گروه

25/6 5 25/1 99/1 43/1 17/1 

خطا 
 )مرحله(

23/81 66 26/1    

 *0.05>P 
 

( و P=0.000) های تمرینیبا تمام گروه کنترل بین گروه حاکی از آن است که توکی تعقیبی آزمون

( P=0.000) یمعنادار ها اختلافگروه تمام زنی ـ فیزیکی( باـ سایه )مشاهدهدو ترکیبی  بین گروه

  .(P=0.017) دارد یمعنادار اختلاف یکیزیف گروه بانیز  مشاهده گروهشود. می مشاهده

 ،8P=0.4) مرحله اصلی اثر که دهدمی نشان انتقال هایآزموندر  آزمودنیدرون اثرات براین، نتایجعلاوه

044.4=)1,66(F)  گروه  × مرحله تعاملی اثر اما ؛استمعنادار(430P=0. ،0.992=)5,66(F )باشدمین معنادار 

 اصلی اثر آزمودنی بین اثرات تحلیلوتجزیه نتایج ،چهار ۀل شمارجدو مبنایبر .(سه ۀشمار جدول)

 .5,66(F)(P=0.000، =50.81)باشد میمعنادار  گروه
 

 ثابت مطلق( یخطا) آزمودنینبی عامل در مکرر یرگیاندازه با انسیوار لیتحل جینتا ـ4 لجدو

 آزمون
بع امن

 تغییر

ع وجمم

 مجذورات

 ۀدرج

 یآزاد

میانگین 

 مجذورات
 ارزش

F 

 سطح

 یمعنادار

اندازۀ 

 اثر

 یادداری
 111/1 79/1 14/51 67/61 5 38/318 هاگروه

    21/1 66 74/79 خطا

 انتقال
 58/1 111/1 81/51 33/86 5 67/431 هاگروه

    69/1 66 13/112 خطا

 *0.05>P 
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 و( P=0.000) ینیتمر هایگروه تمام با کنترل گروه بیندهد که مینشان  توکی تعقیبی آزمون نتایج

 دشومشاهده می یمعنادار اختلاف هاگروه تمام با( یکیزیف ـ زنیهیسا ـ مشاهده) یبیترک گروه نیب

(P=0.000). د دار گروه فیزیکی با یمعنادار اختلاف نیز زنیسایه گروه(P=0.036 )(دوۀ شمار شکل). 
 

 
 پرتاب دارت دقتها در وضعیت گروه ـ9شکل 

 

 گیرینتیجه و بحث

 یریگادی روش نیبهتر را یکیزیف و ایمشاهدهتمرین  بیترک و یکیزیف نیتمر بسیاریمطالعات 

 رغمیعل .هستندهایی دارای مشکلات و محدودیت های تمرینیاما این شیوه ؛انددانسته هامهارت

 ؛است صورت نگرفته های آنهاحدودیتم رفع خصوصدر پژوهشی تاکنون گسترده، اریبس مطالعات

 .است یضرور یدهتمرین و آموزش تیفیک شیافزا جهت ینیتمر ۀویش نیچن کردندایپ ،جهینتدر

 بر یکیزیف و یزنهیسا ،یامشاهده نیتمر بیترک ریتأث یبررس حاضر پژوهش از هدف ،راستادراین

 ریبهت عملکرد معناداری طوربه ایمشاهده گروه که داد نشان نتایجبود.  دارت پرتاب مهارت یریادگی

 ،نابراینب؛ ستا گرفته صورت مشاهده طریق از یادگیری که معنابدین ؛داشت کنترل گروه به نسبت

 نتایج ،(6،16،17،28،29) ستا شده داده نشان مشاهده درمورد گذشته مطالعات در طورکههمان

 درکتی حر ۀمبرنا مهارت، ۀمشاهد با کند.می تأیید را مشاهده طریق از یادگیری نیز حاضر پژوهش

 یک دیجاا رایب کتیحر ۀمبرنا ینا مشاهده، بار هر با شده و تشکیل گرمشاهده یمرکز بعصاا سیستم
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مشاهده  سایه زنی
فیزیکی مشاهده ـ فیزیکی
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 مکانیزم و شده 1ایحافظه رد تقویت باعثاین امر  که گیردمی قرار استفاده مورد یمغز رکا رستود

 آزمون طریق از الگو بازنمایی لزوم مسأله این .(7،12،31) بخشدمی بهبود را خطا تصحیح و تشخیص

در این  اگرچه. (7،11) گرددمی مشاهدهمورد تکلیف یادگیری به منجر و داردمیبر میان از را خطا و

 هگرو این اما ؛بودیم کنترل گروه مقایسه بادر ایمشاهده گروه عملکرد معنادار بهبود شاهد پژوهش

 تریعیفض عملکردمعناداری طور به دوترکیبی یک و  ترکیبی، فیزیکی هایگروه مقایسه بادر تمرینی

 هک نداهداد نشان مطالعات .بود همسو پیشین مطالعاتهای یافته با مهماین  که داد نشان خود از را

 ؛(6،7،11) باشدمین مؤثر حرکتی تکلیف یادگیری برای فیزیکی تمرین ۀانداز به خودخودیبه همشاهد

 تمرین و مشاهده در شناختی پردازش تشابه به معتقد( 1994) و همکاران بلندین مثال،عنوانبه

. (31) اندانستهد فیزیکی کاملاً  تمرینی ۀبرنام طریق از را یادگیری بیشتر پیشرفت اما ؛ندسته فیزیکی

 از برخی حداقل ای،مشاهده تمرین شرایط تحت که نداهکرد اظهار (2111) پروتو و دکین ،همچنین

 تمرین هنگام فرد که ستا مواردی آن با مشابه ایمشاهده تمرین با مرتبط شناختی هایفعالیت

 طریق از که را لازم فرایندهایتمامی  کامل طوربه ستنی قادر کنندهمشاهده اما ؛کندمی تجربه فیزیکی

 ایمشاهده یادگیری ۀزمیندر شناختیعصب مطالعات. (16) نماید تجربه ،کندمی تجربه فیزیکی تمرین

 هایقسمت است و مشابه فیزیکی نیتمر و یاهدهمشا تمرین عصبی یهارکازوسا کهاند کرده عنوان

 قشر :شامل که مغز نواحی این کهطوریبه ؛(19،28) باشدمی فعال روش دو هر در مغز از مشابهی

 و مغز هایخوردگیچین ،مکمل حرکتی ۀناحی فوقانی، گیجگاهی شیار تحتانی، ۀآهیان بخش حرکتی،

 ،مختلف حرکات ۀمشاهد هنگام ،اندشده گذارینام عمل ۀمشاهد ۀشبک عنوانبا و هستند مخچه

 برعلاوه مشاهده، هنگام که اندکرده ثابت بسیاری مطالعاتحتی  .(16ـ18) دهندمی نشان فعالیت

 اب مشابه هاآن در عصبی هایتکانه و هستند درگیرنیز  عضلانی ـ عصبی الگوهای ،AON بودنفعال

 و ترایینپ هافرکانسکه  معنابدین ؛هستند آستانهزیر هاتکانه این اما ؛باشدمی واقعی حرکت هایتکانه

 هایهرچند مکانیزم .(32،31) شودنمی واقعی و آشکار حرکت به منجر باشد ومی کمتری شدت با

 (فیزیکی تمرین طریق از چه و مشاهده طریق از چه) یادگیری یندافر در مشابهی اطلاعات پردازش

 زمان هب نسبت مغز از بیشتری هایقسمت عمل، یک یفیزیک اجرای هنگام اما ؛شودمی گرفته کارهب

در  ایمشاهده گروهتر شود که این امر با اجرای ضعیفتصور می (.33) باشدمی فعال عمل آن ۀمشاهد

 حتی و است فعال مرکزی ابعصا مستسی ،ایمشاهده یادگیری در هرچند کهصورتبدین ؛ارتباط باشد

                                                                 

1. Memory Trace 
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فقدان  و واقعی حرکت ایجاد عدم دلیلبه اما ؛ندهست نیز درگیر انهستآزیر عضلانی ـ عصبی الگوهای

در اختیار  فضا در اندام موقعیت از ناشی درونی بازخوردفعالیت آشکار سیستم اعصاب محیطی، 

 و نیست مهارت اجرای حیندر خود خطای شناسایی به قادر فرد تنهانه ،لذا ؛باشدمییادگیرنده ن

 و عضلات بینکامل  هماهنگی بلکه؛ گیرندنمی قرار هدف صحیح موقعیت درطور کامل به هااندام

که صورتیدر ؛گرددنمی تقویتطور کامل به 1ادراکی رد و دشونمی ایجاد مهارت اجرای هنگام هااندام

 رکتحاست،  درگیرطور کامل و واقعی بهسیستم اعصاب محیطی  کهاین دلیلبه در تمرین فیزیکی

طور مستقیم با به یادگیرنده هکجاییهمچنین، ازآن. دشوایجاد می هااندام و عضلات آشکار و واقعی

 هایهماهنگی و عضلانی عصبی ـ هایهماهنگی ،باشدمیتکلیف، محیط و اجرای مهارت در ارتباط 

که در تمرین فیزیکی شود دلیل اینتصور می .دگردایجاد می مهارت اجرای زمان در هااندام بین لازم

ر د بودن آشکار سیستم اعصاب محیطی باشد.، همین فعالهستند فعال مغز از یشتریب هایقسمت

و  یعضلان ـ یعصب هماهنگیو ایجاد  ادراکی و ایحافظه رد دو هر قویتت و تکرار باتمرین فیزیکی 

 بیشتر مطالعات ،روایناز ؛دشومی ایجاد بیشتری و بهتر یادگیری ،هااندامعضلات و  بینهماهنگی 

 ادگیریی ۀشیو بهترین ،صرف تمرینی هایروش سایر مقایسه بادر فیزیکی تمرین که اندکرده عنوان

  .(1،2،3،6،7،16،31) باشدمی حرکتی هایمهارت

 نترلک گروه به نسبت بهتری عملکردمعناداری  طوربه زنیسایه گروه که داد نیز نشان حاضر پژوهش

 ،نتیجهرد ؛است گرفته صورت زنیسایه طریق از یادگیری باشد کهمی معنابدین شته است و این امردا

 ،این روش در .(26،27) باشدمی راستاهم زنیسایه ۀزمینگرفته درصورت مطالعات با نتایجاین 

 خود ناهمسان و ناهماهنگ اجرای و خطاها از نگرانی عدم و دارت از نکردناستفاده دلیلبه ادگیرندهی

 توالی) حرکت ردنکاحساس چگونه و مهارت اجرای درست ۀنحو مانند مهارت با مرتبط هاینشانه به

 و مداوم تکرار این .کندمی تکرار ثریؤم طوربه را مهارت و کرده توجه( نسبی بندیزمان و حرکت

 مناسب شکل ،نتیجهدرو  گرفته قرار هدف صحیح موقعیت در اندام که شودمی منجر مهارت صحیح

 ایجنت یگر،دسویاز .ودش ایجاد یادگیری وگردد  پایدارتر فرد اجرای شود، ایجاد مهارت صحیح اجرای و

 هگرو با مقایسهدر تریضعیف عملکرد یمعنادار طوربه زنیسایه گروه که داد نشانحاضر  پژوهش

 همکاران و تراوبریج کهچنان آن علت بیان در .داشته استدو ترکیبی ترکیبی یک و  ،فیزیکی تمرین

 برای( KR) 2افزوده بازخورد وجودوان گفت که تمی ،(2) اندکرده عنوان فیزیکی تمرین خصوصرد

در  زنیسایه خصوصدر ؛گیردمی صورت کمی یادگیری آن بدون وباشد می اساسی یادگیری حصول

 عدم) درونی بازخورد کمبود دلیلبه زنیسایهگروه در  وجود دارد. یتصور چنین نیز پژوهش حاضر

                                                                 

1. Perceptual Trace 

2. Knowledge of Result 
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 KR وجود عدم و( حرکت اجرای سرعت و پرتاب زمان در هشدوارد نیروی میزان از آزمودنی آگاهی

 گروه این ،گرفتنمی قرار یادگیرنده اختیار در که گرفتهانجام کوشش بودنصحیحنا یا صحیح برمبنی

 و دقت زانیم سنجش دنبالبه پژوهش نیا در کهییجاآناز نشان داد.از خود را  تریضعیف عملکرد

 رندهیادگی ،(است دارت پرتاب مهارت مشخص یهاجنبه نتریمهم همانا که) میبود پرتاب یریرپذییتغ

 لیدلبه و بودند یمبتد هارندهیادگی کهاینویژه به ؛افتییم یآگاه خود عملکرد و اجرا از ستباییم

 ،جهینتدر ؛نداشتند را خود عملکرد ۀنحو از یآگاه و خطاها صیتشخ ییتوانا KR بدون ،تجربگیکم

  .یافتمین یآگاه خود یریادگی زانیم و وقوع از رندهیادگی آن بدون و بود یضرور KR وجود

مقایسه رد( یکیزیف ـ مشاهده)یک  یبیترک گروهو معنادار  عملکرد بهتر ،حاضر پژوهش نتایجدیگر  از

کی فیزیتمرین  با گروه درمقایسه گروه که اینصورتیدر ؛بود زنی، مشاهده و سایهکنترل گروه با

 از یریادگی تفاوت عدم بریمبن حاضر پژوهش جینتا با راستاهم مطالعات ازعملکرد برابری داشت. 

 همکاران و 1تسیباد سوم شیآزما به توانیم یکیزیف نیتمر با( یکیزیف ـ مشاهده) بیترک قیطر

 با پژوهش نیا جینتا. (34) ندداد قرار یبررسمورد را فیتکل یهدفمند در آن که کرد اشاره( 2116)

 یهاافتهی با حاضر پژوهش جینتا ،درمقابل. (53) باشدیم مسوه زین( 2111) 2تیرا و بوچانان مطالعات

. ردندا یهمخوان ،دانندیم برتر را یکیزیف نیتمر که( 63)ن همکارا و 3یش و( 11) و همکاران نیبلند

 انددانسته فیزیکی را برترتمرین مشاهده و  بیترک مطالعات از برخی دیگر،سویاز

 یبیترک گروه یبرخ کهنیابر مبنی ینظراتاختلاف تفاوت و وجود علت انیب در .(6،16،18،23،24،31)

 ینیتمر ۀویش دو نیا بودنبرابر به معتقد برخی و را یکیزیف نیتمر گروهبرخی  ،نداهعنوان کرد برتر را

 ،العاتمطاین در  رفتهکاربه (یدانیم ای یشگاهیآزما) فیتکل نوعبر علاوه که گفت توانیم هستند،

 تیجنس و سنگر، دید مشاهده ۀزاوی گر،مشاهده ادارک ،یادگیرنده مهارت سطح: چون یعوامل

 یزیربرنامه و عیتوز ش،ینما مدل ۀارائ زمان ،یشینما مدل مهارت سطح ،یشینما مدل نوع ها،آزمودنی

 کیهرکه  است بوده متفاوتها در آن غیره و پژوهشاجرای  زمانمدت ،ینیتمر جلسات تعداد ،تمرین

  .دارند نتایج بر یمهم راتیتأث عوامل نیا از

زنی ـ )مشاهده ـ سایهدو  ترکیبی گروهکه  های پژوهش حاضر حاکی از آن بودبراین، یافتهعلاوه

ی( کیزیف ـ مشاهده) و ترکیبی یک فیزیکی ،زنیسایه، مشاهده کنترل، گروه با مقایسهدر فیزیکی(

                                                                 

1. Badets 

2. Buchanan, Wright 

3. Shea  



 6921پاییز  ،92رفتار حرکتی شماره                                                                                                        614

 یشتربها تمام گروه با مقایسهدر گروه این در یادگیری میزانو  هعملکرد بهتری داشتطور معناداری به

 ۀشیو سه هر کردنترکیب با که است این هاگروه سایر با مقایسهدر گروه این برتری علت. ه استبود

 ؛شده است فادهستا فوق تمرینی هایروش مزایای تمام از ،فیزیکی و زنیسایه مشاهده، تمرینی

 تریمطلوب یادگیری به منجر امر این که نداهداد پوشش را یکدیگر مشکلات و هامحدودیت کهدرحالی

 محیطی، اعصاب مستسیآشکار  کارگیریبه عدم ای،مشاهده تمرین هایمحدودیت از. ه استشد

 مهارت اجرای زمان در هااندام و عضلات بین هماهنگی فقدان و عضلانی ـ عصبی هایهماهنگی کمبود

 ونیدر بازخورد کمبودیکنواختی تمرین،  توان بهنیز می زنیسایه هایمحدودیت از .(18،23،27) ستا

 عدم و (مهارت اجرای سرعت و دارت پرتاب زمان در هشدوارد نیروی میزان از آزمودنی آگاهی عدم)

 کلی الگوهای هنوز و دارد زیادی شناختی ماهیت که یادگیری ابتدایی ۀمرحل در .اشاره کرد KR وجود

 چندین با .(2) باشدمی نیازوردـم آن واقعی اجرای از قبل مهارت از یشینما ،ستا نگرفته شکل حرکت

 در حرکتی ۀبرنام و دریافت مهارت اجرای ۀنحو و شکل ،آن واقعی اجرای از قبل مهارت نمایش مرتبه

 مهارت، ۀمشاهد بارچندین طریق از مطلوب اطلاعات کسب از پس و (2،5،22) شودمی تشکیل حافظه

 گرانین بدون یادگیرنده ،زنیسایه از فادهستا با سپس .گرددمی تقویت( ایحافظه رد) حرکتی ۀبرنام

 و اجرا برای راهنمایی که مذکور ایحافظه تصویر داشتناختیاردر با خود ناهمسان و متغیر اجرای از

 زنی،سایه صورتبه تکلیف ثرؤم تکرار با. پردازدمی نظرمورد مهارت تمرین به ،(7) ستا خطاها اصلاح

 و نموده ایجاد را مهارت اجرای صحیح ۀنحو ،کرده درک را مهارت اجرایدرست  شکلیادگیرنده 

 ردمودررا  بازخوردی ،زنیسایه در یادگیرنده کهییجاآناز. شودمی تقویت در وی ادراکی رد ،نتیجهدر

 و ربیشت هایبازخورد که فیزیکی طوربه کردنتمرین با د،نکنمی دریافت خود اجرای سقم و صحت

یی شناسا به قادر فرد ،ددهمی قرار کنندهاجرا اختیار در عملکرد و اجرا ۀنحو مورددررا  متفاوتی اطلاعات

 و تکلیف با اجراکننده مستقیم تعامل بادیگر، ازسوی خواهد بود. مهارت اجرای حین خود خطای

 ینی،تمر ۀچرخ این تکرار با شود ومی ایجاد هااندام بین هماهنگی و عضلانیـ  عصبی هماهنگیمحیط، 

 تمرینی ۀدر این شیو. گرددمی ایجادمطلوب  یادگیری ،نهایتدر و شده تثبیت حافظه در اطلاعات

 لایلد دیگر از .ستشده ارو ههای بیشتری روبگام با محرکبهکه گام ستمانند طفلی اهیادگیرنده 

 و حوهن بودنتکراری دلیلبه فیزیکی و زنیسایه مشاهده، هایگروه در که است این روش این برتری

 ۀنحو کهصورتیدر ؛دکنمی فادهستا مهارت تمرین برای یمشابه اطلاعات از یادگیرنده اجرا، ۀزمین

 طلاعاتا تغییرپذیری اینو  هکرد تغییر ترکیبی گروه در مهارت اجرای ۀزمین و محیط ،کلیفت اجرای

طور که اشمیت عنوان کرده است، تغییرپذیری همان .دهدمی قرار یادگیرنده اختیار در را متفاوتی

و  ددگرمی حافظه در شدههذخیر اطلاعاتو  آمدهستدبهجدید  اطلاعات بین تشبیه و تحلیل منجر به
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 1"وارهطرح" تقویت به این امر منجر که کندمی درگیر هألمس حل فرایند در فعال طوربه را یادگیرنده

 ار فیزیکی تمرین هایکوشش از سومدو حداقل که ستا آن ترکیبی ۀشیو این مزیت. (2) شودمی

 . کرد جایگزین زنیسایه و ایمشاهده تمرین با توانمی

نی و ز، سایهمشاهدهتمرین ترکیب  که گفت توانمی حاضر پژوهش نتایج به توجه با مقاله:پیام 

جر به من و ترکیب مشاهده و فیزیکی،فیزیکی  زنی،، سایهایمشاهده تمرینمقایسه با فیزیکی در

 کند،یم جوییصرفه یانرژ و هزینه زمان، درتمرینی  ۀکه این شیوییجاآنازد. گردمی یادگیری بیشتر

  گیرد.بمعلمان و مربیان قرار  ۀاستفاددموراین روش شود پیشنهاد می
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Abstract 
The purpose of present study is to examine the effect of combining observational, shadow 

and physical practice on learning dart throwing skill. 72 female high school students with 

an average of 17 to 19 years were randomly assigned to the six groups of 12 participants: 

observational, shadow, physical, combination group 1 (observational-physical) 

combination group 2 (observational-shadow-physical) and the control group. After 

pretest, during the acquisition phase each of the groups practiced 60 trials, dart throwing 

skill based on specific instructions for each group, the control group did not practice. Ten 

minutes after the acquisition phase, immediate retention/transfer tests was performed. 

After 24 hours without training, delayed retention/transfer tests was performed. Repeated 

measures ANOVA revealed (P=0.05), training groups compared with the control group 

have been significantly better (P=0.000), and physical group and combination group 

(observational-physical) have been significantly better compared with the observational 

and shadow groups (P<0.05) and combination group (observational-shadow-physical) 

have been significantly better compared with all groups (P=0.000). Overall, the results of 

this study indicate that, maximum learning occurs, by the combination of three 

observational, shadow and physical practice in compared to other training methods.  

 

Keywords: Observational Practice, Shadow Practice, Physical Practice, Combination 

Practice, Dart Throwing Skill 
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