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 دهیچک

 فیتکل یریادگيسطح مهارت الگو و تواتر بازخورد بر  رثیأت یبررس پژوهش حاضر،انجام از  هدف

زمان  نمرات اساسبر سال 25تا  19ی دختر دانشجو 48 ،منظوربدين بود.ساده  یارهیزنج یریگهدف

ورد بازخبا درصد، الگوی ماهر  100بازخورد با ی )الگوی ماهر نفر 12آزمون در چهار گروه شیپ حرکت

 .جای گرفتند درصد( 50بازخورد با درصد و الگوی مبتدی  100بازخورد با درصد، الگوی مبتدی  50

ای را گیری زنجیرهتکلیف هدف هاگروه يک از، هراکتساب در مرحلةآزمون، پیشاجرای پس از 

 ةلسبعد از اتمام ج قهیدق 15 به فاصلة کردند. مرتبه اجرا 80 هر گروه، براساس دستورالعمل ويژة

 لیتحل. نتايج ندنجام شدا یریخأت یادداريآزمون  ،ساعت بعد 24و  یفور یادداريآزمون  ،اکتساب

 داد کهنشان اکتساب  ةدر مرحل ینيتمر یهاعامل بلوک یرو یتکرار یهامرکب با اندازه انسيوار

های و گروه بودالگو معنادار  سطح مهارت یاثر اصلفقط  ،دو متغیر زمان حرکت و خطای فضايیدر هر 

 لیآزمون تحل جينتا. الگوی ماهر دارای زمان حرکت بیشتر و خطای فضايی کمتری بودند مشاهدة

زمان حرکت و  ریدر هر دو متغ داد کهنشان  یریو تأخ یفور یادداري مراحل دردوراهه  انسيوار

با . بودبازخورد معنادار ن تواتر اما اثر اصلی بود؛الگو معنادار  سطح مهارت یاثر اصل ،يیفضا یخطا

 هایماهر نسبت به گروه الگوی کنندةمشاهده هایگروهکه مشخص شد  هانیانگیم ةسيمقا

 .داشتند یکمتر يیفضا یو خطا تریزمان حرکت طوالن ،یمبتد الگوی کنندهمشاهده

 

 یرگیهدف فیتواتر بازخورد، تکل ،ایمشاهده یریادگيسطح مهارت الگو،  :یدیکلگان واژ

 دهسا فیتکل ،ایرهیزنج

                                                           
 Email: gholamrezalotfi@sru.ac.irنویسندة مسئول                                                                    *
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 مقدمه
به  یحرکت هایآموزش مهارت ،یبدنتیورزش و معلمان ترب انیمرب هایتیمسئول نترییاز اصل یکی

 یعلم هایروش یبا معرفند هست همواره در تالش یبدنتیپژوهشگران علم ترب .استورزشکاران 

 نتریجیرا رتمها 1شیدهند. نما شافزای هاآموزش مهارت ندیرا در فرا انیمعلمان و مرب ییتوانا د،یجد

 دیمهارت جد شیمهم اکتساب و پاال یاز ابزارها یکی 2ایمشاهده یریادگی (.1) است یآموزش کیتکن

 3یالگوساز .دهدیجا به فرد مکیصورت مهارت به یریادگی یرا برا یدیو مف ادیاست که اطالعات ز

 یمهارت را از رو کیکسب  یشخص اطالعات الزم برا کیاست که  یندیفرا ایمشاهده یریادگی ای

 (.2) دکنیم یهمانندساز گرانیاعمال د

 گرانید ةاز مشاهدفرد . دنشویآموخته م یالگوساز قیطربا مشاهده از یآدم یرفتارها بسیاری از

طالعات ا نیاز ا یبعد هایتیو در موقع کندیکسب م ایدهیا دیجد یانجام رفتارها ةدرمورد نحو

حداقل  ،اقدام از شیپ توانندیم افرادکه ییآنجااز .بردیعمل بهره م یراهنماعنوان شده بهیرمزگذار

 یرضروریغ یامشاهده از انجام خطاه اموزند،یآن ب هایالگو ةعمل را از مشاهد یاجرا ةنحو حدودیتا

ه یادگیری بهتر تواند بالگو می اند که مشاهدةمتعددی نشان داده هایپژوهش (.3) دکنیم یریشگیپ

 (.11-4های حرکتی منجر شود )بهبود بسیاری از مهارتو 

 4اساس نظر باندورابر گذارد،یم ریثأآن ت یریادگیمهارت بر  شیکه نما ایوهیش ةحاکم دربار دگاهید

 6یوساطت شناخت ةینظرکه  دگاهیدطبق این بنا شده است.  5یاجتماع یریادگیو  یالگوده ةدربار

 کیسمبول یاطالعات حرکت را به رمزها کند،یرا مشاهده م الگویی یکه فردیوقت شود،یم دهینام

 لید. دلندهیم لیرا در حافظه تشک یذهن ریتصو کیرمزها اساس  نی. اکندیترجمه م ایحافظه

را مرور  مزبوراست که مغز بتواند اطالعات  نیا ایحافظه یشناخت ریبه تصو یاطالعات حرکت ةترجم

 یبرا یاریمهارت و مع یاجرا یبرا ییعنوان راهنمابه ایحافظه ریتصو ،سپس. کند دهیکند و سازمان

و سپس  ابدیرا ب ایحافظه ریتصو دیابتدا فرد با ،مهارت یاجرا ی. برارودیکار مکشف و اصالح خطا به

 (.12، 13) شود سریمناسب ترجمه کند تا حرکت عضو و بدن م یکنترل حرکت یآن را به رمزها

های شناختی فعالیتگر را در تواند مشاهدهای میاند که یادگیری مشاهدهمطالعات اخیر نیز نشان داده

طریق تصویربرداری (. مطالعاتی که از14) افتد، درگیر کندفیزیکی اتفاق می هاینظیر آنچه در تمرین

                                                           
1. Presentation 

2. Observational Learning 

3. Modling 

4. Bandura 

5. Social Learning 

6. Cognitive Mediation Theory 
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های این، پژوهشوجود(؛ با15اند )اند نیز این فرایند را تأیید کردهعصبی این موضوع را دنبال کرده

 (.16اند )های حرکتی را گزارش کردهالگو بر یادگیری مهارت اندکی نیز تأثیرنداشتن مشاهدة

 هاپژوهش برخی زنده( انجام شود.ریغ ایزنده  ی)الگو یمختلف هایبه شکل تواندیمهارت م شینما

ویدئویی، نقاط روشن یا نمایش اسکلتی انواع مختلف نمایش مهارت اعم از فیلم اند که نشان داده

ها گزارش اما تفاوت معناداری بین این روش ملکرد و یادداری مهارت کمک کنند؛توانند به بهبود عمی

-است. مهم 1ییدئویآموزش و ،یبدنتیدر ترب یالگوده هایروش نتریاز متداول یکی(. 17اند )نکرده

الگو توسط فرد  شیاز نما توانیم یالگوده هایاست که در تمام روش نیا ینکته در الگوده نتری

 شیمهارت نما صحیح یالگو ،ماهر یکه در روش الگودهیمعننیدب ؛استفاده کرد 3یو مبتد 2ماهر

دهنده شیاست که نما نیمهارت ا شینما یاصل عمومکه  معتقدند ، پژوهشگرانطرفیاز .شودیداده م

 دهدیاز مهارت را نشان م یمطلوب یژگیماهر و یالگو ،رایز ؛اجرا کند صحیح صورتبهمهارت را  دیبا

. (18) مهارت کسب کند یریادگی یو اطالعات را براکند مطلوب را مشاهده  ردعملک تواندیم ریو فراگ

را  یماهر اطالعات کمتر یکه الگو عقیده بر این است .است یمبتد یاستفاده از الگو ،گریراهبرد د

-تیالشدن فرد در فعریاما درگ ؛دهدمی قرار گرمشاهده اریاختپردازش اطالعات در برایدرمورد خطا و 

 ،حالدرعین .(4) شودیممنجر  یریادگی لیبه تسه یمبتد الگوی گردر مشاهده یشناخت های

مدل  ده با اهداف متفاوت تشخیص )مشاهدة( معتقدند که حتی اگر مشاه19) 4آندریکس و پروتو

منجر شود، باز هم مشاهدة سازی نواحی مختلفی در مغز به فعالیا تقلید )مشاهده مدل ماهر( مبتدی( 

 یریادگیکه  باور دارندپژوهشگران  ،جالب اینکه .مشابهی بر یادگیری دارند این دو مدل متفاوت اثرهای

 (.12) است ریپذامکان یجستن از الگوسازیاریتنها از راه  دهیچیپ یاز رفتارها یبرخ

های های مختلف حرکتی موضوع مطالعة پژوهشتأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت

یادگیری، مبتدی، الگوی درحالالگوی ماهر، الگوی  مشاهدةو  های اخیر بوده استوسیعی در دهه

تفاوتی  پژوهشچندین که درحالی است؛های مختلف این الگوها بررسی شده خودالگودهی و ترکیب

 .(16، 17، 20اند )گزارش نکردهرا شده بر یادگیری مهارت در تأثیر سطح مهارت الگوهای مشاهده

 ها، مشاهدةاند. برخی از پژوهشاثر معناداری از سطح مهارت الگو را مشاهده کرده هابسیاری از پژوهش

الگوی مبتدی به  که مشاهدةمعتقدند و برخی دیگر  (21، 22اند )ماهر را مفیدتر دانسته الگوی

-گزارش کرده هایی(. اخیراً نیز پژوهش23شود )ویژه در فرایند حل مسئله منجر میهیادگیری موفق ب

یکی از دو الگوی ماهر یا مبتدی،  ی( نسبت به مشاهدةترکیبی الگوها )ماهر و مبتد اند که مشاهدة

                                                           
1. Video Modeling 

2. Expert 

3. Novice 
4. Andrieux and Proteau 
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در پیشرفت مکانیسم تشخیص خطا این برتری مشهود  ویژههدنبال دارد و بهبهبود عملکرد بیشتری ب

  (.19، 24، 25است )

 نیاصالح عملکرد است. ا رایکردن اطالعات بفراهم ،ماهرانه یدر اجرا تیاز عوامل موفق گرید یکی

 ای نیحاطالعات حاصل از پاسخ که در همة به است، شده دهینام 1«بازخورد» اصطالحدراطالعات که 

 یآموزش برا ندیالزم در فرا یعنصر یبازخورد مرب. کندیاشاره م ،دشویم افتیپس از حرکت در

بازخورد ست. ا هاآنجسمانی  اعمال و هادرک شاگردان از مهارت شیو پاال تیتقو ح،یتصح ص،یتشخ

 .(26)است آموزش و عملکرد  ةتوسع یبرا یآموزش است، بلکه مفهوم تیفیک نییتع یبرا یتنها راهنه

بازخورد آگاهی  ایکه آ میمشخص کن دـیضروری باشد، با رییادگیاگر اطالعات مربوط به خطا برای 

به دو شاخص  توانیشده را مفراهم KR. مقدار یا خیر شودیمنجر م رییادگیبهبود  به 2(KR) از نتیجه

ارائه  نیطول تمرکه در ییها KRکرد. تواتر مطلق به مقدار  کیتفک KR 4یو تواتر نسب 3تواتر مطلق

 اند،کرده افتیدر KRکه  ییهاکوششبه درصد  KR یتواتر نسب گر،ید. ازسویاست مربوط اند،شده

 شیرا افزا رییادگی ،کنندیم افتیکه بازخورد در هاییتعداد کوشش شیافزا ،یکلطوربهاست.  مربوط

بدون بازخورد خطای خود را  تواندینم رندهیمؤثرتر است که فراگ یزمان ژهیوامر به نی. ادهدیم

یـمـنرا دف ـخود به ه ةمحل اصابت گلول راندازیکه در آن ت راندازییمانند ورزش ت ؛کند ییشناسا

 100 رییادگیبرای  نهیبه یگفت که تواتر نسب توانیم نهیزمنیادر یتوجه به شواهد پژوهش . باندبی

 (.7) ستیدرصد ن

که از پاسخ یاساس اطالعاتبر KRاز  رندهیادگیکه  دهدیم ویر یریادگی یزمان کرد انی( ب27) 5آدامز

او معتقد بود  ،نی. همچنکندخود استفاده  یبهبود پاسخ بعد کرده است، برای یآورجمع یقبل های

 گرفته ادی KRهمراه به یفقط آنچه را که از پاسخ قبل رندهیادگی، شودکه بازخورد حذف یصورتدر

درصد به  KR 100که تکرار  شودیم ینیب شیپ دگاهید نیمطابق ا ،جهینتدر کند؛یم تیتقو است،

 ،شدهانجام هایپژوهشاساس مرور ( بر28و همکاران ) 6یمنجر خواهد شد. سالمون یبهتر یریادگی

نوآموز را  نیطول تمردر یلمتوا KR ةهرچند ارائ هیفرض نی. با توجه به اکردندرا ارائه  7تیهدا ةیفرض

 ةیاساس فرض. برکاهدیم یریادگیدارد که از آور یکند، اثر وابستگیم تیهدا صحیحسمت پاسخ به

 ؛کندیم قیتشو یریادگی دیمف یندهایرا به استفاده از فرا رندهیفراگ KRکمتر  یفراوان ،تیهدا

                                                           
1. Feedback 

2. Knowledge of Result (KR) 

3. Absolute Frequency 

4. Relative Frequency 
5. Adams 

6. Salmoni 
7. Guidance Hypothesis 
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 ؛کندیله مشارکت مئحل مس یهاتیدر فعال فعالطور بدون بازخورد، به هایکه در کوششایگونهبه

 (.16) خواهد داشت یخوب یآن اجرا ابیو در غ شودیوابسته نم KRبودن به دسترس ،نیبنابرا

را درصد  33 بهدرصد  100 از بازخورد ینسب ی( کاهش فراوان29و همکاران ) ینصر ،راستادرهمین

. همچنین، کاهش خطای مرحلة اکتساب برنامة حرکتی مفید دانستند ینسب یبندزمان یریادگی برای

( و یادگیری بهتر 30درصد ) 50درصد به  100اثر کاهش فراوانی نسبی بازخورد از یافته درتعمیم

گزارش ( 31درصد ) 100درصد بازخورد نسبت به فراوانی نسبی  33فراگیران در شرایط فراوانی نسبی 

  است. شده

بازخورد کیفی که به کاهش تدریجی فراوانی  عنوان یک شیوة ارائةهای ببازخورد دامنه اثربخشی ارائة

در هر دو  و نتایج نشان داد کهاست متعددی بوده  های، موضوع پژوهششودبازخورد نیز منجر می

تواند به یادگیری بهتر کمک کند ای میای، بازخورد دامنهشرایط تمرین جسمانی و تمرین مشاهده

فراگیر  بازخورد افزودة ،درصد 100ای، فراوانی بازخورد دامنهخالف . عقیده بر این است که بر(33-31)

کننده کند و این حجم از تغییرات فراتر از توانایی شرکترا در هر تالش مجبور به اصالح پاسخ می

مدت و نادرست را در پاسخ اعمال فراگیر برخی اصالحات کوتاه ،نتیجه؛ دربرای اصالح پاسخ است

معدودی نیز کاهش فراوانی  هایپژوهشالبته  (؛32برای یادگیری مضر هستند )خود نوبةکند که بهمی

سو با نظر ( و هم30اند )اثربخش ندانسته اجرا و یادگیری پارامترهای برنامة حرکتیبازخورد را برای 

 تواند مفید باشد. بازخورد افزوده بعد از هر تالش می آدامز معتقدند که ارائة

 ریزی تمرین و شیوةثر و رایج در برنامهعنوان دو راهبرد مؤهبازخورد ب ارائة، الگودهی و طرفازیک

خوراند، عنوان یک راهبرد پیشهالگودهی ب ،دیگرهای حرکتی هستند. ازطرفیآموزش اثربخش مهارت

ام آنچه فرد انج العاتی دربارةولی بازخورد، اط ؛کندآنچه فرد باید انجام دهد فراهم می اطالعاتی دربارة

تعامل بین این دو متغیر اثرگذار بر عملکرد و یادگیری  دهد؛ بنابراین،اختیارش قرار می، دراست داده

است و درصدد راستا تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر درهمینریزی تمرین را تحتتواند برنامهنیز می

و تواتر بازخورد را در  یعنی سطح مهارت الگو ؛دو بعد مهم این متغیرها یتعاملاصلی و  است اثرهای

 .ای بررسی کندگیری زنجیرهیادگیری یک مهارت ساده )دو بخشی( هدف
 

  پژوهش روش
 هایپژوهشنوع های کاربردی است و با توجه به شیوة اجرا ازو پژوهشنظر هدف جزاز پژوهش نیا

در این پژوهش،  شده است. یآورجمع یشگاهیصورت آزمااطالعات به که شودمحسوب می یتجربشبه

 پژوهش نیمستقل ا یرهایمتغ. است عاملی استفاده شدهطرح  از دو متغیر مستقل، با توجه به مداخلة

صد  تواتر نسبیدر دو سطح )هر( و تواتر بازخورد و ما یدر دو سطح مبتد)شامل سطح مهارت الگو 
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زمان  یرگیحاضر شامل اندازه پژوهش ةوابست هایریمتغ .ندپنجاه درصد( بود تواتر نسبیدرصد و 

( یریتأخ یادداریو  یفور یادداریآزمون، اکتساب، شیدر چهار سطح )پحرکت و خطای فضایی 

 .بودند

 یبرتردست ةنامپرسشی، مشخصات فرد ةنامپرسش شامل مورداستفاده در این پژوهش هایابزار

( 0197رگ )وادینب برتریدست نامةپرسش .بودند ایرهیزنج یرگیهدف فیتکلافزار و نرم 1رگونبیاد

 ینامه از تعدادپرسش نی. اشودمیاز آن استفاده  یبرتردست یابیارز یاست که برا تمیآ 10شامل 

زدن، کردن، مسواکیچیزدن، قکردن، جاروپرتاب کردن،رسم شامل نوشتن، یعموم هایتیفعال

 شده است. لیکردن در جعبه تشکو باززدن تیقاشق، کبر استفاده از کارد )بدون چنگال(، گرفتن

 ریز ازیاست. امت -100+ تا 100 نیب یازیکه امت شودیمحاسبه م یانبج ةبهر ،براساس دستورالعمل

 ة+ نشان40 یشتر ازب ازیبودن و امت دوسوتوان ة+ نشان40 تا -40 نیب ازیامت ،یدستچپ ةنشان -40

هفت  یسن ةزنان و مردان با دامن ةجامع نینامه بپرسش نیا یابیاعتبار ،رانیدر ااست.  یدستراست

 ةمیدو نبین  ی، همبستگ97/0 شده برابر بارکرونباخ آزمون ذک ی. آلفااست هسال انجام شد 65تا 

 (.34) گزارش شده است 09/81برابر با  آن و اعتبار سازة 94/0 برابر با آزمون

و  یدگیچیمستقل پ ةو مطالع یکاردست یبرا را یارهیزنج یریگهدف فیافزار تکلنرم (35) یدوست

زمان این . اعتبار هماستکرده  یبا دست طراح یارهیزنج یریگهدف فیحرکت در تکل یدشوار

  r=  0.61وشده رایانه بررسی  گیری با کلیک موشوارةافزار دقت فضایی در تکلیف هدفافزار با نرمنرم

 ؛دشواری هاییک از شاخصطور مستقل هرهقابلیت را دارد تا بافزار این . این نرماست هشدگزارش 

 وسیلةا تغییر دهد. پیچیدگی تکلیف نیز بهیعنی فاصله از هدف )دایره( و پهنای هدف )قطر دایره( ر

ای گیری زنجیرهتکلیف شامل هدف .کندمی، تغییر باید لمس شوندهایی که در یک کوشش تعداد دایره

 و در فاصلةنمایش روی میز  نمایش بود. صفحة ها در صفحةموشواره روی دایره ةوسیلبا دست برتر به

قرار داده شده بود و افراد با نشستن روی صندلی که ارتفاع آن های فرد متری چشمسانتی 60حدود 

تنظیم بود، آزمون را انجام دادند. در شروع هر برای قرارگیری خط دید در وسط صفحة نمایش قابل

شد و یک دایرة سفید رنگ در گوشة سمت چپ پایین صفحة نمایش میمشکی  صفحه کامالً ،کوشش

شروع تکلیف وجود داشت که از تغییرپذیری موقعیت دست در شروع کوشش جلوگیری  عنوان نقطةبه

موقعیت مکانی  ،گرفت. سپسها روی این دایره قرار میکوشش کرد. موشواره قبل از آغاز همةمی

شد و زمان ظاهر میصورت همهایی مشخص بهنمایش در هر کوشش با شماره روی صفحةهای دایره

 گیری شوندهایی که قرار بود هدف. ترتیب دایرهشدها سبز میدایره 2فضایی نشانةپیش یبعد از مدت

                                                           
1. Edinburgh 
2. Spatial Precue 
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 1متغیر دورةفضایی )پیش نشانةشدند. بعد از پایان زمان پیشزمان به رنگ سفید ظاهر میهم با شمارة

، فرد باید موشواره را از نقطة هدف )محرک( ثانیه( و سبز رنگ شدن دایرةیلیم 1000تا  200بین 

 ،ای که روی آن وجود داشتترتیب شمارهها بهکردن مرکز دایرهشروع با سرعت و دقت برای لمس

 داد )پاسخ(.حرکت می

 یلیسال تحصاول  سالمیکه در ن یئرجا دیشه ریدبتیدختر دانشگاه ترب انینفر از دانشجو 48تعداد 

 صورتبه که ندداد لیتشکرا  پژوهش نای کنندگانشرکت ،بودند لیتحصبهمشغول 97-1396

 یاجرا به منددن افراد داوطلب و عالقهشبعد از مشخص .شرکت کردند در این پژوهش داوطلبانه

 کنندگانشرکت نیب یمشخصات فرد ةنامو پرسش رگونبیاد یبرتردست ةنامحاضر، پرسش پژوهش

 ینداشتند و همگموردنظر  فیتکل آشنایی باگونه چیذکر است که افراد هشایان . شدند عتوزی

-رهیزنج یرگیهدف فیتکل اجرای نحوة درمورد کنندگانبه شرکت یحاتیدست بودند. ابتدا توضراست

-شرکت ،آزمونشیپ ةدر مرحل آزمون شدند.شپی مرحلة وارد کنندگانشرکت ،داده شد. سپس ای

 ،. سپسدشها ثبت آنزمان حرکت را انجام دادند و  یبخشدو ةساد ینتمری کوشش 10 کنندگان

 یبه چهار گروه مساو ،آزمونشیپ زمان حرکت نمرات براساس شدههمگن صورتبه کنندگانشرکت

 با یمبتد یدرصد، الگو 50بازخورد با ماهر  یدرصد، الگو 100بازخورد  باماهر  ی)الگو ینفر 12

اکتساب شدند  ةو وارد مرحلشدند  میتقسدرصد(  50بازخورد  ی بامبتد یالگو و درصد 100بازخورد 

ساده را با دست راست  ینیکوشش تمر 80شده در گروه، تعداد مستقل اعمال ریمتغ با توجه بهو 

های قبلی براساس پژوهشهای تمرینی . تعداد تالش( اجرا کردندییتا 10کوشش  هدست هشت)

 ،ماهر یالگو های. گروهد( و انجام یک مطالعة مقدماتی )پایلوت( تعیین ش35) با این ابزار شدهانجام

فرد  یاجرا لمیابتدا ف ،یمبتد یالگو هایو گروه ینیکوشش تمر 10فرد ماهر را در  یاجرا لمیابتدا ف

کالیف اجرای ت ،فیلم الگو و همچنین )برای مشاهدة مشاهده کردند ینیکوشش تمر 10را در  یمبتد

های فرد استفاده متری چشمسانتی 60 متر و در فاصلةسانتی 23 * 40نمایشگری به ابعاد  از صفحة

. نمایش قرار گیرد( ها در وسط صفحةد که خط دید آنای تنظیم شگونهارتفاع صندلی افراد بهشد و 

-را انجام دادند. گروه خود ینیتمر های، کوششنظرة الگوی موردمشاهدبعد از کنندگان تمامی شرکت

 انیمدرکیصورت درصد به 50بازخورد  هایو گروه ینیبعد از هر کوشش تمر رصدد 100بازخورد  های

 افتیبازخورد در ییفضا یخطا نیانگیزمان حرکت و م نیانگیمورد مدر ،ینیکوشش تمر ةدر هر دست

بار  ،مدت نیو در اکردند استراحت  قهیکوشش دو دق 40هر  اجرای از بعد کنندگانکردند. شرکت

آزمون  ،اکتساب ةبعد از اتمام جلس قهیدق 15را مشاهده کردند.  مرتبط با گروه خود یالگو لمیفدیگر 

)مطابق  گرفته شد کنندگاناز شرکت یریخأت یادداریآزمون  نیز ساعت بعد 24و  یفور یادداری

                                                           
1. Variable Foreperiod 
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 اند؛ز تکالیف مشابه انجام شدهای و با استفاده امختلفی که در حوزة یادگیری مشاهدههای پژوهش

بدون مشاهده  ینیکوشش تمر 10 ،مراحل نیاز ا کهری در کنندهشرکت افراد که (8-11ازجمله منابع 

 را انجام دادند.  و بازخورد

همراه با ترسیم جداول و  اریمعانحراف  و نیانگیم هایبرای توصیف آماری از شاخص پژوهش، نیدر ا

 عیتوز یو بررس 1نیآزمون لو با هاانسیوار یهمگن یاست. بررس نمودارهای مرتبط استفاده شده

 نیانگیم ةسیمقا یبرا ،یباطنشده است. در آمار استانجام  2لکیو -روشاپی آزمون با هاداده یعیطب

 اصلی و تعاملی متغیرها بررسی اثرهای یو براراهه کی انسیوار لیآزمون از آزمون تحلشیدر پ اهگروه

 ینیتمر هایعامل بلوک یرو یتکرار هایمرکب با اندازه انسیوار لیاکتساب از آزمون تحل ةدر مرحل

استفاده شده  ههرادو انسیوار لیاز آزمون تحل ،یادداری احلمر در و فرض کرویت()با بررسی پیش

 نظرگرفته شد.در 05/0معناداری های آماری، سطح در تمامی تحلیل است.

 

 نتایج
 هاگروه کتفکیبه ،سن و وزن قد، شامل کنندگانشرکت یفرد مشخصات میانگین و انحراف استاندارد

ک( و ی، میانگین زمان حرکت )شکل شمارة در ادامه ،همچنین .اندشده ارائه شمارة یکجدول  در

ش داده گیری نمایدر مراحل مختلف اندازه پژوهشهای ( گروهمیانگین خطای فضایی )شکل شمارة دو

 .اندشده
 

 اهگروه تفکیکبه کنندگانشرکت یمشخصات فردمیانگین و انحراف استاندارد  -1 جدول

سطح 

 مهارت
 )سال( سن )کیلوگرم( وزن متر(قد )سانتی تواتر بازخورد

 ماهر
 17/22 ± 529/4 58 ± 195/9 25/166 ± 31/5 صد درصد

 58/22 ± 275/2 75/63 ± 381/12 164 ± 721/5 درصدپنجاه 

 مبتدی
 67/21 ± 498/2 50/59 ± 618/8 17/166 ± 859/5 درصد صد

 92/21 ± 379/1 83/60 ± 233/8 58/165 ± 942/3 درصد پنجاه
 

نشان  یجنتا .ویلک استفاده شد -ها از آزمون شاپیروبودن توزیع دادهفرض طبیعیپیش بررسی برای

 در ،ای سادهگیری زنجیرهتکلیف هدفو خطای فضایی متغیر زمان حرکت دو ها در توزیع دادهکه داد 

ها برای بررسی فرض همگنی واریانس ،همچنین .(P ≥ 0.05) گیری طبیعی استمراحل مختلف اندازه

و خطای  زمان حرکت یبراها واریانس فرض همگنینشان داد که نتایج  .از آزمون لوین استفاده شد

                                                           
1. Levene's Test 

2. Shapiro – Wilk Test 
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آزمون پیش نمراتمیانگین  مقایسةبرای  .(P ≥ 0.05) گیری برقرار استمراحل مختلف اندازه در فضایی

. راهه استفاده شداز آزمون تحلیل واریانس یک، ها در شروع پژوهشو اطمینان از همگنی گروهها گروه

 .) P =6930.= )3.44(F , .5610( داردـود نـاوت معناداری وجـفـها تروهـن گـیـبکه نتایج نشان داد 

 یریگبا اندازه از آزمون تحلیل واریانس مرکب ،اکتساب مرحلة میانگین زمان حرکت در برای مقایسة

 فرض استفاده از این آزمون آماری، کرویت. پیشینی استفاده شدتمر هایبلوکعامل  یرو یتکرار

تفاده از آزمون کرویت موخلی است که با اس ها(های مربوط به گروهترکیب )واریانس تفاوت بین همة

 1گیسر -کرویت تخطی داشتند، از تصحیح گرینهاوس ها از مفروضةدادهو در مواردی که  بررسی شد

 خالصه شمارة دودر جدول  اکتساب تحلیل آماری مرحلةنتایج  تعدیل درجات آزادی استفاده شد.برای 

 شده است. 
 

 رکتحدر زمان  های تمرينیبلوکعامل  یرو یتکرار یریگمرکب با اندازه يانسوار یلتحل نتايج -2جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

 ةدرج

 یآزاد

 یانگینم

 مجذورات
 معناداری آماره

مجذور 

 اتا

 124/0 016/0 223/6* 58/26783384 1 58/26783384 اثر اصلی الگو

 001/0 853/0 035/0 380/149038 1 380/149038 اثر اصلی بازخورد

 031/0 222/0 423/1 990/214337 49/4 747/964303 های تمریناثر اصلی بلوک

 012/0 474/0 522/0 044/2244679 1 044/2244679 بازخورد× اثر الگو 

 028/0 276/0 281/1 972/192928 49/4 862/867984 های تمرینیبلوک  ×اثر الگو

های بلوک× اثر بازخورد 

 تمرینی
324/891843 49/4 047/198232 316/1 262/0 029/0 

های بلوک× بازخورد × اثر الگو 

 تمرینی
937/776018 49/4 49/172487 145/1 337/0 025/0 

 معنادار است.  ≥ P  0.05*: در سطح 
 

اثر اصلی بازخورد و اثر  ،و همچنین بررسیوردیک از اثرهای تعاملی عوامل مهیچ اکتساب، در مرحلة

 طح مهارت الگوساما اثر اصلی  ؛(P ≥ 0.05) اندمعنادار نبوده بر زمان حرکت های تمرینیاصلی بلوک

 کهمعنیبدین ؛(F = 6.223, P = 0.016, η2 = 0.124) معنادار بوده است نظر آماریبر زمان حرکت از

شکل شمارة ) اندتری داشتهزمان حرکت طوالنیاند، الگوی ماهر پرداخته هایی که به مشاهدةگروه

 (.یک

                                                           
1. Greenhouse- Geisser 
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 یرگیمراحل مختلف اندازه در های موردبررسیگروهزمان حرکت  نیانگیم -1 شکل
 

 یریگبا اندازه مرکب یانسوار یلاز آزمون تحل ،اکتساب مرحلةدر  ییفضا یخطا یانگینم یسةمقا رایب

 فرض کرویت )واریانس تفاوت بین همةپیش. ستفاده شدا ینیتمر هایبلوکعامل  یرو یتکرار

ها و در مواردی که داده تفاده از آزمون کرویت موخلی بررسی شدها( با اسهای مربوط به گروهترکیب

گیسر برای تعدیل درجات آزادی استفاده  -کرویت تخطی داشتند، از تصحیح گرینهاوس از مفروضة

 ارائه شده است. شمارة سه آن در جدول یجکه نتا شد
 

 در خطای فضايی ينیتمر هایبلوکعامل  یرو یتکرار یریگمرکب با اندازه يانسوار یلتحل يجانت -3جدول 

 منبع تغییرات
 مجموع

 جذوراتم
 ةدرج
 یيآزاد

 یانگینم
 مجذورات

 معناداری آماره
 مجذور

 اتا
 338/0 001/0 442/22* 191/341 1 191/341 الگو یاثر اصل
 004/0 682/0 171/0 593/2 1 593/2 بازخورد یاثر اصل
 059/0 059/0 778/2 216/12 318/2 315/28 ینتمر هایی بلوکاثر اصل

 001/0 996/0 001/0 001/0 1 001/0 بازخورد× اثر الگو 
 032/0 241/0 439/1 329/6 318/2 670/14 ینیتمر هایبلوک × اثر الگو

 051/0 093/0 347/2 318/10 318/2 917/23 ینیتمر هایبلوک× اثر بازخورد 
های بلوک× بازخورد × اثر الگو 
 ینیتمر

740/6 318/2 908/2 661/0 540/0 015/0 

 است. معنادار ≥ P 0.01 در سطح: *
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اثر اصلی بازخورد و اثر  ،بررسی و همچنینیک از اثرهای تعاملی عوامل موردهیچ اکتساب، در مرحلة

سطح مهارت الگو اما اثر اصلی  ؛(P ≥ 0.05) اندبر خطای فضایی معنادار نبوده های تمرینیاصلی بلوک

که معنی؛ بدین(F = 22.442, P = 0.001, η2 = 0.338)نظر آماری معنادار بوده است بر خطای فضایی از

 (.اند )شکل شمارة دواند، خطای فضایی کمتری داشتهالگوی ماهر پرداخته هایی که به مشاهدةگروه

 

 
 یرگیمراحل مختلف اندازه در های موردبررسیگروه يیفضا یخطا نیانگیم -2 شکل

 

دو متغیر زمان حرکت )جدول شمارة  یک ازهارت الگو و تواتر بازخورد بر هربرای بررسی اثر سطح م

راهه از آزمون تحلیل واریانس دو ،یادداری فوری چهار( و خطای فضایی )جدول شمارة پنج( در مرحلة

 استفاده شد.
 

  يادداری فوری متغیر زمان حرکت راهة مرحلةحاصل از آزمون تحلیل واريانس دو نتايج -4جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

 ةدرج

 یآزاد

 یانگینم

 مجذورات
 آماره

سطح 

 یمعنادار

مجذور 

 اتا

 145/0 009/0 442/7* 569/6143027 1 569/6143027 اثر اصلی الگو

 001/0 802/0 064/0 103/52698 1 103/52698 بازخورداثر اصلی 

× اثر تعاملی الگو 
 بازخورد

254/626994 1 254/626994 760/0 388/0 017/0 

 معنادار است. ≥ P 0.05 در سطح: *
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 يادداری فوری متغیر خطای فضايی ة مرحلةراهدو يانسوار یلحاصل از آزمون تحل يجنتا -5جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

 ةدرج

 یآزاد

 یانگینم

 مجذورات
 آماره

سطح 

 یمعنادار

مجذور 

 اتا

 233/0 001/0 402/13* 232/37 1 232/37 الگو یاثر اصل

 002/0 765/0 090/0 251/0 1 251/0 بازخورد یاثر اصل

× الگو  یاثر تعامل

 بازخورد
077/1 1 077/1 388/0 537/0 009/0 

 است. معنادار ≥ P 0.01 در سطح*: 
 

اثر اصلی تواتر بازخورد و اثر تعاملی سطح مهارت الگو و تواتر بازخورد بر هر  ،یادداری فوری در مرحلة

ر ـاما اثر اصلی سطح مهارت الگو ب ؛(P ≥ 0.05) دو متغیر زمان حرکت و خطای فضایی معنادار نبود

            یـایـضـای فـطـو خ (F = 7.442, P = 0.009, η2 = 0.145)ت ـرکـان حـوری زمـادداری فـی

).2330 = 2, η001.0 = , P13.402 F =(های مشاهدهکه گروهمعنی؛ بدیننظر آماری معنادار بود، از-

تر و خطای الگوی مبتدی، زمان حرکت طوالنی کنندةهای مشاهدههالگوی ماهر نسبت به گرو کنندة

 فضایی کمتری داشتند.

و  ()جدول شمارة شش زمان حرکت برای بررسی اثر سطح مهارت الگو و تواتر بازخورد بر ،همچنین

دوراهه استفاده نیز از آزمون تحلیل واریانس  یادداری تأخیری ()جدول شمارة هفت خطای فضایی

 .شد
 

 يادداری تأخیری متغیر زمان حرکت وراهة مرحلةد واريانس تحلیل آزمون از حاصل نتايج -6جدول 

 منبع تغییرات
 مجموع

 مجذورات

 درجة

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 معناداری آماره

 مجذور

 اتا

 108/0 026/0 313/5* 601/3401503 1 601/3401503 الگو اصلی اثر

 005/0 649/0 210/0 363/134281 1 363/134281 بازخورد اصلی اثر

 001/0 881/0 023/0 521/14525 1 521/14525 بازخورد×  الگو تعاملی اثر

 است. معنادار ≥ P 0.05 در سطح*: 
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 یيادداری تأخیری متغیر خطای فضاي دوراهة مرحلة واريانس تحلیل آزمون از حاصل نتايج -7جدول 

 منبع تغییرات
 مجموع

 مجذورات

 درجة

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 معناداری آماره

 مجذور

 اتا

 280/0 001/0 117/17* 804/39 1 804/39 الگو اصلی اثر

 096/0 036/0 669/4 857/10 1 857/10 بازخورد اصلی اثر

 067/0 083/0 153/3 333/7 1 333/7 بازخورد×  الگو تعاملی اثر

 است. معنادار ≥ P 0.01 در سطح*: 
 

داری تأخیری بر یاد رت الگو و تواتر بازخورد در مرحلةاثر اصلی تواتر بازخورد و اثر تعاملی سطح مها

رت الگو بر اما اثر اصلی سطح مها ؛(P ≥ 0.05)هر دو متغیر زمان حرکت و خطای فضایی معنادار نبود 

           اییـضـطای فـو خ )= 2η, .0260 P =, 5.313 F = 1080.(ت ـرکـان حـأخیری زمـادداری تـی

).2800 = 2, η.0010 = P, 17.117 F =(های که گروهمعنی؛ بدینمعنادار بودنظر آماری ، از

-شاهدهمهای تر و خطای فضایی کمتری نسبت به گروهزمان حرکت طوالنی کنندة الگوی ماهرمشاهده

 الگوی مبتدی داشتند. کنندة
 

 گیریبحث و نتیجه
 یریگهدف فیتکل یریادگیسطح مهارت الگو و تواتر بازخورد بر  ریثأتبررسی  پژوهش حاضر با هدف

، (نداشتنداین تکلیف آشنایی  بادست بودند و راست یکه همگ)دختر  انیدانشجو ةساد ایرهیزنج

معنادار  یبررسعوامل مورد یاثر تعاملکه  دادنشان  اکتساب پژوهش در مرحلة جینتا است. هانجام شد

و  است داشته یمعنادار ریثأت اکتساب مرحلة ینیتمر هایسطح مهارت الگو بر بلوک اما ؛نبوده است

طول تمرین نشان را درتر و خطای فضایی کمتری کنندگان الگوی ماهر زمان حرکت طوالنیمشاهده

اکتساب بود و  و یادداری تأخیری نیز مشابه مرحلةدر مراحل یادداری فوری  اند. نتایج پژوهشداده

الگوی ماهر  مشاهدةهای گروه ،یادداری و در هر دو مرحلةفقط اثر اصلی سطح مهارت الگو معنادار بود 

مطالعات گذشته  یهمسو با برخ هایافته نیا دارای زمان حرکت بیشتر و خطای فضایی کمتری بودند.

حاتمی و همکاران های پژوهش .است یحرکت هایمهارتیادگیری بر  سطح مهارت الگومورد اثر در

هستند که  ازجمله مطالعاتی (37) صباغی و همکاران ( و36حاتمی )(، 22و همکاران ) 1العبود(، 21)

 های حرکتیدر یادگیری مهارترا  الگوی ماهرمشاهدة  اثربخشی بهتر، همسو با نتایج این پژوهش

محمدپور لطفی و جمله های مختلفی ازدیگر، این یافتة پژوهش با نتایج پژوهشازطرفی .اندتأیید کرده

                                                           
1. Al-abood 



 1398، تابستان 36فتار حرکتی شماره ر                                                                                                   30

و  یآبادنوششایان (، 25رهبانفرد و پروتو )(، 24(، آندریکس و پروتو )19) 1، آندریکس و پروتو(16)

 خود برتری خاصی های؛ زیرا، آنان در پژوهشخوانی نداردهم (39و همکاران ) یقوام و (38همکاران )

 الگوی ماهر نسبت به سایر الگوها گزارش نکردند های حرکتی ناشی از مشاهدةدر یادگیری مهارت را

( مشاهدة الگوی 40و عبدلی و همکاران ) الگوی مبتدی ( مشاهدة23) 2بوچانان و دینو 

افراد، تعداد  نیتمرة سابق ف،ینوع تکل .اندالگوی ماهر دانسته یادگیری را مؤثرتر از مشاهدةدرحال

و ازجمله موارد مهمی هستند که بر اثربخشی سطح مهارت الگو نمایش الگنوع  و نیتمر هایهجلس

شده با پژوهش ذکرهای خوانی در نتایج پژوهشعنوان دالیل احتمالی ناهمهها را بتوان آنثرند و میمؤ

 حاضر قلمداد کرد.

در  سعی ،اندماهر را مشاهده کرده یکه الگو یرسد افرادینظر مبه حاضر های پژوهشدر توجیه یافته

 ،3یتزسرعت ف -دقت ةطبق قانون مبادل .انددقت کرده یرا فدا حرکت زمان و انددقت داشته یشافزا

مهارت را با سرعت و دقت اجرا  یداست که فرد با ینا با دست گیریهدف هایمهارت بیشتر یژگیو

 ینب ة، مبادلداشته باشد یبستگ هم به دقتو هم به سرعت  مهارت آمیزیتموفق یکه اجرایکند. زمان

 یکه وقتیمعنینبد ؛است یحرکت یاجرا رشده داصول مشاهده ترینیادیاز بن یکیسرعت و دقت 

بر دقت دارد، سرعت کم  یدکه تأکیو برعکس، زمان یابدیدقت کاهش م کند،یم یدفرد بر سرعت تأک

ها اطالعات را در چهار آن کنند،یم دیرا تول یافراد پاسخ یوقت ،طرحواره یةنظربا توجه به  .شودیم

حاصل از  یطیمح جینتا، افتهیمیتعم یحرکت ةبرنام اتیخصوص، حرکت ییابتدا طشرای شاملبخش 

طور چهار منبع به نیا نکهیایجابه (.41کنند )یم رهیخود ذخ ةحرکت در حافظ یحس جینتاو  حرکت

 ةدو طرحوار اطالعات را در رندهیو فراگ شوندمی رهیذخ ینیطور نامعشوند، به رهیذخ یمشخص

 ةطرحوار( و حرکت یمسئول آغاز و اجرا) یفراخوان ةطرحوار که شامل کندیکسب م افتهیمیتعم

دو طرحواره  نیا(، 42) 4تینظر اشماز. ( هستندحرکت یخطا حیو تصح یابیمسئول ارز) یبازشناس

 ینیتمر یرپذیتنوع ،یریادگی نظریةدو  نیدر ا یحرکات هستند. تفاوت اساس یو اجرا یریادگیاساس 

توسعه  یباشد تا رد ادراک حیصح دیبا نیتمر ،آدامز نظریة. با توجه به کندیم افتیدر ریراگاست که ف

 نند؛کیکمک م یریادگی( به ی)مبتد حیو ناصح حیهر دو پاسخ صح ،تیاشم ةیاساس نظراما بر ؛ابدی

اثر  پژوهش حاضر درزمینة نتایج ،ترتیببدین ؛هستند مسهی هاها در رشد طرحوارهآن یهر دو ،رایز

بر حمایت از نظریة آدامز، نشان داد که مشاهدة الگوی هارت الگو بر یادگیری تکلیف، عالوهسطح م

                                                           
1. Andrieux & Proteau 

2. Buchanan & Dean 
3. Fitz 

4. Schmidt 
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کاهش سرعت و افزایش دقت هدایت  راهبردسمت اتخاذ دقت به -ماهر فراگیر را در مبادلة سرعت

 بخشد.وی تحکیم می کند و این راهبرد را در حافظةمی

 در این پژوهش،متغیر مهم دیگری که اثر آن بر یادگیری تکلیف حرکتی بررسی شد، بازخورد بود. 

یک از مراحل ارت الگو، تأثیر معناداری بر هیچیا در تعامل با سطح مهتنهایی فراوانی بازخورد به

ی یافته با برخاین ای نشان نداد. گیری زنجیرهاکتساب، یادداری فوری و یادداری تأخیری تکلیف هدف

؛ ولی با خوانی دارد( هم30حرکتی ) اجرا و یادداری پارامترهای برنامة های قبلی درزمینةپژوهش

، 31، 33) های حرکتیمهارت را برای یادگیری KRقبلی که کاهش فراوانی  هایبسیاری از پژوهش

خوانی هماند، مفید دانسته (30اکتساب ) یافته در مرحلةحرکتی تعمیم و کاهش خطای برنامة( 28، 29

قبلی را بتوان  هایخوانی نتایج این پژوهش با بسیاری از پژوهششاید یکی از دالیل اصلی ناهمندارد. 

چه تکلیف که هررسد نظر میهنسبت داد. ب بودن( تکلیف در این پژوهشبودن )دوبخشیبه ساده

این  وسعةو وابستگی فرد به بازخورد تا زمان ت یابدتر باشد، توانایی کشف خطا دیرتر توسعه میپیچیده

بودن تکلیف، وابستگی فرد به اطالعات دلیل سادههب که در این پژوهش؛ درحالیتوانایی بیشتر است

-هدف لیف سادةکتأثیر معناداری بر اکتساب و یادداری تو تواتر بازخورد است بازخوردی کمتر بوده 

 . است ای نداشتهگیری زنجیره

گیری کدام از مراحل اندازهتر بازخورد در هیچتعاملی سطح مهارت الگو و توا این پژوهش، اثرهایدر 

اند، تعامل این دو متغیر پرداخته های بسیار اندکی به مطالعةند. با توجه به اینکه پژوهشمعنادار نبود

 شودیل پیشنهاد میدلهمینبه قبلی میسر نیست. هایهای این بخش با پژوهشیافته امکان مقایسة

ها یا اجزای تکلیف( یا نسبت به افزایش پیچیدگی تکلیف )تعداد بخش های آیندهکه در پژوهش

تعاملی این  گی تکلیف به متغیرهای مستقل پژوهش اقدام شود تا بتوان اثرهایافزودن عامل پیچید

صورت است که فراوانی آنهای حرکتی را مطالعه کرد. در دو متغیر مهم اثربخش در یادگیری مهارت

و این اصالحات  ر تالش مجبور به اصالح حرکت کندتواند فراگیر را بعد از هدرصد بازخورد می 100

اثر سایر ابعاد بازخورد )مثل نوع بازخورد  (.32د )نمتعدد در پاسخ ممکن است برای یادگیری مضر باش

بررسی شده  های محدودیودهی در پژوهشها با الگیا خودکنترلی در دریافت بازخورد( و تعامل آن

دقیق تعامل سطح مهارت الگو و تواتر بازخورد در یادگیری تکالیف حرکتی  ؛ اما مطالعة(38است )

 کند. دیگری را طلب می های گستردةپژوهش ، انجامهای حرکتی و ورزشیآزمایشگاهی و مهارت
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Abstract 
The purpose of this research was to determine the effect of the model’s skill level 
and frequency of feedback on learning a simple serial aiming task. For this 
purpose, 48 female students aged 19 to 25 years old were selected as the sample. 
Based on pre-test movement times, they were divided into four groups of 12 
subjects (expert model and 100% feedback, expert model and 50% feedback, 
novice model and 100% feedback, and novice model and 50% feedback). In the 
acquisition phase, the groups performed the serial aiming task 80 times according 
to specific instructions. The immediate retention test was conducted 15 minutes 
after completion of the acquisition phase, and the delayed retention test was 
conducted 24 hours later. The results of mixed analysis of variance with repeated 
measures on training blocks in the acquisition phase showed that the main effect 
of the model in both variables of movement time and spatial error were significant, 
and expert model observer groups had longer movement times and fewer spatial 
errors than other groups. The results of two-way analysis of variance in the 
immediate and delayed retention tests indicated that in both variables of 
movement time and spatial error, the main effect of the model is significant, but 
the main effect of the frequency of feedback is not meaningful. Comparing the 
means showed that the expert model observer groups had longer movement times 
and fewer spatial errors than other groups that observed novice models. 
 

Keywords: Model’s Skill Level, Observational Learning, Frequency of 

Feedback, Serial Aiming Task, Simple Task 
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