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 42 ،هاآن میان که از تشکیل دادند 5933ـ34در سال بهشتی  دانشجويان پسر دانشگاه شهید ۀکلی پژوهش راآماری 

-شرکت .انتخاب شدند دسترسدر ۀصورت نمونبه تکالیف پرتابیرسمی در  ۀدست بدون تجربراستدانشجوی نفر 

-گروه اول کل بدن را می ؛به سه گروه مختلف تقسیم شدند صورت تصادفیبه ديدندهايی که میاساس فیلمکنندگان بر

وان عنکوشش را به 44ديد. افراد مچ دست را می تنهاکرد و گروه سوم ديد، گروه دوم دست پرتاب را مشاهده می

 ،از اين مرحله پسعنوان يادداری انجام دادند. کوشش را به پنجمجدداً  ،ساعت بعد از اکتساب 42اکتساب انجام دادند و 

ذکر است که شايانکردند. افراد فیلم کل بدن را مشاهده می تمامدر آن، عنوان بازاکتساب وجود داشت که يک مرحله به

که  دهدها نشان میيافتهف حداکرر سرعت مچ افراد از الگو مااسهه شد. عضوی و اختالدقت حرکت، هماهنگی درون

تر از دو گروه ضعیف ،، اما در يادگیری الگوی حرکتنداهکردبهتر از دو گروه ديگر عمل  در دقت حرکت ،گروه کل بدن

ها در اختالف حداکرر ن گروهبید. وشمیبین دو گروه دست پرتاب و مچ دست تفاوتی ديده ن ،حالاين. بانداهبودديگر 

اطالعات  ۀمشاهد ،موارد رخیکه در ب بیانگر اين هستندنتايج  ،کلیطوربه وجود ندارد.نیز تفاوتی  سرعت مچ دست

شده و نسهت به ديگر انواع اطالعات )اطالعات نسهی مادود باشدمینسهی کل بدن برای يادگیری الگوی حرکت مفید ن

دادن اطالعات نسهی کل نشان همچنین، اين احتمال وجود دارد کهشود. میبه يادگیری کمتری  منجر يا اطالعات مطلق(

 نظر نمايد. کننده از الگوی حرکت صرفمشاهده بدن باعث شود
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 مقدمه

 یادگیری فرایند در ابتدایان دارد. در زندگی انس سزاییهسهم ب ،ری حرکتییادگی ویژهدگیری و بهیا

ای کاهش دهد که یک گونهکه درجات آزادی را به باشدمی، یادگیرنده با این چالش مواجه حرکتی

آوردن فراهم ،میانایندر. (1)یا یک هدف خارجی را برآورده نماید و نظر مورد یالگوی حرکت

باشد. یک روش متداول برای تسهیل مکانیزم اکتساب مهارت می ،حین تمریناطالعات قبل و یا 

یک  ایجاد هاآنآوردن اطالعات برای یادگیرنده وجود دارد که یکی از فراهم جهتهای مختلفی روش

که از طریق یادگیری  بر این عقیده هستندپژوهشگران خی از برباشد. الگو برای مشاهده می

استفاده قرار گیرد که برای بازتولید و یادگیری حرکت موردیک بازنمایی ذهنی شکل می ،ایمشاهده

 هاییچه ویژگیکه مشخص نکرده است در پژوهش خود  1باندورا ذکر است کهشایان .(2) گیردمی

دنبال این به. (2) گیرنداستفاده قرار میالگو برای ایجاد این بازنمایی ذهنی مورد از )اطالعاتی(

 .(4،3)بپردازند  وضعاند به بررسی این مکرده تالش پژوهشگرانبرخی از  ،کمبود در کار باندورا

استفاده در یادگیری به بررسی اطالعات مورد 4"ادراک بینایی"دیدگاه  ۀبا ارائ 2اسکالی و نیوول

شناسی ادراک بنا شده است که عقیده متون رواناساس این دیدگاه بر .(3) ای پرداختندمشاهده

عنوان زیربنای بدون تغییر ادراک منفرد نسبت به سایر اجزا( به دارد اطالعات نسبی )حرکت هر جز

یک  ۀهنگام مشاهدند که بهاهاظهار کرددیدگاه همین اساس بر پژوهشگران .(5) دنباشو عمل می

-بر .باشندمیتر انتظار مهمری برای تولید رفتار موردعات نسبی از هر نو  اطالعات دیگاطال ،عمل

به بررسی  مطالعات گوناگون،که با انجام  اندنموده پژوهشگران تالشبرخی از  ،اساس این دیدگاه

 . (6ـ11)ای بپردازند هنگام یادگیری مشاهدهاستفاده بهاطالعات مورد

به بررسی نقش  های نورانیویی با نمایش نقطهئفیلم وید ۀبا مقایس پژوهشگرانبرخی از براین، عالوه

این نو  فیلم نسبت به فیلم  اطالعات نسبی درعقیده دارند که  هاآن اند.اطالعات نسبی پرداخته

-همیندر .(5) کندمی کمک بیشتر ،به تشخیص و یادگیری حرکت و باشدمیتر برجسته ،معمولی

نسبت به  نقاط نورانیفیلم ۀ مشاهد ،هنگام یادگیری رقص بالهاند که بههنشان داد پژوهشگران ،راستا

برتری  ، بیانگربعدی هایوهشپژکه  استحالی این در .(11)شود و به یادگیری بهتری منجر میئوید

هر دو به یک اندازه به یادگیری عمل منجر  ،اصلو در اندنبودهو ئنسبت به وید نمایش نقاط نورانی

وجود دارد این است که اطالعات نسبی مطالعات مهمی که در این  ۀنکت .(11،12،،،6ـ13) نداهشد

 .ستا کاری قرار نگرفتهدستصورت مستقیم موردبه ،شدهذکر هایپژوهش کدام ازدر هیچ

                                                           
1. Bandura 

2. Scully & Newell 

3. Visual Perception Perspective 
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صورت به نمایش نقاط نورانیبا کمک  اطالعات نسبی را پژوهشگران تالش کردندبعدی  مطالعاتدر 

چیپ فوتبال  ۀضربوی که بر ر پژوهشیدر  .(12،15،16،،،6)نمایند  و بررسی کاریدست مستقیم

 کردهای خاصی از بدن را مشاهده میاطالعات قسمت هر گروه سه گروه وجود داشت که ،انجام شد

اطالعات مربوط به  گروه دیگر ،مارکرهای کل پا یک گروه اطالعات مربوط به پژوهش،در این  .(،)

 کردند.پا را مشاهده می اطالعات مربوط به مارکر انگشت تنهاو انگشت پا و گروه سوم مارکرهای مچ 

-میگیرند  استفاده قرارمورد عمل ۀاین بود که اگر اطالعات نسبی برای مشاهد پژوهشگراناستدالل 

تر از دو گروه دیگر عمل ضعیف ،در اختیار ندارد )گروه سوم( گروهی که اطالعات نسبی را بایست

تنها نه ،کرده استنتایج نشان دادند گروهی که اطالعات مطلق را مشاهده می ،حالاین با نماید.

 ها داشته است.نسبت به آنرا بلکه عملکرد بهتری  ،تر از دو گروه دیگر عمل نکرده استضعیف

گیری کردند که اطالعات منتج از قسمت انتهایی یج این چنین نتیجهاساس این نتارب پژوهشگران

فراهم را های مهم شکل حرکت برای بازتولید مشخصه تواند اطالعات الزممیاندام )انگشتان پا( 

 ایمطالعهدر  .(12)ها دست یافتند به نتایج متفاوتی با این یافته پژوهشگران ،ادامه در .(16،،)آورند 

 بهمنجر  ،که دیدن اطالعات نسبی ه شدنشان داد پرتاب کریکیت انجام گرفت در ارتباط با که

ها با دیدگاه ادراک این یافتهذکر است که شایان .نسبت به اطالعات مطلق خواهد شد یادگیری بهتر

  .(12)باشند می راستاهمبینایی 

افراد  پژوهش، در این .(16)بر روی پرتاب بولینگ انجام دادند را  ایمطالعه پژوهشگران براین،عالوه

نتایج نشان داد گروهی  کردند.هده مییا مچ دست و پا را مشا و مربوط به کل بدن نقاط نورانیفیلم 

 ،در بازتولید عمل از طریق مشاهده ،کردندکه اطالعات مربوط به قسمت انتهایی اندام را مشاهده می

گیری چنین نتیجه پژوهشگران ،(،)قبلی  پژوهشو مشابه با اساس این نتایج بر .عمل کردند تردقیق

تواند بلکه می ،آیددست نمیاطالعات نسبی به ۀاز طریق مشاهد تنها ،یادگیری هماهنگیکردند که 

 .(16) حاصل شودها نیز انتهایی اندام قسمت ۀمشاهداز طریق 

 تابپر در ارتباط بادیگری را  پژوهش پژوهشگران شوند.ختم نمی جاایناما نتایج متناقص به 

منجر به بازتولید  ،ثر انتهایی )دست پرتاب(ؤعضو م ۀکه مشاهد و بیان کردندکریکیت انجام دادند 

 که نمودندگیری چنین نتیجهها آن ،اساس همین نتایجبر .(6) شودنظر میتر حرکت مورددقیق

نقش مهمی در بازتولید الگوی  ،انتهایی حرکت( ۀ)نه نقطثر انتهایی ؤاطالعات عضو م ۀمشاهد

 .(6) هماهنگی حرکت دارد

اطالعات نسبی  ها،پژوهشدر برخی  کهاین نخست تواند به چند دلیل باشد.ها میتناقض این یافته

-تکلیف مورد مورد دوم این است که .(11،،،6)اند کاری قرار نگرفتهدستصورت مستقیم موردبه

 از پژوهشگران،که به نظر برخی  (6)ه بوده است ساد تکلیفی ها،پژوهشاستفاده در برخی از این 
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در برخی . (،1)ای باشد ادگیری مشاهدهی ۀدهندتواند نشانای مانند پرتاپ دارت نمیتکالیف ساده

شدن یک اندام در حرکت تنها نیازمند درگیراز تکالیفی استفاده شده است که  مطالعات نیزدیگر از 

در  ،اینبرعالوه. اندکردهنمیرکت درگیر حرا درگیر و کل بدن  (،)چیپ فوتبال(  ۀاند )ضرببوده

 ۀدر ذخیر ،زیاداحتمالاز تکالیفی استفاده شده است )پرتاب باالی دست( که به هابرخی از پژوهش

گذاری مجرد )خوردن یک سیستم نمرهو در برخی مطالعات نیز  (،1)اند حرکتی افراد وجود داشته

که حساسیت این . با توجه به این(6،12،15) است قرار گرفتهاستفاده موردف( یا نخوردن به هد

سیستم این استفاده از  ،های متناقضیکی از دالیل یافته احتماالً ،دهی پایین استسیستم نمره

دو نو  اطالعات )نسبی و  ها تنهاپژوهشاز  برخیدر  ،فراتر از این مباحث باشد.میدهی ضعیف نمره

بررسی قرار نگرفته است موردها در آنو نقش میزان اطالعات مطلق( به افراد ارائه شده است 

-صورت مستقیم موردکه اطالعات نسبی به تالش شده است پژوهشدر این  ،بنابراین ؛(12،16،،)

-صورت همو تحتانی )بهاز تکلیفی بدیع که نیازمند هماهنگی اندام فوقانی  د وکاری قرار گیرندست

تر نسبت به دهی حساسیک سیستم نمرهتالش شده است  ،همچنین استفاده شود. زمان( باشد

-رفع تناقض در میان یافته به ،ترتیباینتا به مورداستفاده قرار گیرد (6،12،15) قبلی هایپژوهش

 های قبلی کمک شود.

تواند کند که فرد از طریق تماشای مهارت نمیاظهار میدیدگاه ادراک بینایی  براین،عالوه

تواند از طریق کننده میاند که مشاهدهنشان داده پژوهشگراناما  ،پارامترهای حرکت را درک نماید

 نیز. با توجه به این نتایج متناقض و (21)ستفاده قرار دهد ا، پارامتر را درک نماید و موردمشاهده

بررسی این  حاضر پژوهشهدف دوم  ،زمینه انجام نشده استایندر مطالعات چندانیکنون که تااین

پارامتر حرکت را درک نماید و برای  ،مهارت ۀتواند از طریق مشاهداست که آیا فرد می تاالؤس

 چیست؟ میانایننقش اطالعات نسبی درکه اینکار گیرد؟ و را به بازتولید بعدی آن

تدای فرایند در اب تنها ،اطالعات نسبیمعتقد است که  یبر موارد فوق، دیدگاه ادراک بینایعالوه

اگر  باشد.کردن حرکت میفرایند پارامتریزهفرد درگیر  ،در مراحل بعدیو  باشندمییادگیری مهم 

ثیری بر أت ،کردن اطالعات نسبی در مراحل بعدی یادگیریفراهم بایستمیاین امر درست باشد 

داد نشان  آننتایج  که بررسی قرار گرفتمورد پژوهشی موضو  دراین کینماتیک افراد نداشته باشد. 

رفتن دقت افراد کردن اطالعات در مراحل بعدی نیز منجر به باالفراهم ،خالف دیدگاه ادراک بیناییبر

-در مطالعات چندانی تاکنون کهبا توجه به این .(16) شودالگو میبا فرد مشابهت سرعت حرکت و 

بازاکتساب  ۀافراد یک مرحل ،یادداری ۀاز مرحل پس پژوهش حاضر، در ،انجام نشده است زمینهاین

اکتساب دریافت  ۀنظر از نو  اطالعاتی که در مرحلها صرفگروه ،. در این مرحلهخواهند داشتنیز 

بینی دیدگاه ادراک اگر پیش .نمودن را مشاهده خواهند اطالعات نسبی کل بد تمامی، اندکرده
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ۀ در مرحلاطالعات مطلق را اطالعات نسبی برای گروهی که نمودن فراهم ،درست باشدبینایی 

 .(16)نباید سودمند باشد  ،ندامشاهده کردهاکتساب 
 

 پژوهش روش

با بهشتی تهران )دست پسر دانشگاه شهیدنفر دانشجوی راست 23 این پژوهش راکنندگان شرکت

های ورزش ۀزمینو در بودند لحاظ جسمانی سالمبهکه ( 6/23±5/3میانگین و انحراف استاندارد 

صورت بهها آزمودنی ،. سپستشکیل دادند آموزش رسمی قبلی نداشتند ۀگونه تجربهیچ ،پرتابی

نفره تقسیم  هشتکردند به سه گروه اساس نو  اطالعاتی که باید دریافت میکامالً تصادفی و بر

 شدند. 

برداری هند بود که از روی تکلیف پرتاب بیسبال الگونظر یک تکلیف بکتکلیف موردبراین، عالوه

 صورتو بهمخالف  ا دست و پایپرتاب بیسبال ببا این تفاوت که (. شماره یکشده بود )شکل 

 (21) گیردهند انجام میصورت بکن تکلیف با دست و پای موافق و بهاما ای ،شودفورهند انجام می

وضعیت اولیه بدین صورت ) کردشده شرو  میتعیین ۀحرکت را از وضعیت اولیفرد  در این تکلیف،

 .(صورت کشیده در جلوی بدن قرار داشتندها بهبود که دست

ها از یک سیستم آنالیز حرکت گیری کینماتیک حرکت مدل و آزمودنیمنظور اندازهبههمچنین، 

 211× 211× 5 با ابعاد یمربع ،ثبت دقت پرتاب افراد جهت ،نهمچنی. 1دوربینه استفاده شد هشت

نرم  ۀکه داخل آن با ماس قرار گرفتاستفاده موردارتفا (  ×عرض  ×ترتیب از چپ، طول)به مترسانتی

ای دایرهنیز در مرکز این ظرف  .پر شده بود(منظور تسهیل در ثبت محل فرود توپ به)و مرطوب 

پرتاب  ۀهدف از نقط ۀنقط ۀعنوان هدف تعبیه شده بود و فاصلمتر بهیسانت 11رنگ به قطر قرمز

 متر بود. شش

نظر از یک فرد آوردن فیلم الگوی موردمنظور فراهمابتدا به آوری اطالعات نیزدر بخش جمع

 211روز و هر روز به تعداد  پنجنظر را در طول تکلیف موردساله( خواسته شد  23بزرگسال )

مارکرهای رفلکسیو بر روی بدن او )برای  ،برداریفیلم جهت و نماید. در روز پنجم کوشش تمرین

ترتیب زیر نصب گردید: سر دیستال استخوان پنجم کف پایی )انگشت(، ثبت کینماتیک حرکت( به

)شانه(،  آخرومی شانه ۀزائد ،)ران( )زانو(، برجستگی بزرگ ران )مچ پا(، کندیل خارجی ران قوزک پا

 )مچ( و سر دیستال استخوان اول کف دستی ای زند اعلینیزه ۀ)آرنج(، زائد دیل کناریکناپی

های الگو که توپ دقیقًا به از یکی از کوشش ،سپس .(6،12،15،16) )سر( )انگشت( و وسط پیشانی

الگو از آن استفاده شد. این فیلم توسط عنوان فیلم برداری شد و بهوسط هدف اثابت کرده بود فیلم
                                                           
1. Motion Analysis Corporation, USA, Santa Rosa 
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مارکرها  تمامنورانی تبدیل شد که در فیلم اول  ۀبه سه فیلم نقط 1افزار آنالیز حرکت کرتکسنرم

(، در فیلم دوم مارکرهای دست راست )دست پرتاب( گروه کل بدن ـ نمایان بودند )اطالعات نسبی

مارکر مچ  تنها نیز و در فیلم سوم (ست راستد گروه ـ شدهاطالعات نسبی محدود وجود داشتند )

 (. گروه مچ دست ـ دست مشخص بود )اطالعات مطلق
 

 

 

 ـ ناوۀ انجام تکلیف5شکل   

کوشش تمرینی را اجرا نمایند. قبل  21ها خواسته شد که اکتساب از آزمودنی ۀدر مرحلبراین، عالوه

 بارکدام یکهردر  نیز های بعدیو در کوششد به نمایش درآمبار  پنجفیلم الگو  ،از اولین کوشش

به هدف و تقلید حرکت  برخوردبر شکل مساوی، بهشد که ها گفته به آن ،همچنین .شدنمایش داده 

شد که حرکت الگو منجر به گفته میها به آن ،اینبرعالوه .(16) داشته باشندتأکید مساوی  الگو

مارکرهایی  نیز هامنظور قیاس کینماتیک حرکت الگو با آزمودنیبرخورد به هدف شده است. به

 شد. برداری میها فیلمکوشش تمامگرفت و مشابه با الگو بر روی بدن افراد قرار می

                                                           
1. Cortex 
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ها ها به آزمایشگاه فراخوانده شدند و از آنمودنیآز ،اکتساب ۀاز مرحل پسساعت  23همچنین، 

در این ذکر است که شایانعنوان آزمون یادداری انجام دهند. کوشش را به پنجخواسته شد که 

 شد. ها نمایش داده نبرای آزمودنیهیچ فیلمی  ،مرحله

اکتساب عنوان بازهکوشش را ب 11 شداز آزمون یادداری از افراد خواسته  پسبالفاصله درادامه و 

کدام یک بار فیلم مربوط به هردر های بعدی بار و در کوشش پنج ،که در اولین کوشش انجام دهند

شکل به شد کهکنندگان گفته به شرکتهمچنین، شد. داده  مایشها نآن راینقاط بدن ب تمام

که  شدها گفته میز به آننیداشته باشند و  تأکیدبه هدف و تقلید حرکت الگو  برخوردبر  مساوی

منظور بررسی این موضو  انجام شد هحرکت الگو منجر به برخورد به هدف شده است. این مرحله ب

 ؟ثیری بر حرکت دارد یا خیرأاطالعات نسبی در مراحل بعدی یادگیری ت ۀکه آیا ارائ

دقت حرکت استفاده  از چندین متغیر کینماتیکی و متغیرها منظور بررسی عملکرد گروهبههمچنین، 

 .شده است ارائه هاو تحلیل آماری آن کدامهر ۀمحاسب ۀنحو ،ادامهشد که در

-افقی و عمودی محل فرود توپ از هدف اندازه ۀآوردن دقت پرتاب فاصلمنظور فراهمبه براین،عالوه 

ها ششکو ۀانتخاب دست ۀنحوذکر است که شایانخطای شعاعی محاسبه گردید.  ،گیری شد و سپس

 درها داده تحلیلهمچنین، جهت  ادامه توضیح داده شده است(.مشابه با کینماتیک حرکت بود )در

های اکتساب( کوشش ۀ)دست سه × )نو  الگو( سهاکتساب از یک طرح تحلیل واریانس با  ۀمرحل

زمون تحلیل آ نیز یادداریمرحلۀ د. در بوهای تکراری دارای اندازهاستفاده شد که در عامل آخر 

یک طرح اکتساب نیز و در باز مورداستفاده قرار گرفتبین الگوها  ۀطرفه برای مقایسواریانس یک

کوشش سوم اکتساب(  ۀهای بازاکتساب و دستکوشش ۀ)دست سه ×)نو  الگو(  سهتحلیل واریانس 

 .بودهای تکراری دارای اندازهکه در عامل آخر  کار رفتبه

گیری هماهنگی بین شکل اندازه مشابهت حرکت افراد با الگو از یکمیزان  ۀمقایس همچنین، جهت

باشد. این فرمول مشهور می 1"شدهمیانگین مربعات نرمال ۀاختالف ریش"ها استفاده شد که به اندام

. (12،15،،،6) ارائه شده است (22)و همکاران  فرمولی است که توسط سیداوی ۀشدشکل اصالح

 ،تر باشدکوچک (این شاخص)چقدر کند که هراین فرمول شاخصی از مشابهت با الگو را فراهم می

-ها راستآزمودنی تمام جایی کهازآن. (16) باشدمشابهت بیشتر حرکت فرد با الگو می ۀدهندنشان

از کینماتیک سمت راست بدن  ،شدبا دست راست انجام می نیزنظر دست بودند و حرکت مورد

آرنج، هماهنگی  ـ هماهنگی شانه :ند ازهست کینماتیک عبارت با الگو استفاده شد. این ۀمقایس جهت

گونه هرانجام از  ذکر است که پیشانشای مچ و اختالف حداکثر سرعت مچ الگو با افراد. ـ آرنج

عنوان شرو  اولین فلکشن در آرنج بهمنظور، . بدینابتدا و انتهای حرکت مشخص شد ،محاسبه
                                                           
1. Normalized Root Mean Squared Difference 
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شد. عنوان پایان حرکت در نظر گرفته به نیز از پرتاب توپ پسشدگی در آرنج و حداکثر باز حرکت

 ندهرتزی عبود داده شد هفت 1هارم باترورثو از یک فیلتر دستور چ گردیدندها محاسبه داده ،سپس

اکتساب از سه  ۀهای کینماتیک برای مرحلداده. (24) یابی شدندداده درون 111به  ،ادامهدرو 

( و سه کوشش پایانی 11تا  نههای (، سه کوشش میانی )کوششسهتا  یکهای کوشش اول )کوشش

استفاده قرار مورد شدهاختالف ریشۀ میانگین مربعات نرمال ۀ( برای محاسب21تا  ،1هایکوشش)

 ،های اکتساب اول تا سوم نام گرفتند. سپسعنوان بلوکاین سه دسته کوشش به و (16،،) گرفتند

های اکتساب( )دسته کوششسه  ×)نو  الگو( سهواریانس ها از یک طرح تحلیل تحلیل داده منظورهب

یادداری از  ۀدر مرحلذکر است که شایان. بودهای تکراری دارای اندازهاستفاده شد که در عامل آخر 

ها تحلیل آماری داده همچنین، جهتکینماتیک استفاده شد.  ۀمحاسب جهتهای اول تا سوم کوشش

-طرفه استفاده شد که سه الگو را با هم مقایسه میلیل واریانس یکآزمون تح از ،یادداری ۀدر مرحل

های های سه کوشش اول )کوششداده ،اکتسابو مچ دست(. در باز بدن، دست راست تمام) نمود

استفاده قرار ( برای مقایسه با الگو مورد11تا  هشتهای ( و سه کوشش آخر )کوششسهتا  یک

آیا شد تا مشخص شود که کوشش آخر اکتساب نیز اضافه می ۀدست ،هاکه برای تحلیل داده ندگرفت

 ؛اکتساب تفاوتی ایجاد کرده است یا خیر ۀاکتساب نسبت به مرحلباز ۀاطالعات نسبی در مرحل ۀارائ

)دو دسته  سه ×)نو  الگو( سهها از یک طرح تحلیل واریانس با تحلیل آماری داده ، جهتبنابراین

های دارای اندازهکوشش آخر اکتساب( استفاده شد که در عامل آخر  ۀاکتساب و دستکوشش باز

 .بودتکراری 

سرعت مچ  ،دست افراد از الگو در هر کوشش اختالف حداکثر سرعت مچ ۀمحاسببراین، جهت عالوه

اختالف ریشۀ میانگین  های. مشابه با دادهگردیدشد و اختالف آن محاسبه میفرد از الگو کم می

آنالیز  ۀو میانگین شدند. نحو گشتند محاسبه یهای مشابهها در کوششاین داده ،شدهالمربعات نرم

 بود. شدهاختالف ریشۀ میانگین مربعات نرمال هایها نیز مشابه با دادهآماری این داده

بودن تعیین طبیعی جهتو استفاده شد  2آزمون لون از نیز هاسانی واریانسمنظور اطمینان از همبه

 استفاده از با نیز هاماری داده. تحلیل آکار رفتبه 4اسمیرنف ـ آزمون کلموگروف نیزها یع دادهتوز

( 2114) ۀنسخ 5آفیسافزار نرم توسطرسم نمودارها  انجام شد و 16 ۀنسخ 3اس پی اس اس افزارنرم

 صورت گرفت.

                                                           
1. Butter Worth 

2. Leven Test 

3. Kolmogorov-Smirnov 
4. SPSS 17 

5. Office 
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 نتایج 

 15/1تر از ر تمام متغیرها بزرگداری داسطح معن که داداسمیرنف نشان  ـ آزمون کلوموگروف نتایج

 دادآزمون لون نشان  ،(. همچنینP>0.05باشد )ها میبودن توزیع دادهطبیعی ۀدهنداست که نشان

 (.P>0.05) استها برقرار فرض برابری واریانسکه پیش

0
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بلوک اول 

اکتساب

بلوک دوم 

اکتساب

بلوک سوم 

اکتساب

یادداری لباز اکتساب او باز اکتساب 

دوم

کل بدن دست راست مچ دست

 

 ها در مراحل مختلفـ دقت حرکت گروه5 شکل
 

که اثر  دهدمیاکتساب نشان  ۀنتایج آزمون تحلیل واریانس در مرحل، ه یکشمار برمبنای جدول

F ،=0.0001P،=0.27P(2,42)7.68=)است دار اها معنکوشش ۀاصلی دست
2η) ،اثر اصلی نو  الگو  اما

(3.60=)21(2,F ،54=0.P،=0.05P
2ηباشد دار نمیامعن های کوششی( و تعامل آن با بلوک

(=0.88(4,42)F ،=0.48P،=0.07P
2η.) ۀدو بین دستدوبه ۀنتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایس 

 (P=0.003)( و اول با سوم P=0.003کوشش اول با دوم ) ۀکه بین دست نیز بیانگر آن استها کوشش

 شودمشاهده نمیداری اکوشش دوم و سوم تفاوت معن ۀداری وجود دارد، اما بین دستاتفاوت معن

(P=0.82.) ها در بلوک اول نسبت به دو بلوک گروهکه  دهدمیها نشان میانگین ۀمقایس ،یانمایندر

، بلوک 66/21، بلوک دوم= 61/41بلوک اول=  اند )میانگیندیگر خطای بیشتری را مرتکب شده

 (. 41/22سوم= 
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 اکتساب ۀها در مرحلنتايج آزمون تالیل واريانس برای دقت گروه ـ5جدول 

 منهع تغییرات
وع مجم

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
ارزش 

F 
ارزش 

P 
ارزش 

P
2η  

 26/1 111/1 6/،6 ،65/،5 2 ،151/،1 هادستۀ کوشش

 15/1 53/1 64/1 146/،1 2 16/263 هاگروه

 16/1 1/،3 1/،، 6،/51 3 11/451 تعامل گروه در دستۀ کوشش

 

تفاوت که  ( حاکی از آن استشماره دوجدول ) نتایج آزمون تحلیل واریانسنیز یادداری  ۀدر مرحل

آزمون تعقیبی  هاییافته(. F، =0.04P(2,23)3.61=) ها وجود داردداری بین عملکرد گروهامعن

کل بدن و گروه دست راست که بین گروه  دهدمینشان  نیز دوبههای دوبونفرونی برای مقایسه

(P=0.02)  نیزو ( بین گروه کل بدن و مچ دستP=0.03) براین،عالوه داری وجود دارد.اتفاوت معن 

که گروه کل بدن نسبت به دو گروه دیگر در مرحله یادداری خطای  دهدمیها نشان میانگین ۀمقایس

، گروه مچ ،21/2، گروه دست راست= 45/15گروه کل بدن=  )میانگین اندمرتکب شدهرا  کمتری

 (.63/26دست= 
 

 يادداری ۀها در مرحلريانس برای دقت گروهنتايج آزمون تالیل وا ـ4جدول 

 منهع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 درجات آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Pارزش  Fارزش 

 13/1 61/4 64/325 2 51،/36 هاگروه
 

بازاکتساب نتایج آزمون تحلیل واریانس  ۀدر مرحل ،آمده است شماره سهطور که در جدول همان

0.01P, =4.92(2,42)F ،=0.19P=) هاکوششۀ ی دستاثر اصلکه  بیانگر این است
2η)   و تعامل آن با نو

0.19P=) الگو
2η,=0.04P, =2.54(2,42)F) یستدار نااثر اصلی نو  الگو معن ، اماباشدمی دارامعن 

(=2.38(2,21)F ,=0.11P ,=0.18P
2η .)ها کوشش ۀنتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای اثر اصلی دست

اکتساب تفاوت کوشش اول باز ۀکوشش سوم اکتساب و دست ۀبین دستکه  ی از آن استنیز حاک

کوشش  ۀداری با دستامعن صورتکوشش سوم اکتساب به ۀ(، اما دستP=0.42داری وجود ندارد )امعن

کوشش دوم  ۀاکتساب و دستکوشش اول باز ۀتفاوت بین دست .(P=0.03) رددوم بازاکتساب تفاوت دا

ها در گروهکه  دهدمیها نشان میانگین ۀمقایسهمچنین،  (.P=0.006) استدار انیز معناکتساب باز
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اند ها خطای کمتری را مرتکب شدهکوشش ۀاکتساب نسبت به دیگر دستکوشش دوم باز ۀدست

ۀ ، دست66/23کوشش اول بازاکتساب=  ۀ، دست41/22کوشش سوم اکتساب=  ۀدست )میانگین

آزمون  ،هاکوشش ۀمنظور بررسی اثر تعاملی نو  الگو در دستبه (.15/16کوشش دوم بازاکتساب= 

داری اتفاوت معن ،کوشش دوم بازاکتساب ۀکه در دست بیانگر این استنتایج آن  کهتعقیبی اجرا شد 

وجود  (P<0.05بین گروه دست راست و مچ دست ) نیزو  (P<0.05)بین گروه کل بدن و مچ دست 

دو گروه بهتر از  ،که گروه مچ دست در این بلوک نیز حاکی از این استها میانگین ۀمقایس .دارد

، گروه مچ 5/16،، گروه دست راست= 24/،6گروه کل بدن=  دیگر عمل کرده است )میانگین

گروه دست راست و مچ  عملکرد تفاوت که دهدمیآزمون تعقیبی نشان  ،همچنین (.1/6،دست= 

-میداری امعن اکتسابو بلوک اول بازبه بلوک سوم اکتساب  اکتساب نسبتدست در بلوک دوم باز

این دو گروه در بلوک دوم بازاکتساب  دهد کهمی نشاننیز ها نگینمیا ۀمقایس .(P<0.05)باشد 

در  ها برای گروه دست راست)میانگیناند نسبت به دو بلوک دیگر خطای کمتری را مرتکب شده

؛ 5/16،بازاکتساب=  در ، بلوک دوم62/41بازاکتساب=  در ، بلوک اول44/26بلوک سوم اکتساب= 

، 61/21، بلوک اول بازاکتساب= 16/21بلوک سوم اکتساب=  در ها برای گروه مچ دستمیانگین

 (.1/6،بلوک دوم بازاکتساب= 
 

 بازاکتساب ۀها در مرحلنتايج آزمون تالیل واريانس برای دقت گروه ـ9جدول 

 منهع تغییرات
مجموع 

 اتمجذور

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
ارزش 

F 
ارزش 

P 
ارزش 

P
2η  

 1/،1 12/1 2/،1 ،26/،6 2 ،46/55 هادستۀ کوشش

 11/1 26/1 46/1 ،16/26 2 15/556 هاگروه

 16/1 55/1 65/1 6،/45 3 31/4،5 تعامل گروه در دستۀ کوشش
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کل بدن دست راست مچ دست

 ها در مراحل مختلفآرنج گروه ـ هماهنگی شانه ـ4 شکل

اثر اصلی که ( شماره چهار )جدول دهدمینشان  اکتساب ۀبرای مرحل نتایج آزمون تحلیل واریانس

که  بیانگر این استاما این نتایج (، F<1) باشددار نمیاها و تعامل آن با نو  الگو معنکوشش ۀدست

آزمون تعقیبی  ۀنتیج. (F(2,21)=3.27 ،P≤0.05، η2P=0.23) باشددار میااثر اصلی نو  الگو معن

 که بین گروه کل بدن و مچ دست دهدمینشان نیز ها دو بین گروهبهدو ۀبونفرونی برای مقایس

تفاوت  نیزو  اما تفاوت بین گروه مچ دست و دست راست ،( وجود داردP<0.05)داری تفاوت معنا

حاکی از ها میانگین ۀمقایسهمچنین،  (.P>0.05)باشد میدار نامعن بین گروه کل بدن و دست راست

اند بیشتر شبیه به الگو بوده است که الگوی هماهنگی گروهی که مچ دست را مشاهده کرده آن است

 (.22/،، گروه مچ دست= 6/26، گروه دست راست= 41/،گروه کل بدن=  )میانگین
 
 

 اکتساب ۀها در مرحلآرنج گروه ـ نتايج آزمون تالیل واريانس برای هماهنگی شانه ـ2جدول 

 منهع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
ارزش 

F 
ارزش 

P 

ارزش 

P
2η  

 12/1 1/،5 54/1 111/1 2 112/1 هادستۀ کوشش

 24/1 15/1 26/4 14/1 2 16/1 هاگروه

 11/1 6/1، 12/1 111/1 3 111/1 تعامل گروه در دستۀ کوشش
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اثر که  دهدمینشان  (شماره پنج)جدول  یادداری ۀون تحلیل واریانس در مرحلنتایج آزمبراین، عالوه

-دو گروهبهدو ۀمنظور مقایسبههمچنین،  (.F(2,23)=3.81 ،P=0.03) باشدمیدار ااصلی نو  الگو معن

بین گروه کل بدن و گروه مچ  دهدمینشان  آنها از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد که نتایج 

 نیزدست راست و اما تفاوت بین گروه کل بدن و  ،(P=0.01)داری وجود دارد اتفاوت معندست 

-نیز نشانها میانگین ۀمقایس(. P>0.05) باشدمیدار ناتفاوت بین گروه دست راست و مچ دست معن

گروه کل بدن=  که گروه مچ دست بیشتر شبیه به الگو عمل کرده است )میانگین دهندۀ آن است

 (.56/21، گروه مچ دست= 4/25،، گروه دست راست= 41/،1
 

 يادداری ۀها در مرحلآرنج گروه ـ نتايج آزمون تالیل واريانس برای هماهنگی شانه ـ1جدول 

 Pارزش  Fارزش  میانگین مجذورات درجات آزادی مجمو  مجذورات منبع تغییرات

 14/1 1/4، 11/1 2 14/1 هاگروه
 

که اثر  دهدمینشان  (شماره شش)جدول  نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز اکتسابباز ۀدر مرحل

، F(2,21)=3.31) و اثر اصلی نو  الگو (F(2,42)=6.48 ،P=0.004 ،η2P=0.23) هاکوشش ۀاصلی دست

P=0.05 ،η2P=0.24 ،)باشد میدار ناها معنکوشش ۀاما تعامل نو  الگو در دست ،باشددار میامعن

(F(4,42)=1.08 ،P=0.37، η2P=0.09) .ۀدو دستبهدو ۀنتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایس 

کوشش دوم بازاکتساب  ۀکوشش سوم اکتساب و دست ۀبین دستکه  بیانگر آن است نیز هاکوشش

 ۀکوشش اول بازاکتساب و دست ۀتفاوت بین دست ،همچنین .(P=0.007داری وجود دارد )اتفاوت معن

کوشش سوم اکتساب و  ۀاما تفاوت بین دست ،(P=0.008) استدار انیز معن کوشش دوم بازاکتساب

-میها نشان میانگین ۀمقایسبراین، عالوه(. P=0.5) باشدمیدار ناکوشش اول بازاکتساب معن ۀدست

نسبت به دو دسته کوشش کوشش دوم بازاکتساب  ۀها در دستآرنج گروه ـ که هماهنگی شانه دهد

اول  ک، بلو3/26بلوک سوم اکتساب=  با الگو داشته است )میانگین دیگر مشابهت بیشتری

-بهدو ۀنتایج آزمون تعقیبی برای مقایس ،همچنین (.5/24دوم بازاکتساب=  ک، بلو25/،بازاکتساب= 

و  (P<0.05) داری بین گروه کل بدن و دست راستاکه تفاوت معن دهدمیها نشان دو بین گروه

-امعناما تفاوت بین گروه دست راست و مچ دست  ،(، وجود داردP<0.05) گروه کل بدن و مچ دست

های دست گروه ،که در این مرحله نیز بیانگر آن استها میانگین ۀمقایس (.P>0.05)باشد میدار ن

-آرنج را بیشتر شبیه به الگو اجرا کردهـ هماهنگی شانه  ،و مچ دست نسبت به گروه کل بدن راست

 (.22، گروه مچ دست= 6/24، گروه دست راست= 1/41روه کل بدن= گ اند )میانگین
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 بازاکتساب ۀها در مرحلآرنج گروه ـ نتايج آزمون تالیل واريانس برای هماهنگی شانه ـ2جدول 

 منهع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
ارزش 

F 
ارزش 

P 

ارزش 

P
2η  

 24/1 113/1 6/،3 116/1 2 11/1 هادستۀ کوشش

 23/1 15/1 41/4 13/1 2 1/،1 هاگروه

 1/،1 46/1 1/،1 111/1 3 113/1 تعامل گروه در دستۀ کوشش
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 ها در مراحل مختلفمچ گروه ـ هماهنگی آرنج ـ9 شکل
 

 از تصحیحی ،لذا؛ فرض آزمون موچلی برای کرویت برقرار نبودپیش ،اکتساب ۀدر مرحلبراین، عالوه

. نتایج آزمون تحلیل اندارائه شده شماره هفتدر جدول  آن نتایجکه  استفاده شد 1گرین هوس گیزر

ها که اثر اصلی دسته کوشش بیانگر آن است( شماره هفت)جدول اکتساب  ۀواریانس برای مرحل

F(1.49,31.29 ،=0.04P ،=0.15P) (3.71 =باشدمیدار امعن
2η .)اثر اصلی نو  الگو نیز  ،همچنین

F ،=0.01P ،=0.34P(2,21)5.54=) استدار امعن
2η) ، اها معنکوشش ۀاثر تعاملی الگو در دستاما-

. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای اثر (F(2.98,31.29)=1.35 ،P=0.27 ،η2P=0.14) باشددار نمی

داری وجود او دوم تفاوت معن کوشش اول ۀکه بین دست دهدمینشان نیز ها کوشش ۀاصلی دست

                                                           
1. Greenhouse- Geisser 
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ها میانگین ۀمقایسبراین، عالوه (.P>0.05)همه  باشندنمیدار امعندیگر  اثرات، اما (P<0.05دارد )

اند ها در بلوک دوم نسبت به بلوک اول بیشتر شبیه به الگو عمل کردهکه گروه حاکی از آن است

آزمون  (.6/43، بلوک سوم اکتساب= 43اب= ، بلوک دوم اکتس1/46بلوک اول اکتساب=  )میانگین

بین گروه کل بدن و دست راست که  دهدمی نشان نیز تعقیبی بونفرونی برای اثر اصلی نو  الگو

همچنین، . (P>0.05)همه  باشنددار نمیااما دیگر اثرات معن ،(P<0.05داری وجود دارد )اتفاوت معن

بیشتر شبیه به الگو  دست راست نسبت به گروه کل بدنکه گروه  بیانگر آن استها میانگین ۀمقایس

 (.6/45، گروه مچ دست= ،6/2، گروه دست راست= 5/31گروه کل بدن=  عمل کرده است )میانگین
 

 اکتساب ۀها در مرحلمچ گروه ـ نتايج آزمون تالیل واريانس برای هماهنگی آرنج ـ1جدول 

 مجموع مجذورات منهع تغییرات
درجات 

 آزادی

گین میان

 مجذورات
ارزش 

F 
ارزش 

P 
ارزش 

P
2η 

 15/1 13/1 61/4 113/1 1/،3 116/1 هادستۀ کوشش

 43/1 11/1 53/5 1/،1 2 16/1 هاگروه

 11/1 26/1 45/1 111/1 2/،، 113/1 تعامل گروه در دستۀ کوشش
 

ثر اصلی که ا دهدمینشان  (شماره هشت)جدول  نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز یادداری ۀدر مرحل

نیز حاکی از این نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی (. F ،=0.02P(2,23)4.47=)باشد دار میانو  الگو معن

داری ابین گروه کل بدن و مچ دست تفاوت معن نیزبین گروه کل بدن و دست راست و که  است

ها میانگین ۀمقایسراین، بعالوه (.P>0.05) باشدمیدار نااما دیگر اثرات معن، (P<0.05وجود دارد )

های دست راست و مچ دست نسبت به گروه کل بدن بیشتر شبیه به الگو که گروه دهدمینشان 

 (.16/43، گروه مچ دست= 4/41، گروه دست راست= 16/32گروه کل بدن=  اند )میانگینعمل کرده

 

 يادداری ۀر مرحلها دمچ گروه ـ اهنگی آرنجمهنتايج آزمون تالیل واريانس برای  ـ3جدول 

 منهع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 درجات آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Pارزش  Fارزش 

 12/1 36/3 12/1 2 15/1 هاگروه
 

که  دهدمینشان  (شماره نه)جدول  بازاکتساب ۀنتایج آزمون تحلیل واریانس برای مرحلهمچنین، 

F ،=0.22P ،.06=0P(2,43)1.53=) هاکوشش ۀاثر اصلی دست
2η) (4,42)1.66=) و تعامل آن با نو  الگوF ،

=0.17P، =0.13P
2η(2,21)10.29=) استدار ااثر اصلی نو  الگو معن، باشددار نمیا( معنF ،=0.001P، 

0.49=P
2η .)که بین گروه کل بدن و دست  دهدمینشان برای این اثر  نیز آزمون تعقیبی بونفرونی
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تفاوت بین  اما(، P<0.05داری وجود دارد )است تفاوت معنبین گروه کل بدن و مچ د نیزراست و 

 ۀمقایسبراین، عالوه (.P>0.05) دباشنمیدار ادر این مرحله معنگروه دست راست و مچ دست 

داشته است.  کرد بهتریعمل کل بدنگروه  گروه دست راست نسبت بهکه  دهدمیها نشان میانگین

، گروه 4/31گروه کل بدن=  بدن عمل نموده است )میانگیننیز بهتر از گروه کل گروه مچ دست 

 (.1/45، گروه مچ دست= ،2/2دست راست= 
 

 بازاکتساب ۀها در مرحلمچ گروه ـ نتايج آزمون تالیل واريانس برای هماهنگی آرنج ـ3جدول 

 منهع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
ارزش 

F 
ارزش 

P 
 ارزش 

P
2η 

 16/1 22/1 54/1 111/1 2 114/1 هاۀ کوششدست

 1/،3 111/1 11/،2 12/1 2 23/1 هاگروه

 14/1 16/1 66/1 111/1 3 116/1 تعامل گروه در دستۀ کوشش
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 اختالف حداکرر سرعت مچ افراد از الگو در مراحل مختلف ـ2 شکل
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که اثر اصلی  دهدمینشان  (11شماره )جدول  اکتساب ۀنتایج آزمون تحلیل واریانس برای مرحل

F ،=0.25P ،=0.06P(2,42)=1.42) باشددار نمیاها معنکوشش ۀدست
2η.) برمبنای آن  ،همچنین

F ،=0.38P، =0.08P(2,21)1.01=اثر اصلی نو  الگو ) شود کهمشخص می
2ηۀ( و تعامل آن با دست 

 نیست.دار امعن( نیز F<1) هاکوشش
 

 اکتساب ۀها در مرحلنتايج آزمون تالیل واريانس برای اختالف حداکرر سرعت مچ دست گروه ـ54 جدول

 منهع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
ارزش 

F 
ارزش 

P 
ارزش 

P
2ƞ 

 16/1 25/1 32/1 4/6،431، 2 66/15،6،1 هادستۀ کوشش

 1/،1 1/،4 11/1 561636/،4 2 11343،2/،6 هاگروه

 11/1 4/1، 2/1 15/11136 3 ،،24/335 تعامل گروه در دستۀ کوشش

 

اثر اصلی نشان داد که  (11شماره  )جدول یادداری ۀدر مرحلنتایج آزمون تحلیل واریانس  همچنین،

 . (F<1) نداردها وجود دار نیست و تفاوتی بین گروهاگروه معن

 

 يادداری ۀها در مرحلاختالف حداکرر سرعت مچ گروه نتايج آزمون تالیل واريانس برای ـ55جدول 

 منهع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 درجات آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Pارزش  Fارزش 

 32/1 1/1، 11/244165 2 22/366151 هاگروه
 

 حاکی از آن است (12 شماره )جدول اکتسابباز ۀنتایج آزمون تحلیل واریانس برای مرحل ،ادامهدر

F ،=0.0001P ،=0.32P(2,42)10.21=) باشددار میاها معنکوشش ۀاصلی دست که اثر
2η) اما اثر اصلی ،

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای  (.F<1) باشدنمیدار اها معنکوشش ۀنو  الگو و تعامل آن با دست

 ۀساب با دستکوشش سوم اکت ۀبین دستکه  نیز بیانگر این استها کوشش ۀدو بین دستبهدو ۀسمقای

 ۀبین دستتفاوت اما  (،P<0.05داری وجود دارد )اتفاوت معن بازاکتسابهای اول و دوم کوشش

ها نشان میانگین ۀمقایسبراین، عالوه(. P>0.05) باشدنمیداری اکوشش اول و دوم بازاکتساب معن

 الگو بوده است بازاکتساب بیشتر شبیه به ۀمرحلها در گروهحداکثر سرعت مچ دست که  دهدمی

 ۀ، دست12/646کوشش اول بازاکتساب= ۀ ، دست،3،/،6کوشش سوم اکتساب=  ۀدست )میانگین

 (.54/626کوشش دوم بازاکتساب= 
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 بازاکتساب ۀها در مرحلنتايج آزمون تالیل واريانس برای اختالف حداکرر سرعت مچ گروه ـ54جدول 

 منهع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

نگین میا

 مجذورات
ارزش 

F 
ارزش 

P 
ارزش 

P
2ƞ 

 42/1 1111/1 21/11 1،616،/26 2 54/161،342 هادستۀ کوشش

 16/1 35/1 2/1، 24/23،211 2 322،،36/3 هاگروه

 13/1 66/1 33/1 2،،6/43، 3 36/14،561 تعامل گروه در دستۀ کوشش

 

 گیریبحث و نتیجه
 ای بود.هنگام یادگیری مشاهدهبه وا  اطالعات مختلفان ۀثیر مشاهدأت بررسی پژوهش، هدف از این

یابی کرده است نسبت به دو گروه دیگر در دستنتایج نشان داد گروهی که کل بدن را مشاهده می

و  2برسلین و (16) و همکاران 1هیس هاییافتهاین نتایج با  ،تر بوده استموفق ،به هدف تکلیف

اما  باشد.همخوان می (6)اما با نتایج برسلین و همکاران باشد، سو نمیمه (12،15) همکاران

هایی که وط به الگوی هماهنگی نشان داد گروهمرب هاییافتهنتایج مربوط به دقت حرکت،  درمقابل

-هکردالعات کل بدن را مشاهده میند که اطاهگروهی بودبهتر از  ،انددیدهشده را میاطالعات محدود

-هم (6،12،15)برسلین و همکاران  های پژوهشنیز یافتهو این نتایج با دیدگاه ادراک بینایی  ند.ا

چند  .دارد یهمخوان (16)هیس و همکاران و  (،) و همکاران 4اما با نتایج هادجز، باشدمیراستا ن

که احتمال دارد دیدن اطالعات مربوط به کل این نخست .دلیل احتمالی برای این نتایج وجود دارد

و  (،)نامربوط را تقلید کرده باشند  ۀها حرکت یک نقطنافراد شده باشد و آپرتی بدن موجب حواس

ممکن است دیدن این  ،همچنین .نموده باشنددلیل در الگوی هماهنگی ضعیف عمل همینبه

 ؛شکل یک پرتاب معمولی درک کرده باشنداطالعات اضافی باعث شده باشد که افراد حرکت را به

 .(،) ه استمعمول )بدیع( بودهند غیرو یک پرتاب بک هیک پرتاب معمولی نبود ،که حرکتالیحدر

 ؛ف خارجی در حرکت باشددلیل وجود هدشده بهدارد که اثر دیده وجود احتمال براین، اینعالوه

نظر کرده باشند و افراد با دیدن این اطالعات اضافی از الگوی حرکت صرف که امکان دارد ،زیرا

این دلیل محتمل  که (11،16،16،23،،)باشند  نمودهیابی به هدف حرکت تمرکز دست بیشتر بر

-نسبت به دو گروه دیگر در دست ،نداهکردکل بدن را مشاهده میی که افراد ،زیرا ؛رسدنظر میبه

 .اندنمودهتر عمل یابی به الگوی حرکت ضعیفاما در دست ،نداهتر بودیابی به هدف حرکت موفق

و گروهی که مچ دست  نمودبین گروهی که دست پرتاب را مشاهده می پژوهشدر این  براین،عالوه

                                                           
1. Hayes  

2. Breslin  

3. Hodges  
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 (6،12،15)برسلین و همکاران  های پژوهشیافتهاین نتایج با  د نداشت.دید تفاوتی وجورا می

مچ دست  برشدن اطالعات اضافی و توجه بیشتر دلیل حذفتواند بهاین امر می. باشدمیهمخوان ن

افراد  ،احتماالً و در هر دو نمایش مچ دست وجود داشته است ؛ زیرا،(16)انتهایی باشد  ۀعنوان نقطبه

اند و همین امر موجب مشابهت بیشتر الگوی کرده به مچ دست توجهشدن اطالعات اضافی با حذف

د که از این استدالل شواهدی وجود دار در حمایت .(16،،)نگی این دو گروه با الگو شده است هماه

توان می ؛ لذا،(16،25،،)شوند ریزی و کنترل میرات انتهایی برنامهاساس اثد اعمال بردهنشان می

بررسی قرار داد تا  موردنقطه خیرگی فرد را ت حرکات چشم آتی توسط تکنیک ثب مطالعاتدر 

 ؟اند یا خیرکردهنگاه خود را بر روی مچ دست متمرکز می)واقعاً(  مشخص شود که آیا افراد

های کوشش ۀکه بین دست ها نشان دادندیافتهحداکثر سرعت مچ دست  براین، در ارتباط باعالوه

بین عملکرد  .شودها دیده نمیپیشرفتی در گروهکه  معنیبدین ؛مختلف اکتساب تفاوتی وجود ندارد

-همخوان می ادراک بیناییها با دیدگاه این یافته شود کهمشاهده نمیهای مختلف نیز تفاوتی گروه

 پارامترهای حرکت را کسب نماید. ،تواند از طریق مشاهدهاین دیدگاه اعتقاد دارد که فرد نمید. نباش

احتمال . (16)باشد وجود قید هدف در حرکت می ،ایدلیل احتمالی برای این چنین نتیجه ،البته

توپ به هدف افراد را مجبور کرده باشد که توپ را با سرعت مشابهی به  برخورددارد که نیاز برای 

 .(16) شودمشاهده نمیها تفاوتی بین گروه ،دلیلهمینسمت هدف پرتاب کرده باشند و به

هایی عملکرد گروهنمایش اطالعات نسبی در بازاکتساب بر  ها بیانگر این هستند کهیافته ،اینبرعالوه

دیدگاه  بینی منتج از. این نتایج با پیشگذاردمیثیر أاند تکردهکه اطالعات نسبی را مشاهده نمی

طبق این  .سویی داردهم (16)هیس و همکاران  هاییافتهاما با  ،باشدهمخوان نمی ادراک بینایی

ثیری ندارد أد است و در مراحل بعدی تدر اوایل یادگیری مفی تنهانمایش اطالعات نسبی  ،دیدگاه

اکتساب باعث باز ۀاطالعات نسبی در مرحل ۀکه مشاهد ها حاکی از آن بودندبراین، یافتهعالوه .(3)

ها را گروه تمامکینماتیک  نیزو  اندشود که اطالعت مطلق را مشاهده کردهگروهی میبهبود دقت 

 ،انددر مراحل اولیه مشاهده کردهاطالعات مطلق را هایی که گروه ،احتماالًدهد. ثیر قرار میأتتحت

در که اند و هنگامیار دادهاستفاده قرو مورد اطالعات مفید نقاط مهم برای حرکت را درک کرده

اند و به دیگر نقاط توجه کرده ،ها نشان داده شده استاطالعات نسبی به آنبازاکتساب  ۀمرحل

مورد دقت جز درهباین امکان وجود دارد که . (16)ها شده است نآهمین امر موجب بهبود عملکرد 

 ۀمشاهد ۀنتیجنه درو تمرین باشد  ۀنتیجاکتساب در ۀشده در مرحلمشاهدهسایر بهبودهای  ،پرتاب

هایی گروه عملکرد باید ،اگر دیدن اطالعات نسبی برای حرکت مفید باشد ؛ زیرا،اطالعات نسبی

این امر  که (16) اندمحروم بوده اطالعات نسبیکه در اوایل تمرین از د ثیر قرار بگیرأتبیشتر تحت
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ادند که نشان د را ها بهبودگروه تمام ،مورد سایر متغیرهااما در باشد،میمورد دقت حرکت صادق در

 بر اثر تمرین باشد.  تواند صرفاًاین امر می

الگوی  یادگیری منظورهنشان داد که ب خالف دیدگاه ادراک بیناییبر پژوهشنتایج این  ،کلیطوربه

کند و حتی دیدن اطالعات کفایت میانتهایی حرکت  ۀقطندیدن یک حرکت پرتابی بدیع،  حرکتی

تواند از طریق که فرد نمی نشان داد هایافته ،همچنینباشد. تواند مضر طور کامل مینسبی به

خالف بر پژوهش نتایج این ،اینبروهعال. (3)و بازتولید نماید پارامترهای حرکت را درک  ،مشاهده

-عات نسبی در مراحل بعدی یادگیری میدیدن اطال کهنشان داد  دیدگاه ادراک بیناییبینی پیش

 آموزششود که مربیان برای پیشنهاد می پژوهش حاضرهای با توجه به یافته. تواند مفید باشد

 نمایندثر انتهایی جلب ؤیا حداقل به عضو مانتهایی  ۀتوجه نوآموزان را به نقط ،های مشابهمهارت

 باشدمیفرایند یادگیری مفید  ۀش اطالعات نسبی در ادامکه نمایبا توجه به این ،همچنین .(16،،)

 شود که مربیان در مراحل بعدی یادگیری نیز از نمایش الگو بهره ببرند.پیشنهاد می

با توجه به  آینده باشد. مبنایی برای مطالعاتتواند چند نکته وجود دارد که می در پژوهش حاضر

، ه استداده شد میزان باالی اطالعات نسبتموارد بهدر برخی که عملکرد ضعیف گروه کل بدن این

 ،بر نو  اطالعات )نسبی یا مطلق(که عالوه انجام گیرندینده در آهایی پژوهششود پیشنهاد می

که آیا اثر این متغیر  مشخص شودد تا نمیزان اطالعات )تعداد نقاط در نمایش( را نیز کنترل نمای

موارد  برخیها در که عملکرد گروهبا توجه به این ،همچنین ؟خیر بیشتر از اثر نو  اطالعات است یا

این قید  ،آتی مطالعاتدر  که شودپیشنهاد می گردیداساس وجود قید هدف در حرکت توجیه بر

ای بهتر مشخص هنگام یادگیری مشاهدهکاری قرار گیرد تا نقش وجود هدف خارجی بهدستمورد

انتهایی حرکت جلب شده  ۀنقط بهوارد احتمال داده شد که توجه افراد در برخی م ،اینبرعالوه شود.

از تکنیک ثبت حرکات چشم نیز استفاده شود تا  یندهآ مطالعاتدر  بهتر این است که ؛ بنابراین،باشد

از  پژوهش حاضر تنهادر  ،همچنین بررسی قرار گیرد.تر موردبیشتر و دقیق ،این دلیل احتمالی

 هایپژوهشدر  ترجیح دارد که رو،این؛ ازعضوی )دست راست( استفاده شددروناطالعات هماهنگی 

 ،زیرا ؛بررسی قرار گیردمورد نیز )مانند دست راست و دست چپ(هماهنگی بین عضوی  ،آتی

عضوی متفاوت از هماهنگی بین عضوی کسب هماهنگی دروندهد شواهدی وجود دارد که نشان می

 .(6،15)شود می
 

تواند گیری نتایج این تحقیق مینمایش مهارت در سطوح ابتدایی یادبا توجه به اهمیت  پیام مقاله:

های پیچیده دیدن جنبه کاربردی نیز داشته باشد. با توجه به اینکه نشان داده شد که در مهارت

این چنین توانند به هنگام آموزش تواند برای یادگیری مضر باشد، مربیان میحرکت کل بدن می
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عضو موثر انتهایی یا نقطه انتهایی  را به اطالعات کمتری مانندشاگردان خود توجه هایی، مهارت

ابتدای یادگیری به شاگردان خود مهارت را مراحل همچنین مربیان اکثرا در عمل جلب نمایند. 

اما با توجه به نتایج این تحقیق که نشان دهنده مفید بودن نمایش مهارت در  ،دهندنمایش می

ارتقا  بیشتر مهارت شاگردان خود از  توانند به منظورباشد، مربیان میمراحل بعدی یادگیری می

 نمایش مهارت در مراحل بعدی یادگیری نیز استفاده ببرند.
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Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate the effect of observing different kinds of 

information during observational learning. The population of this research were all male 

student in Shahid Beheshti University (2010- 2011) that 24 right handed of them were 

selected as available sample that had no formal experience in the throwing tasks. This 

study was quasi-experimental and participants were divided randomly into three groups 

according to the films they observed. The first group observed the full body, the second 

group observed the throwing arm, and the third group just observed the wrist of the 

hand. Participant completed 20 trials as acquisition and 24 hours after that were recruited 

to laboratory again and completed 5 trials as retention. After this period there was a 

period as re-acquisition that all participants observed the full body information. 

Movement accuracy, intra- limb coordination and the difference of maximum speed of 

wrist from the model was calculated. The results of this study showed that the Full body 

group was better than two other groups in movement accuracy but in learning of 

movement pattern it was weaker than two other groups. However, there was not a 

difference between throwing arm group and wrist group. Also, there was not a 

significant difference between groups in maximum speed difference. Generally, the 

results showed that in some situation observing the relative information of full body is 

not useful, and even in relation to other kinds of information (restricted relative 

information or absolute information) will result in a fewer learning. It may be showing 

the relative information of full body results in that observer ignores the movement 

pattern.  
 

Keywords: Point Light Displays, Intra-Limb Coordination, Relative Information, 

Restricted Relative Information, Absolute Information 
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