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  چکيده
متنـاوب و ترکيـب   , در اين تحقيق تأثير سه روش يادگيری مشاهده ای يعنی روش های مشاهدة کلی           

سی دانـشجوی کارشناسـی پـسر مبتـدی         .  سرويس چکشی واليبال بررسی شد     اين دو روش بر يادگيری    
يک . دانشگاه شهيد چمران اهواز شرکت کننده در اين تحقيق به صورت تصادفی در سه گروه جای گرفتند   

از طريق نـوار ويـدئويی      ,  سرويس چکشی واليبال را که توسط يک واليباليست ماهر اجرا می شد            ۱۰گروه  
گروه ديگر فقط يک بار حرکت را مشاهده و سپس اقدام           . ام به تمرين سرويس کردند    مشاهده و سپس اقد   

در اين گروه افراد بعد از سه بار اجرای حرکت يک نمايش ديگر دريافت کردنـد و                 . به تمرين مهارت کردند   
 ۵ين و   نمايش را قبـل از تمـر       ۵گروه آخر   .  نمايش ادامه يافت   ۱۰تا اتمام   ) يک نمايش و سه اجرا    (اين عمل   

 ضربة آخـر بعـد از       ۱۵دريافت کردند و    ) يک نمايش و سه اجرا    (نمايش ديگر را به صورت تناوبی با تمرين         
 دقيقـه و    ۵فرم و دقت اجرای افراد در مراحل اکتساب و يادداری کوتاه مدت کـه               . آخرين نمايش اجرا شد   

ن داد کـه روش مـشاهدة ترکيبـی      نتايج نشا . ارزيابی شد ,  ساعت بعد از آن بود     ۴۸مدت که   يادداری بلند   
براساس يافته های اين تحقيق     . برای يادگيری فرم اجرای سرويس در مرحلة يادداری بلندمدت بهتر است          

بيان ورزشی از چند نمايش قبل از اجرا و سپس چند نمايش در مراحل ابتدايی تمرين                مرپيشنهاد می شود    
  .برای آموزش فرم اجرا استفاده کنند

  
  يدی واژه های کل

  . یه ايادگيری مشاهد, مهارت حرکتی, تمرين عملی, مدلسازی
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  مقدمه
آگاهی از ميزان آشـنايی ابتـدايی فـرد از آن اهميـت             , برای آموزش يک مهارت حرکتی    

نـوع آمـوزش و   , زيرا بسته به اينکه فرد در چـه مرحلـه ای از يـادگيری اسـت           , زيادی دارد 
متفـاوت  , د تا وی را به شکل مـؤثرتری يـاری کنـد           اطالعاتی که بايد در اختيار وی قرار گير       

ايـشان  .  مراحل يـادگيری را طبقـه بنـدی کردنـد          ۱۹۶۷در سال    ١فيتز و پوسنر  . خواهد بود 
معتقدند که افراد در طول فرايند يادگيری يک مهارت از سه مرحله می گذرند؛ مرحلة کالمی                

رک کلی از حرکـت اهميـت       در اين مرحله فرايندهای شناختی و تصميم گيری و د         , شناختی
در اين مرحله الگوهای کلی حرکت تکامل می يابنـد و اجراهـای فـرد               , دارد؛ مرحلة حرکتی  

در ايـن مرحلـه حرکـات پـااليش شـده و       , کاریدروان تر و همسان تر می شوند؛ مرحلة خو        
مهارت فرد به سطح مطلوب نزديک تر می شود و فرد سعی می کند حرکـات را بـه صـورت                     

  ). ۱(بدون توجه و تمرکز زياد انجام دهد خودکار و 
, هنگامی که فرد کامالً مبتدی است و درک کاملی از تکليف ندارد      , در مرحلة اول يادگيری   

در ايـن هنگـام از   . اطالعاتی مورد نياز است که ديد کلی در مورد حرکت در وی ايجـاد کنـد      
 به عنوان جزيـی از کـل و         زيرا درک اين موارد   , پرداختن به اجزای حرکت خودداری می شود      

فرد قبل از تمرين بايد بداند کـه چـه          . همچنين ارتباط بين اجزا برای فراگيرنده مشکل است       
به هـدف   , چگونه با توانايی ها و ابزاری که در اختيار دارد         . کند و چگونه اين کار را انجام دهد       

جرای واقعی آن مـورد  در اين هنگام است که يک تصوير درونی از مهارت قبل از ا         . خود برسد 
. نمايش آن بسيار مفيد اسـت , هنگامی که هنوز الگوهای کلی حرکت شکل نگرفته     . نياز است 

بـه صـورت    , مشاهدة يک مهارت اطالعات زياد و مفيدی را برای يادگيری مهارت الزم اسـت             
يی به اين نوع يادگيری که در آن فرد شکل صحيح مهارت را از راه بينا              . يکجا به فرد می دهد    

, و نمايش مهارت ياد می گيرد و سعی می کند همان چيـزی را کـه ديـده اسـت اجـرا کنـد                       
  ). ۱۴, ۵(يادگيری مشاهده ای گويند 

تربيت بدنی نيز اغلب اطالعات مختلفی به شاگردان        نتيجه گرفت مربيان    ) ۲۰۰۴(آرمانتير  
 ايـن هـدف     يکی از روش هـايی کـه بـرای        . خود برای تسهيل يادگيری شان ارائه می دهند       
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به طور کلی استفاده از نمايش يک وسـيلة         . استفاده از نمايش مهارت است    , استفاده می شود  
پس مشاهده بـر يـادگيری      . به ويژه برای بسياری از تکاليف حرکتی است       , آموزشی ارزشمند 

 مـشاهده بـر     نعالوه بر آن عواملی نيز موجب مؤثرتر واقع شد        ). ۴(مهارت تأثير مثبت دارد     
برای مثال مشاهده بايد از زاويه ای باشد که اطالعات بيشتر و مفيـدتری              .  می شوند  يادگيری

يا اينکه توجه مشاهده گر بايد به سمت مدل باشـد تـا عوامـل               . برای مشاهده گر فراهم کند    
از طرفی چون مشاهده ممکن است اطالعات بـيش از حـدی بـرای              . مزاحم به حداقل برسند   
, برای اين کار مربـی مـی توانـد        . ه کرد داز روش نشانه ای استفا    بايد  , مشاهده گر فراهم کند   

تکرار . از راه نشانه های کالمی يا تصويری جلب کند        , توجه فرد را به نکات مهم مدل و نمايش        
, ۱۸, ۸(نمايش فرصت جلب توجه را به فرد می دهد و حافظة پايدارتری را به وجود می آورد                  

۲۵ ,۱۵.(  
زمان بندی برای مشاهده    , اهده ای را تحت تأثير قرار می دهند       از عواملی که يادگيری مش    

يعنی زمان ورود مشاهده را در برنامة تمرين چه هنگام قـرار دهـيم تـا                , هنگام تمرين است  
به طور معمول زمان نمايش يک مهارت به فراگيرنده را قبل از تمرين قرار مـی                . مفيدتر باشد 

مزيت اين روش اين است که اين       . ابل بحث است  که اين موضوع ق   ) روش مشاهدة کلی  (دهند  
  ).۹, ۷, ۲۳(روش به استواری اطالعات بيشتر در حافظة شخص قبل از عمل منجر می شود 

مشاهده و  , يکی ديگر از روش های استفاده از نمايش برای آموزش به افراد روش متناوب             
ايـن روش تحليـل و      . تمرين است که شامل ورود مشاهدة متناوب در يک توالی تمرين است           

تشبيه اطالعات حاصل از مشاهده را هنگامی که مشاهده و تمرين به صورت متناوب داده می                
بـا ايـن شـيوه فراينـد        . پس مشاهده و تمرين با هم تعامل می کنند        . ميسر می سازد  , شوند

به اصالح و تقويت و بازسـازی       , آموزش از يک اجرا به اجرای ديگر به وسيلة تجارب مشاهده          
  ). ۱۲, ۲۲(مل مورد نظر در حافظه کمک می کند ع

روش مشاهدة ترکيبی نيز از ديگر روش های ارائة نمايش به افراد در حال آمـوزش اسـت             
که شامل يک مشاهدة کلی قبل از تمرين و ادامة نمايش به صورت متناوب بـا تمـرين اسـت                    

مشاهده به برنامة تمـرين     حال بايد به اين پرسش پاسخ داد که بهترين زمان ورود            ). ۱۶, ۲۴(
چه هنگام است و بهترين راهبرد آموزشی در يادگيری مشاهده ای چيست؟ تحقيقات کمـی               
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, در مورد فنون مشاهده و راهبردهای آموزشی که عمق فرايند يادگيری را نـشان مـی دهـد                 
, برای مثال در بيشتر تحقيقاتی که دربارة يادگيری مشاهده ای صورت گرفته           ). ۱۳(وجود دارد 

همچنين ). ۱۷, ۲۰, ۱۹(متغيری به نام زمان ورود مشاهده در برنامة تمرين کنترل نشده است             
نتـايج  , تحقيقات مختصری که ارتباط بين مشاهده و تمرين را در اين يادگيری بررسی کـرده       

  ). ۱۱(قابل اعتمادی به دست نداده است 
در تحقيـق  . انـدک اسـت  در داخل کشور تحقيقات در زمينة يادگيری مشاهده ای بسيار       

تأثير نمايش بر يادگيری بررسی شده است و تحقيقی که به فنون            ) ۱۳۸۲(فراهانی و کشاورز    
  ازايـن رو انجـام تحقيقـی کـه متغيـر           ). ۲(وجود ندارد   , يادگيری مشاهده ای پرداخته باشد    

زمان بندی مشاهده و تمرين را به نحو مطلوب تری برای هـر چـه مـؤثرتر کـردن يـادگيری                   
به اين ترتيب می تـوان ارتبـاط بـين مـشاهده و             . ضرورت می يابد  , مشاهده ای کنترل کند   

ازاين رو هدف اين تحقيق بررسـی تـأثير         . تمرين را برای يادگيری بهتر مهارت ها بهينه کرد        
متناوب و ترکيبی بر يادگيری فرم و دقت سرويس چکشی واليبـال            , روش های مشاهدة کلی   
  . گاه شهيد چمران اهواز استدر دانشجويان پسر دانش

  

  روش تحقيق 
  . روش اين تحقيق نيمه تجربی است

  جامعة آماری

جامعة آماری اين تحقيق عبارت بود از دانشجويان پسر دانشگاه شهيد چمران اهواز کـه               
 را انتخاب کرده و از نظر سـطح مهـارت           ۲ واحد تربيت بدنی     ۱۳۸۴‐۸۵در نيمسال تحصيلی    
يعنی هيچگونه سابقة واليبال به صـورت آموزشـگاهی و   ,  مبتدی بودندسرويس واليبال کامالً  

 را اجـرا    یدانشگاهی و باشگاهی نداشتند يا حداقل ظرف سه سال گذشته سـرويس چکـش             
  .نکرده بودند و به صورت داوطلبانه برای شرکت در اين تحقيق ثبت نام کردند
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  نمونة آماری

رت تصادفی بـرای نمونـة تحقيـق انتخـاب          از جامعة مذکور سی نفر به صو      , نمونة آماری 
اين سی نفر نيز به صورت تصادفی در سه گـروه ده تـايی بـرای آمـوزش از راه روش                     . شدند

  . متناوب و ترکيبی قرار گرفتند, مشاهدة کلی
  ابزار اندازه گيری 

ابزار اندازه گيری عبارت بودند از فيلم آموزشی برای نمايش به آزمودنی ها و فيلم اجرای                
وسايل . زمودنی ها که به منظور نمره دهی به فرم اجرای آنها توسط کارشناسان استفاده شد              آ

 اينچ پارس و ويدئو پاناسـونيک و دوربـين فـيلم بـرداری              ۲۹سمعی و بصری مثل تلويزيون      
ساخت ژاپن بـرای نمـايش سـرويس و فـيلم بـرداری از تمـام                , (P-9000)پاناسونيک مدل   

 سـاخت   (JS-DIOO)قد سنج ديجيتالی مـدل      .  استفاده شد  آزمودنی ها به صورت يکسان    
شرکت ياگامی ژاپن برای اندازه گيری قد آزمودنی ها و فهرست ارزشيابی فرم اجـرا و دقـت                  

اعتبار و پايايی مالک نمره ). ۲۴(اجرا مالک نمره دهی به فرم و دقت اجرای سرويس افراد بود           
  ). ۲۴, ۳(تلف تاييد شده است دهی به فرم و دقت اجرای سرويس در تحقيقات مخ

  روش اجرا 

 نمايش را در مرحلة تمرين به صورت متفاوتی با توجـه بـه              نی ها برای تحقيق حاضر آزمود   
 دقيقه گـرم    ۵هر آزمودنی پس از     . دريافت کردند , گروه آزمايشی که در آن قرار گرفته بودند       

 دقيقه بعد   ۵وتاه مدت   ده سرويس در مرحلة يادداری ک     , کردن سی سرويس در مرحلة تمرين     
اجـرا  , بعد از آن است   ساعت   ۴۸از مرحلة تمرين و ده سرويس در مرحلة يادداری بلند مدت            

قبـل از   ,  نمايش اسـت   ۱۰در گروه مشاهدة کلی آزمودنی ها تمام مشاهدات را که شامل            . کرد
دنی در گروه مشاهدة متنـاوب آزمـو  .  ضربه سرويس زدند۳۰اجرا دريافت کردند و پس از آن      
اين عمل يعنی يک مـشاهده و       .  کردند  ضربه سرويس اجرا     ۳ها يک نمايش دريافت و سپس       

 ضـربه  ۳۰ نمـايش دريافـت و   ۱۰بدين ترتيب در نهايت اين گروه نيز      .  بار تکرار شد   ۱۰ اجرا   ۳
عامل آزمايشی را به صورت ترکيبی      در گروه مشاهدة ترکيبی آزمودنی ها       . سرويس اجرا کرد  

 نمـايش   ۵ نمايش را قبـل از اجـرا و          ۵آزمودنی ها   .  و متناوب دريافت کردند    از مشاهدة کلی  
 ضـربه  ۳بدين ترتيب که پـس از هـر   , ديگر را همراه با اجرا به صورت تناوبی مشاهده کردند      
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فـيلم آموزشـی مـورد      .  ضربة ديگر بعد از آخرين مشاهده اجـرا شـد          ۱۵. يک نمايش ديدند  
ست ماهر عـضو    لييس چکشی واليبال بود که يک واليبا      ق شامل ده سرو   ياستفاده در اين تحق   

تيم واليبال دانشگاه آنها را به شکل عالی اجرا کرده و توسط کارشناسان واليبال نيـز مـورد                  
 ثانيه وقفه وجود داشت که در اين زمان راهنمايی          ۵بعد  از هر سرويس      . تاييد قرار گرفته بود   

 ۵مايی ها مربوط به فرم اجـرا بـوده و شـامل             اين راهن . های کالمی روی تصوير داده می شد      
نمايش ويدئويی در سالن محل آزمون و . ويژگی اول موجود در فهرست ارزيابی فرم اجرا است       

مالک ارزيـابی يـادگيری افـراد       .  متری زمين واليبال به آزمودنی نشان داده شد        ۱۵در فاصلة   
کل مطلوب سرويس و دقت افراد نمره های فرم اجرای سرويس يعنی توانايی آنها در اجرای ش         

هر آزمـودنی   . حاصل از اجرای سرويس بود    , در رسيدن به هدف بيرونی يعنی محل فرود توپ        
 متـری   ۱۰برای اجرای سرويس در منطقة سرويس قرار می گرفت و به وسيلة دوربينی که در                

ر همـين فـيلم بعـدا در اختيـا        . م برداری مـی شـد     لاز نمای سمت راست في    , آن قرار داشت  
دو کارشناس واليبال فيلم اجرای     . کارشناسان واليبال برای نمره دهی به فرم اجرا قرار گرفت         
وضـعيت بـازو    , وضعيت آمـادگی  (آزمودنی ها را با توجه به فهرست ده ويژگی های فرم اجرا             

تماس دسـت   , حرکت ضربه زدن  , وضعيت پرتاب , حرکت پرتاب کردن به هوا    , هنگام سرويس 
انتقـال  , هماهنگی و تقارن زمانی بدن, ميزان چرخش تنه ,  پرتاب کننده  حرکت دست , با توپ 
 ۵نمره ای بين صـفر تـا        , به هر ضربه سرويسی که اجرا می شد       . تجزيه و تحليل کردند   ) وزن

توسط هر کارشناس تعلق می گرفت و ميانگين اين دو نمره برای هر اجرای نهايی منظور مـی                  
نمرة صفر برای   , ر در اجرای آزمودنی اصالً مشاهده نشود      اگر يکی از ويژگی های مورد نظ      . شد

ولـی  , اگر ويژگی مورد نظر در اجرای آزمودنی مشاهده شود. اين مورد در نظر گرفته می شود      
اگـر  , ۲نمـرة   , اگر به صورت صحيح ولی ضـعيف اجـرا شـود          , به صورت غيرصحيح نمرة يک    

نمرة ,  و اگر کامالً مطلوب اجرا شود      ۴اگر نزديک به اجرای مطلوب باشد       , ۳متوسط اجرا شود    
به اين ترتيب برای هر ويژگی يک نمره به دست می آيد که بـا جمـع   .  به آن تعلق می گيرد  ۵

  ). ۲۰(نمره های تمام ويژگی ها و تقسيم آن بر ده نمره فرم هر اجرا به دست می آيد 
فهرسـت  نمرة دقت اجرای هر آزمودنی پس از هر سرويس توسط محقـق بـا توجـه بـه                   

بدين منظور با تقسيم  زمين حريف به صورت طولی به نـواحی             . ارزشيابی دقت اجرا داده شد    
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 بـرای منطقـة    ۵امتيـاز   ). ۲۰( داده می شد     ۵به نقطة فرود توپ امتيازی بين صفر تا         , مختلف
 برای برخورد توپ ۳امتياز ,  برای فرود توپ به سمت راست و چپ منطقة وسط ۴امتياز  , وسط

 برای برخورد توپ به آنتن يا تور و فرود تـوپ بـه خـارج                ۲امتياز  , و فرود داخل زمين   به تور   
 در صورت نرسيدن توپ به تور و امتياز صفر برای پرتاب توپ به هوا و اکتساب                 ۱امتياز  , زمين

شايان ذکر است در اين تحقيق آزمودنی ها ملزم شدند          ). ۲۴(و نزدن ضربه در نظر گرفته شد        
  .تساب و آزمون يادداری بلندمدت از هر گونه تمرين و آموزش جانبی بپرهيزندبين مرحلة اک

  

  يافته های تحقيق نتايج و 
  . در اين بخش ابتدا يافته های توصيفی و سپس يافته های استنباطی ارائه می شود

ميانگين نمره های فرم و دقت اجـرای سـرويس در           , ۲ و   ۱يافته های توصيفی شکل های      
  . يادداری کوتاه مدت و يادداری بلندمدت را نشان می دهد, )تمرين (مراحل اکتساب
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کلی  متناوب   بی   ترکي

تمرين  
يادداری کوتاه مدت  
يادداری بلندمدت  

  
  توزيع ميانگين نمره های دقت اجرای سرويس در سه گروه آزمايشی . ۱شکل 
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کلی  متناوب   بی   ترکي

تمرين  
يادداری کوتاه مدت  
يادداری بلندمدت  

  
  اجرای سرويس در سه گروه آزمايشیفرم ن نمره های يتوزيع ميانگ. ۲شکل 

  يافته های استنباطی 

 و  فـرم ن نمره های    يق در مورد مقايسة ميانگ    در اين بخش نتايج آزمون فرضيه های تحقي       
يادداری کوتاه  مدت و يـادداری بلندمـدت در سـه        , دقت اجرای سرويس در مراحل اکتساب     

  :گروه آزمايشی به شرح زير ارائه می شود 
نتايج تحليل واريانس يک راهه برای بررسی تفاوت ميانگين نمرة دقت اجرای سرويس در              

 نشان داد تفاوت معنی داری بين دقت اجرای سرويس گـروه هـا         مرحلة اکتساب بين گروه ها    
   ).F , ۲۲/۰ = P = ۶۲/۱( وجود ندارد >P ۰۵/۰در سطح معنی داری 

نتايج تحليل واريانس يک راهه و آزمون پيگيری توکی برای بررسی تفاوت ميانگين نمـرة   
ـ         نـشان  ۲ و ۱ای دقت اجرای سرويس در مرحلة يادداری کوتاه مدت بين گروه ها در جدول ه

 تفاوت  P = ۰۱۵/۰ و   F = ۹۲/۴مقادير  ,  مشخص است  ۱همانطور که در جدول     . داده شده است  
 نـشان مـی     >P ۰۵/۰معنی داری را بين دقت اجرای سرويس گروه ها در سطح معنـی داری               

نشان مـی دهـد     ,  مالحظه می شود   ۲همچنين نتايج آزمون پيگيری توکی که در جدول         . دهد
, بـه عبـارت ديگـر     . اسـت  برای مشاهدة متناوب و مشاهدة ترکيبی معنی دار       که اين تفاوت    

بيـشتر  X⎯ =۲۷/۳ از گـروه مـشاهدة متنـاوب         X⎯ =۹۶/۳ميانگين نمره های گروه ترکيبی      
  .  است
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تحليل واريانس يک راهه برای بررسی تفاوت ميانگين نمرة دقت اجرای سرويس در مرحلة _۱جدول 
  يادداری کوتاه مدت

  معنی داری سطح F  ميانگين مجذورات  درجة آزادی  مجموع مجذورات  راتمنبع تغيي

  ۰۱۵/۰  ۹۲/۴  ۲۳/۱  ۲  ۴۶/۲  بين گروهی

      ۲۵/۰  ۲۷  ۷۶/۶  درون گروهی

        ۲۹  ۲۳/۹  کل 

  
  آزمون پيگيری توکی در مورد تفاوت ميانگين نمرة دقت اجرای سرويس در مرحلة يادداری _ ۲جدول 

  کوتاه مدت

  گروه ها  متغيروابسته
(i) 

 گروه ها
(j)  

 تفاوت ميانگين
(i-j)  

  خطای استاندارد
 سطح 

  معنی داری

  ۱۲/۰  ۲۲/۰  ۴۶/۰  مشاهدة متناوب  مشاهدة کلی

  دقت سرويس  ۰۱/۰  ۲۲/۰  ‐۶۹/۰*  مشاهدة ترکيبی  مشاهدة متناوب

  ۵۶/۰  ۲۲/۰  ۲۳/۰  مشاهدة کلی  مشاهدة ترکيبی

  

انگين نمرة دقت اجرای سرويس در      نتايج تحليل واريانس يک راهه برای بررسی تفاوت مي        
مرحلة يادداری بلندمدت بين گروه ها نشان داد که تفـاوت معنـی داری بـين دقـت اجـرای             

  ).P = ۰۵۸/۰ و F= ۱۷/۳( وجود ندارد >P ۰۵/۰سرويس گروه ها در سطح معنی داری 
ن نمرة نحوة اجـرای سـرويس در        ينتايج تحليل واريانس يک راهه نيز برای بررسی ميانگ        

رحلة اکتساب بين گروه های آزمايشی نشان داد که تفاوت معنی داری بـين نحـوة اجـرای                  م
  ).P = ۰۵۷/۰ و F = ۲/۳( وجود ندارد >P ۰۵/۰سرويس گروهها در سطح معنی داری 

نتايج تحليل واريانس يک راهه و آزمون پيگيری توکی برای بررسی تفاوت ميانگين نمـرة   
 نـشان   ۴ و   ۳ری کوتاه مدت بين گروه ها در جدول هـای           اجرای سرويس در مرحلة ياددا    فرم  

 تفـاوت   P = ۰۰۶/۰ و   F = ۲۸/۶مقادير  ,  نشان می دهد   ۳همانطور که جدول    . داده شده است  
.  نشان می دهد  >۰۵/۰Pمعنی داری را بين نحوة اجرای سرويس گروه ها در سطح معنی داری              

نشان می دهد که ايـن تفـاوت        ,  مالحظه می شود   ۴نتايج آزمون پيگيری توکی که در جدول        
ميـانگين نمـره هـای      , به عبارت ديگر  . برای گروه مشاهده متناوب و ترکيبی معنی دار است          

  .  بيشتر استX⎯ = ۹۷/۲از گروه مشاهدة متناوب X⎯= ۱۶/۴گروه ترکيبی 
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 اجرای سرويس در مرحلةفرم  تحليل واريانس يک راهه برای بررسی تفاوت ميانگين نمرة _ ۳جدول 
  يادداری کوتاه مدت

  معنی داری سطح F  ميانگين مجذورات  درجة آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغييرات

  ۰۰۶/۰  ۲۸/۶  ۶۲/۳  ۲  ۲۵/۷  بين گروهی

      ۵۸/۰  ۲۷  ۶/۱۵  درون گروهی

        ۲۹  ۸۸/۲۲  کل 

  
  آزمون پيگيری توکی در مورد تفاوت ميانگين نمره فرم اجرای سرويس در مرحلة يادداری _ ۴جدول 

  کوتاه مدت

  گروه ها  متغيروابسته
(i) 

 گروه ها
(j)  

 تفاوت ميانگين
(i-j)  

  خطای استاندارد
 سطح 

  معنی داری

  ۳۵/۰  ۳۴/۰  ۴۸/۰  مشاهدة متناوب  مشاهدة کلی

   سرويسفرم  ۰۰۴/۰  ۳۴/۰  ‐۱۹/۱*  مشاهدة ترکيبی  مشاهدة متناوب

  ۱۰۵/۰  ۳۴/۰  ۷۲/۰  مشاهدة کلی  مشاهدة ترکيبی

  

يک راهه و آزمون پيگيـری تـوکی را          به ترتيب نتايج تحليل واريانس       , ۶ و   ۵جدول های   
اجرای سرويس در مرحلة يادداری بلندمدت بين گروه        فرم  برای بررسی تفاوت ميانگين نمرة      

 P = ۰۰۲/۰ و   F = ۰۹/۸مقـادير   ,  مشخص است  ۵همان طور که در جدول      . ها نشان می دهند   
 نـشان   >P ۰۵/۰ گروه ها در سطح معنـی داری         تفاوت معنی داری را بين فرم اجرای سرويس       

 نشان می دهد که اين تفاوت بين گروه های          ۶نتايج آزمون پيگيری توکی در جدول       . می دهد 
. مشاهدة متناوب و ترکيبی و نيز گروه های مشاهدة ترکيبی و مشاهدة کلی معنی دار اسـت                

 = ۳/۳روه مـشاهدة کلـی       از گ  X⎯ = ۱۵/۴ميانگين نمره های گروه ترکيبی      , به عبارت ديگر  
⎯X ۸۴/۲ و گروه مشاهدة متناوب = ⎯Xبيشتر است  .  
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 اجرای سرويس در مرحلة فرم تحليل واريانس يک راهه برای بررسی تفاوت ميانگين نمرة _ ۵جدول 
  يادداری بلندمدت 

  معنی داری سطح F  ميانگين مجذورات  درجة آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغييرات

  ۰۰۲/۰  ۰۹/۸  ۳۸/۴  ۲  ۷۷/۸  بين گروهی

      ۵۴/۰  ۲۷  ۶۴/۱۴  درون گروهی

        ۲۹  ۴۱/۲۳  کل 

  
 اجرای سرويس در مرحلة يادداری  فرم آزمون پيگيری توکی در مورد تفاوت ميانگين نمرة_ ۶جدول 

  بلندمدت

  گروه ها  متغيروابسته
(i) 

 گروه ها
(j)  

 تفاوت ميانگين
(i-j)  

  خطای استاندارد
 سطح 

  معنی داری

  ۳۶/۰  ۳۳/۰  ۴۶/۰  مشاهدة متناوب  مشاهدة کلی

  يسفرم  سرو  ۰۰۱/۰  ۳۳/۰  ‐۳۱/۱*  مشاهدة ترکيبی  مشاهدة متناوب

  ۰۴۱/۰  ۳۳/۰  ۸۵/۰*  مشاهدة کلی  مشاهدة ترکيبی

  

  بحث و نتيجه گيری 
تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده نشان داد که استفاده از روش های مختلف يـادگيری                 

در کل دورة تمرين ايجاد     , ی در ميانگين دقت اجرای آزمودنی ها      مشاهده ای تفاوت معنی دار    
استفاده از روش های مختلف زمان بندی مشاهده و تمـرين بـه دقـت               , به عبارت ديگر  . نکرد

, )۲۰۰۰(اين نتيجه با نتايج تحقيقات ويکـس و همکـاران           . اجرای يکسانی در افراد منجر شد     
  ). ۲۱, ۱۶, ۲۴(ارد همخوانی د) ۱۹۶۱(و مک گوير ) ۱۹۷۵(لندرز 

 اجرای سرويس نيز در مرحلة اکتساب تفاوت معنی داری وجـود            فرمبين گروه ها از لحاظ      
در طول دورة آموزش هر چند افراد نمايش و تمـرين را بـا ترکيـب                , به عبارت ديگر  . نداشت

ايـن  . فرم و دقت اجرای تقريباً يکسانی را به نمـايش گذاشـتند           , متفاوتی دريافت می کردند   
هم خوان  ) ۲۰۰۳(و کاالپودا و همکاران     )۱۹۷۵(لندرز  , )۱۹۶۱(نتيجه با نتايج تحقيق مک گوير       

در تحقيـق ويکـس روش      ). ۱۵, ۲۴, ۱۶, ۲۱(دارد  نهمخوانی  ) ۲۰۰۰(و با نتيجه تحقيق ويکس      
در مرحلة يادداری کوتاه    . مشاهدة ترکيبی فرم اجرای بهتری نسبت به روش متناوب داشتند         
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. هدة ترکيبی ازگروه مشاهدة متناوب دقت بهتری در اجرای سرويس داشـت           مدت گروه مشا  
نظر به عدم تفاوت دقت گروه در مرحلة اکتساب اين اختالف ناشی از کاهش نمرة دقت بـرای                  

به نظـر   . گروه مشاهدة متناوب در مرحلة يادداری کوتاه مدت نسبت به مرحلة اکتساب است            
تناوبی در طول مرحلة تمرين همواره مشاهده دريافت        می رسد به دليل اين که گروه مشاهدة         

تـصوير  , می کرد و آزمودنی ها هر بار با ديدن نمايش مهارت سعی به انجام حرکت می کردند                
در غيـاب   . به نمايش وابسته شـدند    مناسبی از حرکت در ذهن خود ايجاد نکردند و به نوعی            

تگی آزمـودنی هـا بـه مـشاهده         نمايش ضعف فراخوانی حرکت از حافظه از يک طرف و وابس          
هنگام تمرين از سوی ديگر موجب شد تا اين گروه در مرحلة يادداری کوتاه مدت کـه ديگـر                   

دقـت اجـرای گـروه هـای        . نتوانند اجرای دقيقی داشته باشـد     , نمايشی دريافت نمی کردند   
 دقيقه در مرحلة يادداری کوتـاه مـدت نـسبت بـه             ۵کلی و ترکيبی پس از گذشت       مشاهدة  

افراد در اين گروه ها توانـستند سـطحی از    , به عبارت ديگر  . حلة اکتساب دچار تغيير نشد    مر
اين نتيجه با نتيجة تحقيق ويکس      . حفظ کنند , دقت را که در مرحلة تمرين کسب کرده بودند        

در تحقيق  ). ۱۴, ۲۴(همخوانی دارد   ) ۲۰۰۳(مغايرت و با نتايج تحقيق جنل و همکاران         ) ۲۰۰۰(
امتياز را در مقايسه با ديگر گروه ها در يادداری کوتـاه            شترين  يب گروه ترکيبی    )۲۰۰۰(ويکس  

همچنين اختالفی بين دقت اجرای گروه های آزمايشی در مرحلة يادداری           . مدت کسب کردند  
 و تمرين بـه     هيعنی استفاده از روش های مختلف زمان بندی مشاهد        , بلندمدت وجود نداشت  

با اين توضيحات می توان نتيجه گرفت کـه         . رای افراد منجر شد   دقت اجرای تقريباً يکسانی ب    
تنها تحـت تـأثير اسـتفاده از روش         , دقت  اجرای افراد به عنوان يکی از مالک های يادگيری          

به نظر می رسد هنگامی کـه دقـت اجـرای           . متناوب و ترکيبی قرار ندارد    , های مشاهدة کلی  
فـرا  ) ب فرايندهای شناختی و تصميم گيـری      اکتسا(حرکت از راه آموزش تا حد قابل قبولی         

اين نتيجـه بـا نتيجـة       . بهبود دقت اجرا پس از اين به تمرين بيشتر وابسته باشد          , گرفته شد 
مغـايرت دارد   ) ۲۰۰۴(همخوانی و با نتيجة تحقيق هيروس و همکـاران          ) ۲۰۰۰(تحقيق ويکس   

ملکرد بهتری نسبت بـه     گروه مشاهدة کلی ع   ) ۲۰۰۴(در تحقيق هيروس و همکاران      ). ۱۱, ۲۴(
  . ديگر گروه های مشاهده ای داشتند
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اجرای گروه های مشاهدة کلی و ترکيبی در مرحلة يادداری کوتاه مـدت نيـز بهبـود             فرم  
هر چند اين تفاوت ها معنـی       .  اجرای گروه مشاهدة متناوب کمی کاهش يافت       فرمولی  , يافت

يعنـی  , ه مشاهدة متناوب و ترکيبی شد     اری بين گرو  معنی د ولی سبب ايجاد اختالف     , دار نبود 
  نحوة اجرای سرويس گروه مشاهدة ترکيبی در مرحلـة يـادداری کوتـاه مـدت بـه صـورت                  

اسـتفاده از روش مـشاهدة      , بـه عبـارت ديگـر     .  از گروه مشاهدة متناوب بهتر بود      معنی داری  
يش بـرای   تصويری مناسب از حرکت را حتی پس از قطع نما         , ترکيبی افراد را قادر می ساخت     

ولی در گروه مـشاهدة تنـاوبی بـا قطـع نمـايش             , از حافظه بازخوانی کنند   , بهبود نحوة اجرا  
بـا  ) ۲۰۰۷(گرانـادوس و ولـف      . پيشرفت اجرا ادامه نداشت و حتی تا حدودی کـاهش يافـت           

بررسی تأثير تمرين هنگام مشاهدة ترکيبی نتيجه گرفتند که آزمودنی در مرحلـة تمـرين و                
نتيجة مذکور با نتايج تحقيق ويکس      ). ۱۰(کوتاه مدت عملکرد بهتری داشتند      آزمون يادداری   

  ).۶, ۴, ۲۴(همخوانی دارد ) ۲۰۰۵(و براکسما ) ۲۰۰۴(آرمانتير , )۲۰۰۰(
 اجرا در مرحلة يادداری بلندمدت برتری گـروه مـشاهدة           فرممقايسة ميانگين نمره های     

 توان نتيجه گرفت کـه روش مـشاهدة         پس می . ترکيبی را نسبت به دو گروه ديگر نشان داد        
 اجرای مهارت به عنوان يکی ديگر از مالک های يادگيری روشـی             فرمترکيبی برای يادگيری    

اين نتيجه بـا نتيجـة تحقيـق ويکـس          . مناسب تر است و حافظة پايدارتری را ايجاد می کند         
) ۲۰۰۴(کـاران   همخوان و با نتيجة تحقيـق هيـروس و هم         ) ۲۰۰۵(و بادتز و باالندرين     ) ۲۰۰۰(

در تحقيق ويکس روش های مشاهدة کلی و ترکيبی تأثير متفاوتی بر            ). ۱۱, ۶, ۲۴(مغاير است   
ولی در تحقيق هيروس و همکاران گروه مشاهدة کلی         , اجرای سرويس نداشتند  فرم  يادگيری  

در يادداری بلندمدت عملکرد بهتری داشتند و دانـشجويان دختـر و پـسر آزمـودنی هـای                  
با توجه به اينکه در روش مشاهدة ترکيبی آزمودنی ها در يادداری کوتاه مدت              . ندتحقيق بود 

ازايـن رو   ,  و دقت اجرای بهتری نسبت به دو گروه ديگر برخـوردار بودنـد             فرمو بلندمدت از    
پيشنهاد می شود مربيان ورزش با آموزش اين روش به پايداری يادگيری مهارت های حرکتی               

  . کمک کنند
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