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 31-44صص . ،1389 و زمستان پاييز. ،7شماره     شناسي ورزشي رفتار حركتي و روان

 
 

  اكتساب بر مشاهده طريق از آموزش مختلف روش سه ةمقايس

 ورزشي مهارت كي ادداريي و
 

  4سعيد كوثري، 3رغاميضمهدي دكتر ، 2نياپروانه شفيعدكتر ، 1فرزادملكي
   

  11/2/90 :تاريخ پذيرش مقاله    24/6/89 :تاريخ دريافت مقاله

  چكيده
 بـر  ايمشـاهده  آمـوزش  مختلـف  روش سـه  ةمقايس و تأثير بررسي تحقيق اين انجام از هدف

 51. اسـت  تجربـي  نيمـه  ،تحقيـق  روش. بـود  ژيمناسـتيك  بـاالنس  مهارت ادداريِي و اكتساب
 3 در سـاده  تصـادفي  روش بـه  و انتخاب، سال 24 تا 18 سني ميانگين با مبتدي پسر دانشجوي

مشـاهدة   يبـي ترك گـروه ) 3 و انيميشن مشاهدة مدل گروه) 2 زنده مدل مشاهدة گروه) 1: گروه
 بـه  زمـان  هـم  نيز كالمي هايآموزش ،مشاهدة مدل بر عالوه .گرفتند قرار انيميشن و زنده مدل

و  هفتـه  سه مدت به هاگروه از كي هر به مختص آموزش. شدمي ارائه گروه سه هر هايآزمودني
 بـار  10 كسـان ي طـور  به هاآزمودني ةهم ،آموزش جلسه هر از بعد. شد انجام جلسه سه هفته هر

 بعـد  سـاعت  48 و اكتسـاب  آزمـون  ،تمرين ةجلس آخرين از بعد. كردند اجرا را باالنس مهارت
 طـرح  نتـايج . شـد  انجام =05/0α سطح در ها داده تحليل و تجزيه. آمد عمل به ادداريي آزمون
 اجـراي  بهبـود  سـبب  داريمعنـي  طور به آموزشي روش سه هر كه داد نشان مكرر گيرياندازه
 يتفـاوت  راهـه  كي واريانس تحليل نتايج همچنين .شودمي ادداريي و اكتساب مراحل در مهارت
 گـروه  هـاي آزمودني كه يطور به داد نشان ادداريي و اكتساب مراحل در گروه سه ميان دارمعني
 داريمعنـي  طـور  بـه  ادداريي و اكتساب آزمون در) انيميشن و زنده مشاهدة مدل تركيب( سوم
 اجراي بين اما. كردند عمل) انيميشن مدل مشاهدة( دوم و) زنده مشاهدة مدل(ولا گروه از بهتر

با توجه به نتايج تحقيق به مربيـان  . نشد يافت دارمعني يتفاوت دوم و اول هايگروه هايآزمودني
مشـاهدة   تركيـب  از حركتـي،  هاي مهارت آموزش هنگامشود كه  پيشنهاد مين ورزشي او معلم
  .شودمي مهارت اجراي براي بهتري يادگيري به منجر كهكنند  استفاده شنانيمي و زنده مدل

  
 .كالمي آموزش انيميشن، مدل زنده، مدل اي،مشاهده يادگيري :فارسي هايواژهكليد

                                                                
                                                                                                                                            

     Email: Farzad.m1983@yahoo.com )نويسنده مسئول(  مربي دانشگاه شهيد چمران اهواز .1
 Email: pshafineya@yahoo.com  استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز .3و  2

 Email: mzarghami26@gmail.com  
   Email: saeedkosari@alumni.ut.ac.ir نشگاه تهرانكارشناس ارشد رفتار حركتي دا. 4
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  مقدمه
 افالطون چون باستان ونانياني به كمدست آموزنديم ديگران ةمشاهد راه از ها انسان كه باور اين
شـد  مـي  تبيين فرض اين با ايمشاهده ادگيريي متوالي، هاي قرن طول در. گرددبازمي ارسطو و

 بـه . دارد وجـود  كنندمي مشاهده ديگران در آنچهتقليد  براي ها انسان در طبيعي تمايل كي كه
 و بينـيم مـي  را هـا  آن رفتار پيامدهاي كنيم،مي مشاهده را ديگران رفتار ما 1زروالت و بندورا نظر
 از ادگيريي دانشمندان ،بيستم قرن شروع با). 3 و 1( كنيم تقليد ها آن رفتار از است ممكن بعداً

 طـور  بـه  روش ايـن ). 24 و13 ،5( كردند استفاده تحقيق براي اساسي عنوان بهرا  مشاهده طريق
شـده   اسـتفاده از آن  و مـؤثر  ورزش و بدنيتربيت هاي هارتم فراگيري در و پذيرفته ايگسترده

 مـورد  اطالعـاتي  منابع ،ايمشاهده يادگيري كه داد نشان تحقيقات نتايج). 26 و 20 ،16(است 
 مطالعاتش به توجه با بندورا). 28 و 27 ،18 ،12،14(آوردمي فراهم مهارت اكتساب برايرا  نياز

 رفتارهـاي  از خيلي كه كندمي بيان) 1986 و 1977 ،1962،1971( ايمشاهده ادگيريي ةدربار
 شكل رفتار ،كلي قوانين ةمشاهد طريق از. شودمي آموخته مدل كي به كردن نگاه طريق از فرد
 افـراد  دليـل  همـين  بـه . شـوند مي رفتار راهنماي و كدگذاري اطالعات اين آينده در و گيردمي
 بايـد  كاري چه كه بياموزند رفتاري، هر انجام از قبل ،مدل كي به كردن نگاه طريق از توانند مي

). 11 و 10 ،9 ،8( كننـد  جـويي  صرفه تالش و زماندر  بود خواهند قادر نتيجه در و دهند انجام
 نمـايش  اطالعـات  اساس بر مهارت و دانش بردن باال طريق از آموزش ظرفيت طريق بدين پس
  . رودمي باال ديگران توسط شده داده
 قبيل از گوناگون هاي روش به را آن توانمي كه است اين ايمشاهده ادگيريي ةبالقو فوايد از ديگر يكي

 و فيلم  و،ئويد مثل گوناگون ليوسا از استفاده و) بازي هم و مربي( مختلف يها مدل از استفاده
 و زيونيتلوي هاي مدل كه داد نشان) 1979( 2همكاران و فلتز تحقيق كه طوري هب كرد اجرا كامپيوتر
 است مفيد كننده مشاهده براي زنده يها مدل ةانداز به) تحقيق اين در انيميشني مدل مانند( نمادين

 5رولند از نقل به) (1988( 4ريو و ماريسون )2002( 3همكاران و نولي گوادگ تحقيق نتايج ).15(
 حركتي هايارتمه ادگيريي بر اتتأثير تعيين براي بصري و كالمي هاينمايش بررسي در) 2005
 و 16( كردند كسب بهتري امتيازات كالمي آموزش با مقايسه در ويدئويي آموزش گروه كه داد نشان

                                                                                                                                            
1. Bandura & Waltz 
2. Feltz et al 
3. Guadagnoli et al 
4. Morrison & Reeve  
5. Roland 
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 مهارت يادگيري بر مشاهده و تمرين- مشاهده عملي، تمرين روش سه تأثير) 1387( قادري ).21
 هايمحيط در ها گروه. كرد بررسي را سال 15- 18 سني ةرد آموز دانش نفر 40 در) كشتي( پيچك پيچ

 بعد، روز هفت و اكتساب آزمون دهم، ةجلس پايان در. كردند تمرين جلسه 10 مدت به مجزا تمريني
 آزمون پس تا آزمون پيش از را دار معني يتفاوت تحقيق گروهيِدرون نتايج. آمد عمل به يادداري آزمون

 مهارت اجراي در دارمعني يپيشرفت بسب روش سه هر كه يطور به داد نشان يادداري و اكتساب در
نمايش فيلم بر ميزان يادگيري مهارت شوت  تأثيردر تحقيقي به بررسي  )1378(صادقي  ).4( شدند

را در دو گروه كنترل و گروه تجربي قرار  ها آن آموز دوم و سوم دبيرستان پرداخت ودانش 60هندبال 
، و )روش سنتي(شد طريق معلم ارائه مي هاي شفاهي ازبه اين صورت كه در گروه كنترل آموزش ،داد

شد اي در هر جلسه ارائه ميدقيقه 20هاي الزم از طريق معلم به همراه نمايش در گروه تجربي آموزش
هاي گروه تركيبي در نتايج نشان داد كه آزمودني. اجراي طرح يك ماه طول كشيد). گروه تركيبي(

 تمرين اثرات) 2007( زادهشفيع). 2( داشتند ردا معني ييادگيري مهارت شوت هندبال پيشرفت
 48 منظور همين به. كرد بررسي دارت پرتاب يادگيري و 2خودكارايي بر را 1جنسيت و اي مشاهده
 درها  آن. كرد تقسيم "اي مشاهده و فيزيكي تمرين" گروه دو به را بدني تربيت مبتدي پسر و دختر
 نشان نتايج. كردند تمرين را آزمون 6 و 6 و 60 ترتيب به الانتق و يادداري يها آزمون و اكتساب ةمرحل
 خوبي به ،مهارت يك يادگيري و كسب به منجر تواند مي خودكارايي نقش دليل به مشاهدة مدل داد

 بر را سازي مدل مختلف نوع دو تأثير) 2002( همكاران و زتو همچنين). 25( شود مهارت آن اجراي
 دختر 52 و پسر 36 در را) سرويس زدن ضربه - 2 ايستادن - 1( اليبالو مهارت دو يادداري و اكتساب

 جلسه 8( يكسان گروه دو هر براي تمريني روش. بود سال 7/11 ها آن سن ميانگين كه بررسي كردند 
از  را خودشان اجراي گروه دومين و ماهر مدل توسط مهارت اجراي  گروه يك. بود) مهارت هر براي
 ،نتايج. شدمي ارائه ويدئو طريق از شفاهي توضيح گروه دو هر در. كردندمي مشاهده ويدئو طريق
 سرويس اجراي فرم براي يادداري و اكتساب در آزمون پس تا آزمون پيش از را دار يمعن يتفاوت

 مهارت در بهتري امتيازات) اول گروه( نمايش گروه همچنين. داد نشان زدن ضربه و) ايستادن(
 در دار معني ياختالف سرويس زدن ضربه براي. آوردند دست به ادداريي و آزمون پس هنگام به ايستادن

 و اتينزا ).31( كرد عمل بهتر نمايش گروه ادداريي آزمون در ولي ،نداشت وجود هاگروه بين آزمونپس
 بررسي تنيس سرويس دررا  سال 12 تا 9 تنيس بازيكنان روي ويدئويي مدل تأثير) 1998( همكاران
 اختالف. شدند مقايسه جسماني تمرين همراه به ويدئويي مدل گروه با جسماني تمرين گروه. كردند
 سرويس انحراف ةدرج در دار معني ياختالف كه كه داد نشان هاگروه بين آزمونپس و آزمونپيش

                                                                                                                                            
1. gender 
2. self-efficacy 
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 دار معني يپيشرفت سرويس تكنيك در جسماني تمرين و ويدئويي مدل گروه يها آزمودني. دارد وجود
 بسكتباليست زن و مرد 10 آزاد پرتاب اجراي بر را ايمشاهده مدل تأثير) 1990( ملودي). 6( اشتندد

 6را  خودشان آميزموفقيت اجراي دقيقه 5 مدت به هاآزمودني از كي هر كه صورت اين به كرد بررسي
 بهبود هازمودنيآ پرتاب درصد كه داد نشان نتايج ؛كردندمي مشاهده ويدئو طريق از هفته دو در بار
 10 .كرد بررسي داشتند جسمي ناتواني كه شناگراني بر را خودمدلي تأثير) 1989( اسكرابا). 19( افتي

 و كردند مي دريافت كالمي دستورالعمل فقط اول گروه هايآزمودني شدند، تقسيم گروه دو به شناگر
 ويدئو طريق از را خود اجراي يقهدق دو مدت به كالمي دستورالعمل بر عالوه دوم گروه هايآزمودني
 يها آزمودني كه داد نشان نتايج. شد انجام هفته در روز سه و هفته 5 مدت به آموزش. كردند مشاهده

  ).22( داشتند دار معني يپيشرفت حركت كيفيت و قدرت سرعت، ، اجرا در دوم گروه
 مربيـان  كـه اسـت   ادگيرييـ  فرآينـد  در مؤثر عوامل ترين مهم از يكي مهارت 1نمايش ،بنابراين
 كوتـاه  زمـان  يـك  در فراگيـر  بـه  اطالعـات  انتقـال  منظور به آن از بدني تربيت معلمان و ورزش

 مقـاالت  ويـدئويي  نمـايش  و زنـده  الگـوي  ةوسـيل  بـه  مهارت نماش ةدربار گرچه .كنند استفاده
 كـه  شـود  ارائـه  روشـي  چه به و چگونه نمايش اينكه مورد در ولي ،دارد وجود بسياري تحقيقي
 مـورد  در اينكـه  ضـمن . اسـت  نگرفتـه  صـورت  زيـادي  تحقيقـات  شود بهتري يادگيري موجب
 صـورت  اندكي بسيار تحقيقات ستها مهارت آموزش در جديد روش كي كه انيميشن يها مدل

 هـم  سـر  پشت و جداگانه  ابتدا صورت، سه به را مهارت اجراي انيميشن يها مدل است، گرفته
 طبيعـي  اجـراي  ،انتهـا  در و آهسـته  اجـراي  سـپس  ،)مهـارت  اجراي فمختل مراحل كدگذاري(

 كدگذاري كه اعمالي داد نشان) 1987( ويس) 1983(2كلينت و ويس تحقيق. دهند مي نمايش
 لذا ،)29 و 30( كندمي ترساده را ها آن يابقا و پايدارتر و تر قوي را اكتسابي هاي پاسخ شوندمي
 مـدل ( نمـايش  و شـفاهي  هـاي  آموزش از مهارت كي گيريادي براي كه آموزشي كالس كي در

 برگـزار  ترآكـار  و نمايش شدن واقع مؤثر براي شودمي استفاده) انيميشن اي ويدئويي مدل زنده،
 بهترين كه كرد ارائه روش كدام به را نمايش كرد؟ عمل بايد طريق چه به آموزشي كالس كردن
 گونـاگون  روش سـه  ةمقايسـ  و تأثير بررسي حاضر تحقيق از هدف ؟باشد داشته بر در را نتيجه

  . است ژيمناستيك باالنس مهارت 4يادداري و 3اكتساب بر مشاهده طريق از آموزش
  

                                                                                                                                            
1. demonstration 
2. Weiss & Klint 
3. acquisition 
4. retention  
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  پژوهش شناسيروش
 اهـواز  چمـران  شـهيد  دانشـگاه  پسر دانشجويان كل را تحقيق اين جامعة آماري: جامعة آماري

 كـامالً  باالنس مهارت سطح نظر از و كرده انتخاب را عمومي بدني تربيت واحد كهدادند  تشكيل
  ).=450N( نداشتند ژيمناستيك حركتي هاي مهارت از تخصصي دانش هيچ يعني بودند مبتدي
 سـني  ميـانگين  كهشدند  انتخاب نفر 60 تصادفي طور به نظر مورد ةجامع بين از: آماري ةنمون
 سـازي  همسان از سپ. بودند اربرخورد كامل جسماني سالمت از و بود سال 24 تا 18 بين ها آن
 شـامل  نفـره  20 گـروه  3 در تصادفي تقسيم روش به ها آزمودني ،آزمون پيش امتيازات اساس بر

 مدل و زنده مشاهدة مدل تركيبي گروه و انيميشن مشاهدة مدل گروه زنده، مشاهدة مدل گروه
 و دوم اول، گـروه  از ،هـا آزمودني غيبت دليل به تحقيق انجام حين در اما گرفتند، قرار انيميشن

  .شد كاسته نفر 2 و 4 ، 3 ترتيب به سوم
 كـه  بـود  صـورت  ايـن  بـه  هاآزمودني به ايمشاهده مدل ةارائ هايروش: سازي مدل چگونگي

-آزمـودني  و كردنـد  مشاهده زنده صورت به را ماهر ورزشكار مدل اجراي اول گروه هاييآزمودن
 كردنـد،  مشاهده شده ساخته انيميشن صورت به كه را ماهر ورزشكار مدل اجراي دوم گروه هاي

 مشاهده را انيميشن مدل اجراي هم و زنده مدل اجراي هم) تركيبي( سوم گروه هايآزمودني و
 به مربي توسط كالمي هايآموزش ،مدل نمايش با زمان هم ،روش سه هر در اينكه ضمن ،كردند

 انيميشـني  ةشـد  ساخته مدل كي انيميشن دلم كه است ذكر به الزم. شد مي ارائه هاآزمودني
 ،تحقيـق  ايـن  در كـه  داد آموزش طريق اين از توان مي را ژيمناستيك يها مهارت تمام كه است

 داده نمـايش   گروه اين يها آزمودني براي ويدئوپروژوكتور طريق از ژيمناستيك حركتي مهارت
 را مهارت اجراي و ستها رتمها آموزش در جديد روش كي انيميشن يها مدل اينكه ضمن .شد
 بـاالنس  مهـارت  تحقيق اين در( مرحله به مرحله اي جداگانه -1 :دهند مي نمايش صورت سه به
  .مهارت طبيعي اجراي انتها در  -3 آهسته اجراي -2 شد، داده نمايش جداگانه ةمرحل 9 در

  گيري اندازه ابزار
 تحقيق در شركت براي كننده شركت رضايت ةدهند نشان فرم اين: ورزشكاران رضايت فرم .1

  .است
 از هـا  آزمودني اجراي امتياز گيري اندازه براي: باالنس مهات اجراي امتياز اي حركتي امتياز .2

 بـر  امتيازات كه شد استفاده استان ژيمناستيك هيئت در الملليبين و ملي داوران قضاوت
 هاآزمودني به داوران توسط ژيمناستيك المللي بين فدراسيون امتيازگذاري مقررات اساس
 10 بـاالنس  مهـارت  اجراي بار هر براي كه بود صورت اين به امتيازگذاري ةنحو. شد داده

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

 1389 و زمستان پاييز، 7شماره  شناسي ورزشي كتي و روانرفتار حر  36

 از كيـ  هـر  امتيـاز  عنـوان  بـه  داور سـه  امتيـازات  ميـانگين  و شدمي گرفته نظر در امتياز
 ركسـ  ميزان اينكه ضمن. شدمي گرفته نظر در باالنس مهارت اجراي بار هر در هاآزمودني
 تناسب و فاحش و متوسط جزئي، اشتباهات و ها لغزش خطاها، گوناگون انواع براي جريمه
 مطابق مشابه و كساني يميجرا. شود مي معين استاندارد حد به نسبت بدني انحراف ميزان

 بـراي ( بدن اي پاها ها، دست در خميدگي مثل حركت يياجرا لغزش و خطا نوع اي شدت با
  .شود مي كسر) نوبت هر
 ةمرحلـ  چهـار  طـي  گـروه،  سـه  بـا  ميـداني  صورت به كه است تجربي نيمه ،تحقيق روش :روش
   .است گرفته انجام يادداري آزمون و آزمون پس اكتساب، ةمرحل آزمون،  پيش
 و نيـز  آزمـايش  هـدف  و ماهيـت  بـه  مربوط يها دستورالعمل ابتدا ،مرحله اين در :آزمونپيش

 هر. شد ارائه ها آزمودني ةهم به نگيرد قرار تأثير تحت تايجن كه يطور به تحقيق اجراي چگونگي
 وشـد   ارزيـابي  داوران توسـط  اجرا نوبت هر امتياز كه كرد اجرا را باالنس مهارت بار 6 آزمودني
 هاآزمودني از يك هر مهارت اجراي امتياز عنوان به باالنس مهارت اجراي بار 6 امتيازات ميانگين

  .  شد گرفته نظر در آزمون پيش ةمرحل در
 جلسـه  سـه  هفتـه  هـر  هفتـه،  سـه  مدت به آزمايشي گروه سه مرحله اين در: اكتساب ةمرحل

 10 مـدت  بـه  ،ادامـه  در ،كردند مي گرم دقيقه 15 تا 10 جلسه هر در ابتداها  آن. ديدند آموزش
 روهگ هر سپس و نمودند دريافت را گروه همان ةويژ ايمشاهده آموزش جداگانه صورت به دقيقه

 اين به بود كساني ها گروه ةهم براي فيزيكي تمرين .پرداختند باالنس مهارت فيزيكي تمرين به
 پـنج  در. كردنـد مـي  تمرين را باالنس مهارت اجراي بار 10 ،آموزش جلسه هر از بعد كه صورت
 ياجرا 5 در ادامه در و استراحت دقيقه 5 سپس استراحت، ثانيه 30 اجرا بار هر بين اول اجراي
 فيزيكـي  تمـرين  كلـي  طـور  بـه . گرفـت  مـي  انجـام  اسـتراحت  ثانيه 30 اجرا بار هر بين نيز دوم

 10 جلسـه  هـر ( تمرينـي  كوشـش  90،آمـوزش  جلسـه  9 در كـه  بود صورت اين به ها آزمودني
و  زنـده  مـدل  دقيقه 5 تركيبي گروه يها آزمودني كه است ذكر به الزم. دادند انجام را) كوشش
  .كردند مي مشاهده را نيميشنا مدل دقيقه 5 سپس
 ايـن  به آمد عمل به اكتساب آزمون ،تمرين ةجلس آخرين از پس ساعت كي حدود :آزمون پس

 امتيازات كه كردند اجرا را باالنس مهارت بار 6آزمايشي گروه سه در  هاآزمودني ةهمكه  صورت
 ةمرحلـ  در هـا مـودني آز از يـك  هـر  مهـارت  اجـراي  امتيـاز  عنوان به باالنس مهارت اجراي بار 6

 انجـام  اسـتراحت  ثانيـه  30 مهـارت  اجـراي  بار هر بين نيز اينجا در. شد گرفته نظر در اكتساب
  .گرفت مي
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 صـورت  اين به آمد عمل به ادداريي آزمون ،اكتساب ةمرحل از بعد ساعت 48: يادداري آزمون
 بـار  6 امتيـازات  كه دندكر اجرا را باالنس مهارت بار 6 آزمايشي يها گروه يهاآزمودني ةهم كه

 در يـادداري  ةمرحل در هاآزمودني از يك هر مهارت اجراي امتياز عنوان به باالنس مهارت اجراي
  .گرفت مي انجام استراحت ثانيه 30 مهارت اجراي بار هر بين نيز اينجا در. شد گرفته نظر

 معيار انحراف گين،ميان شامل مركزي هايشاخص از هاداده تحليل و تجزيه براي: آماري روش
 روش و مكـرر  هـاي گيـري اندازه آزمون مانند استنباطي آمار از همچنين. شد استفاده فراواني و

 تحليـل  آمـاري  روش از همچنين ،)گروهي درون( گروه هر هاينمره ةمقايس براي LSD پيگيري
) گروهـي  بـرون ( هـا گروه بين تفاوت دادن نشان براي TUKY پيگيري روش و راهه يك واريانس
 اسـتفاده  با هاداده تحليل و تجزيه.  بود >P 05/0 تحقيق اين در داريمعني سطح. شد استفاده

 ،WORD افـزار  نـرم  توسـط  نمودارهـا  و جـداول  ترسـيم  و 16 ةنسـخ  SPSS آمـاري  افزارنرم از
EXCELL  شد انجام 2007 ةنسخ.  

  پژوهش هاييافته
  .است شده خالصه 1 جدول در هاداده آماري توصيف از آمده دست به نتايج

  

   آزمايشي گروه سه هر در باالنس مهارت اجراي در هاآزمودني معيار انحراف و ميانگين. 1 جدول
  آزمون مختلف مراحل در

  ها آماره
 هاگروه

 فراواني
آزمونپيش  يادداري اكتساب 

انحراف ميانگين
 انحراف ميانگين معيار

 انحراف ميانگين معيار
 معيار

75/0 17 زندهة مدلمشاهد  43/0  64/4  17/1  01/3  19/1  
مشاهدة مدل
 انيميشن

16 68/0  41/0  54/4  30/1  20/3  86/0  

مشاهدة مدل تركيب
 انيميشن و زنده

18 73/0  35/0  31/6  07/1  30/4  48/1  

  
 و آزمـون  پـس  بـا  آزمـون پـيش ( آزمون، مختلف مراحل در گروهي درون امتيازهاي ةمقايس براي

 جدول در آن نتايج كه شد استفاده مكرر گيرياندازه با گروهيدرون واريانس تحليل از) ادداريي
  .است شده ارائه 2
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   امتيازهاي تفاوت بررسي براي مكرر گيري اندازه با گروهي درون واريانس تحليل نتايج.  2 جدول
  آموزشي روش سه هر در مختلف مراحل

 هاگروه
 هاشاخص

 تغييرات منبع
مجموع
 راتمجذو

 درجه
 آزادي

 ميانگين
 مجذورات

F 
  سطح
 داري معني

 زنده مشاهدة مدل
 001/0 89/120 11/65 2 22/130 عامل
 − − 53/0 32 23/17 خطا

 مشاهدة مدل
 انيميشن

 001/0 51/155 41/61 2 82/122 عامل
 − − 39/0 30 84/11 خطا

 مشاهدة مدل تركيب
 انيميشن و زنده

 001/0 09/251 17/145 2 34/290 عامل
 − − 57/0 34 65/19 خطا

  

 مشـاهدة مـدل   زنـده،  مشـاهدة مـدل   گروه سه هر در است مشخص 2 جدول در كه طور همان
 آزمـون  ةآمـار  بـه  توجـه  بـا  ترتيـب  بـه  ،انيميشـن  و زنـده  مشـاهدة مـدل   تركيـب  و انيميشن

)89/120=F 001/0و=p(، )51/155=F 001/0و=p (و )09/251=F 001/0و=p( دار نيمع يتفاوت 
 ادداريي و آزمون پس با آزمونپيش مراحل امتيازات بين يعني شد، يافت گروهي درون عوامل در

 از آموزشـي  روش سـه  هـر  در گروهـي  درون يهـا  تفاوت جايگاه بررسي براي .دارد وجود تفاوت
  .است شده ارائه 3 جدول در آن نتايج كه شد استفاده LSD پيگيري آزمون

  
  گروهي درون يها تفاوت جايگاه بررسي براي LSD روش به پيگيري نآزمو نتايج.  3 جدول

  آموزشي روش سه هر در 
 j عامل i عامل هاگروه

 تفاوت
 j-i ها ميانگين

خطاي
 استاندارد

 سطح
 داري معني

 زنده مشاهدة مدل
 *    001/0 20/0 89/3 آزمونپس آزمونپيش
 *    001/0 24/0 26/2 يادداري آزمونپيش

 ة مدلمشاهد
 انيميشن

 *    001/0 19/0 58/3 آزمونپس آزمونپيش
 *    001/0 22/0 51/2 يادداري آزمونپيش

 مشاهدة مدل تركيب
 انيميشن و زنده

 *    001/0 29/0 58/5 آزمونپس آزمونپيش
 *    001/0 31/0 69/3 يادداري آزمونپيش

  
 در هـا آزمودني اجراي بين ،آموزشي گروه سه هر در شودمي مشاهده 3 جدول در كه طور همان
 روش سـه  هـر  كـه  يطور به دارد وجود تفاوت ادداريي و آزمون پس ةمرحل با آزمونپيش ةمرحل

  .دادند نشان باالنس مهارت اجراي در را )=05/0α( دارمعني يپيشرفت آموزشي
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 استفاده راههكي انسواري تحليل از آزمون پس ةمرحل در هاگروه بين تفاوت دادن نشانمنظور  به
 و آزمـون  پـيش  امتيـازات  تفاضـل  ،آزمـون  پـيش  اتتـأثير  بردن بين از براي مرحله اين در. شد
 در كـه  شد مشخص )=P=69/19F ,001/0( آزمون ةآمار به توجه با كه شد مقايسه آزمون پس
 مشـخص  بـراي  .شـد  افـت ي دارمعنـي  يتفـاوت  مهارت اجراي در هاگروه بين ،آزمون پس ةمرحل

 از حاصل نتايج كه شد استفاده TUKY پيگيري آزمون از گروهي برون يها تفاوت جايگاه نمودن
  .است شده ارائه 4 جدول در آن

  
 مرحله در گروهي بين يها تفاوت جايگاه بررسي براي توكي روش به پيگيري آزمون نتايج. 4 جدول

  آزمون پس

i j j-i 
خطاي

 استاندارد
سطح
 داري معني

 باال حد پايين حد

 مشاهدة مدل
 زنده

 74/0 -81/0 99/0 32/0 -03/0 انيميشن مشاهدة مدل
 مشاهدة مدل تركيب
 انيميشن و زنده

68/1 31/0 001/0   * 92/0 44/2 

 مشاهدة مدل
 انيميشن

 مشاهدة مدل تركيب
 انيميشن و زنده

72/1 31/0 001/0   * 95/0 49/2 

  
 بـين  كـه  داد نشـان  TUKY گيـري پـي  آزمون نتايج شودمي مشاهده 4جدول در كه طور همان

 دوم گروه و) زنده مشاهدة مدل( اول گروه هايآزمودني باالنس مهارت اجراي امتيازات ميانگين
 و اول گـروه  هايآزمودني امتيازات بين اما نشد، يافت دار معني يتفاوت) انيميشن مشاهدة مدل(
 يطـور  به شد يافت دار معني يتفاوت) يشنانيم و زنده مشاهدة مدل تركيب( سوم گروه با دوم و

 و اول گـروه  هـاي آزمـودني  از بهتـر  داريمعني طور به مرحله اين در سوم گروه هايآزمودني كه
 . كردند عمل دوم
 واريـانس  تحليـل  از اددارييـ  ةمرحلـ  در) گروهـي  بـرون ( هـا گـروه  بين تفاوت دادن نشان براي

 امتيـازات  تفاضل ،آزمون پيش اتتأثير بردن بين از رايب نيز مرحله اين در. شد استفاده راهه كي
 )=P=58/8F ,001/0( آزمـون  ةآمـار  بـه  توجـه  بـا  كه شد مقايسه ادداريي آزمون و آزمون پيش

. شـد  افـت ي دارمعنـي  يتفـاوت  مهارت اجراي در هاگروه بين ادداريي ةمرحل در كه شد مشخص
 كـه  شـد  استفاده TUKY پيگيري آزمون از گروهي بين يها تفاوت جايگاه نمودن مشخص براي
  .است شده ارائه 5 جدول در آن از حاصل نتايج
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 ةمرحل در ها گروه بين تفاوت جايگاه بررسي براي توكي روش به پيگيري آزمون نتايج.  5 جدول
  ادداريي

i j j-i 
خطاي

 استاندارد
سطح
 داري معني

 باال حد پايين حد

 مشاهدة مدل
 زنده

 17/1 - 66/0 78/0 38/0 25/0  نانيميش مشاهدة مدل

مشاهدة مدل تركيب
 انيميشن و زنده

42/1 36/0 001/0  * 53/0 32/2 

 مشاهدة مدل
 انيميشن

مشاهدة مدل تركيب
  انيميشن و زنده

17/1 37/0 008/0   * 27/0 18/2 

  
 بـين  كـه  داد نشـان  TUKY گيـري پي آزمون نتايج شودمي مشاهده 5 جدول در كه طور همان

 دوم گروه و) زنده مشاهدة مدل( اول گروه هايآزمودني باالنس مهارت اجراي امتيازات انگينمي
 و اول گـروه  هايآزمودني امتيازات بين اما نشد، يافت دار معني يتفاوت) انيميشن مشاهدة مدل(

 نتـايج  ايـن . شد يافت دار معني يتفاوت) انيميشن و زنده مشاهدة مدل تركيب( سوم گروه با دوم
 هـاي آزمودني از بهتر داريمعني طور به نيز يادداري ةمرحل در سوم گروه هايآزمودني داد نشان
 . كردند عمل دوم و اول گروه

  گيرينتيجه و بحث
 مشـاهدة مـدل   زنـده،  مشـاهدة مـدل   روش سـه  هر كه داد نشان تحقيق اين در هاآزمون نتايج

 و اكتسـاب  ةمرحل در باالنس مهارت جرايا در انيميشن و زنده مشاهدة مدل تركيب و انيميشن
 روش نـوع  سـه  هـر  يعنـي  كردنـد  عمـل  آزمـون پيش ةمرحل از بهتر داريمعني طور به يادداري
  .شدند يادداري و اكتساب مراحل در باالنس مهارت اجراي در دارمعني يپيشرفت باعث آموزشي

 نظـر  مورد مهارت يادداري و اكتساب بر زنده مشاهدة مدل اثر خصوص در تحقيق اين يها يافته
 و زتو نتايج از بخشيو ) 2007( زاده، شفيع)1378(صادقي  ،)1387(قادري تحقيق هايافتهي با

 و) 2000( رايـت  و بلـك  هـاي افتهي با ولي ،)31 و 25 ،2 ،4(است خوان  هم)  2002( همكاران
 تفاوت به توانمي را هايافته اين مغايرت علت). 23 و 13( دارد مغايرت) 1993( هند و سايداوي

 قـرار  نظـر  مد را خطا شناسايي در تسهيل ،محققان اين اينكه بر عالوه  داد نسبت تكليف نوع در
  . بودند داده
 مـورد  مهارت ادداريي و اكتساب بر انيميشن مشاهدة مدل اثر خصوص در تحقيق اين يها يافته
 يخـوان  هـم ) 1989( اسـكرابا  و) 1990( ملـودي  ،)1998( همكاران و اتينزا تحقيق نتايج با نظر
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 مغاير) 2000( همكاران و شي و) 2007( پاي و تيبت تحقيق نتايج با اما ،)22 و 19 ،6( داشت
 زماني ةدور و آموزشي مهارت نوع در تفاوت به توانمي را مغايرت احتمالي علت ،)26 و 7(است 

 و زنـده  مـدل  مشـاهدة  تركيـب  كـه  يافته اين مورد در .داد نسبت تمرين تكرار تعداد و آموزش
  . نشد يافت مشابه يتحقيق دارد، تأثير حركتي مهارت يادداري و اكتساب بر انيميشن

 سـوم  گروه هايآزمودني اجرايكه  داد نشان يادداري و اكتساب آزمون در هاگروه ةمقايس نتايج
 اول هـاي گـروه  زا بهتـر  داريمعنـي  طـور  بـه  انيميشن و زنده مشاهدة مدل تركيبي گروه يعني

 اول گـروه  هايآزمودني اجراي بين اما ،بود) انيميشن مشاهدة مدل( دوم و) زنده مشاهدة مدل(
 و) 2002( همكـاران  و زتـو  تحقيق نتايج با تحقيق اين نتايج. نشد افتي دارمعني يتفاوت دوم و

 او. است مغاير )2000( هوانگ تحقيق با اما ،)15 و 31(است  خوان هم) 1979( همكاران و فلتز
 آزمـايش  هنگـام  حركتـي  مهـارت  كيـ  عملكرد در مدل نمايش راهبردهاي و گروهي يادگيري
 هايشـان  توانـايي  بـودن  پـايين  ايـ  بـاال  سطح لحاظ از آموز دانش 120 و كرد بررسي را ويدئويي

 در كننـدگان  شـركت . گرفتنـد  جاي آزمايشي گروه سه در تصادفي صورت به و شدند بندي طبقه
 داد نشـان  نتايج. شد گرفته ها آن از آزمون پس كي سپس و كردند شركت پايه گلف سكال كي

 گروهي با مقايسه در بودند كرده مشاهده را ويدئويي و) زنده( ايواقعه مدل كه كنندگاني شركت
 احتمـاالً  .)17( نداشـتند  دار معنـي  يتفـاوت در عمل  بودند ديده را مدل ويدئو طريق از فقط كه

 سـطح  اي تكليف پيچيدگي و تازگي عنيي تكليف هاي ويژگيبه  مربوط تحقيق اين تمغاير علت
  . باشد بررسي مورد هايآزمودني مهارت

 بـا  طريـق  ايـن  از آمـده  دست به نتايج بودن خوان هم و تحقيق اين نتايج به نظري ديدگاه از اگر
 وسـاطت  ةنظريـ يعنـي   )1986( بانـدورا  ةنظريـ  به توانمي كنيم نگاه شده ذكر تحقيقات نتايج

 اظهار كه كرد رجوع شناختي سمبليك بازنمايي تئوري عنيي) 1961( شفيلد تئوري و شناختي
 طـور  بـه  توانـد مـي  كنـد  توجـه  آن به و مشاهده را حركتي مهارت كي شخص هنگامي داشتند

 ةبرنامـ  ،مـدل  آن حركـت  اجـراي  هنگـام  و آورد وجـود  بـه  شناختي ةبرنام مدل كي سمبليك
 بـراي  حركتـي  مهـارت  نمـايش  بنـابراين  .كند تنظيم را حركت اجراي و آورد ادي به را شناختي
 توجـه  بـا  همچنين. بگيرد ادي را حركت اجراي اكتسابي هايمجموعه تا كافيست كننده مشاهده

 مدل آمدن وجود به باعث ها روش از كي هر چون تحقيق، اين در مختلف آموزشي روش نوع به
 را آمـده  وجود به متفاوت شناختي تصور اي نمايش لذا اندشده متفاوتي يشناخت شناختي ةبرنام
  ).9و11( كرد عنوان باالنس مهارت بهبود بر ها روش اين اثر بودن متفاوت علت توانمي

 مشـاهدة مـدل   گـروه  ضعيف اجراي رسدمي نظر آمده در اين تحقيق به دست با توجه به نتايج به
 اين به و يادداري اكتساب مراحل شن نسبت به گروه تركيبي درانيمي مشاهدة مدلو گروه  زنده
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گروه تركيبي  در توليد حركت براي الزم هايفرآيند همچنين و آمده دست به دانش كه باشد دليل
تنهـا   از طريـق  آمـده  دست به دانش از بيشتر و مفيدتر ويژه طور بهزنده و انيميشن  مشاهدة مدل
 آمـوزش  هنگـام  دهـد كـه  اين نشان مي .انيميشن است ة مدلمشاهدزنده يا تنها  مشاهدة مدل

-مـي  منجـر  بهتر يادگيري به انيميشن و زنده مدل مشاهدة تركيب مشاهده، طريق از ها مهارت
 بر عالوه ،حركتي هاي مهارت آموزش هنگام شودمي پيشنهاد نامعلم و مربيان به بنابراين. شود
 آمـوزش  در جديـد  روش كيـ  كـه  كننـد  اسـتفاده  انيميشن يها مدل از زنده نمايشي يها مدل

 و آهسـته  تصوير مرحله، به مرحله صورت به را مهارت اجراي توانايي و است حركتي هاي مهارت
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