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برتری خودگفتاری آموزشی بر یادگیری مشاهده ای در یادگیری مهارت سرویس 

 والیبال

 2. شهزاد طهماسبی بروجنی 1سجادترشیزی برگویی

 یادگیری و کنترل استادیار گروه. 2دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه تهران؛ .1

 دانشگاه تهراندانشکده تربیت بدنی حرکتی 

 

 Bargoei@ut.ac.ir :آدرس ایمیل نویسنده مسئول

از که  دیفرآینای ) مشاهده یرییادگکه در این میان،  عملکرد حرکتی بر اثر عوامل زیادی دستخوش تغییر می شود مقدمه:

( و خودگفتاری )رویکردی 1را مشاهده کرده، و رفتار خود را با آن سازگار می نماید)گررفتار فرد دیگری  هطریق آن مشاهد

،  ( نیز از این دسته عوامل محسوب می شوند.2ذهنی که بطور ناخودآگاه بر احساسات ،عمل و رفتار فرد تاثیر می گذارد()

ند که بر یادگیری مهارت های حرکتی تاثیر ای و خودگفتاری جزء عواملی هست اند که یادگیری مشاهده تحقیقات  نشان داده

بخشند. با این حال، تا کنون پژوهشی به بررسی این دو مداخله به صورت همزمان  گذاشته و اجرای مهارت را بهبود می

از اینرو، در تحقیق حاضر تفاوت تاثیر خودگفتاری آموزشی و یادگیری مشاهده ای بر یادگیری مهارت سرویس نپرداخته و 

 ال  بررسی شد.والیب

تهران انتخاب  6سال( از بین دانش آموزان یکی از مدارس منطقه 12221±1221دانش آموز )میانگین سنی  03 روش شناسی:

و پس از اجرای پیش ازمون سرویس والیبال  بصورت تصادفی به سه گروه خوگفتاری آموزشی، یادگیری مشاهده ای و کنترل 

کوشش انجام دادند و عبارت خودگفتاری متناسب را به مدت  133خودگفتاری آموزشی  تقسیم شدند. در دوره تمرینی گروه

ثانیه قبل هر کوشش تکرار کردند. گروه یادگیری مشاهده ای فقط به مشاهده گروه تمرینی پرداختند و برگروه کنترل هم  11

 22آزمون یادداری و انتقال با فواصل هیچ مداخله ای اعمال نشد.در نهایت، آزمون اکتساب پس از اخرین جلسه اکتساب و

 ساعت گرفته شد.

همبسته از مقایسه پیش آزمون و پس  tنتایج ،  K-Sپس از بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون نتایج: 

آزمون در هر گروه  نشان داد که گروه های خودگفتاری آموزشی و یادگیری مشاهده ای در مرحله اکتساب بطور معنی داری 

(. p≥31/3( ولی در گروه کنترل تغییری مشاهده نشد)P=31/3؛ P=3332/3عملکردشان بهبود پیدا کرده است)به ترتیب؛ 

آزمون تحلیل واریانس دو راهه نشان داد که گروه خودگفتاری آموزشی نسبت به گروه کنترل و یادگیری همچنین نتایج 

(،همچنین گروه یادگیری p<3231ای در مراحل اکتساب )پس آزمون(، یادداری و انتقال عملکرد بهتری داشتند) مشاهده

(، ولی در مرحله p<3231ترل عملکرد بهتری داشتند)مشاهده ای در مرحله اکتساب )پس آزمون( و یادداری نسبت به گروه کن

 انتقال تفاوت معنی دار نبود. 

نتایج نشان داد که هر دو مداخلة خودگفتاری آموزشی و یادگیری مشاهده ای بر اکتساب و یادگیری بحث ونتیجه گیری: 

ت به یادگیری مشاهده ای موثرتر بوده، لذا مهارت سرویس والیبال تاثیر گذار بود. اما در مقام مقایسه، خودگفتاری آموزشی نسب

 پیشنهاد می شود که خودگفتاری به عنوان یک رویکرد شناختی بیش از یادگیری مشاهده ای اثرگذارتر مورد توجه قرار گیرد.

 ودگفتاری آموزشی، یادگیری مشاهده ای، سرویس والیبالخکلیدی:   ه هایواژ
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