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۵۳ 
 

 مقایسه اثر تمرین رایانه اي، عملی و ترکیبی بر اکتساب و یادداري مهارت پاس فوتبال
 ، کارشناس ارشد تربیت بدنیاحمد دهنوي

 ، گروه تربیت بدنی واحد مشهدامیر مقدم، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی 
   dehnavi_ahmad@yahoo.comاحمد دهنوي، 

  چکیده 
دهد و سالهاي متمادي است که دانشمندان و مربیان براي شناسایی عوامل تعیین کننده و  مهارتهاي حرکتی بخش عظیمی از زندگی انسان را تشکیل می

؛ در این راستا یکی از عوامل مهم و  ،]1[کنند تا قابلیت افراد را براي اجرا در آینده افزایش دهند اثرگذار بر اجراي مهارتها و حرکات ماهرانه تالش می
در ، کند اثرگذار در فرایند یادگیري؛ نمایش مهارت است که در آن مشاهده گر، از مشاهده ي مهارت، اطالعاتی درباره ي الگوي هماهنگی آن ادراك می

به طوري که موفقیت هاي بسیاري در این مدل آموزش، با استفاده از این راستا شاید بتوان از بازي هاي رایانه اي به عنوان ابزاري مفید و پویا یاد کرد، 
عملکرد و یادداري مهارتی آیا واقعاً اما سوال بی پاسخ در تمام تحقیقات این است؛ که  ،]2[بازي هاي رایانه اي به عنوان یک ابزار ثبت گردیده است

پژوهش حاضر به منظور، مقایسه اثر از این رو  فرد در شرایط واقعی بازي می تواند متأثر از تمرین هاي مجزاي یک تکلیف رایانه اي باشد؟
ازیکنان مدرسه فوتبال نفر از بین ب 60در این تحقیق،. تمرین رایانه اي، عملی و ترکیبی، بر اکتساب و یادداري مهارت پاس فوتبال انجام شد

سال، به طور داوطلبانه شرکت کرده و به چهار گروه کنترل، رایانه، عملی و ترکیبی، تقسیم شدند و در پیش  12نیشابور با میانگین سنی 
یین شده ارزیاب، شاخص هاي تع 5آزمون، مهارت پاس هر یک از فراگیران، با دو دوربین از نماي قدامی و جانبی تصویر برداري و توسط 

ساعت بعد، آزمون یادداري، مشابه پیش آزمون، مورد ارزیابی  72جلسه تمرین، مجدداً؛ آزمون اکتساب و  18پس از . ،]3[نمره گذاري شد
وابسته مقایسه و با تحلیل واریانس یکطرفه و  t و آزمون 4*2قرار گرفت و داده هاي بدست آمده با استفاده از تحلیل واریانس عاملی مرکب 

نتایج تحقیق نشان داد، در آزمون اکتساب، بهبود مهارت براي هر سه گروه قابل قبول . زمون تعقیبی دانکن، میزان اختالف ها تعیین شدآ
)05/0≤p(و در آزمون یادداري نتایج حاکی از برتري گروه ترکیبی، در حفظ تداوم بهبود مهارت پاس آزمودنی ها بود ،)05/0≤p .( هر چند

 کردند؛ در تضاد است اما بررسی اولیه هاي کمک دانش بر را مشاهده هاي شیوه ، که تأثیر)2009(جامت  و آرگوئل نتایج با یافته ها این
 بر حاضر، عالوه تحقیق در ولی نداشت، وجود بدنی تمرین کرده بودند و مشاهده استفاده از فقط آنان در تحقیق خود، اینکه توضیح

؛ بازي ند، که اظهار داشت)1995( به هر حال یافته هاي این تحقیق با تحقیقات مارتین و بورویتز. داشتوجود  نیز بدنی تمرین مشاهده،
 شناختی در فرد می شود؛ همسو و همراستاست و به طور کلی می توان اینگونه گفت که؛ اگر – هاي رایانه اي باعث افزایش فرایند ادراکی

را چه انجام تمرین هاي صرفاً رایانه اي و یا عملی، به عملکرد بهتر منجر شد، اما انجام تمرین هاي ترکیبی، حفظ تداوم بیشتر این پیشرفت 
 .بدنبال داشت

 تمرین رایانه اي، یادگیري مشاهده اي، دانش رویه اي،آزمون اکتساب، آزمون یادداري: واژه هاي کلیدي
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 نمودار خطی مقایسه اي براي روند و تفاوت بین نمرات مهارت پاس )1نمودار 

)پاس(هاي مورد آزمون   شاخص  0 1 2 
 2 1 0 چرخاند؟ آیا مجري در هنگام ضربه، پاي ضربه را به بیرون می -1

 2 1 0 زند؟  آیا مجري با گودي داخل پا ضربه می -2

 2 1 0 دارد؟ میآیا مجري در هنگام ضربه، مچ پا را قائم و قفل نگه  -3

 2 1 0 آیا در هنگام ضربه، پاي ضربه از مفصل زانو کمی خمیدگی دارد که در موقع نواختن ضربه باز شود؟ -4

 2 1 0 ؟)ادامه حرکت(کند   آیا بعد از ضربه پا را بدنبال توپ هدایت می -5

 2 1 0 کند؟ آیا مجري قبل از ضربه، پا را از عقب هدایت می -6

 2 1 0 دهد؟ تکیه را در جهت ضربه قرار میآیا مجري نوك پاي  -7

 2 1 0 دهد؟ متري کنار توپ قرار می سانتی 20-30آیا مجري پاي تکیه را در فاصله  -8

 2 1 0 دهد؟ آیا مجري پاي تکیه را در کنار توپ مقدار کمی خمیده قرار می -9

 2 1 0 دارد؟ آیا مجري گام آخر را بلندتر از سایر گامها بر می -10

 2 1 0 کند؟ مرکز توپ ضربه وارد می آیا مجري به -11

 2 1 0 کند؟ آیا توپ در سطح زمین حرکت می -12

 2 1 0 کند؟ آیا مجري در حین ضربه مفاصل را باز می -13

 2 1 0 کند؟ آیا دست مخالف پاي ضربه به جلو حرکت می -14
 2 1 0 کند؟ آیا دست موافق پاي ضربه به عقب حرکت می -15

 شاخص هاي آزمون پاس) 1جدول 

  منابع
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