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چکیده :هدف یادگیری مشاهدهای و تصویرسازی دو روش از روشهای یادگیری و آموزش است که امروزه مربیان و مدرسان از آنها بررای ارائره ملا ر
خود بهره میگیرند .تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری مشاهدهای ،تصویرسازی و ترکیبی بر اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال انجام شرد.
جامعه آماری این پژوهش شامل  055دانشآموز پسر مبتدی دوره راهنمایی با توانایی تصویرسازی متوسط بود که از این برین  51نفرر بره ونروان نمونره
تحقیق انتخاب و بهصورت تصادفی در سه گروه گمارش شردند .ابرزار و وسرایل مرورد اسرتفاده در ایرن تحقیرق شرامل پرسرشنامره مشخصرات فرردی،
پرسشنامه ارزیابی توانایی تصویرسازی حرکتی و آزمون شوت فوتبال ایفرد بود .برای تجزیه و تحلیل آماری دادههرا از روشهرای توصریفی و روشهرای
استنباطی از جمله آزمونهای تحلیل واریانس ،آزمون تعقیبی توکی و آزمون تی همبسته استفاده شد .نترای نشران داد بررای هرر سره گرروه یرادگیری
مشاهدهای ،تصویرسازی و ترکیبی در مرحله اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال یادگیری حاصل شد( .)p≤5/551همچنین گروه ترکیبی در مرحلره
اکتساب و آزمون یادداری فوری نسبت به سایر گروهها و یادگیری مشاهدهای نسبت به تصویرسازی وملکرد بهتری داشتند ( ،)p≤5/551و ری در آزمرون
یادداری تأخیری تفاوت معناداری بین گروهها مشاهده نشد .این یافتهها پیشنهاد میکند که در مراحل او یه یادگیری یک مهارت حرکتری نسربتا سراده،
بسته و مجرد ،راهبرد ترکیبی مؤثرتر از یادگیری مشاهدهای و تصویرسازی است.
واژگان کلیدی :یادگیری مشاهدهای ،تصویرسازی ،اکتساب ،یادداری ،شوت فوتبال
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Abstract: The observational learning and imagery are two methods of teaching in presentations for coaches
and teachers. The purpose of the present study was the effect of observational learning, imagery and their
combination on acquisition and retention of soccer shoot. 45 novice male students with average imagery ability
were randomly selected and matched in 3 groups (observational learning, imagery and combination). In this
study we used of sport imagery questionnaires, Hall and Martin, demographic and AAHPERD soccer shoot test.
Data and result of performance were analyzed by descriptive & deductive statistics (Mixed ANOVA with
repeated measures of test factor and paired-samples t test post hoc test). Results indicated that the learning
resulted in acquisition and retention for 3 groups (p≤0.001). The result of performance of combination group
and after that observational learning group were significantly better than imagery group in last of acquisition,
immediate retention tests(p≤0.001); but there were not significant differences between the performance of
observational learning, imagery and combination groups in delayed retention test. These findings suggest that
combination is more effective than observational learning and imagery for individuals first learning a relatively
simple, closed and discrete motor skill.
Keywords: Observational learning, Imagery, Retention, Acquisition, Soccer shoot
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لفی و همکاران

مشرراهده قبلرری در حافظرره کدبنرردی شرردهانررد فراخرروانی
میشوند استفاده از مشاهده برای تصویرسرازی الزم اسرت
[ .]15،11بهوبارت دیگر بدون داشرتن مشراهده و تجربره
قبلی ،افراد مبتدی قادر به تو ید تصرویر مناسر از ومرل
نیستند ،مشاهده ممکن است تجربه و اطحوات الزم بررای
ایجرراد تصررویر مناس ر فررراهم کنررد[ .]12،15مخترراری و
همکرراران ( )1900تحقیقرری بررا ونرروان تررأثیر تمرررین
مشاهدهای بر یادگیری مهارت سرویس بلند بردمینتون برا
تأکید بر نقش میانجیگرری خودکارآمردی انجرام و نشران
دادند که تمرین مشاهدهای و ترکیبری نیرز ماننرد تمررین
فیزیکی میتواننرد اکتسراب و یرادداری مهرارت را بهبرود
بخشند[ .]1جین چین )2559( 1در تحقیق نقش تمررین
ذهنی و توانرایی تصویرسرازی را برر یرادگیری شروت آزاد
بسکتبال بررسی کرد .او در نتای تحقیق خود اوحم کررد،
گروهرری کرره فقررط تمرررین جسررمی داشررتند توانررایی
تصویرسازی در یادگیری مهارت نقشی ندارد[ .]19باودری
و همکاران )2550( 2تأثیر ا گرودهی ویردئویی برر اجررای
چرخش روی خرک حلقه ژیمناسرتیک را بررسری کردنرد.
نتای نشان داد که پیشرفت در مراحل وق  ،ورودی ،جلرو
و خروجی چررخش در گرروه ا گرودهی نسربت بره گرروه
کنترل بیشتر بود[.]15
باقرپور ( )2553تحقیقی با هدف مقایسره اثرر ا گوسرازی،
تصویرسازی درونی و بیرونی برر اجررا و یرادگیری مهرارت
سرویس ساده وا یبال با استفاده از یک طر تحقیق پیش
آزمون -پس آزمون در گروههای تصادفی انجام داد .نترای
نشان داد در آزمون پایان مرحله اکتساب ،آزمون یرادداری
و انتقال ،نتیجه و شکل اجرای گرروه ا گوسرازی و پرس از
آن تصویرسازی درونی به طور معنیداری بهتر از گروههای
تصویرسازی بیرونی و کنتررل بروده هرمچنرین در مراحرل
او یه یادگیری یک مهارت حرکتری نسربتا سراده ،بسرته و
مجرد ،ا گوسرازی مرؤثر از تصویرسرازی درونری و بیرونری
است[.]11
سوهو و همکاران ( )2555در یک تحقیق با ونوان مقایسه
یادگیری مشاهدهای و تصویرسرازی روی وملکررد مهرارت
حرکتی دریافتند گروهی که ترکی یادگیری مشاهدهای و
تصویرسازی را دریافت کرده بودند نتیجه بهتری نسبت به

-1مقدمه
آمرروزش مهررارتهررای حرکترری برره ورزشررکاران همررواره
اصرررلیتررررین مسررريو یت مربیررران ورزش و معلمررران
تربیتبدنی بوده است .در این راستا تحقیقات بسریاری در
حوزه یادگیری حرکتی برای دستیابی به روشهای بهترر
جهتکمک به فرایند یادگیری مهارتها انجام شرده اسرت.
مرور ادبیات یادگیری حرکتی نشان میدهرد کره یکری از
ارکرران اساسرری آمرروزش مهررارتهررای حرکترری ،اسررتفاده
از یادگیری مشاهدهای و تصویرسازی است که برهویرژه در
سالهای اخیر مورد توجه نظریهپردازان یادگیری حرکتری
قرار گرفته است[ .]1تصویرسازی و یادگیری مشاهدهای از
تکنیکهایی هستند که برای یادگیری و افرزایش وملکررد
مهارتهای فیزیکری و همچنرین بررای اصرح رفتارهرای
فیزیو وژیکی بهطور گسترده استفاده شده است[ .]2شواهد
پژوهشی نشان دادهاست که مشاهدهگر با مشاهده مهارت،
پدیدههایی را درباره ا گروی همراهنگی آن مهرارت ادراک
مرریکنررد[ .]5،9براسرراس نظریرره مگیررل و مررک کررا وف،
ا گوبرداری باوث تسرهیل اکتسراب مهرارت مریشرود ،بره
خصوص در مراحل او یه یرادگیری ،مشراهده مهرارت ،بره
تو ید ا گوهای حرکتی کمک میکند[ .]1،2باندورا با ارائره
نظریرره وسرراطت شررناختی ،ملررر مرریکنررد کرره بیشررتر
رفتارهای انسان با مشاهده از طریق ا گوبرداری یاد گرفتره
میشود .یادگیری مشاهدهای یکی از شیوههای رای بررای
فراهم ساختن اطحوات در مورد فن اجرای مهارت حرکتی
است .یادگیری مشراهدهای منجرر بره پیردایش و توسرعه
بازنمایی شناختی یا ادراکی توسط مشاهدهگرر مریشرود و
به ونوان مرجعی به مشاهدهگر کمک میکند تا یک رفترار
را قبل از اینکه کامح فعال شود کس کنرد .براسراس ایرن
نظریه ،یادگیری مشاهدهای اغل فعرا یتی بررای پرردازش
اطحوات اسرت[ .]1،0اشرمیت در نظریره طرحرواره خرود
ونوان میکند براثر مشاهده ا گو ،افراد پاسخی را به وجرود
میآورند که در دو حافظه جداگانه (یرادآوری ،بازشناسری)
ذخیره میشود[ .]0از سوی دیگر تصویرسازی یک راهبررد
مؤثر در یادگیری مهارتهای حرکتی اسرت و امرروزه ایرن
متغیر به برنامه تمرین ورزشکاران راه پیدا کرردهاسرت .در
یادگیری مشراهدهای از محررک بیرونری مثرل فریلم و در
تصویرسررازی از محرررک درونرری اسررتفاده مرریشررود[ .]3از
آنجایی که برای تو ید تصویر درونی ،اطحواتی که بهوسیله
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تاثیر یادگیری مشاهدهای ...

است .در پرسش نامره توانرایی تصویرسرازی ،تصویرسرازی
حرکات از ساده به مشکل طراحی شده و هرر یرک از ایرن
تمرینات از یک وضعیت شروع مشخص ،یک ومرل و یرک
تکلیف ذهنی تشرکیل گردیرده اسرت[ .]10هرمچنرین در
آزمون شوت فوتبرال ایفررد دروازه فوتبرال بره دو قسرمت
تقسیم میشود که توسط دو رشته طناب بره فاصرله 125
سانتیمتر از تیرکها مشخص میشود .از فاصله  10مترری
به دروازه نیز خلی ترسیم میشود که نقله شلیک اسرت.
برای آماده شدن به هر نفر  5فرصت شلیک داده میشرود،
س ر س وی فرصررت دارد آزمررون را در  5مرحلرره و در هررر
مرحله  5شلیک را تکرار کند (مجموورا  10شروت) .نحروه
امتیازدهی بدین صورت است که به شوتهایی که به هدف
(ناحیهای از دروازه که توسط طناب جدا شرده اسرت) زده
شوند 15 ،امتیاز و به شروتهرایی کره بره طنراب اصرابت
نمایند 5 ،امتیراز تعلرق گرفتره و بره شروتهرای خرار از
قسمت مشخص شده امتیازی تعلق نمیگیرد[.]11،10
تمامی آزمودنیها ابتدا در یرک جلسره تروجیهی اطحورات
الزم در مورد پرسشنامه ،نوع مهارت و نحوه اجرای آزمون
را دریافررت نمودنررد و سرر س در طررول دو هفت ره مرحلرره
اکتساب در  0جلسه تمرین شرکت نمروده و در پایران هرر
جلسه تمررین آزمرون اکتسراب شرامل  10شروت را اجررا
نمودند .آزمودنیهرای گرروه یرادگیری مشراهدهای در هرر
جلسه تمرین به مشاهده  10بار نمایش فیلم اجرای شروت
فوتبال توسط یک ا گروی مراهر پرداختنرد .آزمرودنیهرای
گروه تصویرسازی در هر جلسره تمررین پرس از دو دقیقره
تمرینات آرام سازی ،اقدام به  10بار تصویر سرازی اجررای
شرروت فوتبررال طبررق دسررتورا عمل مربوطرره نمودنررد.
آزمودنیهای گروه ترکیبی نیز در هر جلسه تمرین ابتردا 0
بار نمایش فیلم اجرای شروت فوتبرال توسرط یرک ا گروی
مرراهر را مشرراهده نمودنررد سر س دو دقیقرره برره تمرینررات
آرامسازی پرداخته و آنگاه اقردام بره  0برار تصرویر سرازی
اجرای شوت فوتبال طبرق دسرتورا عمل مربوطره نمودنرد.
کلیه آزمودنیها پس از پایران جلسرات تمررین نیرز در دو
آزمون یادداری با فواصل  50ساوت و یرک هفتره شررکت
نمودند و آزمون شوت فوتبرال را اجررا نمودنرد .در بخرش
تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها برای تعیین اثر تمرین بر
یادداری آزمودنیهای هر گروه از آزمون  tهمبسته و بررای
مقایسه میانگین نمرات گروهها در مراحل مختلف آزمون از
تحلیل واریرانس یرک راهره و تحلیرل واریرانس مرکر برا

گروهی که فقط یکی از روشهای تصویرسازی یا یادگیری
مشاهدهای را دریافت کرده بودند نشان دادنرد[ .]10نریحم
رم و همکرراران ( )2551تحقیقرری بررا ونرروان مقایسررره
تصویرسازی و یادگیری مشراهدهای در یرادگیری و حفر
مهارت حرکتی در ایاالت متحرده انجرام دادنرد و بره ایرن
نتیجه رسریدند ،آن گروهری کره یرادگیری مشراهدهای و
ترکیبی را دریافرت کررده بودنرد نسربت بره گروهری کره
تصویرسازی و کنترل را دریافت کرده بودند نتیجه بهترری
را نشان دادند[.]3
ذا با توجه به اهمیت راهبردهای ترکیبی که امکان تنوع و
تغییر در برنامهریزی تمرین را فرراهم مریکننرد ،ضرروری
است با انجام تحقیقات متعدد اثربخشی و کارآمدی آنها در
برابر راهبرهای غیر ترکیبی مورد بررسی قرارگیرد .از سوی
دیگر ،با توجه به اهمیت انجام تحقیقات میدانی ،با انتخاب
تکلیف مهارت شوت فوتبال برهونروان یکری از رایر تررین
مهارتهای رشته پرر طرفردار فوتبرال در شررایط مسرابقه
است .این تحقیق در صدد آن است کره ترأثیرگرذاری سره
راهبرررد متفرراوت آموزشرری یعنرری یررادگیری مشرراهدهای،
تصویرسازی ذهنی و ترکی آن دو را در آموزش (مراحرل
اکتساب ،یادداری و یادداری تأخیری) مهارت شوت فوتبال
در دانشآموزان پسرر مبتردی بررسری نمایرد .نترای ایرن
تحقیق میتواند به مربیان ،معلمان و ورزشکاران در اتخراذ
ترردابیر تمرینرری مناسرر در کنررار تمرینررات جسررمانی،
پیشنهادات ارزندهای ارائه نماید.
 -2روش تحقیق
این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که به صورت میردانی
اجرا گردید .جامعه آماری این پژوهش 055دانشآموز پسر
مبتدی  19ترا  11سرال شهرسرتان کهریرزک برا توانرایی
تصویرسازی متوسط بودند که از این بین 51 ،نفر داوطلر
بهونوان نمونه تحقیرق برهصرورت تصرادفی در سره گرروه
یادگیری مشاهدهای ،تصویرسازی و ترکیبی قررار گرفتنرد.
متغیر مستقل در این تحقیق راهبرد اکتساب مهارت اسرت
که شامل سه سلح یرادگیری مشراهدهای ،تصویرسرازی و
ترکیبی است .متغیرهرای وابسرته در ایرن تحقیرق شرامل
وملکرد آزمودنیها در مراحرل اکتسراب و یرادداری شروت
فوتبال است .ابزار و وسایل مورد اسرتفاده در ایرن تحقیرق
شامل پرسشنامه مشخصات فرردی ،پرسرشنامره ارزیرابی
توانایی تصویرسازی حرکتی و آزمون شروت فوتبرال ایفررد
نشریه آموزش تربیت بدنی ،سال اول ،شماره ،1پاییز 1931
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جدول -1یافتههای حاصل از تحلیل واریانس مرک با اندازههای
تکراری روی وامل جلسات تمرین

اندازههای تکراری و آزمون تعقیبری تروکی اسرتفاده شرده
است.

شاخص
وامل

df

F

p

جلسات تمرین

5/99

19/55

5/551

گروه

2

90/11

5/551

جلسات تمرین و گروه

0/00

2/35

5/559

 -3نتایج و بحث
در بخرش مشخصرات فررردی و جسرمانی آزمرودنیهررا ،دو
شاخص وزن و قد افراد اندازهگیری و ثبت شرد کره گرروه
یادگیری مشراهدهای برا میرانگین وزن 15/99کیلروگرم و
میانگین قد  110/0سرانتی مترر ،گرروه تصرویر سرازی برا
میررررانگین وزن  51/0کیلررررروگرم و میررررانگین قرررررد
110/19سانتیمتر ،و گروه ترکیبی برا میرانگین وزن 10/0
کیلوگرم و میانگین قد  101/90سانتیمتر مشخص شدند.
میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمرون در گرروه
یررادگیری مشرراهدهای برابررر  ،12 ± 12/912در گرررروه
تصویرسررازی برابررر  11/51 ±0/050و در گررروه ترکیبرری
برابر  3/19 ±15/121بود که نتای تحلیرل واریرانس یرک
راهه حاکی از معنیدار نبودن تفاوت بین میانگین نمررات
پیشآزمون سه گروه است (.)p=5/052
شکل  -1میانگین امتیازات اجرای شوت فوتبال گروههای
تمرینی در مرحله اکتساب را نشان میدهد .همانطور کره
در شکل مححظه میشود ،میانگین امتیراز گرروه ترکیبری
نسبت به دو گروه دیگر و یادگیری مشراهدهای نسربت بره
تصویر سازی در مرحله اکتساب بهتر بوده است.
همچنین ،برای بررسی و مقایسه اثر تمرینات برر میرانگین
نمرات شوت فوتبال سه گروه تمرینی در مرحله اکتساب از
تحلیل واریانس مرک برا انردازههرای تکرراری روی وامرل
جلسات تمرین در یک طر (جلسه)( × 0گروه) 9اسرتفاده
شد که نتای تحلیل حراکی از معنریدار برودن اثرر اصرلی
جلسات تمرین ،اثر اصلی گروه و اثر تعامل جلسات تمررین
گروه است .این یافتهها در جدول  1بهطور خحصه آمده.

* در سلح  p ≤ 5/51معنیدار است

نتای آزمون توکی به منظور تعقی اثر گروه ،حاکی از آن
است که در مرحله اکتساب ،اثر تمررین در گرروه ترکیبری
نسبت به دو گروه دیگر و اثر تمرین در گروه تصویرسرازی
نسبت به گروه یادگیری مشراهدهای در سرلح p ≤ 5/51
بهطور معنی داری بهتر بروده اسرت .نترای آزمرون تروکی
بهمنظور پیگیری اثر جلسات تمررین نیرز نشران داد کره
پیشرفت امتیازات در تمامی جلسات نسبت به جلسره اول
و پیشرفت امتیازات جلسه ششم نسبت به تمامی جلسرات
قبلی از نظرر آمراری در سرلح  p ≤ 5/51معنریدار بروده
است اما تفاوت امتیازات در سایر جلسرات از نظرر آمراری
معنیدار نبوده است .اثر هر یک از سه راهبرد تمرینری برر
یادگیری مهارت شوت فوتبال نیز در قا بررسری تفراوت
میانگین نمرات پیش آزمون با نمرات دو آزمرون یرادداری
فوری و یادداری تأخیری در هر گروه با استفاده از آزمون t
همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتره اسرت .خحصره

تحلیل های انجام شده در جدول  2قابل مشاهده است.
جدول  -2یافتههای حاصل از آزمون  tهمبسته در مقایسه
پیشآزمون با آزمونهای یادداری فوری و یادداری تأخیری در سه
گروه )(df=14
گروه

یادگیری
مشاهدهای

60
یادگیری
مشاهده ای

50

تصویرسازی

30

امتیازات

40

تصویرسازی

20
ترکیبی

10
0
جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه
ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

ترکیبی

شکل -1منحنی اجرای گروههای تمرینی در مرحله
اکتساب

مقایسه

اختحف
میانگین

t

پیشآزمون
یادداری فوری

-95

* -0/51

پیشآزمون
یادداری تأخیری

-25/199

* -0/12

پیشآزمون
یادداری فوری

-22/199

* -1/2

پیشآزمون
یادداری تأخیری

-29/501

* -1/10

پیشآزمون
یادداری فوری

-50/0

* -15/09

پیشآزمون یادداری
تأخیری

-23/999

* -0/9

* در سلح  p ≤ 5/551معنی دار است
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تاثیر یادگیری مشاهدهای ...

هدف اصلی تحقیق حاضر آن بود که مشخص کنرد کردام
یرررک از راهبردهرررای آموزشررری یرررادگیری مشررراهدهای،
تصویرسازی و یا ترکی آنها ترأثیر بهترری برر اکتسراب و
یادداری مهارت شوت فوتبال میگذارد .تحلیلهای آمراری
از جنبههای مختلف بر روی یافتهها انجام شد .بررسریهرا
نشان داد که اجرای هر سه گروه بعد  0جلسه تمررین بره
طور معناداری اکتساب و یادداری را بهبود بخشیدند و هرر
سه گروه از ابتدا که هیچ گونره مهرارتی در زمینره شروت
فوتبال نداشتند بره حردی رسریدند کره توانسرتند شروت
فوتبال را بخوبی انجام دهند .نتای تحقیق نشان مریدهرد
که یادگیری و اجرای مهارت حرکتی تحرت ترأثیر محریط
آموزشرری اسررت .مخترراری و همکرراران ( ،)1900هرروچز و
همکاران ( ،)2559سوهو و همکاران ( )2555و براودری و
همکاران ( )2550نیز به چنین نتایجی دست یافته بودنرد.
اگرچه این نتیجه با نترای تحقیرق جرین چرین (،)2559
تناقض دارد و شاید د یل اصلی مغایرت نتای تحقیق جین
چین با تحقیق حاضر در تعداد جلسات تمرین باشرد زیررا
در تحقیررق جررین چررین بعررد یررک جلسرره تمرررین اثررر
تصویرسازی بر یادگیری سنجیده شدهاست در حا یکه در
این تحقیرق آزمرودنیهرا  0جلسره تمررین را پشرت سرر
گذاشتهاند.
نتای مقایسه میانگین امتیازات هر سره گرروه برا یکردیگر
نشان میدهد که تفاوت معناداری برین گرروه ترکیبری برا
گروه تصویرسازی و گروه یادگیری مشاهدهای  ،همچنرین
یادگیری مشاهدهای با گرروه تصویرسرازی وجرود دارد .برا
بررسی نتای  ،وملکرد گروه ترکیبری نسربت بره دو گرروه
دیگررر و گررروه یررادگیری مشرراهدهای نسرربت برره گررروه
تصویرسازی در مرحله اکتساب و یادداری فوری بهتر برود،
که این نتیجه با نتای تحقیقات سوهو و همکاران ()2555
و نیحم رم و همکاران ( )2551همخروانی دارد .اگرچره برا
نتررای تحقیررق رم و همکرراران( )2551در تفرراوت بررین دو
گروه یادگیری مشاهدهای و راهبرد ترکیبری تنراقض دارد.
مغایرت نتای تحقیق حاضر با تحقیق نیحم رم میتواند در
نوع متغیر و تعداد جلسات باشد کره در تحقیرق آنهرا نروع
متغیر حرکت تعاد ی در تک جلسه بوده است.
به نظرر مریرسرد د یرل اجررای ضرعیف گرروه یرادگیری
مشاهدهای و تصویرسازی در مرحلره اکتسراب و یرادداری
فوری این باشرد کره دانرش برهدسرت آمرده و هرمچنرین
فرایندهای الزم برای تو ید حرکرت در گرروه ترکیبری بره

همانطور که از جدول  2استنباط می شود تفاوت نمرات
آزمونهای یادداری (که برای سنجش تداوم یا استمرار
یادگیری مورد استفاده قرار میگیرند) با نمرات کس
شده در مرحله پیشآزمون (که قبل از انجام تمرینات بوده
است) در تمامی گروهها از نظر آماری معنیدار بوده است.
به وبارت دیگر اثر هر یک از راهبردهای تمرینی بر
یادگیری مهارت شوت فوتبال در کوتاهمدت و بلندمدت
محرز و نسبت به پیشآزمون بهطور معنیداری باوث
پیشرفت آزمودنیها گردیده است.
وحوه بر مقایسه میانگین نمرات آزمرونهرای یرادداری برا
میانگین نمرات پیش آزمون در هر گروه بهصورت مجزا ،به
مقایسه میانگین نمرات هر یک از آزمونهرای یرادداری در
سه گروه نیز پرداخته شدهاست.
نتای تحلیل واریانس یک راهه در مقایسه میانگین نمررات
آزمون یادداری فوری سه گرروه تمرینری حراکی از وجرود
تفرراوت معنرریدار آمرراری بررین آنهاسررت ( p=5/551و
.)F=15/52
اما مقایسه میانگین نمرات آزمون یادداری تأخیری در سه
گروه تمرینی با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه حاکی
از معنیدار نبرودن تفراوت آنهرا از نظرر آمراری اسرت کره

خحصه این تحلیل در جدول  5آمده است.
جدول-9یافتههای حاصل از آزمون تعقیبی توکی در مقایسه میانگین
نمرات آزمون یادداری فوری گروههای تمرینی
گروه

تصویرسازی

ترکیبی

یادگیری مشاهدهای

* -12/0

*12/19
*21/99

تصویرسازی

* در سلح  p ≤ 5/51معنی دار است
جدول  -5یافتههای حاصل از تحلیل واریانس یک راهه در مقایسه
میانگین نمرات آزمون یادداری تأخیری گروههای تمرینی (تعداد برای
هر گروه = )11
گروه
آماره

M±SD

یادگیری
مشاهدهای

92/19±1/31

تصویرسازی

95/19±11/19

ترکیبی

93/51±15/11

df

252

F

1/1

نشریه آموزش تربیت بدنی ،سال اول ،شماره ،1پاییز 1931

p

5/13

13

لفی و همکاران

کرد« ،نظریره سرازماندهری حافظره »5اسرت .فراینردهای
حافظه مخصوصا فرایندهای انتخاب پاسخ که از متغیرهای
مهم یادگیری و اجراست کرامح وابسرته بره رمزگردانری و
وملیات بازیابی هستند .داشتن توانایی تصویرسازی ذهنری
باال و تجسم شرفاف و قروی مهرارت باورث مریشرود کره
سازماندهی ذهنی موضووات مربوط به حرکرت از طریرق
ایجاد زمینه ترداوی و برقرراری روابرط مرؤثر برین وناصرر
تکلیف بهتر صورت میگیرد.
تفاوت اصلی بین یرادگیری مشراهدهای و تصویرسرازی در
این است که در یرادگیری مشراهدهای از محررک بیرونری
مانند نمایش زنده یا ویدئویی استفاده میشود در حا یکره
تصویرسازی به یک محرک درونری ماننرد فراخروانی یرک
تصویر درونی پایه بندی شده روی یرک تجربره گذشرته و
حافظررره نیررراز دارد .ترکیر ر یرررادگیری مشررراهدهای و
تصویرسازی با بهکارگیری هر دو محرک درونری و بیرونری
یک اثر یادگیری قوی فراهم میآورد .به هر حال یرادگیری
مشاهدهای با محررک خرارجی و تصویرسرازی برا محررک
درونی فرایندی است که در نتای اجرا مداخلره مریکننرد.
ژانگ و همکاران ذکر کردهانرد کره افرزایش نترای اجررای
ترکی تصویرسازی و یادگیری مشراهدهای ممکرن اسرت
منجر به افزایش درگیری شناختی در ومرل شرود .ممکرن
است یادگیری مشاهدهای برای تصویرسازی یک نیاز پیش
رو باشد ،همچنین ممکن است نمایش بررای دسرترسری
افراد به اطحوات کدبندی شرده الزم بررای تو یرد تصراویر
درونی ضروری میباشد[ .]15،11،13بهوبارت دیگر بردون
داشتن مشاهده قبلی مدل یرا بردون تجربره قبلری ،افرراد
مبتدی قادر به تو ید تصویر متناس از ومل نباشند.

طور ویژه مفیدتر و بیشتر از دانش بهدست آمده برهوسریله
یادگیری مشاهدهای و تصویرسازی به تنهرایی اسرت ،چررا
که ترکی یادگیری مشاهدهای برا تصویرسرازی مریتوانرد
یادگیری بیشتر و منحصر به فردی را منجر شود .بره نظرر
مرریرسررد ترکی ر یررادگیری مشرراهدهای بررا تصویرسررازی
میتواند مکملی برای فراینردهایی باشرد کره در یرادگیری
مشاهدهای و تصویرسازی به تنهرایی درگیرر شرده بودنرد.
و ی در مرحله یرادداری ترأخیری تفراوت معنراداری برین
گروهها دیده نشد ،چرا که اثر تصویرسازی در مردت زمران
کوتراه بعرد از مرحلره اکتسراب برر یرادگیری کرامح قابرل
رؤیتاست .و ی در مدت زمان طوالنی این اثرر یرادگیری از
بین میرود .این یافتهها پیشنهاد میکنرد کره در مراحرل
او یه یادگیری یک مهارت حرکتری نسربتا سراده ،بسرته و
مجرد ،راهبرد ترکیبری مرؤثرتر از یرادگیری مشراهدهای و
تصویرسازی است .در واقع یافتههای این تحقیق در بخرش
یادگیری مشاهدهای با نظریههای یرادگیری اجتمراوی کره
توسررط بنرردورا ( 1300و  )1311ارائرره شررده و پایررهگررذار
بسیاری از تحقیقات در حیله یادگیری حرکتی بودهاست،
ملابقت دارد .یادگیری مشراهدهای یکری از راههرای رایر
فراهم کردن اطحوات در مورد فرن اجررای مهرارت اسرت.
بیشتر تحقیقات در مورد یرادگیری مشراهدهای برهوسریله
نظریه شناختی بندورا هدایت شدهاند .بر اساس این نظریه،
یادگیری مشراهدهای ومردتا روشری بره ونروان پرردازش
اطحوات است[ .]0در طول این نوع یادگیری فراگیر تصویر
شررناختی از مهررارت را بوجررود مرریآورد و از آن اسررتفاده
میکند تا تو ید حرکت را تنظیم کنرد و بره ونروان معیرار
درستی حرکت ،برای پی بردن به خلرا در انجرام مهرارت
مورد استفاده قرار گیرد.
ممکن است د یرل بهبرود پیشررفت اکتسراب برا افرزایش
توانایی تصویرسازی ذهنی مربروط بره برقرراری چرارچوب
کلی در یادگیرنده مبتدی باشد .طبرق نظریره «چرارچوب
کلی ،»9یادگیرنده باید قادر به تجسم کامل یا طرر کلری
باشد ،به وبارتی یادگیرنده باید به جای توجه بره جزئیرات
حرکت ،باید به برداشت ومومی یا زمینه کلی مهارت توجه
نماید (التر  .)1302ذا داشتن توانایی تصویرسازی براال در
تجسم بهتر زمینه و چارچوب کلی مهرارت نقرش مرؤثری
دارد .نظریه دیگر که میتوان در این زمینه بره آن اسرتناد
framework theory

 -4نتیجهگیری

بهطور خحصه ،میتوان اذوران داشرت کره هنروز بسریاری
تحقیقات وملکرد مناسر  ،تنهرا در زمران داشرتن تجربره
قبلی از ومرل مشراهده مریشرود و یرادگیری مشراهدهای
ممکن اسرت تجربره و اطحورات الزم بررای ایجراد تصرویر
متناسر را فررراهم کنررد .بررا ایررن وجررود ،اگرچرره ترکی ر
یررادگیری مشرراهدهای و تصویرسررازی مررؤثرتر اسررت ،و رری
چگونگی دخا ت دو فرایند در تغییر وملکرد معلوم نیسرت
و تحقیقات بیشتری را طل میکند.

1-General

Memory organization theory
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