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  چكيده
ة الگـو بـر يـادگيري مهـارت پرتـاب آزاد      هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير اطالعـات افـزودة پيشـخوراندي بـه مشـاهد     

عنوان نمونـة تحقيـق انتخـاب     صورت در دسترس به ساله به كودك ده 45براي اين منظور . بسكتبال در كودكان بود ميني
تقسـيم  )) C(بازخورد آگاهي از نتيجه و كنتـرل  + مشاهده، مشاهده+ اطالعات افزودة پيشخوراندي(شدند و در سه گروه 

تكليـف مـورد   . آزمـون و آزمـون يـادداري بـود     پـس -آزمون صورت پيش تجربي و طرح تحقيق به يق نيمهروش تحق. شدند
كوشـش را   15آزمـون   كنندگان در مرحلة پيش ابتدا شركت. بسكتبال بود استفاده در اين تحقيق مهارت پرتاب آزاد ميني

ساعت  48آزمون يادداري نيز . ين بدني بودكوششي مشاهده و در پي آن تمر 15بلوك  6مرحلة اكتساب در . انجام دادند
 تحليـل  مركـب،  واريـانس  آماري تحليـل  هاي روش از طريق ها داده. كوشش اجرا شد 15بعد از آخرين بلوك تمريني در 

نتايج نشان داد كـه هـم در مرحلـة اكتسـاب و هـم در مرحلـة        .شدند تحليل توكي تعقيبي آزمون و گروهيبين واريانس
مشاهده كه قبل از مشاهده در مـورد كيفيـت مـدل آگـاهي كسـب كـرده       + يادداري گروه اطالعات افزودة پيشخوراندي 

در كل نتايج اين تحقيـق نشـان داد كـه     ).>05/0P( بودند، عملكرد بهتري را نسبت به دو گروه ديگر از خود نشان دادند
شويم، يـادگيري يـك تكليـف پرتـابي را      كه بعد از نمايش آگاه مي آگاهي از عملكرد مدل قبل از مشاهده نسبت به زماني

منظـور   شود كه از اطالعات پيشخوراندي در مورد كيفيت مدل قبل از مشاهده، به بنابراين پيشنهاد مي. كند معنادارتر مي
  .ها استفاده شود بهبود بهتر عملكرد آزمودني

  
 هاي كليديواژه

 .اي كودكان، ميني بسكتبال، يادگيري، يادگيري مشاهده پرتاب آزاد، پيشخوراند
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  مقدمه
كه فرد در حال يادگيري مهارت حركتي جديدي است، مهم اين  اند زمانيتحقيقات آشكارا نشان داده

توانند از متغيرهاي  مربيان مي. دنبال افزايش مهارت خود براي يادگيري آن باشد است كه چگونه بايد به

هاي مربوط  تواند برخي از ويژگي بنابراين، فرد مي. يادگيري براي بهبود عملكرد نوآموزان استفاده كنند

هاي مختلف مشاهده و سعي كند بفهمد چه بايد بكند و چگونه آن مهارت را انجام  مهارت را به شيوه به

اي از  اين يك راهبرد يادگيري بهينه است، زيرا مشاهده براي ارتقاي يادگيري از تنوع گسترده. دهد

اي  اند كه تمرين فيزيكي و مشاهده تحقيقات نشان داده. )1 ،2(هاي حركتي نشان داده شده است  مهارت

پژوهشگران با توجه به  ها، مطابق با اين پژوهش. )3-5(كنند  از فرايندهاي بسيار مشابهي استفاده مي

؛ كه اين )6 ،7(اند را پيشنهاد كرده) AON( 1مطالعات تصويربرداري عصبي، يك شبكة مشاهدة عمل

اي تحتاني، شيار  حركتي، لوب آهيانه شامل قشر پيش(اي از ساختارهاي عصبي  شبكه شامل مجموعه

كه فرد يك  است كه هم در زماني) گيجگاهي فوقاني، ناحية مكمل حركتي، شكنج كمربندي و مخچه

كند و هم موقعي كه آنها اجراي ديگران را در يك تكليف حركتي يكسان تكليف حركتي را اجرا مي

اي انجام گرفته تحقيقات متعددي در مورد يادگيري مشاهده. )8-10(شود  كنند، فعال مي مشاهده مي

اند  ها نشان داده اين پژوهش. )11-15(است و همگي بر نقش و اهميت اين متغير يادگيري تأكيد دارند 

كه مشاهده براي يادگيري حركتي مفيد است، اما براي اينكه شما مهارت حركتي جديدي را ياد بگيريد، 

ك مرجع از اينكه چه و چگونه آن بايد چه كسي را مشاهده كنيد؟ يك شخص ماهر احتماالً در توسعة ي

كه فردي مبتدي را كه در حال يادگيري مهارت يكسان است  را انجام دهيد كمك خواهد كرد، اما زماني

مشاهده كنيد، احتماالً به شما شانس بهتري را در تشخيص و يادگيري از خطاها و تغييرات در استراتژي 

و هم مدل   )8، 16، 17(اند كه مشاهدة هم مدل ماهر  هبر اين، تحقيقات ديگر نشان داد عالوه. دهد مي

همچنين، نتايج ديگر تحقيقات نشان داده . به يادگيري معناداري منجر شده است )18-21(مبتدي 

دنبال مشاهدة هر دو مدل ماهر و مبتدي  اي از يك مهارت حركتي جديد به است كه يادگيري مشاهده

اين حاالت متفاوت مشاهده . )22-24(تنهايي بهبود يافته است  نسبت به مشاهدة هر يك از آنها به

، به توسعة فرايندهاي مؤثر براي تشخيص و اصالح )مدل ماهر(بر توسعة بازنمايي حركت خوب  عالوه

هاي اخير در زمينة مشاهده از متغير  بر اين، پژوهش عالوه. )11(شود  منجر مي) مدل مبتدي(خطا 
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آنها . )21، 22، 13(اند  و نقش پيشخوراند را در مشاهده، مثبت ارزيابي كرده  جديدتري استفاده كرده

گر پيش از مشاهدة كه مشاهده ياند كه هنگام استفاده از يك برنامة متغير از مشاهده، هنگام نشان داده

كنندگان اجازة ارزيابي عملكرد را  كه مشاهده مدل از كيفيت و عملكرد مدل آگاهي داشته باشد يا زماني

گر از كيفيت همچنين، آگاهي مشاهده. تر است قبل از دريافت بازخورد داشته باشند، يادگيري بهينه

خواهد مشاهده كند  ي او را براي اينكه به چه دليل ميدهد؛ و توانايمدل اجازة انتخاب را به فرد مي

كه  بنابراين زماني. دهد افزايش مي) ها براي تقليد يا نسبتاً براي كشف خطا، يا ضعف در عملكرد مدل(

گران آگاهي پيشخوراندي از كيفيت مدل را دارند، ممكن است در فعاليت فرايندهاي شناختي مشاهده

منظور از پيشخوراند در . )11(دهد  ن در يادگيري بهتر تكليف نتيجه ميتر درگير شوند كه اي جزئي

گر در مورد كيفيت و عملكرد مدل  اطالعاتي بود كه به مشاهده) 2016(تحقيق آندريئوكس و پروتئو 

هاي متفاوتي  در مقابل، تحقيقات ديگر نقش پيشخوراند را به حالت. )11(شد  قبل از مشاهده ارائه مي

 روش در اين مورد اشاره كردند كه در) 2002( 1براي نمونه، كالرك و استماري. اند بررسي كرده

آنها . كند مي مشاهده نبوده آن انجام به قادر حال به تا كه را خود آيندة آميز اجراي موفقيت فرد پيشخوراند

، نيز در )2012( 3و داوريك) 2006(و همكاران  2كلسون. )25(تأثير اين روش را مثبت ارزيابي كردند 

ديگران  هاي مدل الگودهي به پيشخوراند نسبت هاي خود به سودمندي بيشتر روش خودالگودهي پژوهش

 بينايي، مختلف قشر مناطق در كه اي آينه هاي توجيه آنها اين بود كه نورون. )26، 27(اشاره كردند 

خودالگودهي  هاي مداخله از استفاده درگيرند، در مغز آهيانة و گيجگاهي لوب پيشاني، پيش كورتكس

و  4و مارتيني) 2012(همچنين، داوريك . كنند مي فعاليت بيشتر پيشخوراند، خودالگودهي ويژه به

 بيشتر فعاليت هاي ديگر به به روش نسبت پيشخوراند خودالگودهي مداخلة كردند بيان) 2011(همكاران 

و همكاران  5ريمال. )20، 28(شود  مي منجر يادگيري در چشمگيرتري و پيشرفت اي آينه هاي نورون

بر  داري تأثير معنا بدني تمرين به نسبت پيشخوراند خودالگودهي كه رسيدند نتيجه اين به نيز) 2010(

بنابراين اين تحقيقات روش متفاوتي را در بررسي پيشخوراند . )1(دارد  خودكارامدي متغير و عملكرد

اما روش اين تحقيق متفاوت از تحقيقات . اند اند و همگي بر سودمندي اين روش اشاره داشته كار برده به

در اين . از مشاهده بررسي شد )11(در اين تحقيق شيوة مشابه با تحقيق آندريئوكس و پروتئو . باالست
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تحقيق نقش پيشخوراند كه همان اطالعاتي است كه آزمونگر به فرد در مورد كيفيت مدل قبل از 

  . دهد، بررسي شد مشاهده مي

بسكتبال دو نوع مداخلة مشاهده را  منظور يادگيري مهارت پرتاب ميني در مجموع، كودكان به

اين . كه گروه كنترل بدون هر گونه مداخله فقط به تمرين فيزيكي پرداختند دريافت كردند، درحالي

قيق تنها تح. كند تحقيق مداخلة پيشخوراند را بر روي يادگيري مهارت حركتي در كودكان بررسي مي

بود كه مداخلة ) 2011(گرفته بر روي كودكان در اين زمينه تحقيق استماري و همكاران  انجام

تحقيقي كه در داخل كشور . )29(هاي ترامپولين مثبت ارزيابي كرد  پيشخوراند را براي يادگيري مهارت

بنابراين فرض كرديم كه مداخلة پيشخوراند كه همان . به بررسي اين موضوع پرداخته باشد يافت نشد

تواند جهت يادگيري مهارت حركتي در  آگاهي فرد از كيفيت و عملكرد مدل قبل از مشاهده است، مي

تواند اين باشد كه مطابق با  احتمالي اين مفيد بودن مي در توجيه اين فرض دليل. كودكان مفيد باشد

نفس،  انگيزش، اعتمادبه(شناختي  هاي روان تواند بر ويژگي گفتة محققان مداخلة پيشخوراند مي

طور فعال در فرايند حل مسئله و  و فرد را به )30، 31(اثر مثبتي داشته باشد ) خودكارامدي و انگيختگي

با توجه به اينكه تا . بنابراين فرض ما مطابق با اين توجيهات بوده است. )6(پردازش اطالعات درگير كند 

به حال تحقيقي در اين زمينه در داخل كشور صورت نگرفته و مشابه خارجي آن نيز نادر است، هدف از 

تاب آزاد تحقيق حاضر بررسي تأثير اطالعات افزودة پيشخوراندي به مشاهدة الگو بر يادگيري مهارت پر

  .بسكتبال در كودكان بود پنالتي ميني
 

  روش تحقيق
 سه آزمون و آزمون يادداري با پس -  آزمون پيش صورت به تحقيق طرح و با تجربي نيمه نوع از تحقيق اين

و كنترل ) FB(بازخورد آگاهي از نتيجه + مشاهده، مشاهده)+ FW(اطالعات افزوده پيشخوراندي ( گروه

)C ((سالة مجموعة ورزشي شهيد مدرس تهران بودند كه به روش  جامعة آماري تحقيق كودكان ده. بود

. صورت تصادفي در سه گروه قرار گرفتند عنوان نمونة تحقيق انتخاب شدند و به نفر به 45در دسترس 

ردي، ها يا اختالل عملك معيار ورود به تحقيق داشته سالمت كامل جسمي، عدم شكستگي در اندام

ها شايان ذكر است كه همة آزمودني. نداشتن مشكل بينايي و رضايت كامل براي شركت در تحقيق بود

نامة كتبي براي  همچنين، فرم رضايت. مبتدي بودند و تجربة قبلي در خصوص تكليف مالك نداشتند

  .كنندگان اخذ شد شركت در تحقيق از والدين شركت
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  ابزار و تكليف 
..) مانند سن، قد و وزن و (اين فرم جزئياتي را در مورد اطالعات شخصي : 1فرم اطالعات شخصي

 .كندهاي پژوهش فراهم ميآزمودني

توپ از  10علت انتخاب . عدد توپ بسكتبال در اين پژوهش استفاده شد 10تعداد : توپ بسكتبال

گرم براي  475متر و وزن  سانتي 73توپ با محيط . ها بود بين بردن فاصلة افتادن بين پرتاب

  .دش بسكتبال استفاده  ميني

  .هاي پرتاب طي مراحل تحقيق استفاده شد براي ثبت نتايج عملكرد كوشش: برگة ثبت نتايج

ها  براي ارزيابي دقت پرتاب آزاد بسكتبال آزمودني: بسكتبال تكليف پرتاب آزاد پنالتي ميني

اين . ري از فرد قرار داشت، پرتاب كردندمت 4هاي خود را به سمت حلقة بسكتبال كه در فاصلة  پرتاب

هاي اساسي مهارت از گيرد،مي انجام آزاد پرتاب خط از ممانعت در بسكتبال است، بدون پرتاب پرتاب،

. )32(دارد  تيم باخت يك و برد همچنين ها وبازي از سازي در بسياري سرنوشت نقش و است بسكتبال

 همين به. است كودكان از توان فراتر و گيردمي انجام باال ارتفاع با سبد با و بزرگ بسكتبال با توپ بازي

 اندازة بسكتبال، ميني در .است شده مرجع استفاده عنوان به بسكتبالميني از قوانين اين مطالعه در دليل

 نيز قوانين اين كه دارد زيادي فني قوانين بسكتبال همچنين،. است ارتفاع سبدها كمتر و تر كوچك توپ

 تختة تا متر4 يا  فوت 13بسكتبال،  ميني در آزاد خط پرتاب .رسد مي حداقل به بسكتبالدر ميني

. )33(متر است  سانتي 60/2است و ارتفاع سبد از حلقه تا زمين  زمين خط انتهاي با موازي و بسكتبال

و همكاران  2اقتباس از مقالة خارجي ولف امتيازهاي آزمون نحوة. ها با دست برتر انجام گرفت كلية پرتاب

حلقه  با توپ برخورد امتياز،) 5(حلقه  به داخل توپ رفتن براساس آزمون امتيازدهي. )34(است ) 2005(

انجام ) 0(ها  و ساير پرتاب امتياز ) 1(امتياز، برخورد به تخته ) 2(امتياز، برخورد به حلقه و تخته ) 3(

 .)34(گرفت 

  روش اجراي تحقيق
كنترل، اطالعات افزودة : بندي شدند صورت تصادفي به سه گروه دسته كنندگان به ابتدا شركت

مرحلة  3كنندگان  س همة شركتسپ. پيشخوراندي و مشاهده، مشاهده و بازخورد آگاهي از نتيجه

كنندگان دستورالعمل كالمي راجع به مشاهدة مدل  همة شركت. روز متوالي اجرا كردند 3آزمايش را در 
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2. Wulf  
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مرحلة اول . و چگونگي اجراي مهارت پرتاب آزاد بسكتبال را قبل از شروع مرحلة آزمايش دريافت كردند

كوششي تمريني بدني را بدون  15بلوك  1ندگان كن آزمون بود، در اين مرحله همة شركت آزمايش پيش

) مرحلة اكتساب(مرحلة دوم . آگاهي از نتيجه و بدون هر گونه مشاهده در تكليف مربوط اجرا كردند

كنندگان دو  همراه آن كوشش بدني براي شركت مشاهده و به) كوشش 90(كوششي  15بلوك  6شامل 

براي هر دو گروه . بازخورد آگاهي از نتيجه بود+ مشاهدهمشاهده و + گروه اطالعات افزودة پيشخوراندي 

بازخورد آگاهي از نتيجه، پنج مدل انتخاب شد + مشاهده و مشاهده+ اطالعات افزودة پيشخوراندي 

كوشش  3كوششي هر  15ها در هر بلوك  اين مدل). كارمدل ماهر، پيشرفته، متوسط، مبتدي و تازه(

+ كنندگان در گروه اطالعات افزودة پيشخوراندي  اين مسئله سبب شد كه شركت. )11(كرد  تغيير مي

تر با بهتر را  بازخورد آگاهي از نتيجه نتوانند يك مدل خاص با عملكرد ضعيف+ مشاهده و مشاهده

و ) نحوة پرتاب(ها  براي هر كوشش مشاهده، آگاهي از نتيجة مربوط به عملكرد مدل. )11(ارزيابي كنند 

مشاهده + همچنين آگاهي از سطح مهارت مدل قبل از نمايش براي گروه اطالعات افزودة پيشخوراندي 

اين مرحله، براي اجتناب از  در. بازخورد آگاهي از نتيجه فراهم شد+ و بعد از نمايش براي گروه مشاهده

كنندگان در  اي داشته باشد، از شركت توانست تداخل با فرايند مشاهده تقليد بدني از توالي، كه مي

بازخورد آگاهي خواسته شد دستشان را + مشاهده و مشاهده+ هاي اطالعات افزوده پيشخوراندي گروه

كنند،  ها را تماشا مي كه مدل را درحالي دارند و حركاتشان روي رانشان در مدت مرحلة اكتساب نگه

شده توسط  هاي ارائه گران مطابق با دستورالعملبازتوليد نكنند تا اطمينان حاصل شود كه مشاهده

كنندگان گروه كنترل در اين مرحله بدون هيچ مشاهده فقط  در نهايت، شركت. كنند آزمونگر رفتار مي

پرتاب مشابه با مرحلة  15، شامل )مرحلة يادداري(م مرحلة تجربي سو. به تمرين بدني پرداختند

  . )11(عمل آمد  ها به تمريني از آزمودني ساعت بي 48آزمون بود كه بعد از  پيش

با سپس . براي نمايش الگوها، از فرد ماهر و مبتدي دعوت شد تا مهارت مربوط را انجام دهند

از اين افراد فيلم ويدئويي  cyber shot Dsc-w 380سوني مدل  ديجيتال برداري فيلم استفاده از دوربين

مشاهده به اين صورت بود . كنندگان نمايش داده شد تاپ به شركت تهيه شد و فيلم مربوط بر روي لپ

و كيفيت مدل قبل از مشاهدة اطالعات مربوط به ويژگي + كه براي گروه اطالعات افزوده پيشخوراندي

بازخورد آگاهي از نتيجه اين اطالعات + به آنها داده شد، اما در مورد گروه مشاهده KRعنوان  مشاهده به

  .بعد از مشاهده ارائه شد
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  روش آماري
از  پيش. شد استفاده توصيفي آمار عنوان به معيار انحراف و ميانگين از آماري، وتحليل تجزيه براي

برابري  براي لون آزمون از و ها داده نرمال توزيع بررسي براي ويلك-شاپيرو آزمون از ها داده بررسي

مركب  واريانس تحليل از ها واريانس برابري و ها داده نرمال توزيع بررسي از بعد. شد استفاده ها واريانس

 و گروهي هاي درونتفاوت بررسي براي بلوك عامل روي سنجش مكرر با) 3) گروه( × 6) بلوك((

 مشخص كردن جايگاه براي توكي پيگردي آزمون از همچنين .شد استفاده اكتساب مرحلة در گروهي بين

يكراهه براي  واريانس تحليل آزمون از .شد استفاده گروهي بين و گروهي درون عوامل براي ها تفاوت

كلية . شد استفاده يادداري هاي مرحلةداده تحليل براي و آزمون،پيش مرحلة در ها گروه سازيهمسان

  .انجام گرفت 21نسخة  SPSSافزار  نرم از استفاده با 05/0در سطح معناداري  ها  داده  وتحليل تجزيه
 

  نتايج 
بسكتبال در مراحل  ها در مورد دقت پرتاب آزاد ميني هاي توصيفي آزمودنيآماره 1در جدول 

 .آزمون، اكتساب و يادداري آورده شده است پيش

  
 )ميانگين و انحراف استاندارد امتيازات(در مراحل مختلف  ها گروهتوصيفي  هاي آماره. 1 جدول

  كنترل  ادراك بزرگتر  ادراك كوچكتر  

  ميانگين و انحراف معيار  ميانگين و انحراف معيار  ميانگين و انحراف معيار  

  73/2±70/0  27/2±45/0  73/2±79/0  پيش آزمون

  80/2±67/0  33/2±48/0  53/3±74/0  1بلوك 

  00/3±53/0  00/3±37/0  67/3±48/0  2بلوك 

  07/3±79/0  13/3±74/0  75/3±71/0  3بلوك 

  00/3±53/0  27/3±59/0  93/3±79/0  4بلوك 

  47/2±51/0  60/3±63/0  05/4±99/0  5بلوك 

  40/2±50/0  00/4±75/0  53/4±74/0  6بلوك 

  48/2±58/0  20/3±56/0  00/4±83/0  يادداري
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هاي گروه اطالعات افزوده پيشخوراندي و  شود، آزمودني مشاهده مي 1طوركه در جدول  همان

مشاهده كه قبل از مشاهده در مورد كيفيت مدل آگاهي دريافت كرده بودند، طي مراحل اكتساب و 

بعد از اين گروه اطالعات افزوده . دست آوردند يادداري امتياز باالتري را نسبت به دو گروه ديگر به

هاي گروه مشاهده و بازخورد آگاهي از نتيجه امتياز باالتري را نسبت به  دة آزمودنيپيشخوراندي و مشاه

اي دريافت  امتياز كمتر نيز مربوط به گروه كنترل بود كه هيچ مداخلة مشاهده. گروه كنترل كسب كردند

  .هددرا نشان مي هاآزمودني بهتر دقت و عملكرد باالتر هاي نمره كه است ذكر شايان. نكرده بود
 تحليل واريانس آزمون از استفاده با يادداري و اكتساب مراحل در هاگروه بين تفاوت بررسي از پيش

-واريانس بين تحليل آزمون نتايج. پرداختيم آزمون پيش مرحلة در هاگروه همسان آزمون گروهي بهبين

تفاوت معناداري   P ،)43/2)=42،2(F=10/0 آزمون آمارة به توجه با هاگروه كه بين داد نشان گروهي

 گروهيبين واريانس تحليل آزمون با اكتساب مرحلة در را هاپرتاب نتايج 2جدول .ها وجود ندارد بين گروه

 بين شود،مي مشاهده 2 جدول در طوركه همان .دهدمي نشان هابلوك روي عامل تكراري گيرياندازه با

  .دارد معناداري وجودتفاوت  هاگروه و گروه+ها، بلوكبلوك

 
 اكتساب مرحلة در سنجش مكرر با مركب واريانس تحليل هاييافته. 2 جدول

مجموع   

  مجذورات

 درجة

  آزادي

ميانگين 

  مجذورات
F معناداري  

  001/0  72/6  75/2  5  75/13  بلوك

  001/0  63/3  71/2  10  14/27  گروه بلوك 

  001/0  21/45  33/25  2  67/50  گروه

      40/0  210  93/85  )بلوك(خطا 

      56/0  42  53/23  )گروه(خطا 

  

 خالصه 3 جدول در هابلوك مقايسة به مربوط هاييافته ها،بلوك بين معنادار تفاوت مشاهدة براي

  .شده است
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 ها بلوكمربوط به مقايسه  هاي يافته. 3 جدول
  معناداري  )i-j(تفاوت ميانگين ها   )J(بلوك   )I( بلوك

        بلوك اول
  09/0  - 33/0  دوم  
  15/0  - 35/0  سوم  
  001/0  - 51/0  چهارم  
  043/0  - 42/0  پنجم  
  001/0  - 75/0  ششم  

        بلوك دوم
  00/1  - 02/0  سوم  
  00/1  - 17/0  چهارم  
  00/0  - 08/0  پنجم  
  016/0  - 42/0  ششم  

        بلوك سوم
  00/1  - 15/0  چهارم  
  00/1  - 06/0  پنجم  
  22/0  - 40/0  ششم  

        بلوك چهارم
  00/1  08/0  پنجم  
  00/1  - 24/0  ششم  

        بلوك پنجم
  16/0  - 33/0  ششم  

 

 اين نتايج. شد استفاده توكي پيگردي آزمون از هاگروه بين هاتفاوت جايگاه كردن مشخص براي

+ مشاهده و گروه مشاهده + هاي اطالعات افزوده پيشخوراندي آزمون تفاوت معناداري را بين گروه

بازخورد آگاهي از + ، همچنين گروه مشاهده )=000/0P(و كنترل ) =000/0P(آگاهي از نتيجه بازخورد 

بنابراين با توجه به جداول باال مشخص شد كه در مرحلة اكتساب . نشان داد) =001/0P(نتيجه و كنترل 

دل آگاهي مشاهده كه قبل از مشاهده در مورد كيفيت و عملكرد م+ اطالعات افزوده پيشخوراندي  گروه

  .داشتند، برتري چشمگيري را نسبت به دو گروه ديگر نشان دادند

گروهي در مرحلة يادداري از آزمون تحليل واريانس يكراهه استفاده  براي مشخص كردن تفاوت بين

  . ارائه شده است 4شد كه نتايج در جدول 
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  يادداري مرحلة در يكراهه واريانس تحليل آزمون نتايج. 4جدول 
مجموع   

مجذورات      
درجة 
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

F  معناداري  

  001/0  88/21  82/8  2  64/17  بين گروهي
      40/0  42  93/16  درون گروهي

        44  57/34  كل
  

گروهي نشان داد كه، بين  شود، نتايج تحليل واريانس بين مشاهده مي 4طوركه در جدول  همان

منظور بررسي جايگاه  به. وجود دارد) =000/0F= 21/88, P(معناداري ها در مرحلة يادداري تفاوت  گروه

هاي آزمون تفاوت معناداري را بين گروه اين نتايج. ها از آزمون پيگردي توكي استفاده شد تفاوت

و ) =008/0P(بازخورد آگاهي از نتيجه + مشاهده و گروه مشاهده + اطالعات افزوده پيشخوراندي 

. نشان داد) =004/0P(بازخورد آگاهي از نتيجه و كنترل + همچنين گروه مشاهده ، )=000/0P(كنترل 

. مشاهده بهتر بود+ در كل نتايج اين تحقيق نشان داد كه عملكرد گروه اطالعات افزوده پيشخوراندي 

صورت پيشخوراند فاكتور  ها قبل از مشاهده از كيفيت مدل به طبق نتايج اين تحقيق آگاهي آزمودني

  .ي براي يادگيري مهارت حركتي استمؤثر

  .ارائه شده است 1يادداري نمودار  و آزمون،اكتسابها در مراحل پيش براي نمايش بهتر داده

  

  
  ، مراحل اكتساب و يادداريآزمون پيشدر  ها گروهنتايج . 1 نمودار

  

0

1

2

3

4

5

يش   پ
ن و م ز آ

وك  ل 1ب وك  ل 2ب وك  ل 3ب وك  ل 4ب وك  ل 5ب وك  ل 6ب ي ر ا د د ا ي

مشاهده + پيشخوراند KRبازخورد + مشاهده كنترل



 205                        ...پنالتي  پيشخوراندي به مشاهدة الگو بر يادگيري مهارت پرتاب آزادتأثير اطالعات افزودة 

 

 

  يريگ جهينتبحث و 
هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير اطالعات افزوده پيشخوراندي به مشاهدة الگو بر يادگيري مهارت 

هاي آماري،  وتحليل كه نتايج تجزيه گونه همان. ساله بود بسكتبال در كودكان ده پرتاب آزاد پنالتي ميني

. وت معناداري مشاهده شدها تفا دهد، در مرحلة اكتساب و يادداري بين گروه جداول و نمودارها نشان مي

مشاهده بود؛ يعني گروهي كه اطالعات + پيشخوراند  KRبرتري در هر دو مرحله به نفع گروه 

پيشخوراندي را در مورد كيفيت و عملكرد مدل قبل از مشاهده دريافت كرده بودند، امتياز باالتري را در 

هاي آندريئوكس و پروتئو  ا يافتهنتايج در اين بخش ب. هاي ديگر كسب كرده بودند نسبت به گروه

آنها در تحقيقي به بررسي تأثير مشاهده بر يادگيري يك تكليف . )11(همخوان است ) 2016(

 نتايج اين تحقيق نشان داد كه آگاهي از عملكرد مدل قبل. بندي نسبي در افراد مبتدي پرداختند زمان

بندي نسبي را  شويم، يادگيري يك تكليف زمان كه بعد از نمايش آگاه مي از مشاهده نسبت به زماني

كنندگان مبتدي قابل توجه هستند،  ما تأكيد كرديم كه اين اثر موقعي كه مشاهده. كند معنادارتر مي

در توجيه نتايج . مبتدي استهاي ما در مورد افراد  ها دقيقاً مشابه با يافته اين يافته. قابل اعتمادتر است

طور خاص در هر دو فرايند تقليد،  گر را به توان گفت كه يك پروتكل مشاهدة پيشخوراند مشاهده مي

شود يا در فرايندهاي تشخيص خطا كه عملكرد مدل ماهر يا در حال توسعه نمايش داده مي زماني

خوبي با كار قبلي  اين ايده به. كند ير ميشود، درگ كار ارائه مي كه عملكرد مدل مبتدي يا تازه هنگامي

، كه اظهار داشتند الگوهاي فعاليت مغزي در طول مشاهدات عمل به هر دو )1997(و همكاران  1دستي

اين محققان . )35(ماهيت پردازش اجرايي مورد نياز و خواص بيروني از عمل ارائه شده بستگي دارد 

همچنين، . شود تر مي كه هنگام مشاهدة مدل ماهر يا مبتدي نواحي متفاوتي از مغز فعال نشان دادند

گران مبتدي  كند تا مشاهده مشاهده كمك مي+ نتايج اين تحقيق نشان داد كه يك پروتكل پيشخوراند 

د دهن صورت ضعيف انجام مي كنند، چيزي كه آنها معموالً به خطا را در عملكرد مدل شناسايي و كمي

تشخيص و . )6(برسد  حداقل به فرد خطاهاي شود مي سعي پيشخوراند تكنيك ، چراكه در)41-36(

سازي بهتر عملكرد مدل از طريق اين اطالعات پيشخوراندي ممكن است به نفع توسعة مدل  كمي

خطاها و همچنين  بيني پيشتوانند براي  ميكنترل حركتي باشد، زيرا اين دو مدل  2معكوس و فوروارد

حسي در مورد برونداد واقعي حركت باشد، براي  هاي گيرندهبدون اينكه نيازي به انتظار براي بازخورد 

                                                           
1. Decety   
2. Reverse and Forward Model 
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فراهم كردن  دليل بههاي فوروارد دروني  مدلهمچنين، . كار روند بهاصالحات سريع حركات  ةمحاسب

پيامدهاي حسي در حركات هدفمند توانند در لغو  سريع در مورد نتايج حسي حركت، مي هاي بيني پيش

هاي معكوس سيستم حركتي را در ارسال و پردازش پيام حركتي در يك وضعيت  در مقابل، مدل. شوند

 هاي پيامتبديل بنابراين، اين مدل . شود و موجب تغييرات مطلوب در حركت مي دهد ميمعكوس قرار 

حركتي مناسب بدون تكيه  هاي پيامدهد  ياجازه م ها تبديلاين سازد؛ كه  ميحسي به حركتي را ممكن 

  .)42(شوند  محاسبه 	بر بازخورد

كننده از قبل در مورد كيفيت  كه، مشاهده مسئلة مهم اين است كه يادگيري بهينه است زماني

در تأييد اين مطلب بايد گفت كه خود . اوليه مشاهده آگاه باشد عملكرد مدل مشاهده در جلسة

ها اطالعات پيشخوراندي  كه قبل از مشاهدة مدل ها نيز در فرايند آزمايش گزارش كردند زماني آزمودني

در مورد كيفيت و عملكرد مدل دريافت كرده بودند، انگيزة بيشتري براي اجراي تكليف موردنظر 

توان گفت كه اين  بنابراين مي. هاي ديگر چنين موردي را گزارش نكردند روهكه گ داشتند؛ درحالي

شايان توجه است كه مزيت . كنندگان داشته است اطالعات نقش بسزايي در افزايش انگيزة شركت

مشاهده فقط بعد از مقدار محدودي از مشاهده اتفاق افتاده بود + شده براي پروتكل پيشخوراند  اشاره

مشاهده از بلوك اول تا + شود برتري گروه پيشخوراند  مشاهده مي 1كه در نمودار  گونه همان). 1نمودار (

هاي ديگر كامالً مشهود بود و از همان جلسة اول تمرين برتري خود را بيشتر از  يادداري بر گروه

هاي ما با  مشاهده يافته+ در توجيه اين اثر در مورد گروه پيشخوراند . هاي ديگر نشان داده بود گروه

، 30، 31(همخوان است ) 2006( 2و داوريك) 2006( 1، بايودري و ليروي)2012(هاي دارويك  يافته

را  مثبتي رفتاري تغييرات تواند مي راندخودالگودهي پيشخو تكنيك نشان دادند پژوهشگران اين. )28

 عنوان به خود مشاهده هاياحتماالً مداخله كه كردند بيان آنها .كند ايجاد فراگير در مهارت اجراي براي

 باورهاي مانند( شناختي فراگير روان هاي ويژگي و بر شناخت متفاوتي تأثير بدني تمرين همراه به الگو

 و خودالگودهي گذارد مي )استرس انگيزش، خودتنظيمي، خودانگيختگي، نفس، اعتمادبه خودكارآمدي،

هاي اين گروه چيزي كه توسط آزمودني. دهد مي تغيير را متغيرها اين مؤثرتري طور به پيشخوراند

توجيه ديگر ما در مورد اثربخشي . عنوان افزايش انگيزششان در پي ارائة اين اطالعات گزارش شده بود به

ها در فرايند حل مسئله و پردازش  مشاهده در مورد درگير شدن آزمودني+يشخوراندبيشتر گروه پ

                                                           
1. Baudry  
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ها  آن. )6(همخوان است ) 2012(و همكاران  1هاي نيكوالس هاي ما با يافته بنابراين يافته. اطالعات است

 يادگيري فرايند فعال در طور به در مورد نقش سودمند پيشخوراند نشان دادند كه اين اطالعات فراگير را

كه  گونه همان. شود منجر مي مرتبط اطالعات تر پردازش عميق به امر اين و كند درگير مي مسئله حل و

هاي مربوطه بودند و بيشتر به تحليل اين  هاي ما در اين گروه بيشتر درگير در پردازش مدل آزمودني

بر پرورش  توان گفت كه پيشخوراند عالوه بنابراين مي. پرداختند منظور بهبود عملكرد خود مي ها به مدل

. شود مي ش اطالعات منجرانگيزه در نوآموزان، به درگير شدن بيشتر آنها در فرايند حل مسئله و پرداز

هاي مرتبط و حفظ آنها در  در نظرية شناختي اجتماعي خود توجه به نشانه) 1986(بر اين، باندورا  عالوه

. )43(كند  عنوان دو عامل كليدي مرتبط با فرايند يادگيري مشاهده ذكر مي بازنمايي شناختي را به

-خودالگودهي پيشخوراند ممكن است براي نشان دادن بازنمايي شناختي بهتر از مهارت بنابراين، نمايش

معني كه مداخلة پيشخوراند  بدين. هاي انتقادي در مهارت باشدعنوان يك نتيجه از مشاهدة ويژگي ها به

نتايج اين پژوهش با . كنندگان ايجاد كند مدل براي شركتاي را از مشاهدة  ممكن است ديد نقادانه

 2مارتيني. هاي پژوهشگران زير كه نوع ديگري از مداخلة پيشخوراند را بررسي كردند همخوان است يافته

دليل اينكه  نشان دادند كه مداخلة خودالگودهي پيشخوراند به) 2012(و داوريك ) 2011(و همكاران 

، 28(شود  دهد، به پيشرفت چشمگيرتري در يادگيري منجر مي اي را افزايش مي هاي آينه فعاليت نورون

نشان دادند كه علت برتر بودن روش پيشخوراند ) 2012(و دارويك  )2006(و همكاران  3كولسوم. )20

كورتكس  بينايي، اي است كه در مناطق مختلف قشر هاي آينه مربوط به فعاليت بيشتر نورون

 زمينة در) 2010(و همكاران  4ريمال. )26، 27(درگيرند  مغز آهيانه و گيجگاهي لوب پيشاني، پيش

 اين به فراگيران باورهاي خودكارامدي و عملكرد بر پيشخوراند واليبال تأثير مداخلة خودالگودهي سرويس

 متغير و داري بر عملكرد معنا تأثير بدني تمرين به نسبت خودالگودهي پيشخوراند كه رسيدند نتيجه

خودالگودهي  تركيبي هايتأثير انواع مداخله) 2007(كالرك و همكاران . )1(دارد  خودكارامدي

 و يادگيري فرايندهاي خودتنظيمي روي را بدني تمرين با گري خودمشاهده و بدني تمرين با پيشخوراند

 تمرين با خودالگودهي پيشخوراند تركيبي گروه داد نشان نتايج. كردند بررسي كودكان در عملكرد شنا

 هر اجرا در از قبل ها آزمودني كه زماني همچنين .)44(داشت  ديگر گروه به بهتري نسبت عملكرد بدني
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. خودكارامدي تغيير يافت و خودانگيختگي باورهاي كردند، مشاهده خود را آميز موفقيت جلسه عملكرد

 صرف بدني تمرين به نسبت پيشخوراند خودالگودهي پژوهشي دريافتند در) 2011(استماري و همكاران 

بنابراين تحقيق . )29(شود  مي منجر روي ترامپولين در كودكان از مهارت پرش در بيشتري به يادگيري

صورت مشاهده بر روي  گرفته در مورد تأثير پيشخوراند به تنها تحقيق انجام) 2011(استماري و همكاران 

هاي ما را در مورد تأثير پيشخوراند بر  ، كه نتايج آنها دقيقاً يافته)29(مهارت ترامپولين در كودكان است 

  .كند يادگيري كودكان تأييد مي

هاي آماري  در كل، فرض اولية تحقيق ما در مورد تأثير مداخلة پيشخوراند با توجه به نتايج تحليل

عملكرد مدل آگاهي داشتند،  نتايج اين تحقيق نشان داد گروهي كه از قبل در مورد كيفيت و. تأييد شد

اي جديدتر به موضوع يادگيري  گونه البته اين تحقيق كه به. تري را از خود نشان دادند يادگيري بهينه

. اي پرداخته است، نياز به گسترش دارد تا اطالعات آن قابليت تعميم بيشتري داشته باشد مشاهده

ميم نتايج آن به ساير سنين و به افراد ماهر هاي پژوهش حاضر، تعتوجه به شرايط نمونهبا همچنين 

گزارش شد كه اين اثر موقعي كه  )11(چون در تحقيق آندريئوكس و پروتئو . پذير نيست امكان

مشابه با اين كار است؛ كنندگان مبتدي قابل توجه هستند، قابل اعتمادتر است و نتايج ما نيز  مشاهده

خصوص در دامنة سني ديگر و بر روي افراد ماهر  بنابراين نياز به تحقيقات بيشتري در اين زمينه به

همراه اطالعات پيشخوراند براي  گونه روش متغير مشاهده به شود؛ تا مشخص شود كه آيا اين احساس مي

  افراد ماهر و سنين ديگر نيز مفيد خواهد بود يا خير؟

ابراين به مربيان و ساير مراكزي كه با كودكان جهت بهبود عملكرد ورزشي آنها سروكار دارند، بن

منظور بهبود عملكرد حركتي و بهينه شدن جلسات يادگيري از اين روش متغير  شود به پيشنهاد مي

  .مشاهدة الگو همراه با اطالعات پيشخوراندي استفاده كنند
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