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ثير تمرين مشاهده اي و أدر تحقيق حاضر ت :چکيده

ترکيبي بر اکتساب و يادداري مهارت سرويس بلند 
بدميننتون با در نظر گرفتن ميانجيگري خودکارامدي بدني 

 شهرستان ةدر دانش آموزان مقطع راهنمايي پسران
 ۸۰به اين منظور .گنبدکاووس مورد بررسي قرار گرفته است

 مقطع راهنمايي براي اين بررسي انتخاب دانش آموز پسر
آزمودني ها براساس سطح خودکارامدي و نوع . شدند

گروه تمرين بدني مهارت .  گروه تقسيم شدند۸تمرين به 
گروه تمرين مشاهده . مورد نظر را به صورت عملي انجام داد
گروه ترکيبي مهارت . اي مهارت را فقط مشاهده کرد

م به صورت بدني و هم مشاهده سرويس بلند بدمينتون را ه
آزمودني . اي انجام داد و گروه کنترل نيز بدون تمرين بود

 ۷۲ اکتساب و آزمون اکتساب و ةها در روز اول در مرحل
تجزيه و . ساعت بعد در آزمون يادداري شرکت کردند

تحليل داده ها از طريق آزمون تي مستقل و آزمون 
شاهده اي و ترکيبي واريانس دوطرفه نشان داد که تمرين م
د اکتساب و يادداري ننيز مانند تمرين فيزيکي مي توان

مهارت را بهبود بخشند و خودکارامدي نيز در اين ميان 
نقش مؤثري دارد به طوري که آزمودني هاي گروه 
خودکارامدي باال در آزمون هاي اکتساب و يادداري مهارت 

ق تر به طور چشمگيري از گروه خودکارامدي پايين موف
  .بودند
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Abstract: In this study 80 male 

students was assigned – accessible 
sampling technique and homogeneous 
manner – based on self – efficacy level 
to 4 groups. The first group performed 
physical training, the second group 
performed observational practice task, 
the third practiced physically and 
observationally and the fourth group 
served as the control group. The 
experimental groups participated in a 1-
day acquisition and  performed the 
retention task, after 72 hours. Statistical 
analysis was performed using 
indepenent t – test, two – way analysis of 
variance by spss: 11.5 to test the 
performance of the groups in acquisition 
and retention tasks. The results showed 
that the observational and combined 
practices had a significant effect on the 
acquisition and retention of badminton 
volley service (p<0.05) and those with 
high self – efficacy in acquisition and 
retention skills are successful.  

 
Key words: 

Observational learning, Physical self 
– efficacy, Acquisition, Retention. 
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  مقدمه
 مسئوليت مربيان ورزش ترين اصليآموزش مهارت هاي حرکتي به ورزشکاران همواره 

همچنين تحقيقات بسياري در يادگيري حرکتي براي .  بوده استتربيت بدنيو معلمان 
ضرب المثل . تر براي کمک به يادگيري مهارت ها انجام شده استه بروش هايدستيابي به 

لمه است بيانگر اين نظريه است که اجراي حرکات تابلو خوب هم ارزش هزاران ک
يکي از ارکان اساسي آموزش مهارت هاي حرکتي، ). ۲۷(اطالعات مؤثري ارائه مي دهد 

 است که مورد توجه نظريه پردازان يادگيري حرکتي ١استفاده از يادگيري مشاهده اي

ارت، پژوهشگران  بينايي در يادگيري مهةبه دليل نقش برجست). ۲۷ و ۲۲، ۱۹، ۱۷(است 
شواهد پژوهشي ). ۲۴(از مطالعات بينايي براي سنجش يادگيري و اجرا استفاده مي کنند 

 الگوي ة مهارت، پديده هايي را دربارةنشان داده است که مشاهده گر با مشاهد
و مک ) ۱۹۹۶ (٢ مگيلةبراساس نظري). ۳۰ و ۲۳، ۲۱(هماهنگي آن مهارت ادراک مي کند 

 ةبخصوص در مراحل اولي. گوبرداري، اکتساب مهارت را تسهيل مي کندال) ۱۹۹۳ (٣کالوف

 ٤باندورا). ۲۰ و ۱۶( مهارت به توليد الگوهاي حرکتي کمک مي کند ةيادگيري مشاهد

 مطرح مي کند که بيشتر رفتارهاي انسان با ٥ وساطت شناختية نظريةبا ارائ) ۱۹۸۶(

الگودهي يکي از شيوه هاي رايج براي . مشاهده از طريق الگوبرداري ياد گرفته مي شوند
الگوسازي منجر به . فراهم ساختن اطالعات در مورد فن اجراي مهارت حرکتي است

 يا ادراکي توسط مشاهده گر مي شود و به عنوان ٦ بازنمايي شناختيةپيدايش و توسع

ب  فعال شود کسا يک رفتار را قبل از اينکه کامالًمرجعي به مشاهده گر کمک مي کند ت
براساس اين نظريه، يادگيري مشاهده اي اغلب فعاليتي براي پردازش اطالعات . کند

در طول اين يادگيري، فراگير، نمايشي شناختي از مهارت به دست مي ). ۱۵ و ۹(است 
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آورد و از آن استفاده مي کند تا حرکت را تنظيم کند و به عنوان معيار درستي حرکت 
  ).۳۰( مهارت مورد استفاده قرار دهد براي پي بردن به خطا در انجام

 الگو، افراد ة خود عنوان مي کند براثر مشاهد٢ة طراحوارةدر نظري) ۱۹۹۸ (١اشميت

ذخيره ) ٤، بازشناسي٣يادآوري( جداگانه ةپاسخي را به وجود مي آورند که در دو حافظ

ود عمل  معتقدند در اين چشم انداز، خ٥طرفداران تفسير ادراک مستقيم). ۲۲(مي شود 

 شناختي براي تبديل مشاهده به عمل ةبه طور مستقيم درک مي شود و نيازي به واسط
وجود ندارد و دستگاه بينايي قادر است اطالعات بينايي را به طور خودکار پردازش کند 

)۲۳.( 
اين .  اولين مطالعات در مورد يادگيري مشاهده اي در مورد حيوانات صورت گرفت

 اتفاق نمي افتد و يادگيري فقط از  که يادگيري مشاهده اي اصالًدپژوهش ها نشان دادن
به .  جانشينية غيرمستقيم يا تجربة مستقيم صورت مي پذيرد نه از راه تجربةراه تجرب

 تعامل شخص يادگيرنده با محيط ةسخن ديگر، آنها فکر مي کردند که يادگيري در نتيج
  ). ۱(گري با محيط خودش  تعامل کس ديةانجام مي شود نه بر اثر مشاهد

 مهارت هاي اجتماعي و ةدر حيط) ۱۹۶۹ و ۱۹۶۸، ۱۹۶۷، ۱۹۶۵( بندورا ةمطالعات اولي
موقعيت هاي باليني به خوبي نشان داد که يادگيري مشاهده اي عامل مؤثر در تغيير 

 ةسال ها بعد محققان به تحقيق در مورد تاثير مشاهد). ۱(رفتارهاي حرکتي انسان است 
 ٦يافته هاي بيرد و روز و الگونا.  هاي حرکتي و ورزشي در يادگيري آنها پرداختندمهارت

نشان داد که تدارک نمايش مهارت براي کسب ) ۱۹۸۷ (٧سودارت و هيجن) ۱۹۸۳(

 و ٩، مارتنز)۱۹۷۶ (٨در مقابل يافته هاي زوکرمن). ۲۹ و ۱۲(الگوهاي حرکتي کافي نيست 
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سوهو و ) ۲۰۰۰ (٢ويتاکرشي، رايت، ولف و ) ۱۹۹۴ (١، هبرت و لندين)۱۹۷۷(همکاران 

نشان دادند که يادگيري مشاهده اي عامل مؤثري در کسب مهارت هاي ) ۲۰۰۴ (٣سونيا

از طرف ديگر، عوامل متعدد و مختلف جسمي و رواني هم ). ۲۸ و ۲۴، ۶(حرکتي است 
 اين عوامل، يکي از. وجود دارند که ممکن است در يادگيري مهارت ها نقش داشته باشند

 فرد در آموزش مهارت هاي مختلف از جمله مهارت هاي حرکتي ٤نقش خودکارامدي

). ۱۹۸۱باندورا (احساس کارامد بودن مي تواند بر رفتار موفقيت آميز تاثير گذارد . است
به نظر مي رسد افرادي که داراي سطح خودکارامدي بااليي هستند، بيشتر تالش مي 

خودکارامدي به باورهاي شخص در مورد توانايي اش ). ۳(شوند کنند و بيشتر موفق مي 
در انجام امور داللت مي کند و از منابع مختلف از جمله توفيق ها و شکست هاي خود 

 موفقيت يا شکست افرادي که شبيه به او هستند و ترغيب کالمي ةفرد، مشاهد
 شخصي بااليي از اين رو به نظر مي رسد اشخاصي که کارامدي. سرچشمه مي گيرد

کنند و از کساني که سطح کارامدي شخصي پاييني دارند، می دارند، بيشتر تالش 
بنابراين ). ۲(پشتکار بيشتري از خود نشان مي دهند و ترس کمتري را تجربه مي کنند 

شايد بتوان استدالل کرد که خودکارامدي در يادگيري مهارت هاي حرکتي نقش داشته 
برخي ابهامات در مورد تاثير تمرين هاي مشاهده اي بر يادگيري باتوجه به وجود . باشد

 آموزشي ة اساسي در اين تحقيق بررسي اين شيوةحرکتي و نقش خودکارامدي، مسئل
 آن با تمرين فيزيکي و چگونگي اثربخشي حاصل از ةدر موقعيت هاي يادگيري و مقايس

  .هاستتعامل اين دو با در نظر گرفتن سطح خودکارامدي آزمودني 
  

  روش تحقيق
 ة آماري پژوهش را کليةجامع. روش تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربي ميداني است

دانش آموزان پسر غيرورزشکار مقطع راهنمايي مدارس شهرستان گنبدکاووس در سال 
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 نفر از همان دانش ۸۰ تحقيق حاضر شامل ةنمون.  تشکيل مي دهند۸۳‐۸۴تحصيلي 
 مورد نظر و براساس سطح ة گيري در دسترس جامعآموزان است که به روش نمونه

پرسشنامه اي به منظور انتخاب نمونه هايي از  اول ةدر مرحل. خودکارامدي انتخاب شدند
 ةسپس آزمودني ها پرسشنام. که شرايط شرکت در تحقيق را دارا باشند، استفاده شد

 آزمودني هايي که  نفر از۴۰خودکارامدي بدني را تکميل کردند و براساس نمرات حاصل 
 نفر که نمرات ۴۰نمرات بيشتري را به دست آورده بودند در سطح خودکارامدي باال و 

سپس براي يکسان سازي و . پاييني داشتند در سطح خودکارامدي پايين جاي گرفتند
اطمينان از همگوني گروه ها، پيش آزمون مهارت سرويس بلند بدمينتون به عنوان 

 اين ة کوشش بود انجام شد و باتوجه به نمرات کسب شد۱۰ تکليف معيار که شامل
مرحله آزمودني ها به روش همگن سازي در يکي از چهار گروه تمرين مشاهده اي، 

اين کار براي هر سطح جداگانه انجام . تمرين بدني، تمرين ترکيبي و کنترل جاي گرفتند
اي مربوط به هر دو  گروه تشکيل شد که در هر گروه آزمودني ه۴در مجموع . گرفت

 نفر با خودکارامدي باال و ۱۰ نفر تعيين شد که شامل ۲۰سطح قرار گرفتند و در هر گروه 
  . نفر با خودکارامدي پايين بودند۱۰

  
  ابزار تحقيق

ترازو، قدسنج، متر براي اندازه : ابزار مورد استفاده در اين تحقيق عبارت بودند از
نواري رنگي براي مشخص کردن نقاط امتياز آور، گيري مورد نياز بر روي زمين، چسب 

 سانتي متر، توپ بدمينتون يونکس، راکت بدمينتون، تست ۴۰/۲دوپايه به ارتفاع 
  .PSE خودکارامدي بدني ةاسکات و فاکس براي انجام آزمون ها و پرسشنام

  روش اجراي تحقيق

 ةرشتپس از تقسيم آزمودني ها براساس سطح خودکارامدي، يکي از مربيان 
در اين بخش مربي بر عناصر اساسي . بدمينتون مهارت مورد نظر را به نمايش گذاشت

مهارت سرويس بلند بدمينتون نظير استقرار در زمين، چگونگي ضربه به توپ و نقاطي 
 ابتدا ی تمرينةدر جلس. که مي بايست اصابت کند تا امتياز حاصل شود، تاکيد کرد

در ) خودکارامدي باال و پايين(ي تمرين بدني هر سطح آزمودني هاي مربوط به گروه ها
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و )  کوشش۱۰۰هر آزمودني (زمين هاي بدمينتون به اجراي تمرين هاي خود پرداختند 
 آزمودني هاي ةهمزمان براساس برنام.  کوشش به صورت متوالي انجام گرفت۱۰۰اجراي 

نار زمين اجراي گروه متعلق به گروه هاي تمرين مشاهده اي و ترکيبي هر سطح نيز در ک
باتوجه به اينکه گروه هاي ترکيبي هر دو سطح مي . هاي تمرين بدني را مشاهده کردند

.  کوشش سالن را ترک کردند۵۰ کوشش را مشاهده کنند بعد از تماشاي ۵۰بايستي فقط 
 کوشش سالن را ترک کردند و گروه ۱۰۰گروه هاي تمرين مشاهده اي نيز بعد از تماشاي 

 کوشش ۵۰ کوشش به تمرين بدني ۵۰ين ترکيبي هر دو سطح بعد از تماشاي هاي تمر
 تمرين و با در نظر گرفتن استراحت کوتاه ، آزمون ةدر انتهاي جلس. ديگر پرداختند

 ساعت در ۷۲آزمودني ها پس از .  گروه ها برگزار و نتايج ثبت شدة براي هم١اکتساب

 کوشش به ۱۰به اين شکل که ابتدا . دند مشابه تکليف معيار شرکت کر٢آزمون يادداري

متعلق به هر سطح )  گروه کنترل۱ گروه تجربي و ۳( گروه ۴ به ٣منظور حذف افت تمرين

تکليف معيار در تحقيق حاضر .  کوشش بود۱۰آزمون يادداري نيز شامل . داده شد
آزمون در . سرويس بلند اسکات و فاکس و هدف آن اندازه گيري دقت سرويس بود

مناطق نمره گذاري شده . ني استاندارد و با مناطق نمره گذاري شده انجام گرفتزمي
در .  مشخص شده بود۵ و ۴، ۳، ۲، ۱با امتيازهاي بود که  متحدالمرکز ة ربع داير۵شامل 

 خطوط انتهايي را که نمره هاي وظف بودسرويس مزنندة سرويس بلند بدمينتون 
سرويس  بايد توپ خود را از باالي زنندة زمون، هنگام آدر  .بگيردبيشتري دارد نشانه 
 سانتي متر از تور قرار داشت، عبور ۴۲۰ ة سانتي متر و به فاصل۴۰/۲طنابي که به ارتفاع 

سرويس هايي که با طناب برخورد مي کرد، دوباره زده مي شد و به توپ هايي . مي داد
 صفر ة عبور مي کرد، نمر مناطق نمره گذاري شده اصابت نمي کرد يا اززير طناببهکه 

  .داده شد

                                                 
1 - Acquistion Test  
2 - Retention Test  
3 - Warm of Decrement  
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  روش آماري

به منظور اطمينان از نرمال بودن توزيع نمرات در مراحل اکتساب و يادداري، از 
 اسميرنوف استفاده شد و چون داده ها نرمال بود، از آزمون هاي تي –آزمون کلموگروف 

بين ميانگين ها اختالف معنی دار بودن براي مشخص کردن . مستقل و آنووا استفاده شد
سطح انتخاب .  استفاده شدISDدر آزمون هاي اکتساب و يادداري از آزمون تعقيبي 

تمام محاسبات آماري با .  بود>P% ۵اختالف آماري معناداری دن شده براي نشان دا
  .  شدPSS:11.5 استفاده از نرم افزار کامپيوتري 

  

   تحقيق ی نتايج و يافته ها
  مرحله اکتساب

در فاز ) ۰۵/۰(با گروه کنترل ) ۲۴/۰(ين مشاهده اي يانگين هاي گروه تمر مةمقايس
بر ) α =۰۵/۰(ثير معني داري أاکتساب نشان داد که تمرين مشاهده اي مي تواند ت
همچنين حاصل ) . T =۷۳/۷(اکتساب مهارت سرويس بلند بدمينتون داشته باشد 

 تمرين گروه کنترل نشان داد کهدر مقابل ) ۴۲/۰(بررسي ميانگين گروه تمرين ترکيبي 
بر اکتساب مهارت سرويس بلند بدمينتون مؤثر ) α =  ۰۵/۰(ترکيبي به طور معني داري 

  ).T=۰۴/۷(است 
  

  مقايسة ميانگين نمرات اکتساب گروه تمرين مشاهده ای و ترکيبی با گروه کنترل _ ۱جدول 
  شاخص آماری

  گروه
  ميانگين  آزمودنی ها

انحراف 
  استاندارد

T  مشاهده
  شده

  درجة
   آزادی

سطح 
  معناداری

  ۰۲۱/۰  ۲۴/۰  ۲۰  گروه تمرين مشاهده ای
۷۳/۷  ۳۸  ۰۰۰/۰  

  ۰۱۱/۰  ۰۵/۰  ۲۰  گروه کنترل

  گروه تمرينی ترکيبی
۲۰  ۴۲/۰  ۰۵۱/۰  ۰۴/۷  ۳۸  ۰۰۰/۰  
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اهده ای   گروه تمرين مش ترل    رين کن گروه تم بی   رين ترکي گروه تم

ب
سا
کت
ت ا
را
نم

ن 
گي
يان

  
   گروه های تجربی و کنترلبميانگين نمرات اکتسا_ ۱ شکل 

  
تساب مهارت سرويس بلند بدمينتون مشخص شد که در بررسی اثر نوع تمرين بر اک

 . )F  =۵/۲۵(معناداری دارد اثر نوع تمرين بر اکتساب مهارت سرويس بلند بدمينتون 
نشان داد که تمرين بدنی بر تمرين ترکيبی و آن هم ) LSD آزمون(بررسی های تعقيبی 

از طرفی . داردبرتری بر تمرين مشاهده ای در اکتساب مهارت سرويس بلند بدمينتون 
 . )F  =۰۹/۵(سطح خودکارامدی نيز بر اکتساب مهارت مذکور به طور معناداری مؤثر بود 

د جبه طوری که آزمودنی های وا, اما اين تأثير صرف نظر از نوع تمرين به چشم می خورد
ترکيبی و مشاهده ای از آزمودنی های , خودکارامدی باال در هر سه گروه تمرين فيزيکی

  =۴۵/۲(ودکارامدی پايين در نمرات اکتساب به طور معناداری برتری داشتند د خجوا
F(.  

  
مشاهده ای و ترکيبی در دو سطح , مقايسة ميانگين نمرات اکتساب گروه های تمرين فيزيکی_ ۲جدول 

  کارامدی باال و پايين

مجموع   منبع تغييرات
  مجذورات

درجة 
  آزادی

ميانگين 
  سطح معناداری  F  مجذورات

  ۰۰۰/۰  ۵/۲۵  ۰۲/۱  ۲  ۰۴/۲  ين تمر
  ۰۲۸/۰  ۰۹/۵  ۲۰/۰  ۱  ۲۰/۰  خودکارامدی 

 ∗تمرين
  خودکارامدی 

۱۹۶/۰  ۲  ۸۱/۹  ۴۵/۲  ۰۹۶/۰  

  __  __  ۴  ۵۴  ۱۶/۲  خطا
  __  __  __  ۶۰  ۸/۱۶  کل 
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  مرحلة يادداری 

در فاز ) ۱۶/۰(با گروه کنترل ) ۵۴/۰(مقايسة ميانگين های گروه تمرين مشاهده ای 
بر يادداری ) α = ۰۵/۰(يادداری نشان داد که تمرين مشاهده ای می تواند تأثير معناداری 

همچنين بررسی ميانگين گروه ) . T = ۰۱/۸(مهارت سرويس بلند بدمينتون داشته باشد 
مقابل گروه کنترل نشان داد که تمرين ترکيبی به طور در ) ۸۰/۰(تمرين ترکيبی 

  بر يادداری مهارت سرويس بلند بدمينتون مؤثر است ) α  = ۰۵/۰(عناداری م
)۹۳/۹ = T.(  

  
  مقايسة ميانگين نمرات يادداری گروه تمرين مشاهده ای و ترکيبی با گروه کنترل_ ۳جدول 

  
  شاخص آماری

  
  گروه

انحراف   ميانگين  آزمودنی ها
   مشاهده شدهT  ستانداردا

  درجة
   آزادی

سطح 
  معناداری

  ۰۴۱/۰  ۵۴/۰  ۲۰  گروه تمرين مشاهده ای
۰۱/۸  ۳۸  ۰۰۰/۰  

  ۰۲۳/۰  ۱۶/۰  ۲۰  گروه کنترل

  ۰۶۱/۰  ۸۰/۰  ۲۰  گروه تمرين ترکيبی
۹۳/۹  ۳۸  ۰۰۰/۰  

  

تمرين مشاهده ای  تمرين کنترل  تمرين ترکيبی  گروه

ری 
ددا
يا

ت 
را
 نم
ين
نگ
ميا

  
  ميانگين نمرات يادداری گروه های تجربی و کنترل_ ۲شکل 
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رين بر يادداری مهارت سرويس بلند بدمينتون مشخص شد که در بررسی اثر نوع تم
). F=۶/۱۰(نوع تمرين بر يادداری مهارت سرويس بلند بدمينتون تأثير معناداری دارد 

نشان داد که تمرين بدنی و ترکيبی در اين مرحله ) LSDآزمون (بررسی های تعقيبی 
ه بر تمرين مشاهده ای در تفاوت معناداری با يکديگر نداشتند و هر دو تمرين ياد شد

از طرفی سطح خودکارامدی نيز بر . داردبرتری يادداری مهارت سرويس بلند بدمينتون 
اما اين تأثير صرف نظر از , )F=۵/۱۱(يادداری مهارت مذکور به طور معناداری مؤثر بود 

به طوری که آزمودنی های واجد خودکارامدی باال در هر , نوع تمرين به چشم می خورد
 آزمودنی های واجد خودکارامدی برترکيبی و مشاهده ای , سه گروه تمرين فيزيکی

 ).F=۰۶۳/۰(پايين در نمرات يادداری به طور معناداری برتری داشتند 
  

مشاهده ای و ترکيبی , مقايسة ميانگين نمرات يادداری گروه های تمرين فيزيکی_ ۴جدول 
  در دو سطح خودکارامدی باال و پايين

  ييراتمنبع تغ
مجموع 
  مجذورات

درجة 
  آزادی

ميانگين 
  مجذورات

F  سطح معناداری  

  ۰۰۰/۰  ۶/۱۰  ۵۳/۰  ۲  ۰۷/۱  تمرين 

  ۰۰۱/۰  ۵/۱۱  ۵۸/۰  ۱  ۵۸/۰  خودکارامدی 

  ۹۳۹/۰  ۰۶۳/۰  ۱۶/۳  ۲  ۳۳/۶   خودکارامدی ∗تمرين

  __  __  ۵  ۵۴  ۷/۲  خطا

  __  __  __  ۶۰  ۴/۳۶  کل 

  

  بحث و نتيجه گيري
تحقيق نشان دادکه گروه تمرين مشاهده اي و ترکيبي در آزمون ها در اين  نتايج

اجراي آزمون اکتساب و يادداري بهتر از گروه کنترل عمل کردند و اجراي آنها به طور 
يعني هر دو نوع تمرين مشاهده اي و ترکيبي . معني داري از گروه کنترل متفاوت بود

يافته .  بدمينتون داشتندتاثير معني داري بر اکتساب و يادداري مهارت سرويس بلند
هاي اين تحقيق در خصوص اثر تمرين مشاهده اي براکتساب مهارت مورد نظر با يافته 

، شي، رايت، )۱۹۹۴(، هبرت و لندين )۱۹۷۷(، مارتنز و همکاران )۱۹۷۶(هاي زوکرمن 
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و با يافته هاي ) ۲۸ و ۲۴، ۱۴، ۶(همخواني ) ۲۰۰۴(، سوهو و سونيا )۲۰۰۰(ولف و ويتاکر 
مغايرت دارد ) ۲۰۰۰ (١، بالک و رايت) ۱۹۸۷(، سودارت و هيجن )۱۹۸۳(يرد، روز و الگونا ب

احتمال دارد دليل مغايرت اين يافته ها تفاوت در متغير مورد نظر براي ). ۲۹ و ۱۲، ۱۱(
 اين تحقيق در مورد تاثير تمرين مشاهده اي بر يادداري مهارت ةنتيج. يادگيري باشد

) ۴(موافق ) ۲۰۰۳(و عرب عامري ) ۲۰۰۰( هاي شي، رايت، ولف و ويتاکر مورد نظر با يافته
که دليل احتمالي آن مي تواند ) ۲۶(مغاير است ) ۱۹۹۳ (٢و با يافته هاي سايداوي و هند

اين باشد که اين محققان تواتر الگوسازي و تسهيل شناسايي خطا را مدنظر قرار داده 
  . اند

اب و يادداري مهارت سرويس بلند بدمينتون يافته ثير تمرين  بر اکتسأ تةدر زمين
و عر ب عامري ) ۲۰۰۰( حاضر با نتايج مطالعات شي، رايت، ولف و ويتاکر ةهاي مطالع

به نظر مي رسد علت . مغاير است) ۱۹۸۷(موافق و با يافته هاي سودارت و هيجن ) ۲۰۰۳(
رکتي از قبل آموخته شده  آنها تغييرات الگوي حةمغايرت يافته ها اين است که در مطالع

 تاثير تمرين مشاهده اي، ترکيبي و ةمقايس. مدنظر بوده نه يادگيري الگوي حرکتي جديد
نتايج .  انجام شدLSD اکتساب و يادداري با استفاده از آزمون تعقيبي ةبدني در مرحل

 اکتساب و يادداري ة تاثير تمرين مشاهده اي با دو نوع تمرين ديگر در مرحلةمقايس
را در پی نشان داد که اين تمرين نسبت به تمرين بدني و تمرين ترکيبي اجراي ضعيفي 

 اکتساب و ةتمرين مشاهده اي در مرحلگروه به نظر مي رسد اجراي ضعيف . دارد
باشد که دانش به دست آمده و همچنين فرايندهاي الزم براي توليد دليل اين به يادداري 

 ةه مفيدتر و بيشتر از دانش به دست آمده به وسيلحرکت در تمرين بدني به طور ويژ
هرچند تمرين مشاهده اي به مشاهده کننده اجازه . تمرين مشاهده اي به تنهايي است

مي دهد برخي از فرايندهاي شناختي الزم براي يادگيري مهارت هاي حرکتي را تجربه 
 خروجي و از طرف ديگر، چون مشاهده کنندگان دسترسي مستقيم به پردازش. کند

برخورد مربوطه را ندارند، احتماأل کمتر قادر به تنظيم صحيح سيستم حرکتي خواهند 
 اکتساب مشخص کرد که اجراي اين ة اجراي گروه تمرين ترکيبي در مرحلةمقايس. بود

                                                 
1 - Black and White  
2 - Sidaway and Hand  
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به . گروه ضعيف تر از گروه تمرين بدني بود، ولي عملکردش از گروه مشاهده اي بهتر بود
ش مقدار تمرين بدني در گروه تمرين ترکيبي اطالعات ويژه و الزم نظر مي رسد که کاه

 اکتساب را محدود کند و اين مي تواند موجب اجراي ضعيف ةبراي توليد حرکت در مرحل
 نتايج آزمون يادداري گروه تمرين ةمقايس. گروه تمرين ترکيبي در اين مرحله باشد

در واقع . عني داري با يکديگر ندارندتفاوت ماين دو گروه ترکيبي و بدني نشان داد که 
مي توان گفت که تمرين بدني و مشاهده اي فرايندهاي مختلفي را در يادگيري به کار 
مي برند و ترکيب اين دو نوع تمرين با فرايندهاي مربوط به خود مي تواند پتانسيل 

، زيرا )۲۴(بسيار قوي در اجراي يادداري مشابه در گروه تمرين ترکيبي و بدني باشد 
آزمودني ها با ترکيب اين دو تمرين نيازهاي الزم را براي اجراي مشابه با گروه تمرين 

  .بدني کسب مي کنند
در مورد خودکارامدي نتايج نشان داد که سطح خودکارامدي بر اکتساب و يادداري 
مهارت مورد نظر تاثير معني داري دارد و بين ميانگين تمامي گروه هاي تجربي هر دو 

به عبارت بهتر، خودکارامدي بدني باال عاملي مؤثر در ميزان . طح تفاوت وجود داردس
اما اثر متقابل نوع تمرين و سطح . يادگيري مهارت سرويس بلند بدمينتون است

از اين رو مي توان . خودکارامدي بر اکتساب و يادداري مهارت مورد نظر معني دار نيست
فرادي که خودکارامدي باالتري دارند چه در اکتساب نتيجه گيري کرد که در هر تمرين ا

نتايج اين تحقيق در مورد تاثير . و چه در يادداري مهارت، به طور معني داري موفق ترند
که اظهار مي دارد احساس کارامد بودن ) ۱۹۸۱( باندورا ةخودکارامدي بر يادگيري با عقيد

در واقع يافته هاي اين تحقيق با . تبر رفتار موفقيت آميز تاثير مي گذارد ، هم راستاس
) ۱۹۸۹ (١، مک کالوف و ويس) ۱۹۹۰ و ۱۹۸۷، ۱۹۸۲( وساطت شناختي باندورا ةنظري

  ).۳۱ و ۱۸، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۰، ۹(مطابقت دارد 
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