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د و يادگيری بر عملکرای و ترکيبی تأثير تمرينات تقليدی فوری، دوره

 سال مبتدی 9-12حرکتی کاتا در دختران 

 
 3 مهدی شهبازی  - 2*شهزاد طهماسبی بروجنی   - 1ليال قندهاری علويجه

دانشگاه  ،یو علوم ورزش یبدن تيدانشکدة ترب ،یو کنترل حرکت یريادگيگروه  ،یدکتر یدانشجو. 1
و علوم  یدنب تيدانشکدة ترب ،ی ورزشیشناسروانی و حرکت رفتارگروه  ار،يدانش. 2  راني، امشهد فردوسی،

انشکدة د ،ی ورزشیشناسروانی و حرکت رفتار، گروه اريدانش. 3  رانيدانشگاه تهران، تهران، ا ،یورزش
 رانيدانشگاه تهران، تهران، ا ،یو علوم ورزش یبدن تيترب

 
 

 چکيده
دهد. برای اینکه به لحاظ نظری، نمایش مهارت، رفتار را از طریق فرایندهایی همچون تقلید و تکرار حرکت تغییر می

های کالمی تواند توسط مربی از طریق دستورالعملیادگیری اتفاق بیفتد، به فرایندی به نام آموزش نیاز است و آموزش می

وست که در این روش فرد از طریق د. یکی از انواع آموزش غیرکالمی نمایش الگوقوع بپیوندیا غیرکالمی برای یادگیرنده به

ست. ای برای انتقال اطالعات اعنوان وسیلهگیرد. در این سبک آموزش، هدف استفاده از نمایش الگو بهمشاهده یاد می

 جونوکاتا فرم عملکرد بر ترکیبی و یادوره فوری، تقلیدی تمرین روش سه تأثیر بررسی حاضر پژوهش از هدفبنابراین، 

 مداخلۀ نوع برحسب و داشتند شرکت حاضر پژوهش در داوطلبانهصورت به تهران شهر سالۀ 9-12 دختر 45 روازاین. بود

برنامۀ تمرینی  ی و ترکیبی هر یک دارایادوره فوری، تقلیدی تمرین گروه .شدند تقسیم نفره 15 گروه سه بهموردنظر 

 برآورده با .شد استفاده ارزشی کاتاده مقیاس از هاداده کردن کمّیمنظور بهتکرارهای معینی بودند که تقلیدی ویژه با 

 تمرین روش سه هر داد اننش تکراری یهااندازه با واریانس تحلیل نتیجۀ ها،یانسوار همگنی وها داده توزیع شدن فرض

 همچنین(. ≥ 05/0P) ماند رپایدا پیشرفت این نیز انتقال و یادداری آزمون در واند کرده کمک عملکرد بهبود به ایمشاهده

و ترکیبی  (=0005/0P) یادوره به نسبت فوری تقلیدی تمرین گروه برتری چندمتغیره، واریانس تحلیل نتایج

(0005/0P =) کسب را هتریب امتیازات یادوره تقلیدی گروهبا  یسهمقا در یبیترک تقلیدی گروه را نشان داد. همچنین 

 ( و این تفاوت در آزمون یادداری و انتقال نیز پایدار بود. =0005/0P) کردند

 

 های کليدیواژه

 .یامشاهده کاراته، یادگیری کاتای عملکرد، تقلیدی، تمرین ماهر، الگوی
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 مقدمه

 آن بررسی به دانشمندان دیرباز از که است بشر زندگی جدانشدنی هایجنبه از حرکتی حرکت و رفتار

طور کلی تغییراتی که در حرکت به. (1)اوست  قامت وضعیت و انسان حرکات کلیۀ اند و شاملپرداخته

صورت عمومی شود که یک دستۀ آن بهافتد، به دو دستۀ کلی تقسیم میتفاق میانسان در طول زمان ا

کند، مانند راه افتادن در اوایل افتد و به ترتیبی مشخص فرد آن را تجربه میها اتفاق میبرای همۀ انسان

ای ویژههای ای دیگر از این تغییرات اختصاصی بوده و منوط به تجربهکودکی یا بلوغ و غیره. اما دسته

دهد، یادگیری تواند داشته باشد. به دستۀ دوم تغییرات که در اثر تمرین روی میاست که هر فرد می

شود که یادگیری حرکتی کلیۀ تغییراتی است که در اثر تمرین و تجربه در حرکت انسان حرکتی گفته می

 . (2)رخوردار است دهد و معموالً از پایداری نسبی بروی می

 نیاز هک است بس همین در زندگی آن اهمیت و دربارۀ است مهم موجود زنده برای یادگیری توانایی

 یادگیری رایطشدر  از بدو تولد را انسان زیست، محیط گوناگون با شرایط و سازگاری پذیریتطبیق به

بسیار  نقش که است زخوردبا بر یادگیری، مؤثر عوامل تریناز مهم طور یقینو به است داده قرار دائم

 از استفاده به تد،بیف اتفاق یادگیری اینکه برای. کندمی ایفا حرکتی مهارت و کنترل را در اکتساب مهمی

 ایجاد برای مربی( غیررسمی یا رسمی) هایفعالیت از است عبارت که است نیاز آموزش نام به فرایندی

 مربی–نفر دو حداقل ینب متقابلی عمل یا کنش صورتبه که فرد، بالقوۀ رفتار در دائمی وبیشکم تغییراتی

 عاملی ترینهمم بازخورد از تمرین، پس که است داده نشان علمی مطالعات .(3)دارد  جریان -یادگیرنده و

 . (4)کند می را کنترل و یادگیری هامهارت اجرای نحوۀ که است

صورت غیرکالمی بر عملکرد و یادگیری صورت کالمی و چه بهها و اطالعات چه بهتأثیر دستورالعمل

اند. های این حوزه بودهحرکتی از موضوعات مورد بررسی متخصصان یادگیری حرکتی از ابتدای پژوهش

. (5)تقسیم کرد توان به دو دستۀ کالمی و غیرکالمی اطالعات مورد استفاده پیش از اجرای حرکت را می

ترین و پرمحتواترین گروه اطالعات است که تأثیر در گروه اطالعات غیرکالمی اطالعات دیداری از غنی

بیند، وقتی شخص مدلی را میی بر عملکرد و یادگیری یک مهارت حرکتی و ورزشی دارد، چراکه بسزای

 .(6)آورد دست میهای مکانی و زمانی آن مهارت بهالگوی مهارت را از طریق تمرکز بر ویژگی

 ارسطو و افالطون چون باستان یونانیان به کمدست آموزد،می دیگران مشاهدۀ راه انساناز که باور این

 طبیعی تمایل که شدمی تبیین فرض این با ایمشاهده یادگیری متوالی، هایقرن طول در. گرددمی باز
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( 1963) 1والترز و بندورا نظر به .(7 ،8)دارد  وجود کنند،می مشاهده دیگران در آنچه تقلید برای انسان در

 تقلید آنها رفتار از است ممکن بعداً بینیم ومی را آنها رفتار پیامدهای کنیم،می مشاهده را دیگران رفتار ما

 و ورزش مربیان مسئولیت تریناصلی نیز همواره ورزشکاران به حرکتی هایمهارت آموزش .(4 ،9)کنیم 

 هایروش کشف دنبالبه حرکتی یادگیری در بسیاری تحقیقات همچنین. است بوده بدنیتربیت  معلمان

 هزاران ارزش هم خوب تابلو» المثلضرب .(5)است  گرفته انجام هامهارت یادگیری به کمک برای بهتر

 گفتاری آموزش در خصوص را مؤثرتری اطالعات حرکات، اجرای که است عقیده این بیانگر ،«است کلمه

 ارائۀ برای ایوسیله عنوانبه اغلب عملی توضیحات چرا که باشد این بر دلیلی است ممکن و دهدمی ارائه

 از استفاده حرکتی، هایمهارت آموزش اساسی ارکان از بنابراین یکی. روندمی کاربه شاگردان به اطالعات

 .(10)است  حرکتی یادگیری پردازاننظریه توجه مورد که ای استمشاهده نمایش

، عبارت است از یادگیری (11)ترین نوع یادگیری است ای که به اعتقاد بندورا، مهمیادگیری مشاهده

 2هوم را با الگودهی. مگیل این مف(2)یک مهارت از طریق مشاهدۀ شخصی که در حال اجرای آن است 

ای برای انتقال اطالعات دربارۀ چگونگی اجرای عنوان وسیلهبه3داند. الگودهی، استفاده از نمایشیکی می

. در طول چند دهه عوامل (2)یک مهارت است و بیشتر ویژۀ زمینۀ آموزش چگونگی اجرا مهارت است 

گر(، اطالعاتی که ده )مشاهدههای یادگیرن، ویژگی(2)های مهارت مختلفی در این زمینه از جمله ویژگی

ها و چگونگی تأثیر نمایش و مشاهده بندی مشاهدهشود، سطح مهارت مدل مورد مشاهده، زمانمنتقل می

ها هنوز نقاط تاریکی برای که در برخی از این زمینه (2 ،4)طور دقیق بررسی شد بر یادگیری حرکتی به

 بررسی بیشتر وجود دارد.

 کومیته و کاتا متفاوت تقریباً دو رشتۀ از ورزش این که گفت توانمی کاراته به تخصصی نگرش با

 مبارز دو کومیته در. اندمتفاوت یکدیگر با جسمانی آمادگی فاکتورهای از بسیاری در که است شده تشکیل

. کنندمی ارائه مناسب پاسخی حریف، از محرک دیدن محض به مبارزه حین در و ایستندمی یکدیگر مقابل

 سوی از کاتا اجرای حین را محرکی کاتاروها نیست، کار در واقعی حریفی چون کاتا، رشتۀ در طرفی از

 قدرت، تمام با( کاتا هایفرم) را استانداردی شدهتعیین قبل از حرکات فقط و کنندنمی دریافت حریف

 فرم اجرای زنجیرۀ و رو ترتیبازاین. شوددهند. کاتارو حریف را متصور میمی انجام چابکی و توان سرعت،

                                                           
1 . Bandura & Walters  

2 . Modeling 

3 . Demonstration 
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هر  و دارد کاراته از رشته این در ورزشکاران موفقیت و باالتر امتیاز کسب در بیشتری اهمیت هاتکنیک و

 مسئله این به توجه با. شودمی ورزشکار از امتیاز کسر سبب هازنجیره اجرای در مکث و اجرا در تعلل گونه

 یادگیری الزمۀ و نیاز مورد فاکتورهای از کاتاروها برای الگودهی و مشاهده و تصویرسازی امر رشته این در

 تقلید) آینه مقابل در را خود مختلف تمرینات سازی،آماده دورۀ طی در کاتاروها روازاین و است ایشان بهتر

 هستند، تقلیدی تمرینات انواع از که( مربی) ماهر الگوی از تقلید یا هم مقابل در گروه صورتبه یا ،(فوری

 .دهندمی انجام حرکتی یادگیری بهبود برای

 حرکتی هایمهارت در ایمشاهده یادگیری خصوص در فراتحلیلی ( در2006) دیویدز و بنت اشفورد،

 طوربه) دارد حرکت پیامد بر کمی تأثیر ایمشاهده یادگیری کلی طوربه که رسیدند نتیجه این به مختلف،

 مهارت کهزمانی(. است خورده پیوند حرکت هدف با مستقیم طوربه که حرکت شتاب و سرعت مثال

 روی تعادل حفظ مثل) مداوم هایمهارت یا( موازنه چوب روی رفتن راه مثل) بود ایزنجیره موردنظر

 همچنین. داشت کمی تأثیر( گلف کوتاه ضربۀ مثل) مجرد حرکات بر و متوسط تأثیری( سنجتعادل دستگاه

 پویایی بر متوسطی تأثیر و ایزنجیره حرکتی مهارت پویایی بر زیادی تأثیر ایمشاهده یادگیری مداخالت

 ارائۀ زمان مختلف هایطرح زمینۀ در ابهامات وجود . همچنین(12)داشت  مجرد حرکتی هایمهارت

 وسیلۀبه تقلیدی حرکات ارائۀ زمان بررسی به  حاضر پژوهش محققان تا شد سبب ای،مشاهده هایمدل

 در زمینۀ تحقیقات در اینکه به نظر. مند شوندعالقه مبتدی کاتاکاران یادگیری بهبود در زنده مدل نمایش

 موضوعاتی زمینۀ در حوزه این به مندانعالقه هایپژوهش «تقلید و ایمشاهده یادگیری» موضوع این

 ای،مشاهده یادگیری کارکردهای ،(مبتدی یا ماهر) الگو مهارت سطح ،(ویدئویی یا زنده) الگو نوع چون

 در خألهایی و ابهامات با مواجه شدن است، بوده...  و مشاهده، طریق از آموزش مختلف هایروش مقایسۀ

 موجب انتخاب الگو، ارائۀ بندیزمان استراتژی و ایمشاهده هایمدل ارائۀ زمان مختلف هایطرح زمینۀ

. کرد پیدا دست جدیدتری و مؤثرتر راهکارهای به مشاهده راه از آموزش در بتوان شد تا رو پیش موضوع

 بسزای تأثیر و ورزشی هایمهارت یادگیری و آموزش در ایمشاهده یادگیری اهمیت به توجه همچنین با

 تحقیقات در بررسی مورد هایمهارت اینکه به بر نظر و مداوم، و پویا هایمهارت اجرای تقویت بر آن

...  و فوتبال کاشتۀ شوت پایه، سه باالنس دارت، پرتاب بسکتبال، جفت مانند شوت هاییمهارت پیشین

 و بوده مداوم و پویا مهارتی را که کاتا رشتۀ تا شدند آن بر رو پیش تحقیق در پژوهشگران است، بوده
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 1هیروس و تسوتسو، اوکودا، ایماناکا. کنند بررسی است، گرفته قرار پژوهشگران دیگر موردنظر کمتر

های مختلف ترکیب تمرین بندیریزی و زمان( در پژوهشی اثر تعاملی سطح مهارت مدل را با برنامه2004)

کنندگان آنها بر یادگیری تکلیف هماهنگی دو دستی بررسی کردند. شرکت ای و جسمانی رامشاهده

ای صرف و ترکیب های مختلف تمرین جسمانی و مشاهدهساله بودند که در گروه 23تا  18دانشجویان 

های ترکیبی عمل کردند های تمرین جسمانی صرف بهتر از گروهقرار گرفتند. نتایج آنها نشان داد که گروه

ای نسبت به تمرین جسمانی، دی تمرین مشاهدهبننیز با هدف بررسی زمان یدر پژوهش داخل .(13)

 بدمینتون بلند سرویس یادگیری بر ایمشاهده تمرین تأثیر بررسی به( 2007) همکاران و مختاری

 تمرین جسمانی، گروه تمرین ترتیببه دادند؛ قرار گروه چهار در تصادفی طوربه را نفر 80 آنها. پرداختند

 پژوهش در کنترل گروه عنوانبه نیز چهارم گروه و ایمشاهده و جسمانی تمرین ترکیب و ایمشاهده

 و کرد تأکید ایمشاهده تمرین کنار در جسمانی تمرین اثربخش بر نیز آنها هاییافته. کردند شرکت

 باقری و یزدانی دوستان، شمشیری، هاشمی، .(14)داشت  بعد و قبل هایپژوهش سایر با مشابه اییافته

 گروه. کردند بررسی بسکتبال شوت مهارت یادگیری در را ایمشاهده مدل مختلف هایبرنامه ،(2013)

 کردند. مشاهده کردند، اجرا را شوت 30 اینکه از یک بار پس و تمرین از پیش باریک را تصویر 10 اول،

 بار 10 روند این و کردندمی اجرا را شوت 3 سپس و دیدندمی را تصویر یک افراد ای،دوره دوم در گروه

ضربۀ  15 بود و تمرین حین در ایدوره صورتبه و قبل تصویر مشاهدۀ از ترکیبی سوم گروه و شد تکرار

 افراد بین در ترکیبی روش از استفاده که داد نشان آنها نتایج. شدمی اجرا تصویر آخرین دیدن از بعد آخر

ها رسد بنابر نتایج این پژوهشنظر میهاست. بهروش سایر از ترمناسب مهارت یادگیری منظوربه غیرمبتدی

ها در این تر است و بیشتر پژوهشای در اوایل فرایند یادگیری ثمربخشبتوان گفت که یادگیری مشاهده

 .(10)کنندگان مبتدی صورت گرفته است دلیل پژوهش حاضر نیز بر روی شرکتزمینه توافق دارند. به همین 

 تقلید طریق از حرکت یادگیری در کاراته کاتای آموزش روش بهترین به دستیابی تحقیق این هدف

 حرکتی هایمهارت یادگیری بر تقلید و ایمشاهده یادگیری زمینۀ در که تحقیقاتی در. است مشاهده و

 سطح الگو، نوع همچون عناصری در خصوص اطالعاتی به دستیابی پی در اغلب محققان است، گرفته انجام

 توجه مدل ارائۀ بندیزمان استراتژی به کمتر و اندبوده اینها امثال و فراگیر مهارت سطح و الگو مهارت

 برای مدل ارائۀ بندیزمان از مناسبی طرح به تا بود خواهیم آن پی در پژوهش این رو درازاین است، شده

                                                           
1. Hirose, Tsutsui, Okuda, Imanaka 
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 طریق از یادگیری در را ایتازه آموزش روش پژوهش این نتایج از استفاده با بتوان تا دست یابیم فراگیر

 نیز پژوهش این در کاتا مهارت انتخاب علت. کنیم فراهم بدنی تربیت معلمان و مربیان برای مشاهده

 سبببدین که بوده پیشین تحقیقات در محققان توسط رشته این گرفتن قرار توجه مورد کمتر سبببه

 تصمیم گرفته، صورت تحقیقات بین در رشته این بودن کمرنگ به توجه با رو پیش پژوهش در پژوهشگران

 بهپاسخگویی  در پی محققان نهایت در .گرفتند تقلید و ایمشاهده یادگیری حوزۀ در آن بررسی به

 بهبود به تواندمی( ماهر الگوی) زنده مشاهدۀ مدل تقلید حرکات آیا: جمله موارد زیر بود از هاییپرسش

 تمرین شرایط در ماهر الگوی ارائۀ زمان آیا منجر شود؟ مبتدی افراد عملکرد و کاراته کاتای یادگیری

 ارائۀ در توالی نوع آیا باشد؟ داشته مبتدی افراد در کاراته کاتای یادگیری بهبود در بسزایی نقش تواندمی

 تقلیدی تمرینات از استفاده آیا باشد؟ تأثیرگذار کاراته کاتای یادگیری در تواندمی آن نمایش و الگو

 و یادگیری بهبود به تواندمی مبتدی افراد برای( صددرصد) صرف تقلیدی تمرینات با مقایسه در ترکیبی

 منجر شود؟ ایشان عملکرد

 

 شناسیروش

گیری عملکرد در فرم کاتا اندازه برای گروهیدرون طرح دارای و آزمایشینیمه نوع از حاضر تحقیق روش

گروهی برای آزمون، اکتساب، یادداری و انتقال و طرح بینگیری شامل پیشدر سه مرحلۀ مختلف اندازه

 یبی( در مراحل ذکرشده است.ای و ترکها )گروه تمرین تقلیدی فوری، دورهمقایسۀ عملکرد گروه

های سالهۀ شهر تهران بودند که برای شرکت در کالس 9-12تمامی دختران  حاضر پژوهش جامعۀ

های ورزشی و اوقات فراغت شهر تهران متقاضی شده تابستانی کاراته در مدارس و مراکز آموزشی فعالیت

گیری عنوان نمونه داوطلبانه به روش نمونهبهنفر  45بودند. از بین آنها بنابر هدف پژوهش در رشتۀ کاتا 

در دسترس و براساس معیارهای ورود و خروج، شامل سن، سالمت جسمانی و روانی، نداشتن سابقۀ 

صورت فراخوان با مراجعه فعالیت در ورزش کاراته و غیره انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. ابتدا به

ند و بعد مالقات حضوری و تکمیل پرسشنامۀ مشخصات فردی، به مرکز مذکور نفرات متقاضی مشخص شد

صورت کتبی برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. پس از مشخص شدن نفرات با اعالم رضایت خود به

نهایی گواهی سالمت و سایر معیارهای ورود و خروج پژوهش کنترل شد تا در صورت صالحیت برای 

 های پژوهش آماده شوند.شرکت در آزمون
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صورت تصادفی در سه گروه تمرین کنندگان بهبا توجه به متغیر مستقل پژوهش حاضر شرکت

 ای و  ترکیبی از حالت اول و دوم قرار گرفتند.ای شامل تقلید فوری،  تقلید دورهمشاهده

. شد استفاده کاتا اجرای گیریاندازه مقیاس و فردی مشخصات اطالعات از دو پرسشنامۀ کسب برای

 در مؤثر احتمالی بیماری یا آسیب فعالیت ورزشی، سطح و سابقه مورد در فردی مشخصات مۀپرسشنا

در مقیاس  .شناختی و پیکری بودهای جمعیتو سایر ویژگی وزن و قد و سن همچنین و تحقیق متغیرهای

 مقیاس این. شد استفاده ارزشیده مقیاس از هاداده کردن کمّی منظورگیری اجرای کاتا بهاندازه

 مهم عوامل به 1 جدول مطابق مقیاس این در. شودمی استفاده کاتا مسابقات در معمول طوربه گیریاندازه

 فراموش را کاتا از قسمتی اجرا، حین در کنندهشرکت کهدرصورتی. تعلق گرفت هایینمره کاتا اجرای در

 هانمره. شدمی کسر وی اجرای از نمره 2 کمک ارائۀ صورت در و نمره 1 ثانیه، 5 گرفتن نظر در با کرد،می

 امتیاز عنوانبه ارائه و کاراته فدراسیون از کاتا داوری یک درجۀ مدرک دارای و صالحذی داور توسط

 در که شد گیریاندازه مقیاس این آزمون پایایی و محتوا روایی ضمن شد. در گرفته نظر در کنندهشرکت

 .(15)بود  قبولی قابل دامنۀ

 شيوة اجرا

 ها )داراهای تمرینی و آزمونپس از طی روند مشخص شدن نفرات نهایی برای شرکت در پروتکل

های طور تصادفی در گروهکنندگان بهمعیارهای ورود و عدم برخورداری معیارهای خروج(، شرکتبودن 

دقیقه بدنۀ اصلی  50دقیقه گرم کردن،  15ای )دقیقه 75جلسۀ  12پژوهش قرار گرفتند. تمرینات شامل 

 4در طی  روزهای فرد( و-دقیقه سرد کردن( بود که سه جلسه در هفته )روزهای نامتوالی 10تمرین و 

 صورت زیر به تمرین جسمانی و مشاهده در حین تمرین پرداختند:گانه بههای سههفته انجام گرفت. گروه

شد. مدل، مربی خبره بود که های مختلف مشاهده همراه میصورت مجزا با روشها بهتمرینات گروه

گرفت. تمرینات گروه تمرین میصورت زنده و در محل تمرین مورد مشاهدۀ یادگیرندگان هر گروه قرار به

کردند و تمامی تقلیدی فوری به این صورت بود که هر فرم را همراه )بالفاصله بعد از( اجرای مربی اجرا می

 های آنها در طی تمرینات به این صورت بود.کوشش

فرم بار اجرای مدل را مشاهده و با او  کوشش تمرینی دو 10ای در هر در گروه تمرین تقلیدی دوره

را بدون  5و  4، 3، 2های کرد؛ به این صورت که کوشش اول را بعد از مشاهدۀ مدل، کوششاجرا می

تا  7های داد و در نهایت کوششرا با مشاهدۀ مجدد مدل انجام می 6داد؛ کوشش مشاهدۀ مدل انجام می

 کرد.را بدون مشاهدۀ مدل اجرا می 10
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همراه با مشاهدۀ مدل  5تا  1های حالت اول(، کوشش در گروه تمرین تقلیدی ترکیبی )ترکیب دو

 6های گرفت، به این صورت که پس از مشاهدۀ اجرای توسط مدل، فرد فرم موردنظر و کوششانجام می

 کرد.صورت مستقل و بدون مشاهدۀ مدل اجرا میرا به 10تا 

جلسه تمرین،  پس از شروع تمرینات در کسب توانایی متوسط در اجرای تکنیک بعد از چهار

عمل آمد. سپس تمرینات برای جلسات پنجم تا دوازدهم ادامه یافت و بعد از تکمیل جلسات آزمون بهمیان

ساعت )جلسۀ سیزدهم از ادامۀ  48عمل آمد. سپس با فاصلۀ تمرین و در آخرین جلسه، آزمون اکتساب به

مد. در همان جلسه آزمون انتقال مرتبط عمل آتمرینات( یک آزمون یادداری تأخیری مشابه میان آزمون به

ها در شرایط برانگیختگی شده نیز انجام گرفت. آزمون انتقال شامل اجرای تکنیکبا فرم آموزش داده

عنوان مسابقه در نظر گرفته شد که آزمون حاضر بهمتفاوت بود. در این شرایط که به آزمودنی گفته می

زا باید گرفت. به این شکل اجراکننده در شرایط استرسانجام میشود. ضمن اینکه با حضور تماشاگران می

آزمون(، گذاشت. پرسشنامۀ خودکارامدی ورزشی نیز در جلسۀ اول )پیشعملکرد خود را نمایش می

 کنندگان تکمیل شد.اکتساب و همچنین در جلسۀ آزمون یادداری و انتقال نیز توسط شرکت

 ی آماریهاروش

و برای بررسی تجانس و همگنی  ویلک های شاپیروها با استفاده از آزموندهوضعیت طبیعی بودن دا

های آمار توصیفی مانند ( کنترل شد. در بخش گزارش توصیفی از شاخصLevenها، با آمارۀ لون )واریانس

ل های آماری پارامتریک تحلیاز آزمون .میانگین و انحراف استاندارد و نمایش جدول و نمودار استفاده شد

گیری استفاده شد. برای گیری تغییرات در طول مراحل اندازهگیری مکرر برای اندازهواریانس با اندازه

( استفاده شد. ANOVAطرفه )آزمون از آزمون تحلیل واریانس یکهای آزمایشی در پیشمقایسۀ گروه

آزمون تحلیل واریانس ها در آزمون اکتساب، یادداری و انتقال نیز با استفاده مقایسۀ عملکرد گروه

ها و مراحل داری، مقایسۀ دوگانۀ گروه( انجام گرفت. برای مشاهدۀ معناMANOVAچندمتغیره )

 گیری از آزمون تعقیبی توکی و بونفرونی استفاده شد.اندازه

 

 تحقیق هاافتهنتایج و ی

های مختلف ها نیز به معنی تأثیر متفاوت متغیر مستقل بر وابسته در گروهگیری و گروهتعامل مراحل اندازه

ای آزمون تحلیل واریانس با منظور روشن شدن تأثیر مجزای هر روش تمرین مشاهدهاست، بنابراین به

اصلی در هر سه گروه تمرینات  گزارش شده است که اثر 1ها نیز در جدولگیری مکرر به تفکیک گروهاندازه
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( P=0005/0( و تمرین تقلیدی ترکیبی )P=0005/0ای )(، تمرین تقلیدی دورهP=0005/0تقلیدی فوری )

روند تغییرات عملکرد فرم جونو کاتا را طی مراحل مختلف و به  1دار بوده است. نمودار تغییرات معنا

 دهد.ها نشان میتفکیک گروه

 

 هاآزمودنی به تفکيک گروه درون مکرر گيریاندازه با واريانس لتحلي آزمون .1 جدول

روش تمرين 

 یامشاهده

مجموع 

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
F sig 

 **0/0005 549/97 491/3334 385/1 093/4619 فوری تقلیدی

 **0/0005 589/41 3/1071-1 075/1 570/1151 یادورهتقلیدی 

 **0/0005 216/96 256/2215 175/1 008/2603 تقلیدی ترکیبی

 است. دارمعنا 01/0** در سطح 
 

ای بر بهبود عملکرد و های تمرین مشاهدهداری آزمون و تأیید تأثیر مثبت انواع روشبا توجه به معنا

عملکرد در مراحل مختلف در هر یک از گروه مقایسه شده  2یادگیری مهارت فرم جونو کاتا، در جدول 

 است.

 گيری به تفکيک گروهمقايسه دو به دو مراحل اندازه منظوربه. آزمون تعقيبی بونفرونی 2جدول

 مرحله 
 گروه 

 آماره
تمرين تقليدی 

 فوری
تمرين تقليدی 

 یادوره

تمرين تقليدی 
 ترکيبی

 آزمونشيپ

 **0005/0 **005/0 **0005/0 اکتساب
 **0005/0 **005/0 **0005/0 یادداری
 **0005/0 **001/0 **0005/0 انتقال

 اکتساب
 *017/0 *016/0 063/0 یادداری
 **0005/0 **0005/0 **008/0 انتقال

 **001/0 **0005/0 **001/0 انتقال يادداری

 است. دارامعن 01/0در سطح  تفاوتاست. **  دارامعن 05/0* تفاوت در سطح 
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 مراحل تمرين، ميان آزمون، اکتساب، يادداری و انتقالهای تجربی در طی . عملکرد گروه1نمودار 

 
ها در مراحل اکتساب، یادداری و انتقال از آزمون تحلیل منظور مقایسۀ عملکرد فرم جونوکاتای گروهبه

 (.3( استفاده شد )جدول MANOVAواریانس چندمتغیری )

 
در مراحل  هاگروهجونوکاتا چندمتغيری برای مقايسۀ عملکرد فرم  انسيوار ليتحل آزمون. 3جدول

 مختلف

 F ارزش آماری آماره
درجۀ 
 آزادی

درجۀ 
 آزادی خطا

sig 
مجذور 

 ايتا

 508/0 500/0* 00/80 6 768/13 424/0 ویلکس المبدا

 

  4ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتیجه آن در جدول   همچنین برای مقایسۀ دوگانه گروه 

 آمده است.

 های در مراحل مختلفآزمون تعقيبی توکی برای مقايسۀ گروه. نتيجۀ 4جدول

 مرحله 

 گروه 
 انتقال يادداری اکتساب 

 تقليدی فوری
 0005/0** 0005/0** 0005/0** ایتقليدی دوره

 056/0 028/0* 0005/0** تقليدی ترکيبی

 001/0** 001/0** 0005/0** تقليدی ترکيبی ایتقليدی دوره

 دار است.معنا 05/0* تفاوت در سطح 

 دار است.معنا 01/0** تفاوت در سطح 
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 گیریبحث و نتیجه

طور کلی بر عملکرد ای بهگیری مکرر نشان داد که تمرینات مشاهدهنتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه

کنندگان در (. شرکتF ،000/0=P=652/228داری داشته است )جلسه تمرین معنا 12جونوکاتا در طی 

های کاتا نداشتند و در کسب حداقل نمرۀ الزم برای گونه زمینۀ قبلی در انجام تکنیکغاز تمرینات هیچآ

های اولیه و کسب حداقل آزمون نتوانستند نظر داور کاتا را جلب کنند؛ بنابراین پس از آموزشپیش

عمل آمد که ونی بهکنندگان آزمهای فنی الزم برای اجرا مهارت؛ بعد از جلسۀ سوم از شرکتقابلیت

آزمون و اکتساب در نظر گرفته شد. آزمون آنها برای مقایسه با مرحلۀ پیشعنوان مبنای عملکرد پیشبه

هایی های تعقیبی تحلیل شد که تفاوتدار شدن اثر اصلی تمرینات بر عملکرد کاتا، آزمونبا توجه به معنا

آزمون با اکتساب، یادداری شامل تفاوت بین پیشبین مراحل مختلف دیده شد. در واقع تمامی تغییرات 

ها نیز انجام گرفت گیری مکرر به تفکیک گروهدار بود. تحلیل واریانس با اندازهها معناو انتقال و سایر تفاوت

ای فوری ها تغییرات همراستا با اثر اصلی بود؛ به این معنی که تمرینات مشاهدهکه در تمامی گروه

(549/97=F ،0005/0=Pدوره ،)( 589/41ای=F ،0005/0=P( و ترکیبی )216/96=F ،0005/0=P هر )

نتیجۀ آزمون تعقیبی بونفرونی که به مقایسۀ دو به  کدام به موجب بهبود عملکرد و یادگیری شده بودند.

گروه داری بود. در هر سه گیری در هر سه گروه پرداخته بود نیز بیانگر تفاوت معنادوی دفعات اندازه

آزمون و آزمون اکتساب ( تفاوت بین پیشP=0005/0و ترکیبی:  P=0005/0ای: ، دورهP=0005/0)فوری: 

دار بود، یعنی با وجود آزمون با مرحلۀ یادداری نیز به همین ترتیب معنادار بود. تفاوت مرحلۀ پیشمعنا

ای حفظ در اثر تمرین مشاهده شدهتمرینی و از بین رفتن اثرات موقت تمرین مزایای کسبساعت بی 48

( و تمرین تقلیدی ترکیبی P=0005/0ای )های تمرین تقلیدی دورهشده بود، با اینکه در گروه

(0005/0=Pافت معنا ) داری نسبت به اکتساب رخ داده بود، اما هنوز مقدار زیادی از مزایای تمرین

شده پس از تمرین تقلیدی فوری افت مشاهدهکنندگان باقی مانده بود. اما در گروه ای در شرکتمشاهده

رسد بتوان گفت نظر می(. بهP=06/0دار نبود )تمرینی نسبت به جلسۀ آزمون اکتساب معناساعت بی 48

. اما (16)تمرینی از استحکام بیشتری برخوردار بوده است شده در این گروه نسبت به بیپیشرفت حاصل

هایی شرایط اجرا( انجام گرفت، تفاوت در آزمون انتقال که پس از آزمون یادداری )در همان جلسه و با تغییر

کنندگان زا برای شرکتبا آزمون اکتساب دیده شد. تغییر شرایط اجرا در حضور تماشاگر و شرایط استرس

داده کماکان موجب افت عملکرد نسبت به آزمون اکتساب در هر سه گروه شد. اما مزایای یادگیری روی



 1398، پاييز 3 مارةش،  11، دورة  ورزشی _رشد و يادگيری حرکتی                                                  274

 
آزمون در آزمون انتقال نیز ایان توجهی نسبت به پیشکنندگان چشمگیر بود و عملکرد شدر شرکت

 داشتند.

 هاییافته واقع ای همراستاست، درهای حوزۀ یادگیری مشاهدهها با بیشتر یافتهاین بخش یافته

 تحقیقات از بسیاری گذارپایه شد و ارائه باندورا توسط که اجتماعی یادگیری هاینظریه پژوهش حاضر با

دارد. تأثیر مثبت مشاهده و تمرین تقلیدی بر بهبود عملکرد  است، مطابقت بوده حرکتی یادگیری حیطۀ در

(، ملکی 1389(، اصالنخانی و همکاران )1388پور و همکاران )های سوزندههای پژوهشو یادگیری، یافته

(، 2013، هاشمی و همکاران )(2000) رایت و ویتاکر ولف، (، شیا،2000) پروتئو و و همکاران، دکین

 . (10،1 ،17 -20)( را تأیید کرد 2011رهبانفرد و پروتئو )

ویژه در پژوهش است، به مهارت ایاجر فن مورد در اطالعات کردن فراهم رایج هایراه از الگودهی،

گونه آشنایی با تکنیک موردنظر خود نداشتند و بیشتر اطالعات کنندگان در ابتدای کار هیچحاضر شرکت

ای های الگودهی، نمایش و یادگیری مشاهدهطور کلی غالب پژوهشبه الزم را از راه مشاهده کسب کردند.

 اغلب ایمشاهده یادگیری نظریه، این براساس .(7)است  شده هدایت باندورا شناختی از طریق نظریۀ

 مهارت از شناختی یک بازنمایی فراگیر یادگیری، نوع این طول در. است اطالعات پردازش عنوانبه فعالیتی

 پی برای حرکت، درستی معیار عنوانکنار بهدر  در تولید و تنظیم حرکت و آن از و آوردمی وجودبه را

 .(16 ،22)کند می استفاده مهارت انجام در خطا به بردن

 ،(16 ،23)دانند می مسئله حل فرایند  حرکتی را، مهارت فراگیری که آدامز و بنابر تأکید اشمیت

 گرتواند مشاهدهای در پژوهش حاضر از دیگر مزایایی بود که میهای جسمانی و مشاهدهترکیب کوشش

کند، به این صورت که او با مشاهدۀ مدل بالفاصله باید می درگیر مسئله حل فرایند در فعال طوربه را

 کار برد. شده را پردازش کند و برای اجرای جسمانی تکلیف بهاطالعات دریافت

های تمرین تقلیدی بر عملکرد کاتا، در این بخش سه روش پس از بحث و بررسی تأثیر انواع روش

، یادداری و انتقال مهارت اجرای فرم جوناکاتا مقایسه ای و ترکیبی بر اکتسابتمرین تقلیدی فوری، دوره

، F=768/13داری )شود. آزمون با تحلیل واریانس چندمتغیری انجام گرفت که نتیجۀ آن معنامی

005/0=Pمنظور پیدا کردن محل تفاوت های مختلف را نشان داد. بنابراین، به( و وجود تفاوت بین بخش

 فاده شد.های تعقیبی توکی استاز آزمون

شود که آزمون تعقیبی نشان داد تفاوت ی در آزمون اکتساب بررسی میهاگروهابتدا تفاوت عملکرد  

ترتیب با گروه تمرین تقلیدی فوری، تمرین ها بهدار است. برتری گروهمعنا 05/0بین هر سه گروه در سطح 
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نظر وجه به نتایج آزمون آماری بهی بود. با تادورهاز همه تمرین تقلیدی  ترفیضعتقلیدی ترکیبی و 

، اندشده منجر آزمونشیپرسد، تمرینات تقلیدی متفاوت به میزان متفاوتی به بهبود عملکرد نسبت به می

در آزمون یادداری نیز با همین قوت باقی ماند و  هاتفاوت. این اندداشتهمثبت  ریتأثاگرچه هر سه گروه 

در طول دورۀ اکتساب و پایداری  جادشدهیاۀ پایداری تغییرات دهنداننشها به همان ترتیب بود که برتری

های دوگانۀ گروه در آزمون انتقال نیز نشان داد که تمرینی بوده است. مقایسهساعت بی 48آن نسبت به 

 کهیدرحالداری دارند، ی برتری معناادورهروش تمرین تقلیدی فوری و ترکیبی نسبت به تمرین تقلیدی 

نبود، یعنی اعمال تغییرات در بافت اجرای مهارت به محو  دارامعنتفاوت بین دو روش برتر در این مرحله 

گروه تمرین تقلیدی فوری و ترکیبی منجر شد، اما تفاوت بین این دو گروه با تمرین  شدن تفاوت بین دو

های . نتایج این بخش با یافتهای کماکان به قوت مرحلۀ اکتساب و یادداری باقی مانده بودتقلیدی دوره

 اندرسون و های ویکس(. اما در آزمون یادداری و انتقال با یافته19( مغایر بود )2013هاشمی و همکاران )

گروتزماچر و همکاران  ،(2012) پانزر و شیا (،1999بلندین ) ،(2007) همکاران و ، مختاری(2000)

( و سیداوی و هند 2004های هیروس و همکاران )که با یافته، درحالی(24،9 -27) ( همسو بود2013)

 .(13 ،27)( ناهمراستا بود 1993)

 ولف، ی مختلفی تأیید شده بود. شیا،هاای با تمرین جسمانی در پژوهشپیشتر ترکیب تمرین مشاهده

ای را بر تمرین جسمانی صرف یا تمرین در پژوهشی برتری ترکیب تمرین مشاهده (2000رایت ) و ویتاکر

 گروه برای یادداری اولیۀ کوشش در های آنها، اگرچه عملکردای صرف نشان دادند. براساس یافتهمشاهده

کرده بودند،  داشتند، اما گروهی که فقط مشاهده ضعیفی عملکرد و بود عملی کوشش اولین ایمشاهده

باشد  مؤثر جسمانی تمرین اندازۀ ای صرف نتوانسته بود بهتمرین مشاهده اما بودند، بهتر تمرینبی گروه از

 تواندمی گرکنند مشاهدهبیان می است که (1985) نیوول و اسکالی مشابه گیرینتیجه . این(18)

و در اجرای تکلیف از آن استفاده کند که این  استخراج را هایاستراتژی و تکلیف نسبی و کلی هایویژگی

 دهد.های جسمانی به بهترین نحو رخ میاتفاق در حضور کوشش

 از خوبی همزمان با اجرای بدنی مهارت، تصویر مشاهدۀ با تمرینات تقلیدی فوری و ترکیبی، گروه

 کهمطلوب رسانده بود. درحالی را به سطح امر خودکارامدی آنها این و بودند داده شکل خود ذهن در حرکت

توان کردند، یعنی میهای بدون مشاهده را اجرا میابتدا یک مشاهده، سپس کوشش ای،دوره تمرین گروه

ای این گروه از دو گروه دیگر کمتر بوده و شاید این علت بهبود های تمرین مشاهدهگفت تعداد کوشش

کمتر آنها نسبت به دو گروه تمرین تقلیدی فوری و ترکیبی در اکتساب باشد. شاید علت برتری نسبی 
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گروه ترکیبی، در نتیجۀ این واقعیت  کنندگانشرکته تمرین تقلیدی فوری بر ترکیبی این باشد که، گرو

های مشاهده، سعی در حرکت کردن دارند و تصویر واضحی از حرکت را در ذهن در حین کوشش آنهاکه 

نها ابتدا مهارت که در گروه تمرین تقلیدی فوری آیدرحالشوند. یمکنند، به نمایش وابسته ینمخود خلق 

کردند. بنابراین، در غیاب نمایش، ضعف بازخوانی یمرا مشاهده و پس از پردازش آن اقدام به اجرا واقعی آن 

یادگیرنده از طرف دیگر، شاید از علل  نفساعتمادبه)به یاد آوردن( حرکت از حافظه از یک طرف و افت 

 دداری نسبت به گروه تمرین تقلیدی فوری باشد.افت عملکرد نسبی این گروه نسبت به آزمون اکتساب یا

های متفاوت مشاهده در وجودآمده در اثر روشنکتۀ دیگر در پژوهش حاضر ماندگاری تغییرات به

 آزمون یادداری و انتقال در تفاوت ماندگاری و ساعت بی تمرینی بود. برتری 48یادداری و انتقال پس از 

وجودآمده در دورۀ اکتساب در اثر مشاهدۀ تغییرات به ترعمیق و ترمکنون شاید تر،قوی نقش نشانۀ

 امتحان زااجرای تکلیف در شرایط جدید و استرس که ای بوده است. حتی زمانیهای تمرین مشاهدهروش

ای حفظ شد؛ شد، برتری دو گروه تمرین تقلیدی فوری و تمرین تقلیدی ترکیبی بر تمرین تقلیدی دوره

 اشکال برخی مستلزم دار نشده بود. یادگیریو گروه برتر نسبت به همدیگر معنااگرچه تفاوت این د

 مشاهده طریق خاص از شرایط برخی در تواندمی که است پذیریتعمیم حرکات یا پذیرسازگاری رفتارهای

های تمرین تقلیدی به فراگیری این ویژگی منجر شده که در پژوهش حاضر انواع روش (17)آید  دستبه

هایی که در دورۀ نوعی برتریداری نسبت به گروه دیگر داشتند و بهبودند، اگرچه دو گروه برتری معنا

 .(17)ب و یادداری دیده شد، در آزمون انتقال نیز به قوت خود باقی مانده بود اکتسا

( و سیداوی و هند 2004های هیروس و تسوتسو، اوکودا، ایماناکا )مغایرت پژوهش حاضر با یافته

کنندگان، جنسیت و سن آنها یا دلیل عوامل دیگری مانند سطح مهارت شرکت( ممکن است به1993)

کنندگان ( شرکت2004(. در پژوهش هیروس و تسوتسو، اوکودا، ایماناکا )27،13طول تمرینات باشد )

ان کنندگکه در پژوهش حاضر شرکتساله و ترکیبی از هر دو جنس بودند، درحالی 23تا  18دانشجویان 

توان گفت در این سن دختران زمینۀ بیشتری برای بهره ساله و فقط دختر بودند. می 12تا  9نوجوان 

 .(16)بردن از تمرین و یادگیری دارند 

های تواند یکی دیگر از علتای و جسمانی نیز میهای مشاهدهطول تمرینات و روش ترکیب کوشش

( طی چند روز و 2004)های هیروس و تسوتسو، اوکودا، ایماناکا ها با پژوهشتفاوت نتایج این پژوهش

که در پژوهش حاضر تعداد جلسات ای و جسمانی در روزهای متفاوت باشد، درحالیهای مشاهدهکوشش
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ها بود که هر ای در یک دسته از کوششهای جسمانی و مشاهدهجلسه بود و ترکیب کوشش 12تمرین 

 . (13)شود ها در تمامی جلسات تکرار میدسته کوشش

 ایاندازه چه تا فراگیر که است ینا مهارت، یادگیری به الگودهی اثربخشی زمینۀ در مهم موارد از یکی

 آشنایی برای فراگیران کنند،می بیان( 1993) مگیل و( 1997) رز. است کرده مشاهده را مهارت نمایش

 که است مؤثر زمانی ایمشاهده یادگیری که کنندمی توصیه آنها. نیاز دارند زمان به ویدئویی نمایش با

 این در اکتساب مرحلۀ مدت طول کهدرحالی شود، ارائه هاآزمودنی به مدت زمان کافی به مهارت نمایش

رسد نظر میجلسه بود، به 12پژوهش چهار هفته و در روزهای نامتوالی )یک روز در میان( و به مدت 

شک ای در کنار تمرینات جسمانی باشد، که بیزمان مناسبی برای برخورداری از مزایای یادگیری مشاهده

شود دشواری تکلیف رو پیشنهاد میای دیگر باشد، ازاینگونههای دیگر بهاست در مهارتاین امر ممکن 

 عنوان یک متغیر در طول تمرینات در نظر گرفته شود.به

توان گفت، چند دلیل اصلی که سبب رقم خوردن نتایج پژوهش حاضر شدند، مدت طور کلی میبه

ی در کنار تمرین جسمانی است. طول تمرینات حاضر ای و تأکیدتمرینات و نقش مکمل تمرین مشاهده

هفته به طول انجامید که این مدت  4جلسه بود که با برگزاری یک روز در میان و سه جلسه در هفته،  12

به نظر مدت مناسبی برای اثربخشی این نوع تمرینات است. البته در تعمیم نتایج باید احتیاط کرد و نوع 

های سادۀ آن را در نظر داشت. تکلیف مورد مطالعه در پژوهش حاضر از تکنیک ویژه پیچیدگیمهارت و به

تر چالشی نیازمند رسد بررسی این پروتکل تمرین در یک تکلیف پیچیدهنظر میفرم کاتا بود. به

های مختلف ای نیز از عوامل تفاوت اثر روشهای تمرین مشاهدههای بیشتر باشد. تعداد کوششپژوهش

های جسمانی بیشتر ها بدون کاهش کوششرسد هرچه تعداد این کوششنظر مییدی بود. بهتمرین تقل

رسد نظر میشود، اما نکتۀ شایان مالحظه وقت و هزینه است که بهباشد، به اثربخشی بیشتری منجر می

کمتر ای تر باشد، که در عین حال با تعداد کوشش تمرین مشاهدهدر روش تمرین تقلیدی ترکیبی مناسب

به پیشرفت مطلوبی منجر شد، البته در آزمون انتقال نیز عملکردی مشابه با گروه تمرین تقلیدی فوری 

های جسمانی بود؛ با توجه به عملی بودن کالس و داشتند. محدودیت پژوهش حاضر، شمارش کوشش

های تن کوششداشکنندگان برای ثابت نگاههای انگیزشی شرکتشکل واقعی آموزشی آن، کنترل ویژگی

 جسمانی با دشواری همراه بود.
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 پيشنهادهای کاربردی 

ای، یک پیشنهاد عمومی است که عنوان مکمل تمرینات مشاهدهای بهاستفاده از تمرینات مشاهده .1

 کند.های پژوهش حاضر نیز آن را تأیید مییافته

ای به های تمرین مشاهدهتعداد کوششدر صورت امکان و با در نظر داشتن زمان و هزینه، افزایش  .2

 کند.هر شکلی به بهبود عملکرد و اثربخشی تمرینات کمک می

ویژه افراد مبتدی تأثیر بسزایی در انگیزش و ای در نوجوانان و بهقدرت اثرگذاری تمرینات مشاهده .3

توان برای این ، میهای پژوهش حاضرخودکارامدی آنها در حین انجام تمرینات دارد. با توجه به یافته

 گروه با تأکید بیشتری این تمرینات را توصیه کرد.
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