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تاريخ دريافت مقاله3233/33/8 :

تاريخ پذيرش مقاله3233/6/38 :

چکیده
هدفپژوهشحاضرمقایسهاثربخشيسهمدلالگودهيماهر،غيرماهر(یادرحالیادگيری)ومدلنقاط
روشن در اجرا و یادگيری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بود .از بين دختران شركتكننده در كالسهای
آموزشي بسکتبال كه سابقه هيچگونه فعاليت در رشته بسکتبال نداشتند و همگي مبتدی بودند 03 ،نفر
داوطلبانه در پژوهش مشاركت كردند و به شکل تصادف ي در سه گروه (الگودهي ماهر ،غيرماهر و نقاط
روشن)قرارگرفتند.بعدازمرحلهپيشآزمون،شركتكنندگانطيچهارجلسهودرهرجلسه03كوشش(در
كل023كوشش)مهارتراتمرینكردند.نتایج03كوششانتهایيجلسهچهارمتمریننمرهآزموناكتساب
آنهادرنظرگرفتهشد.آزمونیادداریبعداز 84ساعتوآزمونانتقالباتغييردرزمينهاجرا انجامگرفت.
اطال عات مربوط به دقت اجرای افراد ازطریق روش نمرهگذاری پنجارزشي زاچری و همکاران ()2332
اندازهگيریشد.سپسنتایجازطریقآزمونهایآماریتحليلواریانسیکطرفه،تحليلواریانسمركببا
اندازهگيری مکرر ( )0*0و آزمون تعقيبي  LSDبا ( )α=3/32تجزیه و تحليل شدند .نتایج نشان داد كه
مدلهای الگودهي در سه گروه به شکل معنيداری اثرات متفاوتي بر اجرا و یادگيری افراد شركتكننده
( )P=3/337ودرمرحله یادداریوانتقالمدلالگویغيرماهرنسبتبه مدلالگودهيماهرونقاطروشن
()P>3/32بهشکلمعنيداریمنجربهعملکر دبهتریشدهبود.نتایجتحقيقحاضرنشانداد،الگودهيمدل
غيرماهردرمقایسهباالگودهيمدلماهرومدلنقاطروشنازاثربخشيبيشتریبرخورداراست .
واژههای کلیدی:یادگيری،مدلماهر،مدلمبتدی،مدلنقاطِروشن،پرتابآزادبسکتبال .
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گذاشته بود (P=3/320و  )F=0/370در مرحله اكتساب مدل الگوی غيرماهر نسبت به مدل نقاط روشن
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مقدمه
یادگيرى مشاهدهاى یا الگودهى به فرایندى اطالق مىشود كه ازطریق آن رفتار مطلوب یا هدف ازطریق
مشاهده آموخته ميشود ( .)0دیدگاههای موجود یادگيری مشاهدهای را مؤثر ميدانند ،ازجمله آنها نظریة
شناختيـاجتماعيباندورااستكهیادگيریمشاهدهایرااصلي فعاليتپردازشاطالعاتدانستهومعتقد
استدرطولایننوعیادگيریفراگيرالگویشناختيازمهارترابهوجودميآوردوازآناستفادهميكندتا
توليدحركتراتنظيمكندوآنرابهعنوانمعيارصحتحركتبرایكشفخطابهكارببرد( .)2
ازآنجاكه مشاهده الگو فرصتهایي برای مشاهدهكننده فراهم ميكند تا جنبههای كليدی فضایي -زماني
(ابزاریكهفردبرایایجادبازنمایيشناختيالگویعملازطریقكوششوخطابهآننيازدارد)راتعيين
كندوبهاینطریقميتواندیادگيریمهارتهایحركتيراتسهيلكند(.)0بيشتر تحقيقات حيطه یادگيرى
مشاهدهاى ،نمایش مهارتراابزارى مؤثر در كسب اطالعات جهت اكتساب و یادگيرى مهارتهاى حركتى،
راهبردها ،نقشهها و برنامههاى حركتي مطرحكردهاند(.)8مرورادبياتگذشتهنشانميدهدكهمشاهدهالگو
ميتواندبهبهبودنتيجهوشکلاجرایحركت( 2و 6و،)7توسعهتوانایيهایمربوطبهفراخوانيالگوهای
حركتيوشناسایيخطا(،)4كدگذارینمادینفعاليتهایجسماني()0وزمانبندیتواليهایحركتيمنجر
شود( .)03
روشهای مختلفي همچون الگودهي زنده (الگوی ماهر و مبتدی) ،الگودهي ویدیویي (فيلم و عکس) و
الگودهيكامپيوتری(انيميشن)برایكمکبهیادگيرندهازطریقفرایندیادگيریمشاهدهایوجودداردكهبه
تثبيتاطالعات موجوددرحافظهبازنمایي منجر ميشود(.)00مشاهده مدل ماهرباعثادراك مربوطبه
الگوهایتغييرناپذیرحركتوتقليدراهبردهاینمایشميشود،همچنينمشاهدهمدلمبتدی،بهجایتشویق
فردبرایتقليدازاجرایمشاهدهشده ،مشاهدهكنندهرابهشيوهایفعالتردرفرایندحلمسئلهدرگيرميكند
(.)02نتایجپژوهشهایگذشتهنشاندادهاندكهالگودهي ،چهازنوعمبتدیچهازنوعماهر،ميتواندبر
یادگيریمهارتهایحركتيمؤثرواقعشود(بهنقلاز.)00البتهاختالفنظرهایيدرباب نوعارائه الگوبين
محققاننيزوجوددارد،بهگونهایكهپژوهشلندرزوهمکاران()0070ازایناصلعموميكهنمایشدهنده
مهارتبایدآنراصحيحاجراكندوفردماهریباشدحمایتميكند.او درمطالعهخودگزارشكردكه
پژوهشهای بعدی كه به كوشش آدامز و همکاران ( )0003انجام گرفت ،سودمندبودن مشاهده الگوی
غيرماهر را در مقایسه با الگوی ماهر نشان داد (به نقل از  .)02همچنين هربرت و لندین ( )0008نتایج
مشابهيرابراییادگيریمهارتضربهواليتنيسگزارشكردند(بهنقلاز .)08
یکيازمشکالتالگودهي،بهویژه برایافرادمبتدی،محدودیتظرفيتپردازشياطالعاتاست.ازآنجاكه
نمایش مهارت اطالعات زیادی را در اختيار مشاهدهكننده قرار ميدهد ،ممکن است فرد نتواند اطالعات
مرتبطباحركترادریافتكندوظرفيتپردازشاطالعاتياوبااطالعاتزایدوغيرقابلاستفادهاشباعشود
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(.)02ازطرفيطبقدیدگاهادراكبصرییادگيریمشاهدهایاسکوليونيوول(،)0042مربيانومحققانباید
اطالعات ضروری را برای یادگيری مهارت ازطریق فرایند یادگيری مشاهدهای فراهم كنند .آنها
برایناساس اعالم كردند كه مشاهده بخشي از اندام الگو ميتواند اطالعات مناسبي برای ظهور الگوی

هماهنگدرفردمبتدیایجادكند.این گونهمشاهده،اطالعاتفضایيوزمانيمرتبطبااندامومفاصلدرگير
در حركت را برای مشاهدهكنندگان فراهم ميكند .استنباط روننسون ( )0048از روش اسکولي و نيوول
ميشود این است كه كاهش نسبت اطالعات حركتي به عناصر ضروری منجر به بهبود اكتساب مهارت
درنتيجهافزایشبرجستگياطالعاتشود(بهنقلاز.)06نمایشنقاطروشنیکيازروشهایياستكه
ازطریق كاهش نمایش بصری و مهياكردن بخشي از اندام درحال حركت ،اطالعات الزم برای تشخيص
الگوهای حركتي را برای مشاهدهكننده فراهم ميكند ( .)07به عبارت دیگر ،این مدل روشي برای ارائه
اطالعاتنسبيازحركتدر حالمشاهدهاست.سواليكهدرابتدامطرحشداینبودكهآیااین مدلدر
مقایسهبامدلنمایشویدیویيیامدلنمایشزنده(ماهرومبتدی)ميتوانستكاركردبهتریدریادگيریو
اكتسابمهارتهایحركتيداشتهباشدیاخير.اسکوليوكارنجي()0004بهمقایسهاثرمدلنقاطروشن
باالگویویدیویيدریادگيریمراحلبالهپرداختند.نتایجآنهانشاندادافرادیكهازطریقمدلنقاطروشن
تمرینكردهبودند،نهتنهاقادربهیادگيریمؤثرمراحلبالهبودند،بلکهبهتر ازگروهي عملكردندكهبه
تماشای مدل ویدیویي پرداخته بود ( .)04نتایج مطالعات درباره یادگيری مهارتهای باله (رودریگز و
همکاران،)2303،دریبلبسکتبال(روماكوبریگز)0002 ،نيزنشاندادكهمدلنقاطروشنمؤثرازمدل
نمایشویدیویيبود(بهنقلاز.)06اماتحقيقاتيبودندكهاین نتایجراتأیيدنکردند،بهطوریكهالابودو
همکاران ( ،)2330برسلين و همکاران ( )2332و مونزرت و همکاران ( )2303گزارش كردند ،نمایش
ویدیویيمؤثرترازمدلنقاطروشناست (20و23و.)00مثالً برسلينوهمکاران()2330درپژوهشيكه
درباب یادگيریمهارتپرتابكریکتانجامدادند بين دوروشمدلنقاطروشنومدلویدیویيتفاوت
معنيداریمشاهدهنکردند( .)00
استي ماری و همکاران ( )2302در مطالعهای مروری بيان كردند ،تحقيقات مختلفي در زمينه مقایسه
روشهای مختلف الگوسازی و یادگيری مشاهدهای انجام گرفته است و به مقایسه روشهای مختلف

بينمشاهدهمدلزندهو مدلانيميشني(كامپيوتيسو تئودوراكو،)2336 ،بينمدلزندهومدلمصنوعي
(كرنودلوهمکاران)2334،ومدلزندهومدلویدیویي(فلتزوهمکاران)0070،مشاهدهنکردند(.)06اما
جالبتوجهاینبودكهبامرورپيشينهتحقيقاتمطالعهایدرزمينهمقایسهروشهایالگودهيمدلزنده
(ماهر و مبتدی) با مدل نقاط روشن مشاهده نشد .بنابراین نظر به اهميت انتخاب بهترین و روش برای
الگودهيدریادگيریمشاهدهای،وازطرفدیگر بهدليل وجودنتایجمتضاددراینزمينه،پژوهشحاضر
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الگودهينقاطروشن،مدلزنده،مدلویدیویيومدلانيميشنيپرداختند.آنها،برایمثال،تفاوتمعنيداری
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تالشيدرجهتپاسخگویيبهاینسؤالاستكهآیابراییادگيریمهارتپرتابآزادبسکتبال تفاوتيبين
روشهایالگودهيمدلماهر،غيرماهر(یادرحالیادگيری)ومدلنقاطروشنوجوددارد؟ 

روششناسی
پژوهشحاضرازنوعنيمهتجربياستكهباطرحپيشآزمون،آزموناكتساب،آزمونیادداریوانتقالانجام
شدهاست.جامعهپژوهشحاضردختران 00تا 02سالبدونهيچگونهتجربهوتمریندرورزشبسکتبال
بودندكه در كالسهای آموزشي بسکتبال شركت كرده بودند .ازاین بين  03نفر داوطلبانه بهعنوان نمونه
تحقيقانتخابشدندوبهشکلتصادفيدرسهگروه03نفری(گروهمشاهدهالگویماهر،الگویغيرماهر،
الگوینقاطروشن)قرارگرفتند.
روش و ابزار گردآوری اطالعات

روشاجراوجمعآوریاطالعاتپژوهشحاضرصورتميدانيانجامگرفت.ابزارگردآوریاطالعاتبه
شرحزیربودهاست :
 -0پرسشنامه اطالعات فردی و ورزشي :پرسشنامهای محققساخته جهت جمعآوری اطالعاتي در زمينه
سنوسابقهورزشيشركتكنندگانبودكهروایيصوریاینپرسشنامهراسهتنازاستادانتربيتبدنيو
علومورزشيتأیيدكردند .
 -2آزمون پرتاب آزاد بسکتبال :شيوه نمرهگذاری این آزمون براساس مدل پيشنهادی زاچری و همکاران
()2332بود.بهمنظورامتيازدهيبهپرتابهایشركتكنندگان،ازیکمقياسپنجارزشي استفادهكردیمكه
ميزاندقتاجرایمهارتراميسنجيد.نحوهامتيازدهيبهترتيببرای"توپبهتختهوحلقهبرخوردنکند"
(صفرامتياز)"،توپبهتختهبرخوردكند"(0امتياز)"،توپبهحلقهوتختهبرخوردكند"(2امتياز)"،توپ
بهحلقهبرخوردكند"(0امتياز)و"توپواردحلقهشود"(2امتياز)بودهاست .
 -0ابزارمربوطبه مدلسازینقاطروشن :برابر ساخت مدلنقاطروشنازدوربينفيلمبرداریدیجيتالي
كانونمدل A430استفادهشد.ضمناینکهجهتنشانهگذاریرویمفاصلموردنظرچراغهای LEDبا
قطر پنج ميليمتر استفاده شد .روش نشانهگذاری و فيلمبرداری از زاویه پهلو (سطح سهمي) و براساس


روش اجرا

مشاركتكنندگانپسازاینکهبهشکلتصادفيدرسهگروه03تایيتقسيمشدند،مالحظاتپيشازتمرین
براساسمدلپيشنهادیاشميتوریسبرگ()2332كهشاملارائهدستورالعملوآموزشاوليهمهارتپرتاب
آزاد بسکتبال بود با تأكيد بر مراحل ونکات مهم درباره آنها اعمال شد (.)02سپس  03كوشش بهعنوان
پيشآزمونانجامدادندونتایجدربرگهثبتاطالعاتثبتشد.كليهآزمودنيهاطي8جلسهودرهرجلسه
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 03تالش (در كل  023كوشش) جلسات اكتساب را سپری كردند .درواقع سه گروه ازطریق سه روش
الگودهي(مدلماهر،مبتدیومدلِبراساسنقاطروشن)بهشکلزیرتحتآموزشقرارگرفتند .
گروهمشاهدهالگویماهر:افراداینگروهاجرایمهارتپرتابآزادبسکتبالرابهكوششیکبازیکنماهر
بسکتبالمشاهدهكردندكهسابقهمربيگریوآموزشبسکتبالبهكودكانرانيزداشت .
گروهمشاهدهالگویغيرماهر :برایالگویمبتدیازیکيازفراگيرانخواستهشدكهحركترانمایشدهد
وبازخوردرامربيارائهداد .
ایفيلمبرداریوآموزشافرادازطریقالگودهيباروشمدلِنقاطروشن،یک

گروهمشاهدهنقاطروشن:بر
فردماهر انتخابوبدنِاو باپوششيتيرهپوشاندهشد.سپسهفتنقطه ازبدناو شاملشانه،آرنج،مچ
دست،انگشتشصتدست،استخوانخارجيلگن،برجستگيخارجيزانوومچپاباچراغهایLED
عالمتگذاریشد؛ بعد ازفردخواستهشدتامهارتپرتابشوتبسکتبالرااجراكند ودراطاقي تاریک

بادوربينبادقتوزومِباالازنمایشِمهارتفيلمگرفتهشدواینفيلمویدیویيبهشركتكنندگاننشان
دادهشد .
برنامه جلسههای تمریني به این شکل بود كه كليه آزمودنيها در ابتدا سهبار الگوی مورد نظر را مشاهده
ميكردند(مدلماهر،غيرماهریانقاطروشن) وسپسدر 03تالشبهاجرایپرتابآزادبسکتبالمبادرت
ميورزیدند .در كليه مراحل اجرای تحقيق آزمودنيها تنها ميتوانستنداز بازخورد حاصلازنتيجه اجرای
خوداستفادهكنندوهيچگونهبازخوردیبهآنهاازطریقمحققارائهنميشد .
امتيازهای  03تالش انتهایي آخرین جلسه مرحله اكتساب (جلسه چهارم) بهعنوان نمرات آزمون اكتساب
آزمودنيها در نظر گرفته شد .آزمون یادداری نيز در موقعيتي مشابه مراحل اكتساب ،پس از  84ساعت
بيتمرینيودر03كوشش،اجراشد.اینکهآزمونانتقالنيزدر03تالشباتغييردرزمينهاجراطراحيشد؛
بهنحویكهازسمتِچپحلقهاقدامبهاجرایمهارتشوتكنند .
روشهای آماری

تجزیه و تحليل اطالعات ازطریق آمار توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و استنباطي (آزمونهای
پارامتریک)انجامشد.ابتدابرایبررسينرمالبودنتوزیعدادههاازآزمون كلموگروفاسميرونوفاستفاده
(،)0*0آزمونتعقيبيLSDاستفادهشد.كليهعملياتآماریدرسطح()α=3/32وازطریقنرمافزارآماری
SPSSانجامگرفت .
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شد و سپس از آزمونهای تحليل واریانس یکطرفه ،آزمون تحليل واریانس مركب با اندازهگيری مکرر

مقايسه اثربخشي مدل ماهر ،غيرماهر...

نتایج و یافتهها
كنندگاندرمراحلپيشآزمون،اكتساب،یادداریوانتقالتجزیهوتحليل


مشاركت
ميانگيننمرههای اجرای
شد .همانطوركه درشکل  0مشاهدهميشود ،ميانگين امتيازهایي كه سه گروه آموزشي در مراحل مختلف
پژوهشكسبكردهاندنشاندادهشدهاست.

ميانگين(امتيازداور)





شكل  .3نمايش ميانگين سه گروه آموزش مدل ماهر ،مبتدی و نقاط روشن در پيشآزمون ،اكتساب ،يادداری و انتقال

برای استفادهازآزمونهایآماراستنباطي الزمبوددرابتدا نرمالبودنتوزیعدادههادرگروهتحتمطالعه
ازطریقآزمونكلموگروفاسمرونوفبررسيشود.نتایجاینآزموننشاندادكهدادههایهرسهگروهدر
نمراتپيش آزمون،آزموناكتساب،یادداریوانتقالازتوزیعنرمالبرخورداربودند(.)P<3/32سپسبرای
مقایسهعملکردافرادسهگروهدرپيشآزمونازتحليلواریانسیکطرفهاستفادهشد ونتایجنشاندادكه
تفاوتمعنيداریبينسهگروهدرپيشآزمونوجودندارد ( P=3/42و27(=3/068و.)F)2درادامهجهت
مشاهدهاثرتعامليمراحلآزمون(پيشآزمون،آزموناكتساب،آزمونیادداری)وگروههایتمریني(مشاهده
ماهر-غيرماهرونقاطروشن)ازآزمونتحليلواریانسمركببااندازهگيریمکرر()0*0استفادهشد.نتایج
اینآزموندرشماره0آمدهاست .




آماره

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

سطح معنیداري

F



مراحل آزمون

2

 3/008

 3/040

 3/040



مراحل تمرينی × گروه

8

 3/820

 0/370

 3/320

خطا

 28

 3/007
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جدول  .3آمارههای مربوط به آزمون تحليل واريانس مركب در گروههای مختلف
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نتایجآزمونجدول0نشانداد،عملکردسهگروهطيپيشآزمونتامرحلهیادداریتفاوتمعنيدارینداشته
است(P=3/040و.)F=3/040امااثرتعامليمراحلآزموندرگروهاثرمعنيداریداشتهاست(P=3/320و
 )F=0/370بهاین معنيكه مداخالت در سه گروه آثار متفاوتي را به همراه داشته است .بهطوریكه نتایج
آزمون تحليل واریانس یکطرفه نيز این نتيجه را تأیيد كرد؛ بهنحویكه بين سه گروه در مراحل آزمون
اكتساب ( P=3/322و 2( =8/260و )F)27و آزمون یادداری ( P=3/330و 2( =08/630و )F)27تفاوت
معنيداری مشاهدهشد .در ادامه به منظور مشاهده تفاوتهای جفتياز آزمون تعقيبي  LSDاستفاده شد.
نتایجاینآزموندرجدول2آمدهاست.

جدول  .3آمارههای مربوط به نتايج آزمون تعقيبي  LSDدر دو مرحله آزمون اكتساب و يادداری بين سه گروه
مرحله

آزمون اکتساب

آزمون يادداري

اختالف ميانگين

خطاي معيار

سطح معنیداري

مقايسه ميانگين ها

گروهماهر-گروهغيرماهر 

-0/983

0/222

0/030

گروهماهر-گروهنقاطروشن 

0/252

0/222

0/265

گروهنقاطروشن-گروهغيرماهر 

-0/642

0/222

0/000

گروهماهر-گروهغيرماهر 

-0/600

0/249

0/002

گروهماهر-گروهنقاطروشن 

0/220

0/249

0/429

گروهنقاطروشن-گروهغيرماهر 

-0/024

0/249

0/002

نتایج جدول  2نشان داد كه در مرحله اكتساب تنها بين دو گروه نقاط روشن و گروه غيرماهر تفاوت
معنيداری وجود دارد؛ بهنوعي كه ميانگين نمره عملکرد گروه الگوی غيرماهر ( )0/00± 3/67بيشتر از
ميانگين نمره عملکرد گروه الگوی نقاط روشن ( )2/22± 3/20بود .اما در مرحله آزمون یادداری بين دو
گروهماهر()2/70± 3/08باغيرماهر()0/02± 3/00ونيز بينگروهنقاطروشن()2/63± 3/00باگروه
غيرماهر()0/02±3/00تفاوتبهلحاظآماریمعنيداربود .
درپایانبهمنظورمشاهدهقابليتتعميمپذیریمهارتآموختهشده ازطریق سهروشتمریني،نتایجآزمون
انتقالتحتتحليلوبررسيقرارگرفت.نتایجآزمونتحليلواریانسیکطرفهنشاندادكهبينسهگروهدر
مقایسههایزوجيبينگروههاازآزمونLSDاستفادهشد(جدول .)0
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مرحله انتقال نيز تفاوت معنيداری ( P=3/300و  2( =2/048و )F)27وجود داشت .در ادامه برای

مقايسه اثربخشي مدل ماهر ،غيرماهر...

جدول  .2آمارههای مربوط به نتايج آزمون تعقيبي  LSDدر دو مرحله آزمون انتقال
اختالف ميانگين

خطاي معيار

سطح معنی داري

مقايسه ميانگينها

گروهماهر-گروهغيرماهر 

-0/390

0/929

0/008

گروهماهر-گروهنقاطروشن 

0/020

0/929

0/352

گروهنقاطروشن-گروهغيرماهر 

-0/320

0/929

0/003


نتایج جدول  0نشان ميدهد كه بين ميانگين نمرههای دو گروه ماهر ( )2/60± 3/00با غيرماهر (3/27
)0/62±ونيزبينميانگيننمرههای دوگروهنقاطروشن()2/70± 3/60باگروهغيرماهر()0/62± 3/27
تفاوتمعنيداریبهلحاظآماریدرمرحلهانتقالوجودداشت .

بحث و نتیجهگیری
هدفاصلياینپژوهشمقایسهاثربخشيمدلماهر،غيرماهر ومدلنقاطِروشندراجراویادگيریمهارت
شوتبسکتبالدخترانمبتدی 00تا 02سالبود.نتایجتحليلاوليهازعملکردافرادتحتمطالعهنشانداد
بينشركتكنندگانسهگروهدرپيشآزمونتفاوتمعنيداریوجودنداشت.بنابراینسطحاجرایمهارتدر
ابتدا در هر سه گروه با هم برابر بود .بعد از  8جلسه و  023تالش تمریني نتایج نشان داد كه عملکرد
آزمودنيهای هر سه گروه افزایش یافته است ،اما این افزایش معنيدار نبود .نتيجه فوق با یافتههای
پژوهشهایقبلي(2و6و)7درتناقضاست.شایدبتوانیکيازدالیلتناقضیافتهباپژوهشهایقبليرا
تفاوتدرتعدادكوششهایتمریني،سنوجنسنمونههایتحتمطالعهباپژوهشهایقبليدانست .در
ادامهمقایسهعملکردآزمودنيهادرمرحلهاكتسابنشاندادكهبينسهگروهتفاوتمعنيداریوجوددارد.
بهنوعيكهنتایجآزمونتعقيبينشانداد  بينگروهنقاطروشنباگروهغيرماهرتفاوتمعنيداریبهنفع
گروهالگویغيرماهرمشاهدهشد.نتيجهفوقبایافتههای(كرنودلوهمکاران،)2334،الابودوهمکاران
( ،)2330برسلين و همکاران ( )2332و مونزرت و همکاران ( )2303همخوان (20و22و20و )00و با
یافتههایرودریگزوهمکاران(،)2303روماكوبریگز(،)0002اسکوليوكارنجي()0004ناهمخواناست
نشان داد كه در آزمون اكتساب تفاوت معنيداری بين دو گروه وجود نداشت .این یافته با گزارشهای
)،مکكوالومایر ()0002وعربعامری()0040همسو

بالندینوپروتيو (،)2332ویروليوت(0003
استكهبيانكردنداثربخشيمدلماهرومدلغيرماهر(درحالیادگيری)باهمبرابراست(28و بهنقلاز
 22و.)26اماباتحقيقاتحاتمي ( ،)0048زتو،تزتزیسوورناداكيس()2330و فلتز ( )0000مغایرتدارد
كه الگوی ماهر را بهتر دانستهاند و بيان كردندكه شركتكنندگانيكه با مدلِ ماهر آموزشميبينند بيشتر
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(بهنقلاز.)06امامقایسهعملکردافرادگروهالگویماهرباالگویغيرماهر(درحالیادگيری)دراینتحقيق
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هایخودرابهبودميبخشند.علتاینناهمخوانيبينتحقيقاتنامبردهباتحقيقحاضرراميتوان


مهارت
تفاوتدرمهارتهایتمرینشدهوسنشركتكنندگاندانست(بهنقلاز28و .)27
نتایجمقایسهعملکردآزمودنيهادرمرحلهیادداریوانتقالبينسهگروهتفاوتمعنيداریرانشانداد.در
ادامه نتایج آزمون تعقيبي نشان داد كه در هردو مرحله یادداری و انتقال ،گروه الگوی غيرماهر به شکل
معني داریبهترازگروهالگودهيماهروالگودهينقاطروشنعملكردهبود.ایننتيجهبایافتههایتحقيق
آدامز و دیبورا ( )2330تطابق دارد كه نشان دادند الگوی درحالِ یادگيری ميتواند بهعنوان یک راهبرد
گرانيكهنمایشرابهصورتجانشينيتمرینكردهاندایفاینقشكند.همچنين


آموزشيمؤثربرایمشاهده
ایننتایجباتحقيقاتهربرتوالندین(،)0008ليووایت()0003مطابقتداردكههمگيبيانكنندمدل
مبتدی الگوی مناسبتری جهت یادگيری مشاهدهای افراد است (به نقل از  ،)24اما با نتایج پژوهش
سوزندهپور و همکاران ( )0046مغایر است كه بيان كردهاند هردو گروه آموزش با روش خودالگودهي و
نمایشویدیویيمدلماهردراكتسابویادداریمهارتسرویسواليبالپيشرفتمعنيداریداشتهاند(.)20
همچنين با تحقيق ميني و همکاران ( )2332نيز ناهمخوان است كهنياز بهالگوی همجنس و ماهر را در
یادگيریحركتيدخترانالزمدانستهبودند( .)03
ازآنجاكهمشاهدهالگویغيرماهرباعثميشودفراگيربهشکلفعالدرفرایندحلمسئلهدرگيرشود(،)02
ميتوان مؤثربودن این روش الگودهي را پذیرفت ،اما در تبيين اینکه چرا مدل نقاط روشن بهتر از دیگر
مدلهایالگودهيعملنکرده است،ميتوانعلتاحتماليرازیادبودنتعدادنقاطيدانستكهبااستفادهاز
 LEDنشانهگذاریشدهبودند.چراكهدراینتحقيقازهفتنقطهاستفادهشدهبودوازطرفيافرادتحت
مطالعهكودكاندخترمبتدیبودندكههيچگونهآشنایيبامهارتپرتابآزادبسکتبالنداشتند.لذاميتوان
گفتاحتماالً  اطالعاتحاصلاز مدلنقاطروشنبيشتر ازحدیبودهكهكودكانبتواننداز مشاهدهاین
روش الگودهي استفاده كنند .چراكه طبق نظر مسترز ( )0002در مهارتهای پيچيده ،دادن اطالعات زیاد
باعثپریشانشدنیادگيرندهميشود(.)02ازطرفي تعدادنقاطروشنالزم برایبهكارگيریدرمدلنقاط
روشن،خودیکيازمواردبحثبرانگيزميانمحققاناست.بهنوعيكهعدهایازمحققانمعتقدندیکنقطه
روشنميتوانداطالعاتالزمراجهترسيدنبهالگویهماهنگيحركتبرایفردفراهمكند.بهعنوانمثال
كافياستوهایسوهمکاران() 2337گزارشكردندیکنقطهروشنرویمچدستبرایمهارتپرتاب
توپبولينگكفایتميكند(02و .)00
دركلنتایجاینتحقيقنشاندادمشاهدهالگویمبتدیتأثيربيشتریبریادگيریحركتيمهارتداشتهاست
وایننتيجهبهآندليلميتواندباشدكهمشاهدهگرهاشباهتبيشتریراباالگودرككردندكه باعثبهبود
خودباوریوافزایشانگيزهبرایاجرایبهترمهارتشد.البتهبایدتعدادكمآزمودنيها،تکجنسيبودنافراد
تحت مطالعه و ارزیابي براساس مالكهای حاصل از نتيجه اجرا را جزء محدودیتهای تحقيق حاضر
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هودگزوهمکاران()2336نشاندادندفقط یکنقطهروشنرویاستخوانانگشتپابرایمهارتشوت

... غيرماهر،مقايسه اثربخشي مدل ماهر

 بنابراین تعميمدهي نتایج حاضر بایست با احتياط انجام گيرد و محققان پيشنهاد ميكنند در آینده.دانست
 .پژوهشهایيباتعدادجلساتوتالشهایتمرینيبيشترودرجامعهبزرگتریانجامشود
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Comparison of effect of skilled, non-skilled and point-light technique model
on learning and performance of basketball shot
Amirtash A. M., (Ph.D), Kharazmi University
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Abstract
The aim of this study was to compare the effectiveness of three modeling skilled,
non-skilled and point light in performance and learning of basketball shot skill.
Among novice girls who participant in educational classes of basketball, 30
persons participated voluntarily and administrated randomly in three groups
(skilled, non-skilled and point light modeling technique). After pre-test, Participants
trained the skill, 30 trials for each four sessions (120 trials). The ten lasting trials of
fourth session were considered as acquisition test. Retention test after 48 hours
and transfer test were implemented with background variation. Information about
performance accuracy of participants was measured base on Zacheri et al. (2005).
The results of the tests were analyzed by ANOVA, repeated measures (3*3), and
LSD post hoc test (α=0.05). results showned that; modeling method were
significant different effects on performance and learning of three goups participants
(F=3.079, P=0.023), non skilled modeling from point light modeling in acquisition
test (p=0.007) and non skilled modeling from point light and skilled modeling in
retention and transfer tests had better performance significantly (P<0.05). the
results of this study recommended, non skilled modeling have greater
effectiveness compared with skilled and point light modeling.
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