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 اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیعتأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر 
 3کاخکی ، علیرضا صابری2، حمیدرضا طاهری1حمیده عبدل زاده

 چکیده

باشد. یکی از متغیرهای بینایی که متخصصین ای میروش نمایش ویدئویی، روش برتر نمایش الگو در یادگیری مشاهده مقدمه و هدف:

هدف این بیشتر تأکید دارند و بطور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است، زاویه نمایش ویدئویی است. ای، یادگیری مشاهدهبر اثرات آن در 
 .بودپژوهش بررسی تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع 

ه صورت داوطلبانه در بدانشجوی دختر  60تعداد  .پس آزمون بود –پیش آزمون  این مطالعه، نیمه تجربی با طرح تحقیقروش شناسی:

تقسیم ( 300و  240، 180، 120، 60، 0های )زاویهگروه  6این تحقیق شرکت کردند  و با توجه به نمرات عملکردشان در پیش آزمون، در 
تاب دارت در صفحه افقی پرتاب( به پر 10بلوک تمرینی )هر بلوک  6 مرحله اکتساب کنندگان درپس از آن شرکتو همگن سازی شدند. 

ها با استفاده نجام شد. دادهاجلسه اکتساب، آخرین ساعت پس از  48، مشابه با شرایط پیش آزمون آزمون یادداری تأخیریسپس پرداختند. 
در سطح معنی داری ن یادداری اریانس یک راهه در آزمودر مرحله اکتساب و آزمون تحلیل وهای مکرر از تحلیل واریانس با اندازه گیری

 .شدندتحلیل  05/0

ولی اثر ( p<05/0)ندگان بود کنزاویه بر اکتساب مهارت شرکت ×وک بل تاثیر معنی دار بلوک وهای تحقیق نشان دهنده یافته یافته ها:

به ( p<05/0)عه مشاهده شد داری بین زاویه های مورد مطالیادداری تفاوت معنیآزمون  در حالیکه در( p<05/0)زاویه معنی دار نبود 
 بهتری را در آزمون یادداری داشتند.  ددرجه عملکر 180نحوی که شرکت کنندگان زاویه 

 

به دلیل درجه،  180و  0ای علی الخصوص مشاهده حرکت الگوی ویدئویی از زاویه تمرین یادگیری مشاهده گیری:بحث و نتیجه

ای یادگیری بیشتر، مشاهده حرکت گردد در حالیکه بربهبود عملکرد میها از الگو، باعث الگوی حرکت و تقلید بهتر آزمودنیمشاهده بهتر 
با هدف بهبود یادگیری مورد توجه  تواندای و شناختی بیشتر، میهای حافظهدرجه، به دلیل درگیر کردن یادگیرنده در فرایند 180از زاویه 

 قرار گیرد.
 

 زاویه نمایش، الگوی ویدئویی، اکتساب، یادداری، تکلیف بدیعن کلیدی: واژگا
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 مقدمه
شود، یک شکل رایج از که با تمرین بدنی آن مهارت ترکیب میهای حرکتی دیگران، زمانیمشاهده نمایش مهارت

دهد، بلکه یک روش بسیار مؤثر یادگیری را افزایش میشود. الگودهی نه تنها نامیده می1یادگیری است که الگودهی
ای، در مطالعات زیادی . اثر بخشی روش یادگیری مشاهده(1)باشد در اکتساب مهارت نسبت به تمرین به تنهایی می

.بینایی به عنوان مهمترین (5-2) باشدشناختی، مورد توجه محققین میهای حرکتی و به اثبات رسیده و در حیطه
کند و یک ویژگی ضروری در یت میاز ادراک حرکت انسان حمامنبع تامین اطالعات دستگاه عصبی مرکزی، 

ی دیگران، ملزم به تفسیر اطالعات الزم به این نوع از یادگیری، فراگیر را با مشاهده .ای استیادگیری مشاهده
 .(6)کنددستورات حرکتی برای بازتولید رفتار مشاهده شده می

گذارد. ویژگیهای الگو، ویژگیهای مشاهده شرایط و عوامل متفاوتی در اثربخشی یادگیری مشاهده ای، تأثیر می     
الگوباعث  ۀ. بعد از یادگیری مقدماتی، مشاهد(7) و شرایط ارائۀ الگو از این جمله است های تکلیف، ویژگیکننده

یکی از روش های الگودهی، الگوی  .(8)شوندای حرکت مییادگیری الگوی بهینه و تامین عناصر پویای مورد نیاز بر
ی اجرای الگو توسط مربی یا هر شخص دیگر در مقابل های واقعی حرکت، یعن. مشاهده الگو(4)باشدویدیویی، می

، (9)تربیت بدنی و مراکز توانبخشی است های مرسوم در کالس های آموزشی های ویدئویی، از جمله روشروش
(، که به تفاوت دو  الگو در مشاهده اجرای 6201و همکاران )  2دایان اراناما نتایج مطالعات اخیر برای مثال، مطالعۀ 

پرداخته شده بود، مشخص گردید روش ویدئویی به مراتب از مشاهده واقعی حرکت، حقیقی و اجرای ویدئویی حرکت 
 . (10) نتیجه بهتری را بدنبال دارد

های بگذارد، سطح توانایی ای اثرهایی که ممکن است بر نوع استفاده از الگو در یادگیری مشاهدهیکی از ویژگی     
ی و یا ورزشکاران با ای معموالً برای افزایش سطح مهارت اکتسابی افراد مبتدیادگیرنده است. یادگیری مشاهده

و ویژگی تکلیف  های حرکتی، بسته به ماهیتهمچنین تأثیر الگودهی در مهارت. (11)رودوسط بکار میسطح مت
ی یاد گرفته سازکسان از طریق الگوهای مهارت حرکتی و حرکت به صورت یی شاخصهباشد و همهمتفاوت می

. در (11)تا حرکات مجرد گیرندهای حرکات مداوم  و متوالی بیشتر یاد میکنندگان از الگو سازیشوند. مشاهدهنمی
ن عضو مجری های مجرد مشاهده همابدن در حرکت الزامی است اما در مهارت مهارت های مداوم مشاهده کل

بیشتر خواهد  مشاهده اثر بخشی تر و دارای اجزای کمتری باشد. به طور کلی هر چه مهارت ساده(6)کند کفایت می
رکات مجرد و مداوم، از حباشد که محققان در تحقیقات اخیر، دریافتند که ها این می. و دلیل این تفاوت(12)شد 

 .(13) کنندای در سیستم حرکتی استفاده میهای کنترل حرکتی جداگانهمکانیسم
باشد، برخی شرایط ارائه ای میروش نمایش ویدئویی، روش برتر نمایش الگو در یادگیری مشاهدهکه از آنجایی     

های بینایی اشاره کرد. شناسایی این متغیرها توان به متغیراز این جمله میالگو، در نمایش ویدئویی موثر هستندکه 
های بینایی که باشد. یکی از متغیرای بسیار بااهمیت میها، برای افزایش اثربخشی یادگیری مشاهدهو کنترل آن

با وجود  (14, 7)باشد مینمایش ویدئویی  3بیشتر تأکید دارند، زاویهای، یادگیری مشاهدهمتخصصین بر اثرات آن در 
 کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. رسد که این ویژگی به طوراین، به نظر می
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  197 الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع تأثیر زاویه های متفاوت نمایش

ها ممکن (به این نکته اشاره کردند که ارائه اطالعات بصری در خصوص مهارت2001) ویسو  1مک کوالق     
(، 1954) 2. فلیشمن و گاگنی(15)حرکات یادگیرنده تاثیرگذار باشددهی های زمانی و فاصلهاست بر اکتساب جنبه

تواند اثرات الگودهی را تحت تاثیر قرار است که می اشاره کردند که زاویه مشاهده الگو، یک عامل مهم در آموزش
(، در 1995، )3برای مثال، ایشیکورا و اینوماتامطالعات متعددی درخصوص زاویه نمایش انجام شده است. . (14) دهد

)فاعلی(، که الگوی ذهنی گروهبر روی یادگیری مهارت حرکتی توالی رقص، به این نتیجه رسیدند که تحقیقی 
تر و گروه الگوی عینی)مفعولی( یا توالی حرکت را خیلی سریع کشد،مهارت را از نمای پشتی الگو به تصویر می

ها در آزمون یادداری عملکرد مشابهی الگوی غیرهمسو با الگو و از روبرو، توالی حرکت را دیرتر یاد گرفتند. همه گروه
تالش برای تشخیص بین دو استراتژی پردازش معکوس (، در 1998مجدداً ایشیکورا و اینوماتا) .(16)را نشان دادند 

الگوی عینی، ممکن است منجر به یادگیری برای یادگیری الگودهی شده مهارت حرکتی، به این نتیجه رسیدند که 
یر برای عبور از مرحله اکتساب به زمان بیشتری نیاز دارد، در حالیکه در الگوی ذهنی، فراگیر بیشتری گردد اما فراگ

مرحلۀ اکتساب،  بدنبال استفاده  از نتایج بهتر 1961هم در سال 4روشال.(17)دهدکارایی در مهارت را زودتر نشان می
. با این وجود هنگام تکرار آزمایش روشال، سم (18)فاده از تکلیف گره زدن حمایت کردحین استذهنی،از الگوی
. (19)پیدا نکردگویذهنی و عینی، های ال(، هیچ اختالفی در نتایج اکتساب بین گروه1998) 5بروک

تجزیه و تحلیل توالی فضایی و را با  های رقصاثرات جهت گیری مشاهده هنگام یادگیری گام(،1979)6دنجر
بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که جهت قرارگیری یادگیرنده یک عامل بسیارمهم در مورد ، زمانی اجرا

، .به همین منوال(7)بهترین نتایج را تولید نمودمشاهده الگو از چشم انداز پشت )ذهنی( و  یادگیری و اجرا بود
 دربازیکنان هاکی روی چمن تازه کار 'دریافت'یی مهارتگیری مشاهده الگودهی ویدیواثرات جهت(، 1995)7رمزی

، داری وجود داشت، اماهیچ تفاوتی بین دید جانبیاثر یادگیری معنیو به این نتیجه رسید که  مورد مطالعه قرار دادرا، 
(، تقلید توالی حرکات بدنی 2009و همکاران)8. پرس(7)ترکیبی در زمانبندی تماس چوب با توپ یافت نشدذهنی و 

که الگو با زاویه صفر درجه ن داد که زمانی، بررسی کردند. نتایج نشا300و240-180-120-60-0را در شش زاویه 
(، در تحقیقی با عنوان تأثیرات 2012. ایشیکورا )(20)تر عمل کردندها دقیقشود، آزمودنییا از پشت سر دیده می

بررسی کرد و به این نتیجه رسید  بدنی ترتیبی، سه گروه مشاهده از پشت سر، روبرو و ترکیبی راالگودهی حرکات
به گروه مشاهده  ترکیبی، نسبتگروه مشاهده از پشت سر الگو و  2ها، الگوی حرکت را فرا گرفتند و که همه گروه

از زاویه جلویی، دقت بیشتری داشتند و تأثیر الگودهی در گروه زاویه مشاهده از پشت سر و گروه ترکیبی، یکسان 
و برتری الگوی عینی)مشاهده از  (16)با توجه به یکسان بودن نتایج یادداری در تحقیق ایشیکورا و اینوماتا.(21)بود

،  (19)، عدم اختالف در نتایج اکتساب گروههای مشاهده سم بروک(17)روبرو( در یادگیری تکلیف ایشیکورا و اینوماتا
ه مشاهده از دو گرو و برتری (20) نتایج متفاوت دقت مشاهده دید روبرو و پشت سر در تحقیق پرس و همکاران

به گروه مشاهده از زاویه جلویی و تأثیر الگودهی یکسان در گروه زاویه مشاهده از  ترکیبی، نسبتپشت سر الگو و 
، این نتیجه گیری کلی که مشاهده از پشت سر الگو، مؤثرتر از (21)در تحقیق ایشیکورا پشت سر و گروه ترکیبی

مشاهده از روبرو است، با توجه به تناقضات ذکر شده، ممکن است تا اندازه ای نابجا باشد، خصوصا اینکه تعداد 
در این تحقیق،  .(14)ادگیری مورد بررسی قرار داده اندانگشت شماری آزمایش، اثر زاویه دید را بر روی اکتساب و ی
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این سوال به وجود می آید که آیا زاویه های مختلف نمایش ویدئویی  با توجه به نتایج تحقیقات گزارش شده،
تواند ادارک و در نهایت عملکرد و یادگیری را تحت تاثیر قرار دهد؟ این احتمال وجود دارد که تغییر حرکت، می

 زاویه نمایش، منجر به اثرات متفاوتی بر دقت عملکرد و یادگیری در دید ذهنی و عینی داشته باشد.
ای و مداوم)توالی رقص، های زنجیرهتحقیقات اندک در حیطه تأثیر زوایای مشاهده، که عمدتاً مهارت توجه به با

گره زدن و مهارت دریافت توپ بیسبال( بوده اند و دست برتری در آن نقش چندانی نداشته است و در نظر گرفتن 
-ای در سیستم حرکتی استفاده میی جداگانههای کنترل حرکتاین مطلب که حرکات مجرد و مداوم، از مکانیسم

مشاهده های علمی فراوان، لزوم تحقیقات بسیاری در خصوص تأثیر زوایای ها و بحثو همچنین چالش (13)کنند
های متفاوت نمایش الگوی زاویهشود. بنابراین در این پژوهش تأثیر علی الخصوص در حرکات مجرد احساس می

 گیرد.بدیع مورد بررسی قرار می پرتابی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف
 

 روش شناسی
 پس آزمون است. –روش تحقیق این پژوهش، نیمه تجربی است و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون 

 شرکت کنندگان
و میانگین   سال 18-26نفر دانشجوی دختر با میانگین سنی  60تعداد شرکت کنندگان مورد بررسی در این پژوهش،

هیچگونه تجربه قبلی مهارت  بودندکه به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند  و سانتیمتر 150 -170قد 
تند و همگی مبتدی و از نظر شاخص های بینائی در سطح نرمال قرار داشتند نداش پرتاب دارت در صفحه افقی را

با استفاده از پرسشنامه دست برتری ادینبرگ، راست برتری آنها مشخص شد و با توجه به نمرات عملکردشان  که
 گروه همگن تقسیم شدند. 6در پیش آزمون، در 

 ابزار تحقیق
)با قابلیت  full HDبرداری دوربین فیلم 7پیکانک استاندارد دارت،  10ستاندارد،ابزار این مطالعه، تخته دارت در ابعاد ا

 2صفحه دارت و پرده نمایش )در ابعاد  وایای مختلف وبرداری نمایش الگو از زبرای فیلمفریم در ثانیه(  300ضبط 
 باشد.کنندگان میبرای نشان دادن  نمایش به شرکتمتر(  3در 
 

 ادینبورگپرسشنامه دست برتری 
های روزمره مثل ها برای انجام فعالیتسؤال تشکیل شده است و در آن برگزیدن یکی از دست 10این پرسشنامه از 

های دست گیرد و یکی از ساده ترین پرسش نامهمورد بررسی قرار می نوشتن، نقاشی کردن، پرتاب کردن و ...
 -یژه در تحقیقاتی است که به منظور غربالگری در علوم عصببرتری و ابزاری کارآمد برای ارزیابی دست برتری به و

 .(22) شودروانشناختی برای تعیین جانبی شدن انجام می

 جرا نحوه ا
گیرد تکلیف مورد نظر به منظور بدیع بودن، شکل تغییر یافته پرتاب دارت بود. در پرتاب دارت دست بصورتی قرار می

که در این شود در حالیگیرد و حرکت حول محور فرونتال انجام میکه ساعد دست در صفحه ساجیتال قرار می
ر بدن و بر روی صفحه هوریزنتال)افقی( و محور تحقیق و در شکل تغییر یافته پرتاب، حرکت ساعد از کنا

هدف از این تکلیف گیرد. متری پرتاب به طرفه تخته، صورت می 37/2گیرد و از فاصله ورتیکال)عمودی(، قرار می
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گرفتن امتیازات بیشتر بوسیلۀ هدفگیری دارت اصالح شده با دست برتر به سمت یک هدف مخصوص دارت 
دایرۀ  10که برای سیستم امتیازدهی نتایج این آزمایش اصالح شده بود. این هدف شامل ( بود Unicornاستاندارد )

سانتمتر  2,25سانتیمتر قطر داشت و سایر دایره ها شعاعشان نسبت به دایرۀ قبلی  2,25متحدالمرکز بود. مرکز هدف 
 10ای که دایرۀ داخلی به گونهامتیاز داشت و امتیازات از داخل به خارج کم شده  10یافت. مرکز هدف افزایش می

ها ، قابل تغییر بود. امتیاز و دایره بیرونی تنها یک امتیاز داشت. ضمنا ارتفاع صفحه دارت با توجه به قد آزمودنی
 بود.آشنا تکلیف برای همۀ شرکت کنندگان نا

حرکت مورد نظر را در  ساله(، خواسته شد که 25به منظور فراهم کردن الگوی ماهر، از یک فرد بزرگسال )     
دقیقه(، تمرین نماید. در روز پنجم و  2فاصله هر بلوک  -کوششی 20بلوک  10کوشش) 200روز و هر روز  5مدت 
های او که دقیقاً به دقیقه استراحت، از اجرای الگو در زوایای مورد نظر، فیلم برداری شد و یکی از پرتاب 10بعد از 

فیلم پرتاب  6زاویه مورد نظر،  6از بدین ترتیب یلم الگو، مورد استفاده قرار گرفت وسط هدف خورده بود، به عنوان ف
ابتدا افراد برای آشنائی با مهارت گروه، مورد استفاده واقع شد. در این تحقیق،  6که برای  هدارت تغییریافته داشت

ت پرتاب دارت از قبیل: نحوه در این جلسه به نکات مربوط به مهار. پرتابی، در یک جلسه توجیهی شرکت کردند
ایستادن، نحوه گرفتن پیکانک، چگونگی باز کردن آرنج و پرتاب پیکانک و ادامه حرکت، اشاره شد و پس از آن، 

پرتاب تغییریافته دارت  10طریقه امتیازدهی به همۀ آزمودنیها، ارائه شد و سپس در مرحله پیش آزمون، آزمودنی ها 
. سپس بر اساس نمرات دقت، افراد در شش به نتیجه حرکت، توسط آزمونگر، ثبت شد اجرا کردند و امتیاز مربوط

درجه( بصورت همگن قرار داده شدند به نحوی که در هر گروه  300و  240، 180، 120، 60ای )صفر، گروه زاویه
پرتاب مشابه را  آزمودنی حضور داشتند. بدین ترتیب که همه افراد در همه گروهها، فیلم یک فرد مشابه و یک 10

ها، قبل از نمایش فیلم، توجه مشاهده کنندگان را با با زاویه مدنظر گروه خودشان، مشاهده کردند و در همه گروه
 .شددستورالعمل های کالمی، به حرکت الگو در فیلم، جلب 

بار مشاهده کردند  5وک بل از شروع هر بلقبلوک تمرینی داشتند و فیلم مورد نظر را  6افراد در مرحله اکتساب      
کوشش تمرینی)در  60مشاهده و  30کوشش تمرینی پرتاب را اجرا کردند. در این مرحله جمعاً افراد  10و پس از آن 

ای دقیقه( را انجام دادند. الزم به ذکر است که زوایای مشاهده 2فاصله استراحت بین بلوک ها  -شش بلوک کوششی
که زاویه مشاهدۀ از پشت سر، باشد بطوریهای ساعت، می، موافق با گردش عقربهبودها تعیین شده هکه برای گرو

ساعت  48آزمون یادداری تأخیری، . (20)باشدهای ساعت میها موافق با گردش عقربهباشد و ادامه زاویهدرجه می 0
کوششی انجام دادند و امتیاز مربوط به  10ها یک بلوک پس از جلسه اکتساب، انجام شد به طوری که آزمودنی

 .(3)ها هیچ گونه بازخوردی به افراد داده نشدهمچنین، در طی این کوشش. نتیجه حرکت، توسط آزمونگر، ثبت شد

 روش های آماری
ها استفاده شد. همچنین جهت منظور توصیف دادهمیانگین و انحراف استاندارد به شاملهای آمار توصیفی از روش

ی برای مقایسه)بلوک(  7)گروه( *  6های مکرر تحلیل واریانس با اندازه آزمونبررسی اثر زاویه بر دقت فراگیری از 
ای )صفر، گروه زاویه 6تحلیل واریانس شامل  آزمونستفاده شد. برای بررسی اثر زاویه بر یادداری دقت نیز از ا تأثیر 

ی یادداری بهره گرفته شد. نرمال بودن امتیازات هر یک درجه( برای امتیازات مرحله 300و  240، 180، 120، 60
تر اثرات اصلی از آزمون  اسمیرنوف بررسی شد. برای بررسی دقیق-ها با استفاده از آزمون کولموروفاز بلوک
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برای اند. گزارش شده 05/0داری عنیها در سطح مگیری شد. نتایج آزمونبه عنوان آزمون تعقیبی بهره  1فرونیبن
 استفاده شد. SPSS 23 های جمع آوری شده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

 

 هایافته
 152/0بین بوده است ) 05/0بیشتر از  pسمیرنوف نشان دهنده مقدار ا-موگوروفوبا توجه به اینکه نتایج آزمون کل

 بوده و پیش فرض آن رعایت شده است.( در نتیجه توزیع داده ها نرمال 200/0تا 
ها و کنندگان شامل میانگین و انحراف معیار به تفکیک بلوکهای توصیفی امتیازات شرکتآماره 1در جدول      
 ها ارائه شده است.زاویه

 های توصیفی امتیازات دقت: آماره1جدول 

 زاویه
 )درجه(

 آزمونپیش آماره
بلوک 

1 
بلوک 

2 
بلوک 

3 
بلوک 

4 
بلوک 

5 
بلوک 

6 
 یادداری

 صفر

 35/5 45/6 47/6 46/9 39/0 32/3 26/0 28/1 میانگین

انحراف 
 معیار

17/8 10/7 11/0 11/1 9/5 7/9 11/2 7/9 

60 
 30/4 39/9 38/9 31/8 23/1 27/9 19/4 25/4 میانگین

انحراف 
 معیار

10/9 6/4 5/9 6/8 8/4 12/4 6/8 6/2 

120 
 29/3 44/5 34/3 37/8 34/4 32/0 24/4 24/9 میانگین

انحراف 
 معیار

9/1 8/5 7/6 5/6 6/5 12/2 7/1 5/1 

180 

 45/6 45/4 36/8 36/4 45/9 36/4 30/9 26/3 میانگین

انحراف 
 معیار

10/4 12/9 8/1 9/6 5/9 4/9 5/9 5/4 

240 
 35/1 38/0 31/1 37/8 33/5 32/8 35/9 24/1 میانگین

انحراف 
 معیار

10/8 8/2 5/7 9/6 5/9 9/1 7/8 8/6 

300 

 37/0 37/5 37/3 34/4 38/0 28/9 30/0 25/0 میانگین

انحراف 
 معیار

14/4 10/2 13/0 14/1 14/8 11/0 14/0 9/9 

 

 

1. Bonferroni 
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( >001/0Pداری اثر بلوک )ی معنیدهندهنشان ،فراگیری دقتدر ( 2های مکرر )جدول با اندازه واریانسل تحلینتایج 
(. با بررسی =234/0Pدار نیست )است، در حالی که اثر اصلی زاویه معنی (>001/0Pبلوک )×زاویهو اثر متقابل 
 .(1اند )شکل ها روندی افزایشی داشتهشود که میانگین بلوکها مشاهده میمیانگین بلوک

 

 : نتایج تحلیل واریانس در مراحل اکتساب و یادداری2جدول 

 F Pآماره  درجه آزادی منبع تغییرات مرحله

 992/0 100/0 42و5 زاویه آزمونپیش

 اکتساب

 234/0 427/1 42و5 گروهی(زاویه )بیرون

 >001/0 322/29 252و6 گروهی(بلوک )درون

 >001/0 599/2 252و30 بلوک×یهزاو

 001/0 982/4 42و5 زاویه یادداری

(.  =001/0Pداری اثر زاویه بر یادداری دقت است )ی معنیدهندهیادداری دقت نیز نشان در تحلیل واریانسنتایج      
دارای بیشترین میانگین است  180های مختلف مشاهده شد که زاویه های یادداری دقت در زاویهبا بررسی میانگین

ها دارای های زاویهاکثر میانگین(. در ادامه نتایج مقایسات چندگانه با تعدیل آزمون تعقیبی مشخص کرد که 1)شکل 
 (.p<05/0دار هستند )درجه که دارای تفاوت معنی 120و  60با دو زاویه  180دار نیستند، به جز زاویه تفاوت معنی

جدول عبارت است از  نیشده در هر خانه اارائه ریمقادارائه شده است.  3نتایج تفصیلی آزمون تعقیبی در جدول      
خانه مربوطه؛ به  ستونمذکور در  بلوک نیانگیمربوط به آن خانه از م سطردر  بلوک حاضر نیانگیم قیحاصل تفر

 1میانگین بلوک است با آزمون در ستون برابر در سطر و پیش 1بلوک در خانه حاصل از  1/2عنوان مثال عدد 
 است. 05/0در سطح  هانیانگیبودن تفاوت م داریدهنده معن* نشان نی. هم چنآزمونمنهای میانگین پیش

های همگی تر عامل بلوک مشخص شد که میانگیندر ادامه با استفاده از آزمون تعقیبی برای بررسی دقیق     
و بلوک  5و  4های با بلوک 3، بلوک 1آزمون با بلوک دار با یکدیگر هستند، به جز پیشها دارای تفاوت معنیبلوک

 دار نیستند. که دارای تفاوت معنی 6با  5، و بلوک 6و  5، 3های با بلوک 4

 برای اثر بلوک: نتایج آزمون تعقیبی 3جدول 

آزمونپیش بلوک 1بلوک   2بلوک   3بلوک   4بلوک   5بلوک   6بلوک    

        آزمونپیش

       2/1 1بلوک 

      *3/9 *6/1 2بلوک 

     *4/0 *7/9 *10/0 3بلوک 

    1/8 *5/8 *9/7 *11/9 4بلوک 

   0/2 2/0 *6/0 *9/9 *12/0 5بلوک 

  *4/2 *4/3 *6/2 *10/1 *14/1 *16/2 6بلوک 
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 های آزمایش: نمودار خطی میانگین دقت شش زاویه در بلوک 1شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری
های مختلف نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر زاویه

دانشجوی دختر غیرورزشکار داوطلب مورد آزمون قرار گرفتند. داوطلبان در  60تکلیف بدیع بود. بدین منظور تعداد 
 240، 180، 120، 60، 0ای های مشاهدهشش گروه تمرینی به مشاهده تکلیف پرتاب دارت در صفحه افقی در زاویه

ها، الگوی همه گروهآمده نشان داد در مرحله اکتساب،ای پرداختند. نتایج بدست درجه به تمرین مشاهده 300و 
و گروه  که مهارت را از نمای پشتی مدل مشاهده کردند درجه یا مدل ذهنی 0گروه زاویه حرکت را فرا گرفتند. 

نتایج این پژوهش تر یاد گرفتند. درجه یا مدل عینی یا مدل غیرهمسو با مدل، توالی حرکت را خیلی سریع 180زاویه 
که دریافتند گروه  (21)،ایشیکورا (20)پرس و همکاران، (18)، روشال (16)ایشیکورا و اینوماتا  پژوهش نتایجبا 

و با نتایج  ، همخوانی نداردبه گروه مشاهده از زاویه جلویی، دقت بیشتری داشتند ، نسبتمشاهده از پشت سر الگو
، همخوانی های مدل ذهنی و عینی، پیدا نکردوهکه هیچ اختالفی در نتایج اکتساب بین گر (19)سم بروک پژوهش 

درجه در اکتساب   180احتمال دارد نتایج به دست آمده در مطالعۀ حاضر که نشان دهنده برتری زوایای صفر و  دارد.
 .باشدها از الگو میمی باشد، به دلیل مشاهده بهتر الگوی حرکت و تقلید بهتر آزمودنی

که این نتایج  های دیگر را نشان داد.درجه نسبت به گروه 180دگیری بیشتر گروه زاویه نتایج آزمون یادداری، یا     
،که دریافتند گروه مشاهده الگو از روبرو یا زاویه (20)پرس و همکاران و  (16)اتا ایشیکورا و اینوم پژوهش با نتایج

نتایج ، همخوانی دارد و با به گروه مشاهده از زاویه پشت سر، دقت یادگیری بیشتری داشتند ، نسبتدرجه 180
که هیچ اختالف و یا یکسانی در نتایج یادداری بین گروههای ، (21)و  ایشیکورا  (16) ایشیکورا و اینوماتاپژوهش 

 ، همخوانی ندارد.مدل ذهنی و عینی را گزارش کردند
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به نحوی بوده که  درجه چون موقعیت قرار گیری فرد نسبت به الگو 180چنین به نظر می رسد که در زاویه      
دست پرتاب توسط مشاهده کننده بهتر دیده می شده است، این زاویه برتری بیشتری نسبت به دو  زاویه دیگر 

ممکن است سطح پردازش اطالعات شناختی مورد نیاز، هنگام تغییر زاویه بنابراین  درجه( داشته است. 60و  120)
عینی یا از روبرو و غیرهمسو با مدل، الزم است فراگیر دو وارونه  دید بر میزان یادگیری تأثیر بگذارد. در نمایش

، هرچه وارونه (16)اساس فرضیه ایشیکورا و اینوماتا  سازی در اطالعات)جلو، عقب و راست، چپ( ایجاد کند. بر
فراگیر را وادار می کند حرکات یک سازی اطالعات بیشتر باشد، فرایندهای شناختی عمیق تری مورد نیاز است و 

مهارت را در سطح شناختی عمیقتری پردازش کند زیرا پردازش معکوس به اطالعات بصری حرکت نیاز دارد، 
د. لذا این فرضیه اثبات گرداین منجر به یادگیری بیشتر مهارت، بخاطر رشد بازنمایی حافظه ای قوی تر، میبنابر
مدل عینی، منجر به یادگیری درجه یا روبرو یا  180شود که در مرحلۀ یادداری، مشاهده کنندگان حرکت از زاویه می

های پردازش اطالعات بصری مربوط به ه تفاوتهای بین دو مدل ممکن است بهمچنین تفاوتگردند بیشتری می
 توانمی بر این اساس،. (16)است و چپ بدن ارتباط داشته باشداختالف بین مدل و یادگیرنده در رابطه با سمت ر

 مورد استفاده برای کد نوع تغییر در منجر به بصری راست اطالعات-چپ سازیمعکوس فرض کرد که اگر پیچیدگی
قرار تحت تاثیر  مهارت ممکن است یادداری و اکتساب به مربوط پردازش اطالعات گردد،عمق به خاطر سپردن

 .(16)گیرد
کنند، مشاهده می دو محور عینی نیاز داشتند تاآنچه را که در دهی مدل یادگیرندگان، که توان گفتمیهمچنین      

توانست اجرا گردد. یک می پردازش استراتژی معکوس سازی که در آن مختلف وجود داردکنند، دو راه  دستکاری
شود معکوس می منتقل شود، طوالنی مدت ذخیره قبل از اینکه به حافظه کاری در اطالعات بصری این است که راه

سازی از حافظه کاری به در حافظه کاری(. راه دیگر این است که اطالعات بصری بدون معکوسسازی معکوس)
سازی بازتولید(. در افتد)معکوسسازی در بازتولید حرکات اتفاق میشود و سپس معکوسمدت منتقل میذخیره بلند
، مشاهدات در طول بصری جستجوی الگوهای اثرات مختلف بر روی تواند بامی پردازش دو استراتژی نتیجه این
 .(17)متمایز شوند  مشاهده شده مهارت بعدی اجرای و شناسایی

تحقیق کنونی در حیطه تأثیر زوایای مشاهده، که یک مهارت حرکتی مجرد بوده در مقابل تحقیقات  با توجه به     
اند ای و مداوم)توالی رقص، گره زدن و مهارت دریافت توپ بیسبال( بودههای زنجیرهگذشته که عمدتاً مهارت

-به منظور یادگیری حرکت، مکانیسم (13)های کنترل حرکتی متفاوت در سیستم حرکتی علیرغم استفاده از مکانیسم

لذا ممکن است تحقیقات دیگری با استفاده  گیرند.الگودهی ویدئویی، به کار میهای مشابهی را هنگام استفاده از 
توجه به  باهای تکلیفی متفاوت داشته باشند، نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشد. لذا از تکالیف مجردی که تقاضا

 شود.ین زمینه احساس مینادر بودن تحقیقات در زمینه تکالیف مجرد، همچنان لزوم هرچه بیشتر تحقیقات در ا
ای علی الخصوص مشاهده حرکت توان گفت که تمرین یادگیری مشاهدهدر نهایت در تبیین نتایج کسب شده می

ها از الگو، باعث به دلیل مشاهده بهتر الگوی حرکت و تقلید بهتر آزمودنیدرجه، 180الگوی ویدئویی از زاویه صفرو 
درجه، به دلیل درگیر کردن  180رای یادگیری بیشتر، مشاهده حرکت از زاویه که بگردد در حالیبهبود عملکرد می

 .(17, 16)تواند با هدف بهبود یادگیری مورد توجه قرار گیردای و شناختی بیشتر، مییادگیرنده در فرایندهای حافظه
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 سپاسگزاری 
از مسئولین محترم دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد علی الخصوص مدیریت محترم گروه عمومی و 

های این تحقیق که در طول اجرای این پژوهش، صمیمانه اینجانب مسئول محترم آزمایشگاه و همچنین آزمودنی
 .گرددمیرا همراهی کردند، تشکر و قدردانی 
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