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  رکتی ي ح برنامهتأثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین بر یادگیري 

  ندي متوالیب زماندر یک تکلیف  یافتهتعمیم

  3رسول حمایت طلب، 2عباس بهرام، 1الله نصري

  چکیده

اي، یادگیري یادگیري مشاهدههاي در یادگیري یک مهارت جدید، تمرین بدنی تنها روش کسب یک مهارت تازه نیستند و مدل: هدف مقدمه و

ایی و ترکیبی بر بررسی تأثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین مشاهده هدف از انجام تحقیق حاضر، .کنداي از حرکات را تسهیل میدامنه

  .استبندي نسبی یادگیري زمان

مشغول به تحصیل و فاقد تجربه قبلی در  88- 89دانشجوي دختر غیر رشته تربیت بدنی که در سال تحصیلی  60بدین منظور  :روش شناسی

دانشجوي دانشجویی غیرتربیت بدنی دانشگاه خوارزمی انتخاب شدند و بر اساس نوع تمرین و نوع بازخورد به  300تکلیف مورد نظر بودند، از میان 

آزمودنی . تقسیم شدند% 100و ترکیبی با باخورد % 33، ترکیبی با بازخورد%100، مشاهده با بازخورد% 33ه مشاهده با بازخورد گرو 4طور تصادفی به 

مرحله  2این پژوهش شامل . بندي نسبی بود، انجام دادندبا حفظ زمان 4و  8، 6، 2ها یک تکلیف زمانبندي متوالی را که شامل فشردن کلیدهاي 

کوششی از الگویی را  12بلوك  4، %100اي با بازخورد و مشاهده% 33ایی با بازخورد در مرحله اکتساب گروه مشاهده. استري اکتساب و یاددا

کوششی  12بلوك  2بودند در این مرحله ابتدا % 100و ترکیبی با بازخورد % 33دو گروه دیگر که شامل گروه ترکیبی با بازخورد . مشاهده کردند

کوششی از یک تکلیف با حفظ  12بلوك  1گروه  4ها در مرحله یادداري هر  آزمودنی. کوششی تمرین بدنی اجرا نمودند12لوك ب 2مشاهده وسپس 

  .زمانبندي نسبی یکسان با مرحله اکتساب اجرا کردند

براي بررسی داده 2× 2عاملی دوراهه هاي مکرر در مرحله اکتساب و تحلیلگیريبراي تحلیل نتایج از تحلیل واریانس یک راهه با اندازه :یافته ها

،  P >000/0(و بلوك) =P  ،868/14 F >001/0(داري در اثر اصلی بازخوردنتایج در مرحله اکتساب تفاوت معنی. ها در مرحله یادداري استفاده شد

265/21 F=( داري  و در اثر اصلی بازخورد بندي نسبی وجود دارد و در مرحله یادداري تفاوت معنی ن در یادگیري زما)007/0< P  ،989/7 F=(  و نوع

  بندي نسبی وجود دارد در یادگیري زمان )=P  ،495/7 F >008/0(تمرین

اي موجب کاهش  بندي نسبی و تمرین مشاهده ي زمانبر اساس نتایج تحقیق، تمرین ترکیبی موجب افزایش یادگیر :نتیجه گیريبحث و 

موجب یادگیري %  33بندي نسبی و بازخورد  موجب کاهش یادگیري زمان%  100بندي نسبی شد، و در نوع بازخورد، بازخورد  یادگیري زمان

   .بندي نسبی شد زمان
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  قدمهم

 یان براي شناسایی عواملبهاي متمادي است که دانشمندان و مر دهند و قرن هاي حرکتی بخش عظیمی از زندگی انسان را تشکیل می مهارت

ي  برنامهرسد یادگیري حرکات درگیر دو فرایند اصلی یادگیري  به نظر می. کنند ها و حرکات ماهرانه تالش می کننده و اثرگذار بر اجراي مهارت تعیین

1یافته تعمیمحرکتی 
 (GMP)اي از  دستهیافته به جاي یک حرکت یا  حرکتی تعمیمي  پیشنهاد نمود یک برنامه 3اشمیت .)1( استکردن  2یزهو پارامتر

نامید، اساس ) وجوه جوهري( »هاي تغییرناپذیر ویژگی« را ها آن ها که به نظر اشمیت، این ویژگی. کند حرکات خاص، یک طبقه از اعمال را کنترل می

رکتی ي ح برنامه« اند تا به بررسی ادعاي اشمیت در این باره که محققان تالش کرده .)2( دهد شکل می ،است چه را که در حافظه ذخیره شدهآن

لذا با دستکاري متغیرهاي مختلفی سعی در  ،بپردازند» کند اند، کنترل می شدههاي تغییرناپذیر مشخص  یافته، یک طبقه از اعمال را که با ویژگی تعمیم

که متغیرهاي مختلفی همچون  هاي اخیر نشان دادتایج تحقیقات در سالن .)2( تأثیر دارند GMPاند که بر یادگیري  شناسایی شرایط تمرینی نموده

رات متفاوتی بر داراي اث) ایی و ترکیبیبدنی، مشاهده( هاي مختلفی تمرینیایی، بازخورد میانگین و برنامهکاهش فراوانی بازخورد، بازخورد دامنه

   .)3(د یافته هستنرکتی تعمیمي ح برنامهیادگیري 

مشاهده اجراي ) 1986(4اساس نظر باندورابر .دارد GMPیکی از متغیرهایی است که اثر متفاوت بر یادگیري ) اي  بدنی و مشاهده(نوع تمرین     

این  از ها آن دهد، گر تکلیف را به صورت جسمانی انجام می که مشاهده سازد بازنمائی تکلیف را یاد بگیرد، بعد از آن زمانی مدل، ببینده را قادر می

بر  .)4( کنند ی به عنوان مرجعی براي تصحیح خطا استفاده مییکنند، و از این بازنما ریزي پاسخ موردنظر استفاده می بازنمائی براي انتخاب و برنامه

اما  ،گر فراگرفته شوند مشاهده به وسیلهتوانند  حرکات می) هاي تغییرناپذیر ویژگی(هاي نسبی تنها ویژگی) 1985(5اسکالی و نیولاساس دیدگاه 

افراد در  انجام شده بود تحقیق دیگري که با استفاده از تکلیف بولینگدر . توانند از طریق مشاهده آموخته شوند حرکت نمی) پارامتر(هاي مطلق ویژگی

تحقیقات ذکر شده هنوز در مورد  این با توجه بهبنابر .)5( ندي مطلق بودندب زمانطول فرایند مشاهده و بدون نیاز به تمرین بدنی قادر به یادگیري 

در طی تحقیقاتی که ) 2000(6پروتو دیکن وهمچنین  .نتایج متناقضی وجود دارد ،شودآموخته می گراهدهمش ي وسیله بههاي از حرکت که چه جنبهاین

 که شود می شناختی بازنمایی یک ي توسعه بدنی موجب تمرین گونه هیچبدون  مشاهده طول در یادگیري شدند مدعی شواهدي ي ارائه انجام دادند، با

 تا باشند داشته تکلیف با فیزیکی تعامل مقداري اًمحت افراد که دارد این به نیاز بلکه نیست؛دسترس  قابل هاي اجرایی کوشش اولین در سادگی به

از  .دارد نظر مورد تکلیف نیازهاي حرکتی به بستگی فیزیکی تعامل مقدار این که گردد آید، می به دست بدنی تمرین طریق از چهآن آن همانند کارایی

 ،)1389(پور ، پروین)1386(نزاکت الحسینی ،)2006(، شیا و همکاران)2005، 2004(، بلندین و بدتز)1985(، اسکالی ونیوول)1990(7وایت و لی طرفی

یی ها آن اي مشابه با هاي شناختی مرتبط با تمرین مشاهده دادند حداقل برخی از فعالیت نشان) 1390(پور بهرام ،)2008(هاي؛ )2007(هاجز و همکاران

تعامل مشاهده و بازخورد به شکل دادن و پاالیش از طرفی تحقیقات زیادي نشان داد،  .شود درگیر می ها آن است که فرد در انجام تمرین بدنی در

کند چه کاري را باید  الگو، یادگیرنده درك می ي طریق مشاهدهکند که از  چنین استدالل می) 1986(باندورا .)16( کند یک حرکت جدید کمک می

با مرجع تصحیح مقایسه شده  شود بازخورد مربوط که بازخورد به آزمودنی ارائه می دهد و زمانی انجام دهد و بر اساس آن یک مرجع تصحیح شکل می

در طی تمرین، با وجود  بازخورد 8،راهنمایی ي اما بر اساس فرضیه،یابد رشد می ورت گرفته و قابلیت شناسایی خطاتدریج پاالیش در مهارت ص و به

چندین اثر  گیرد و کننده به خود می شود، نقش راهنمایی به طور مکرر داده می خوردزباوقتی . اثرات مثبت بر یادگیري، اثرات منفی هم به دنبال دارد

ها و اثرات مضر فراوانی بازخورد چندین روش آزمایشگاهی از جمله کاهش  ، براي جلوگیري از وابستگیياز این رو .)17( گذارد می منفی از خود به جا

در تحقیق خود به این  )2004(ولف و شیا .)18( پیشنهاد شده است 9تأخیري بازخوردمیانگین و بازخورد اي،  دامنه بازخورد، بازخوردفروانی نسبی 

که سهم کاهش فراوانی نسبی  در حالی .استهاي بازخورد کاريترین دست ترین و معمول کی از مهمموضوع اشاره کردند که کاهش فراوانی بازخورد ی

ندي نسبی ب زمانکاهش فراوانی نسبی بازخورد موجب یادگیري (شده است خوبی روشن هب ندي نسبیب زمانبازخورد در تمرینات جسمانی در یادگیري 

اي به خوبی  نقش کاهش فراوانی نسبی بازخورد در تمرینات مشاهده .)شود می نسبی نديب زمانیادگیري کاهش درصد موجب  100و فراوانی بازخورد 

رود که با کاهش فراوانی بازخورد این و بدنی، این انتظار می اي مشاهدهي یادگیري با توجه به امکان تشابه در فرایندها .)4،9،10( روشن نشده است

 .)10( فتداي هم بیاتفاق در یادگیري مشاهده

یافته از طریق  رکتی تعمیمي ح برنامهبر یادگیري تمرین  و بازخوردنسبی فراوانی کاهش  تأثیربررسی  ،حاضر هدف از انجام تحقیقابراین نب     

  .ندي متوالی استب زمانمشاهده و نیز ترکیب مشاهده و تمرین بدنی، در یک تکلیف 

  :هاي زیر پاسخ دهدسشبه طور مشخص این تحقیق بر آن است که به پر

  ؟استگذار تاثیریافته رکتی تعمیمي ح برنامهنسبی بازخورد بر یادگیري  آیا کاهش فراوانی
 

1. Generalized motor program 
2. Parameter  
3 .Schmitdt 
4. Bandura 
5. Scully&Newell 
6. Deakin& Proteau 
7. Lee 
8. Guidance hypothesis 
9. Delayed feedback 
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  ؟وجود دارده یافترکتی تعمیمي ح برنامهیادگیري  دررین ترکیبی و تم ايمشاهدهتمرین تفاوتی در  آیا

  گذار هستند؟ی اثرنیافته به طور یکسارکتی تعمیمي ح برنامهو آیا سطوح بازخورد و نوع تمرین بر اکتساب و یادداري 

  

  :شناسی پژوهش  روش

 :طرح تحقیق

عامل هاي بین . این پژوهش از نوع طرح هاي عاملی دوراهه درون گروهی و بین گروهی استطرح تحقیق . تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است

  .ها تشکیل می دهد گروهی این پژوهش را نوع تمرین و نوع بازخورد تشکیل می دهند و عامل درون گروهی را دسته کوشش

  :شرکت کننده ها

سال که واحد تربیت بدنی عمومی را در نیم سال  30تا  18کارشناسی با دامنه سنی جامعه آماري این تحقیق را کلیه دانشجویان دختر مقطع 

دانشجوي دست راست  60نمونه آماري این تحقیق . نفر بود 300تشکیل دادند که تعداد آنها  ،در دانشگاه خوارزمی گذرانده بودند 90- 89تحصیلی 

را نداشتند به صورت نمونه در دسترس از میان جامعه مورد نظر انتخاب شدند و به که هیچ کدام تجربه قبلی با تکلیف مورد استفاده در پژوهش 

  . نفري تقسیم شدند 15گروه  4صورت تصادفی در 

  ابزار پژوهش

 بهرام و ستگاه محقق ساخته است که به دستندي متوالی استفاده شد که یک دب زمانآوري اطالعات در این تحقیق از دستگاه  به منظور جمع

اي تولید فیلم از یک دوربین همچنین بر. است) 2005(که مشابه با دستگاه بلندین و بدتز%  90ساخته شد با ضریب اعتبار و پایایی ) 1383(شریف

  .راي اجرا مورد استفاده قرار گرفتهم براي نمایش و هم ب استفاده شد و یک دستگاه کامپیوتر "canon"برداري دیجیتالی فیلم

 :تحقیق و جمع آوري اطالعاتروش اجراي 

 12بلوك  2کوششی از یک تکلیف را مشاهده و  12بلوك  2در مرحله اکتساب آزمودنی . استآزمون از دو مرحله اکتساب، یادداري تشکیل شده 

کوششی  12بلوك  1ها  آزمودنی در مرحله یادداري. ساعت وارد مرحله یادداري شدند 24آزمودنی ها بعد از . کوششی را با دریافت بازخورد انجام دادند

یعنی فشردن  ؛ها هم در مرحله اکتساب و هم در مرحله یادداري حرکت در مسیر از قبل تعیین شده تکلیف آزمودنی. بدون دریافت بازخورد انجام دادند

هایی که  دادن بازخورد در کوششدر این تحقیق براي ). 2مطابق شکل (بود 4/44و  3/33، 3/22با حفظ زمانبندي نسبی  4و  8، 6، 2کلیدهاي 

کردند، بازخورد را در ) میلی ثانیه بود 4/44و  3/33، 3/22تکلیف مدل انجام یک تکلیف زمانبندي نسبی با حفظ زمانبندي (ها مدل را مشاهده آزمودنی

بازخورد عملکرد خود را  ،دادند ا انجام ها تکلیف زمانبندي نسبی ر هایی که خود آزمودنی اما درکوشش،مورد زمانبندي نسبی مدل دریافت کردند 

ها بعد از هر کوشش بازخوردي در مورد زمانبندي نسبی دریافت کردند و در گروه مشاهده  آزمودنی% 100در گروه مشاهده با بازخورد . دریافت کردند

و دو گروه % ) 33و % 100(دو گروه بازخورد با احتساب . بعد از هر سه کوشش فقط در مورد کوشش آخر بازخورد دریافت کردند% 33با بازخورد 

و بدین صورت محاسبه .متغیرهاي وابسته خطاهاي زمانبندي نسبی بود .نفره  تشکیل شد 15گروه  4این تحقیق از ) ترکیبی –مشاهدهاي (تمرینی 

  :شد

Relative timing error (AE prop) = │R1 3/33- │+│ R2- 4/44 │+│ R3- 3/22 │ 

 .دیگرد استفاده و به صورت زیر محاسبه ) خطاي کلی(Eمطلق، از  بنديبراي سنجش زمان
Absolute timing (E) = (CE²+VE²)½ 

 

 پروتکل تمرینی در مراحل اکتساب، یادداري): 1( شماره جدول

 مرحله یادداري مرحله اکتساب ها گروه

 %100ترکیبی با بازخورد 
  بازخورد+مشاهده24

 بازخورد+تمرین24
 بازخوردکوشش بدون 12

 کوشش بدون بازخورد12 بازخورد+ مشاهده48 %100مشاهده اي با بازخورد 

 % 33ترکیبی با بازخورد
  بازخورد+مشاهده24

 بازخورد+تمرین 24
 بدون بازخورد کوشش 12

 بدون بازخورد کوشش 12 بازخورد+ مشاهده48 % 33مشاهده ایی با بازخورد
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مشاهده کردند در  ،الگو انجام شد باکه ) کوششی 12بلوك 2(کوشش 24، در مرحله اکتساب %)100ترکیبی با بازخورد (هاي گروه اول  آزمودنی      

بندي  کوششی را با زمان 12بلوك  2ها  بعد از مشاهده آزمودنی. حین مشاهده بعد از هر کوشش بازخوردي در مورد نحوه اجراي الگو دریافت کردند

 24بعد از مرحله اکتساب پس از . میلی ثانیه اجرا کردند و درست همانند الگو بعد از هرکوشش بازخورد دریافت نمودند 4/44و  3/33، 3/22بی نس

میلی ثانیه البته  4/44و  3/33، 3/22بندي نسبی  کوششی با زمان 12بلوك  1ها ها وارد مرحله یادداري شدند، در این مرحله آزمودن ساعت آزمودنی

  .بدون هیچ بازخوردي انجام دادند

مشاهده  ،الگو انجام شد باکه ) کوششی 12بلوك 4(کوشش 48، در مرحله اکتساب، %)100مشاهده ایی با بازخورد (هاي گروه دوم  آزمودنی      

ها وارد  ساعت آزمودنی 24بعد از مرحله اکتساب پس از  .کردند در حین مشاهده بعد از هر کوشش بازخوردي در مورد نحوه اجراي الگو دریافت کردند

میلی ثانیه البته بدون هیچ بازخوردي  4/44و  3/33، 3/22بندي نسبی  کوششی با زمان 12بلوك  1ها مرحله یادداري شدند، در این مرحله آزمودن

 ،الگو انجام شد به وسیلهکه ) کوششی 12بلوك 2(کوشش 24، در مرحله اکتساب %)33ترکیبی با بازخورد (هاي گروه سوم  آزمودنی. انجام دادند

بعد از مشاهده . مشاهده کردند در حین مشاهده بعد از هر سه کوشش بازخوردي در مورد نحوه اجراي الگو درمورد آخرین کوشش دریافت کردند

کردند و درست همانند الگو بعد از هرسه کوشش بازخورد  میلی ثانیه اجرا 4/44و  3/33، 3/22بندي نسبی  کوششی را با زمان 12بلوك  2ها  آزمودنی

کوششی با  12بلوك  1ها ها وارد مرحله یادداري شدند، در این مرحله آزمودن ساعت آزمودنی 24بعد از مرحله اکتساب پس از . دریافت نمودند

، %)33یی با بازخورد ها مشاهده(هاي گروه چهارم  ر آزمودنی.دمیلی ثانیه البته بدون هیچ بازخوردي انجام دادن 4/44و  3/33، 3/22بندي نسبی  زمان

مشاهده کردند در حین مشاهده بعد از هر سه کوشش بازخوردي در مورد  ،الگو انجام شد باکه ) کوششی 12بلوك 4(کوشش 48در مرحله اکتساب 

 12بلوك  1ها ارد مرحله یادداري شدند، در این مرحله آزمودنها و ساعت آزمودنی 24بعد از مرحله اکتساب پس از .نحوه اجراي الگو دریافت کردند 

  میلی ثانیه البته بدون هیچ بازخوردي انجام دادند 4/44و  3/33، 3/22بندي نسبی  کوششی با زمان

  

  ها  یافته

 )=P  ،868/14 F >001/0(داري در اثر اصلی بازخورد نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مرحله اکتساب نشان داد تفاوت معنی

بندي نسبی وجود دارد ولی در اثر متقابل بازخورد و بلوك تفاوت معناداري مشاهده  ن در یادگیري زما )=P  ،265/21 F >000/0(و بلوك

جود و% 100نسبت به بازخورد % 33بندي کمتري در بازخورد  ها در متغیر نوع بازخورد نشان داد که خطاي زمان مقایسه میانگین). 3جدول(نشد

  ). 3جدول(است اکمتر ازبلوك  2بندي بلوك  نشان داد که خطاي زمان 2و  1هاي بلوك  همچنین مقایسه میانگین). 2جدول(دارد

  

 اکتسابندي نسبی در ب زمانبر خطاي  بلوكراهه اثرات بازخورد و  یکنتایج تحلیل واریانس عاملی ): 2(شماره جدول

 داري طح معنیس

P 
F 

 میانگین مجذورات

(MS) 

 آزادي ي درجه

(Df)  
  منبع تغییرات

 بلوك اثر 1 32/594 265/21  000/0
 

 گروهی درون
 بلوك اثر متقابل بازخورد و 1 581/57 06/2 162/0

 خطا 28 27  

  بازخورد 1 735/352 868/14 001/0
 خطا 28 725/23   بین گروهی

  

  اکتساب ي نوع تمرین و نوع بازخورد در مرحله ندي نسبی بر اساسب زماني خطاي ها میانگین ):3(شماره دولج

 بلوك میانگین

 1بلوك 045/23

 2بلوك 750/16

 %33بازخورد  473/17

 %100بازخورد  32/22
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و نوع  )=P  ،989/7 F >007/0(اري در اثر اصلی بازخورد دنتایج تحلیل واریانس عاملی دو راهه در مرحله یادداري نشان داد تفاوت معنی     

). 6جدول(داري دیده نشد ولی در اثر متقابل بازخورد وتمرین رابطه معنی ،بندي نسبی وجود دارد در یادگیري زمان )=P  ،495/7 F >008/0(تمرین

ن در مقایسه همچنی). 4جدول(نشان داد% 100نسبت به بازخورد % 33بندي کمتري در بازخورد  ها در متغیر نوع بازخورد، خطاي زمان مقایسه میانگین

 ).5جدول(اي بود بندي تمرین ترکیبی کمتر از تمرین مشاهده ها در نوع تمرین، خطاي زمانمیانگین

  

 ندي نسبی در یادداريب زمانراهه اثرات بازخورد و تمرین بر خطاي نتایج تحلیل واریانس عاملی دو: )4(شماره جدول

 سطح معنی داري
P 

F 

میانگین 

 مجذورات

 (MS) 

 درجه آزادي

(df) 

 جمع مجذورات

 (SS) 
 منبع تغییرات

 اثر بازخورد 930/1427 1 930/1427 989/7 ../.7

 اثر تمرین  579/1339 1 579/1339 495/7 ../.8

 اثر متقابل بازخورد و تمرین  956/426 1 956/426 389/2 /.128

 خطا  866/10008 56  730/178  

  

  

 یادداري ي ندي نسبی بر اساس نوع تمرین و نوع بازخورد در مرحلهب زمانهاي مربوط به خطاي میانگین): 5(شماره جدول

 نوع تمرین میانگین

 مشاهده 550/28

 ترکیبی 109/19

 نوع بازخورد میانگین

 %33بازخورد  955/18

 %100بازخورد  712/28

  

  گیري  بحث و نتیجه

در ندي نسبی ب زمانبر یادگیري %) 100، %33بازخورد(بازخورد ي رائهو نوع ا) اي، ترکیبی مشاهده(بررسی اثر نوع تمرین حاضر هدف اصلی تحقیق

، تمرین ترکیبی میانگین وع تمرینمتغیر ندر یادداري  و اکتساب احلدر مر می دهدهاي تحقیق نشان  یافته .است ندي متوالیب زمانیک تکلیف 

میانگین % 33بازخورد ،نین در متغیر نوع بازخوردهمچ .دارد ندي نسبیب زماناي در یادگیري  نسبت به تمرین مشاهدهندي کمتري ب زمانخطاي 

  .داردندي نسبی ب زماندر یادگیري % 100ندي کمتري نسبت به بازخوردب زمانخطاي 

نسبت به گروه بازخورد % 33ندي نسبی در گروه بازخورد ب زمانمیانگین خطاي  می دهدنشان در متغیر نوع بازخورد اکتساب  ي نتایج مرحله     

شود چه کاري را باید انجام دهد و بر اساس الگو، یادگیرنده متوجه میي  هبا مشاهدنشان داد ) 2003(هاجز و همکارانتحقیقات . استکمتر % 100

همچنین مشاهده به . گیردتصحیح، پاالیش در مهارت صورت میآن با مرجع ي  هبازخورد و مقایسي  هکند و با ارائتصحیح ایجاد می عآن یک مرج

در . مگر اینکه بازخورد با شکل دادن و پاالیش به ایجاد الگو حرکتی کمک کند ،نیستتنهایی براي یادگیري و ایجاد الگوهاي حرکتی پیچیده کافی 

کردند، به نظر الگویی از انجام تکلیف را مشاهده می ،ي بدنی تکلیفکننده بازخورد قبل از اجراکه هردو گروه دریافتتحقیق حاضر با توجه به این

بازخورد کمتر سبب  بدین معنی که .باشد هاي متفاوتی ایفا کردهنقش هاي حرکتلفهایجاد الگوي حرکتی براي اکتساب مؤبازخورد در  نوعرسد می

تحقیق حاضر با نتایج  نتایج تحقیق .شده است ندي نسبیب زمانهش بهبود ندي نسبی و بازخورد بیشتر در اکتساب منجر به کاب زمانبهبود اکتساب 

اکتساب بازخورد را با فراوانی کمتري دریافت کرده بودند، تکلیف ي  هکنندگانی که در مرحلمشاهده ها آن در تحقیق. بودراستا  هم) 2006(شیا و رایت

شیا و و ) 2000(شیا و ویتاکرياین نتایج با نتایج تحقیق  .دداشتند، اجرا کردن% 100را با ثبات باالتري نسبت به همتایان خود که بازخورد 

نان در تحقیقات خود نشان دادند گروه با آ. استموافق ) 1382(ق حاضر با نتایج صابري و همکارانهمچنین، نتایج تحقی. راستا بود هم) 2001(پارك

همچنین نتایج تحقیق حاضر در خصوص اثر متفاوت کاهش فراوانی بازخورد در  .داشتندندي نسبی ب زمانبازخورد کمتر عملکرد بهتري در اکتساب 

اکتساب با افزایش ي  هفراگیر در مرحلي  هطبق این فرضی. نیستراستا  هم) 1984سالمونی و همکاران، (هدایتي  هندي نسبی با فرضیب زماناکتساب 

این نتایج همسو . شد GMPولی در تحقیق حاضر کاهش فراوانی نسبی بازخورد موجب بهبود عملکرد در  ،دهدبازخورد بهبود در عملکرد را نشان می

اکتساب در ارتباط با اثر متقابل نوع بازخورد و ي  هنتایج تحقیق در مرحل. است )1994(اشمیت و لی ،ولف ،)1993(با تحقیقات ولف و اشمیت و دیوبل
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راستا  هم) 2005؛ 2004(بلندین و بدتز ،)1389(پروین پور ،)1386(نزاکت الحسینی نتایج با نتایج تحقیقات،این . نیستدار  ها معنی کوششي  هدست

  .است

در یادگیري  ايگروه تمرین ترکیبی نسبت به گروه تمرین مشاهده می دهدیادداري در متغیر نوع تمرین نشان ي  هنتایج تحقیق حاضر در مرحل

GMP سازد که بازنمایی تکلیف را به صورت جسمانی اجراي مدل بیننده را قادر میي  همشاهد) 1986(باندوراي  هنظریبر اساس . بهتر عمل کرد

فقط هنگامی که این . حرکت ایجاد نماید GMPاجراي مدل، به تنهایی نتوانست این بازنمایی تکلیف را در ي  هدر تحقیق حاضر مشاهد. انجام دهد

 GMP یادداريي  هبر این اساس در مرحل. پایدار حرکت شدي  هجسمانی انجام شد منجر به بازنمایی تکلیف در مؤلف الگو به همراه تمریني  همشاهد

یک بازنمایی شناختی در  ايتمرین مشاهده) 2000(دیکن و پروتوي  هفرضیبر اساس همچنین  .بودنراستا  هم) 1986(باندوراي  هبا نظریحرکت 

 با فیزیکی تعامل مقداري اًمحت افراد که دارد این به نیاز بلکه ،نیستدسترس  قابل هاي اجرایی کوشش اولین در سادگی به کند کهگر ایجاد میمشاهده

دیکن و ي  هایج با تایید فرضیاز طرفی این نت .ایجاد نماید GMPدر تحقیق حاضر تمرین ترکیبی توانست بازنمایی شناختی را در . باشند داشته تکلیف

ندي نسبی در گروه تمرین ب زمانلذا یادگیري ،کندو بدنی حمایت می ايوجود تشابه در متغیر مستقل اثرگذار بر یادگیري مشاهده از) 2000(پروتو

بلندین و  ،)2000(شیا، رایت، ویتاکري و ولف ،)2000(بلک بلندین،با تحقیقات این نتایج  .افزایش یافت ايترکیبی نسبت به تمرین مشاهده

پارك ) 1985(اسکالی و نیوولي  هن تحقیق از نظریایج ایتاز سوي دیگر ن. ردهمسویی دا ) 2008(و مختاري) 2006(هیز و، هاجز )2005؛ 2004(بدتز

در مقایسه با تمرین ترکیبی داراي برتري در یادگیري  ايزیرا گروه تمرین مشاهده حمایت نکرد؛ )2007(، هورن و همکاران)2001(و همکاران

ي  هلفتواند سبب فراگیري تنها مؤن، مشاهده به تنهایی نمیاین محققاي  هدهد برخالف نظریاین نتیجه نشان می. ندي نسبی تکلیف نشدب زمان

هاجز و  )2005؛ 2004( بلندین و بدتز ،)2000(کري و ولفشیا، رایت، ویتا ،)2000(بلکتحقیق نتایج تحقیق حاضر با نتایج  .ویژگی نسبی حرکت شود

به  و اي کافی نیستت تمرین مشاهدههاي نسبی حرکژگی تحقیق آنان نشان داد براي یادگیري وی. استهمسو ) 2008(مختاري و) 2006(و هیز

، )1985(وولاسکالی و نی که تحقیقاتی قیق بانتایج این تح اما،ندي نسبی شودب زمانآن نیاز است تا موجب افزایش در یادگیري  با تمرین بدنی همراه

نشان داد، دستگاه بینایی به طور خودکار  ها آن نتایج تحقیقات. یستن راستا هم د،انجام دادن )2007(هورن و همکاران ،)2001(پارك و همکاران

تحقیقات نتایج تناقض میان این تحقیقات، بر اساس . ي حرکت مربوط است کند که به تعیین چگونگی اجرااطالعات تغییرناپذیري را کشف می

ي  ههمچنین نتایج تحقیق حاضر در مرحل .)27( هاي تغییرناپذیر در تکالیف تحقیقات متفاوت بوده است ممکن است به این دلیل باشد که نوع ویژگی

 %100ندي کمتري نسبت به بازخورد ب زمانخطاي % 33ندي نسبی، گروه بازخورد ب زماندر یادگیري  می دهدیادداري در متغیر نوع بازخورد نشان 

در تحقیق حاضر اثر مثبت الگوبرداري به همراه . یستراستا ن آدامز همي  هدر مورد سودمندي الگوبرداري و بازخورد با نظری حاضر نتایج تحقیق .دارد

استفاده شد، منجر به % 33گامی که به همراه مشاهده از تمرین جسمانی و بازخورد ندي نسبی حرکت مشاهده نشد و فقط هنب زمانبازخورد براي 

. راستا بود هم) 1969(یادداري با نتایج تحقیق آدامزي  هلنتایج تحقیق حاضر در مرح ،از سوي دیگر. ندي نسبی حرکت شدب زمانافزایش الگوي 

الگو پرداختند در آزمون  ي بازخورد دریافت کردند نسبت به کسانی که فقط به مشاهدهکنندگانی که الگو به همراه تحقیق آنان نشان داد، مشاهده

  . ستراستا هم) 2006(شیا و رایت ،)2005؛ 2004(نتایج با تحقیقات بلندین و بدتز تر عمل کردند، اینیادداري موفق

ي  هبنابراین نتایج تحقیق در مرحل .پایدار حرکت شدي  هلفدر مؤجر به بهبود افزایش یادگیري من% 33گروه بازخورد  ،حاضردر تحقیق همچنین      

ي  هپذیري پاسخ در حین تمرین گشته که آن به نوبزیاد بازخورد موجب افزایش تغییر رسد فراوانیبه نظر می. هدایت بودي  هییدي بر فرضییادداري تأ

زمانی مؤثرتر است که نیازهاي  GMPي  هبنابراین توسع خواهد گردید؛) حرکتیي  برنامه(شکیل یا توسعه یا بازنمایی حرکتیخود موجب جلوگیري از ت

ر شوند تا پاسخ کوشش قبلی را تکرار کنند و این امها ترغیب میآزمودنی بازخوردهاي بدون عملکردي پایدارتر باشند، بدین معنی که در کوشش

لف و تحقیقات ونتایج  .هدایت بودي  هفرضی ییدي برتأیادداري ي  همرحل بنابراین نتایج این تحقیق در منجر به ثبات پاسخ خواهد گردید؛

یادداري کاهش فراوانی نسبی در ي  هنتایج آنان نشان داد که در مرحل. راستا بود با نتایج تحقیق حاضر هم) 2010(حمایت طلب، )1996(اشمیت

یادداري ي  هراستا نبود، تحقیق آنان در مرحل ، با تحقیق حاضر هم)1998(همچنین نتایج تحقیق ولف و اشمیت .تفاوتی دیده نشد GMPیادگیري 

) 1998( بر اساس تحقیقات ولف و همکاران. راستا نبود نیز با تحقیق حاضر هم ،تر شدضعیف GMPنشان داد که با کاهش فراوانی بازخورد اجراي 

نتایج تحقیق در  .یافته اثرات متفاوتی داشتحرکتی تعمیمي یادگیري برنامهمورد استفاده در فراگیري مهارت، بر ) سادگی و پیچیدگی(نوع تمرین

، )1386(با نتایج تحقیقات نزاکت الحسینی بنابراین این نتایج. دار نبود یادداري در ارتباط با اثر متقابل بازخورد و نوع تمرین معنیي  همرحل

نتایج تحقیق حاضر سودمندي اثر بازخورد  .راستا بود هم) 2006(، شیا و همکاران)2005؛ 2004(تزبلندین و بد ،)1390(پور ، بهرام)1389(پور پروین

حرکتی ي  برنامهو تمرین ترکیبی را براي یادگیري % 33اي را براي یادگیري پارامتر و همچنین سودمندي اثر بازخورد  و تمرین مشاهده% 100

نشان  یافته و پارامتر حرکتی تعمیمي  برنامهدهد نوع تمرین و نوع بازخورد اثرات متفاوتی روي  همانگونه که نتایج نشان مییافته نشان داد،  تعمیم

و دیگر % 33حرکتی یک تکلیف از تمرین ترکیبی همراه با بازخورد ي  برنامهشود در امر آموزش  پیشنهاد می آمده از تحقیق  دست هبنابر نتایج ب. دادند

همراه % 100د شود در آموزش پارامتریزه کردن یک تکلیف از بازخور فاده نمایند و همچنین پیشنهاد میرد استهاي کاهش فراوانی نسبی بازخو روش

    .ده شوداستفا اي با تمرین مشاهده
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