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 چکیده:

تواند منکر ارزش روش های علمی در باال بردن امروز هیچ کس نمی زمینه و هدف :

هدف از انجام این تحقیق  .و بطور کلی کیفیت تیم ها در هر نوع ورزشی باشد تاکتیک ، تکنیک  سطح

 روشهای مختلف آموزش می باشد. بررسی تأثیر و مقایسة

 PubMed Google یاطالعات یها گاهیمقاالت از پا یمقاله جهت جستجو نیدر ا پژوهش :روش 

Scholar  وScopus مقاله  14مقاله علمی تعداد  35شده و از بین زبان استفاده  یو مقاالت فارس

 برای انجام این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

با توجه به مطالعات انجام شده در حوزه ورزش و آموزش مهارتهای ورزشی این  یافته های پژوهش :

سـه روش مشـاهدة مـدل زنـده، مشـاهدة مـدل انیمیشن و ترکیب مشاهدة مدل تحقیق به بررسی 

، شودمدل آموخته می آنخیلی از رفتارهـای فرد از طریق نگاه کردن به پرداخته است. زنده و انیمیشن 

کننده  یزیونی و نمادین ) مانند مدل انیمیشنی( به اندازة مدلهای زنده برای مشاهدهمدلهای تلو

تأثیر مدل ویدئویی روی و بررسی تأثیر نمایش فیلم بر میزان یادگیری خواهند بود و همچنین مفید

 مورد بررسی قرار گرفته است. بازیکنان تنیس

 

معلمان ورزشی پیشنهاد می شود که هنگام آموزش با توجه به نتایج تحقیق به مربیان و  نتیجه گیری :

مهارت های حرکتی، از ترکیب مشاهدة مدل زنده و انیمیشن استفاده کنند که منجر به یادگیری 

 .بهتری برای اجرای مهارت می شود

 ، روشهای آموزشمروری، ورزش، آموزش کلمات کلیدی:

 



 مقدمه

اندیشه و فکر او بسیار تابناک شده و حاصل کار و اندیشه آدمی در مراحل تمدن به درجات عالی رسیده و  

ها  دانش و هوشمندی انسان یعنی علوم و معارف بشری نیز روز به روز وسعت یافته است . هر یک از

معرفت های انسانی در قرن بیستم به صورت دریای پهناور درآمده است به طوری که در هر یک از رشته  فروغ و

ها وقت صرف کرد تا در آن تخصصی یافت یا در آن تخصص یابد و به مقامی شامخ برسد، های علوم باید سال 

نه تنها ناگزیر است از برگزاری مسابقه آن علم یا فن در جهان آگاه گردد و از بزرگان آن رشته تاسی جوید و 

شتن اطالعات کلی و پیش برود ، بلکه همین فرد باید عالقه مند به این رشته هم باشد و همین موارد لزوم دا

 (.2)یا معلومات عمومی را ایجاب می کند

امروز هیچ کس حتی کسانی که فقط ورزش را بخاطر ورزش نه بخاطر اهداف قهرمانی در رقابت های رسمی 

و بطور کلی  تاکتیک ، تکنیک انجام می دهند . نمی توانند منکر ارزش روش های علمی در باال بردن سطح

نوع ورزشی باشند . در این ورزش ، اجرای صحیح مهارت ها وابسته به رعایت اصول  ها در هرکیفیت تیم

عواملی هستند که در این نیز از  سرعت است. دقت و بیو مکانیکی و مکانیکی متکی بر اصول قوانین علمی و

کنند . وقتی رقابت ها در سطح حتی صدم ثانیه ها کشیده می شود صرف نظر از رشته نقش مهمی ایفا می

تالش شخصی ورزش کار در پیروزی بطور دقیق ارزش تمرینات و نحوه ی استفاده حداکثر از قدرت و توان 

از روش های علمی و سایر خصوصیاتی که یک مربی آگاه و با استفاده  مربی ورزش کار در تمرینات توسط یک

، برنامه ریزی صحیح تمرینات به نحوی که ورزشکار  تربیت بدنی موفق باید داشته باشد از جمله اصول علمی

 . (1)در روز مسابقه در حداکثر کیفیت بدنی و توان مسابقه باشد به طور کامل روشن و غیر قابل انکار باشد

و معلمان ورزشی به طور کامل ضروری است . با افزودن  مربیان یه ورزشکاران ، به خصوصبه همین منظور بر کل

به اطالعات و معلومات خود ، این عالیق را در راهی صحیح و منطقی هدایت کنند . باید سعی شود مهارت ها 

در رده های مختلف و قابلیت های دانش آموزان تکامل یابد و در هنگام بازی ، یا شرکت در کالس های توجیهی 

، اشکاالت آنان کشف و برای رفع آنها راه حل مناسب پیش بینی شود. در ضمن تشخیص داده شود که در چه 

 . ها بر مبنای آنها ساخته شود مهارت آموزشی و تمرینی مواردی ضروری است تا شکل های

تمایل طبیعی در انسانها  اینشـد که ای با این فرض تبیین مـی در طول قرنهای متوالی، یادگیری مشاهده

نظر بندورا و والت زر ما رفتار دیگران را مشاهده  کنند وجـود دارد. بـه برای تقلید آنچه در دیگران مشاهده می

با شروع قرن (. 1) بینـیم و بعداً ممکن است از رفتار آنها تقلید کنیمکنیم، پیامدهای رفتار آن هـا را مـیمی

http://arminamirian.comdaneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA
http://arminamirian.comdaneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA


ایـن روش بـه . عنوان اساسی برای تحقیق استفاده کردند دان یادگیری از طریق مشاهده را بهبیستم، دانشمن

. تـؤثر و از آن اسـتفاده شـده اسبدنی و ورزش م ای پذیرفته و در فراگیری مهارتهای تربیت طـور گسترده

برای اکتساب مهارت فراهم ای، منابع اطالعـاتی مـورد نیاز را  نتایج تحقیقات نشان داد که یادگیری مشاهده

 (.1)دآورمی

 

 :  پژوهشروش 

و  PubMedو  google scholar یاطالعات یگاههایجهت جستجو مقاالت، از پا یمطالعه مرور نیدر ا

Scopus ورزش و مورد استفاده عبارت از  یدی. کلمات کلدیاستفاده گرد یو مقاالت چاپ شده به زبان فارس

 اریمقاله انتخاب شد. مع 14آنها  نیمقاله بود که از ب 35بود. تعداد مقاالت یافت شده  روشهای آموزش ورزش

 بود. روشهای آموزش ورزش و تاثیر آن روشها در فراگیران انتخاب مقاالت 

 

 یافته های پژوهش:

کند که خیلی از رفتارهـای فرد از طریق نگاه ای بیان می بندورا با توجه به مطالعاتش دربارة یادگیری مشاهده

شود. از طریق مشاهدة قوانین کلی، رفتار شکل میگیرد و در آینده این اطالعات مدل آموخته می آنکردن به 

مدل، قبل از  آنشـوند. بـه همـین دلیـل افـراد میتوانند از طریق نگاه کردن به کدگذاری و راهنمای رفتار می

 ، بیاموزند که چه کاری بایـد انجام دهند و در نتیجه قادر خواهند بود در زمان و تالش صرفهانجام هر رفتاری

پس بدین طریق ظرفیت آموزش از طریق باال بردن دانش و مهارت بر اساس اطالعـات نمـایش . جـویی کننـد

 (.7د)روداده شده توسط دیگران باال می

تلویزیونی و نمادین ) مانند مدل انیمیشنی( به اندازة مدلهای زنده تحقیق فلتز و همکاران نشان داد که مدلهای 

نتایج تحقیق گوادگ نولی و همکاران به نقل از رولند  ماریسون و ریو در .  (8)کننده مفید است برای مشاهده

ش بررسی نمایشهای کالمی و بصری برای تعیین تأثیرات بر یادگیری مهارتهای حرکتی نشان داد که گروه آموز

 .(9)ویدئویی در مقایسه با آموزش کالمی امتیازات بهتری کسب کردند



 40پیچک ) کشتی( در تمرین و مشاهده بر یادگیری مهارت پیچ -قادری تأثیر سه روش تمرین عملی، مشاهده

جلسه  10سال را بررسی کرد. گروهها در محیطهای تمرینی مجزا به مدت  15- 18آموز ردة سنی  نفر دانش

کردند. در پایان جلسة دهم، آزمون اکتساب و هفت روز بعد، آزمون یادداری به عمل آمد. نتایج تمرین 

طوری که  آزمون در اکتساب و یادداری نشان داد بهآزمون تا پسدرونگروهیِ تحقیق تفاوتی معنیدار را از پیش

 . (3)دار در اجرای مهارت شدند هر سه روش سبب پیشرفتی معنی

آموز دوم و  دانش 60تحقیقی به بررسی تأثیر نمایش فیلم بر میزان یادگیری مهارت شوت هندبال صادقی در 

سوم دبیرستان پرداخت و آنها را در دو گروه کنترل و گروه تجربی قرار داد، به این صورت که در گروه کنترل 

وزشهای الزم از طریق معلم شد )روش سنتی (، و در گروه تجربی آمآموزشهای شفاهی از طریق معلم ارائه می

گروه ترکیبی(. اجرای طرح یک ماه طول کشید. نتایج )ای در هر جلسه ارائه میشد  دقیقه 20به همراه نمایش 

  . (2)دار داشتند نشان داد که آزمودنیهای گروه ترکیبی در یادگیری مهارت شوت هندبال پیشرفتی معنی

ای و  خودکارایی  مشاهده ب دارت بررسی کرد. به همین منظوراثرات تمرین و یادگیری پرتا ملکی و همکاران،

تقسیم کرد. آنها در  "ای تمرین فیزیکی و مشاهده"جنسیت دختر و پسر مبتدی تربیت بدنی را به دو گروه 

د. نتایج نشان داد آزمون را تمرین کردن 6و  6و  60مرحلة اکتساب و آزمونهای یادداری و انتقال به ترتیب 

دلیل نقش خودکارایی میتواند منجر به کسب و یادگیری یک مهارت، به خوبی اجرای آن  مشاهدة مدل به

همچنین زتو و همکاران تأثیر دو نوع مختلف مدلسازی را بر اکتساب و یادداری دو مهارت  . (4مهارت شود )

 11و  7 ررسی کردند که میانگین سن آنهاختر بد 52پسر و  36ضربه زدن سرویس را در و والیبال ایستادن 

جلسه برای هر مهارت( بود. یک گروه اجرای مهارت توسط  8 ) سال بود. روش تمرینی برای هر دو گروه یکسان

مدل ماهر و دومین گروه اجرای خودشان را از طریق ویدئو مشاهده میکردند. در هر دو گروه توضیح شفاهی از 

آزمون در اکتساب و یادداری برای فرم  آزمون تا پس . نتایج، تفاوتی معنیدار را از پیشطریق ویدئو ارائه میشد

ایستادن( و ضربه زدن نشان داد. همچنین گروه نمایش ) گروه اول( امتیازات بهتری در مهارت )اجرای سرویس 

آزمون معنیدار در پسایستادن به هنگام پسآزمون و یادداری به دست آوردند. برای ضربه زدن سرویس اختالفی 

 (.13)بین گروهها وجود نداشت، ولی در آزمون یادداری گروه نمایش بهتر عمل کرد 

سال را در سرویس تنیس بررسی کردند.  12تا  9اتینزا و همکاران تأثیر مدل ویدئویی روی بازیکنان تنیس 

آزمون و شدند. اختالف پیشگروه تمرین جسمانی با گروه مدل ویدئویی به همراه تمرین جسمانی مقایسه 



وجود دارد. آزمودنیهای  دار در درجة انحراف سرویسآزمون بین گروهها نشان داد که که اختالفی معنیپس

 (.6)دار داشتندیک سرویس پیشرفتی معنیگروه مدل ویدئویی و تمرین جسمانی در تکن

بسکتبالیست بررسی کرد به این صورت که مرد و زن  10ای را بر اجرای پرتاب آزاد  ملودی تأثیر مدل مشاهده

بار در دو هفته از طریق ویدئو مشاهده  6آمیز خودشان را دقیقه اجرای موفقیت 5به مدت  هااز آزمودنی یکهر 

 (.10)کردند؛ نتایج نشان داد که درصد پرتاب آزمودنیها بهبود یافت می

شناگر به دو گروه تقسیم  10اسکرابا تأثیر خودمدلی را بر شناگرانی که ناتوانی جسمی داشتند بررسی کرد . 

شدند، آزمودنیهای گروه اول فقط دستورالعمل کالمی دریافت میکردند و آزمودنیهای گروه دوم عالوه بر 

هفته و  5ه کردند. آموزش به مدت دستورالعمل کالمی به مدت دو دقیقه اجرای خود را از طریق ویدئو مشاهد

سه روز در هفته انجام شد. نتایج نشان داد که آزمودنیهای گروه دومدر اجرا ، سرعت، قدرت و کیفیت حرکت 

 .(12)پیشرفتی معنیدار داشتند 

منظور انتقـال اطالعـات بـه فراگیـر در یـک زمـان  بنابراین، نمایش ورزش و معلمان تربیت بدنی از آن به

وسـیلة الگـوی زنـده و نمـایش ویـدئویی مقـاالت تحقیقی  تـاه استفاده کنند . گرچه دربارة نماش مهارت بـهکو

بسیاری وجود دارد، ولی در مورد اینکه نمایش چگونه و به چه روشـی ارائـه شـود کـه موجب یادگیری بهتری 

روش جدید  یکد مدل های انیمیشن که شود تحقیقـات زیـادی صـورت نگرفتـه اسـت. ضـمن اینکـه در مـور

در آموزش مهارتهاست تحقیقات بسیار اندکی صـورت گرفته است، مدلهای انیمیشن اجرای مهارت را به سه 

کدگذاری مراحل مختلف اجرای مهـارت(، سـپس اجـرای آهسـته و )صورت، ابتدا جداگانه و پشت سـر هـم 

نمایش میدهند. تحقیق ویس و کلینت  2مالی که کدگذاری در انتهـا، اجـرای طبیعـی ویس نشان داد اع

کالس آموزشی که  اینلذا در  .کند تر می میشوند پاسخهای اکتسابی را قویتر و پایدارتر و ابقای آن ها را ساده

مهارت از آموزشهـای شـفاهی و نمـایش ) مـدل زنده، مدل ویدئویی ای انیمیشن( استفاده  آنبرای یادگیری 

میشود برای مؤثر واقع شدن نمایش و کـارآتر برگـزار کردن کالس آموزشی به چه طریق باید عمل کرد؟ نمایش 

ر بررسی تأثیر و مقایسـة را به کدام روش ارائه کرد که بهترین نتیجه را در بر داشته باشد؟ هدف از تحقیق حاض

 (.13)آموزش از طریق مشاهده بر اکتساب مهارت باالنس ژیمناستیک است 3سـه روش گونـاگون و یادداری 

ای  ای از هماهنگی نیاز دارند، از یادگیری مشاهده مگیل نشان داده اسـت مهـارتهـایی که به کسب الگوی تازه

ای تأثیر اندکی بر  دهد که یادگیری مشاهدهنشان می ه و تحلیل همچنـین تجزی(. 5)پذیرند تأثیر بیشتری می

نتیجة حرکتی دارد و زمـانی میتوان از یادگیری مشاهدهای سود بیشتری بود که مهارت دارای پویایی حرکتی 



)فرم حرکـت( باشـد. از سـوی دیگر، ورزشکاران رشته های مستقل )ورزش هایی که در آنها مهارت بدون 

قیم با حریف مقابل اجـرا می شود؛ مانند ژیمناستیک( در مقایسه با ورزشکاران ورزشهای تعاملی درگیری مست

 (.11)ای بیشتر استفاده می کنند)درگیری مستقیم بـا حریـف در اجـرای مهارت( از یادگیری مشاهده

 

 نتایج :

مشـاهدة مـدل انیمیشن و نتایج آزمونها در این تحقیق نشان داد که هر سـه روش مشـاهدة مـدل زنـده، 

داری ترکیب مشاهدة مدل زنده و انیمیشن در اجرای مهارت باالنس در مرحلة اکتسـاب و یادداری به طور معنی

دار در اجرای آزمـون عمـل کردنـد یعنـی هـر سـه نـوع روش آموزشی باعث پیشرفتی معنیبهتر از مرحلة پیش

 .ی شدندمهارت باالنس در مراحل اکتساب و یاددار

رسد اجرای ضعیف گـروه مشـاهدة مـدل زنده و گروه آمده در این تحقیق به نظر می دست با توجه به نتایج به

 دلیل باشد که دانش به مشاهدة مدل انیمیشن نسبت به گروه ترکیبی در مراحل اکتساب و یادداری به این

 ترکیبی مشاهدة مدل زنده و انیمیشن بهآمده و همچنین فرآیندهای الزم برای تولید حرکت در گروه  دست

آمـده از طریـق تنهـا مشاهدة مدل زنده یا تنها مشاهدة مدل  طور ویژه مفیدتر و بیشتر از دانش به دست

دهـد کـه هنگـام آمـوزش مهارتها از طریق مشاهده، ترکیب مشاهدة مدل زنده انیمیشن است . این نشان می

شود هنگام آموزش پیشنهاد می معلمانشود. بنابراین به مربیان و  -ر مـیو انیمیشن به یادگیری بهتر منجـ

مهارتهای حرکتی، عالوه بر مدلهای نمایشی زنده از مدلهای انیمیشن اسـتفاده کننـد کـه یـک روش جدیـد 

ر صورت مرحله به مرحله، تصویر آهسـته و ددر آمـوزش مهارتهای حرکتی است و توانایی اجرای مهارت را به

 .انتها اجرای طبیعی دارد
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