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Abstract 

Introduction & Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of different 
video display speeds (50, 100 and 150%) on learning soccer skill. 
Methodology: The statistical population of this study consisted of all third and fourth grade male 
students in Delfan city who were selected as the sample of the study. The selected sample was 
randomly assigned to the target groups. The research has pre-test - post-test. After the post-test, 
and completing the FOLQ Observational Learning Functions Questionnaire (Cumming et al., 
2005), the subjects were classified into four groups (one control group and three expert video 
observation groups) with ABBA method. 
Results: Results of correlation coefficient and multivariate regression on whether different video 
display speeds (50, 100 and 150%) have significant effect on acquisition of soccer skill. "Shows 
that different video display speeds (50 (100% and 150%) had a significant effect on the 
acquisition of soccer skill. 
Conclusion: It seems that different speeds of play in teaching can play an important role in 
learning progress. Therefore, teachers can use these teaching methods to accelerate learning. 
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 مقاله پژوهشی 

 سرعت های مختلف نمایش ویدئویی بر یادگیری مهارت روپایی فوتبالتاثیر 

  3فرزانه حاتمی، 2فرشید طهماسبی، 1*اصغر دارایی فر
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 چکیده

درصد( بر یادگیري مهارت روپایي  150و  100، 50هدف این پژوهش ، تعیین تاثیر سرعت هاي مختلف نمایش ویدئویي ): مقدمه و هدف

 فوتبال است. 

هاي جامعه آماري این پژوهش همه دانش آموزان پسر پایه سوم و چهارم شهرستان دلفان بودند كه بر اساس پیش شرط :روش شناسی

هاي مورد نظر نفر به عنوان نمونه آماري مورد پژوهش انتخاب شدند. نمونه انتخاب شده  در گروه 48اوطلب شركت در پژوهش از بین افراد د
پس آزمون مي باشد. بعد از پس آزمون، و تکمیل پرسشنامه كاركردهاي  -به صورت تصادفي گمارده شدند. تحقیق داراي پیش آزمون 

در چهار گروه )یک  ABBA(، آزمودني ها از نظر خرده مقیاس مهارتي با روش 2005، )كامینگ و همکارانFOLQیادگیري مشاهده اي 
 گروه كنترل و سه گروه مشاهده ویدیویي الگوي ماهر( قرار مي گیرند.

درصد(، مشاهده الگوي ویدئویي ماهر با سرعت كمتر از 100گروه ها به ترتیب، مشاهده الگوي ویدئویي ماهر با سرعت طبیعي) نتایج:

 8درصد( و گروه كنترل خواهند بود. تمرین 150) درصد(، مشاهده الگوي ویدئویي ماهر با سرعت باالتر از سرعت طبیعي 50) سرعت طبیعي
 ان انجام مي گیرد.جلسه به صورت یک روز در می

 .به نظر می رسد سرعت های مختلف بازی در آموزش می تواند نقش مهمی در پیشرفت یادگیری داشته باشدنتیجه گیری: 

 .بنابراین ، معلمان می توانند از این روش های آموزش برای تسریع یادگیری استفاده کنند

 یادگیري، مهارت، روپایي فوتبالسرعت هاي مختلف،  نمایش ویدئویي، واژگان کلیدی: 
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 ..تاثیر سرعت های مختلف نمایش ویدئویی بر 
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 مقدمه

ها پژوهش و مطالعه سعي دانشمندان رفتار حركتي طي سال

ها را شناسایي اثرگذار بر اجرا و یادگیري مهارتاند تا عوامل كرده

كنند. در این راستا تالش براي درک و یافتن شرایط و محیط 

هاي تمرین كارآمد جهت یادگیري مؤثرتر، موجب انجام پژوهش

غالبا مبتني بر  هاي حركتيمختلف شده است. اكتساب مهارت

ي از مفیددهنده و یادگیرنده است. یکارتباط مستقیم بین آموزش

 هاي انتقال اطالعات، استفاده از نمایش حركات استترین روش

هاي (. نمایش مهارت در موقعیت1387 )اشمیت، تیموتي دي،

(. 1384گیرد. )آیوویل، یو وس وندن، بسیاري مورد استفاده قرار مي

اي نشان داده فراتحلیل انجام شده روي ادبیات یادگیري مشاهده

نسبت به تمرین به تنهایي تاثیر بیشتري بر  است كه مشاهده الگو

(. شواهد پژوهشي 1391یادگیري دارد )پیرمرادیان، موحدي، بهرام، 

گر با مشاهده مهارت، الگوي هماهنگي دهدكه مشاهدهنشان مي

گر براي تکامل الگوي (. مشاهده1383كند )حاتمي،آن را در مي

هماهنگ  هاي ثابت )وجوه جوهري( الگويحركتي خود، جنبه

ترین دهد. شاید موفقحركت را درک كرده و مورد استفاده قرار مي

استراتژي در استفاده از الگوها، تركیب اطالعات مشاهده شده با 

گر صورت هاي تمرین بدني باشد كه توسط مشاهدهكوشش

گیرد. همراه شدن مشاهدات و تمرین بدني باعث درگیر شدن مي

ل مسئله و مزیت استراحت بین فعال یادگیرنده در فرآیند ح

شود. طبق شواهد پژوهشي همراه شدن هاي بدني ميكوشش

هاي الگودهي شده، به نسبت مجموعههاي بدني و كوششكوشش

اي ساده از مشاهدات قبل از تمرین بدني تکلیف، یادگیري بهتري 

(. این 1392كاظم نژاد،  كند )حامدي، بهرام، شیرزاد،را ایجاد مي

انسان ها از راه مشاهده مي آموزند دست كم به یونانیان باور كه 

از نخستین كساني بودند  6و ارسطو 5باستان باز مي گردد. افالطون

كه در زمینه یادگیري از را مشاهده اظهاراتي داشته اند. دیدگاه 

پویاي الگوسازي نیاز به رمزهاي سمبولیک بین مشاهده حركت 

رده و بیان مي كند كه دستگاه الگو و حركت بدني را زیر سوال ب

بینایي قادر است اطالعات بینایي را به طور خودكار پردازش كند، 

به صورتي كه دستگاه حركتي را وادار كند تا براساس آن چیزي 

عمل كند كه دستگاه بینایي كشف كرده است، بدین ترتیب نیازي 

در به تبدیل اطالعات بینایي به رمزهاي شناختي و نگهداري آنها 

حافظه نیست و دستگاه بینایي مي تواند به طور مستقیم اساس 

 هماهنگي و كنترل قسمت هاي مختلف بدن را فراهم سازد

(. نقش برجسته بینایي در یادگیري 1388 طلب، موحدي، )حمایت

مهارت هاي ورزشي و اطالعات اندک در مورد نحوه به كارگیري 

براي افزایش توجه شیوه نمایش دادن مهارت ها، دو دلیل عمده 

تحقیقات به نمایش دادن در آموزش مهارت ها است. در سال هاي 

اخیر دانشمندان یادگیري حركتي به نقش نمایش مهارت در 

)فارسي، فوالدیان،  یادگیري حركتي عالقه بیشتري نشان داده اند

(. وسایل كمک آموزشي بصري مانند ویدئو، نمایش 1388سهرابي، 

هر یا مربي، مکمل خوبي براي آموزش هاي مهارت توسط فرد ما

قبل از تمرین است. براي نمایش مهارت روش هاي متفاوتي وجود 

دارد، از جمله نمایش مهارت توسط خود فرد، سایر افراد و 

توسط فیلم و یا ویدئو و تصاویر.  ورزشکاران، یک ورزشکار ماهر، 

دید در امروزه فیلم و ویدئو براي معرفي و نمایش مهارت هاي ج

آموزش مهارت هاي ورزشي، بسیار مورد استفاده قرار مي گیرد. از 

مزایاي این روش مي توان به مشاهده ي چندین بار فیلم، همساني 

نمایش ها، مشاهده از زوایاي مختلف و  مشاهده الگو با سرعت 

هاي مختلف اشاره نمود. از معایب این روش نیز باید به گران بودن 

دشواري آشنایي با نحوه كار با وسایل و مشکالت برخي از وسایل، 

تحقیقات بي  (.1387نمایش فیلم در فضاي باز اشاره كرد) قبادي، 

شماري در زمینه تاثیر سطح مهارت الگو بر یادگیري مهارت انجام 

(. به عنوان مثال، 1386 دانا، شده است )مختاري، شجاعي،

(، 1976مکاران )(  مارتنز و ه1973پژوهش هاي لندرز و لندزر )

(، حاتمي و 1997) (،  مک كاال و میر1990مک كوال و كایرد)

( نشان داده است كه 2002(، زتو و همکاران )1380همکاران )

الگوي ماهر از الگوي مبتدي بهتر است. در مطالعه اي درباره ي 

(، 1992) همساني جنسیت الگو و مشاهده گر، جورج و همکاران

)نوش آبادي، حومنیان،  ز جنسیت آن دانستندتبحر الگو را مهم تر ا

(. هرچند كه از نمایش مهارت  به 1391كلخوران عابدیني پاریزي،

عنوان یک شیوه مفید و تاثیر گذار در آموزش مهارت هاي ورزشي 

استفاده مي شود، اما علي رغم تحقیقات گسترده در مورد شیوه ها 

ختلف نمایش و انواع الگو دهي، در زمینه تاثیرسرعت هاي م

مهارت بر یادگیري مهارت هاي ورزشي بخصوص در سنین پایین، 

در داخل كشور تحقیقات انگشت شماري انجام شده است. حال 

این پرسش مطرح است كه این كار چگونه انجام مي گیرد؟ چگونه 

این الگو اطالعاتي را براي یادگیرنده فراهم مي كند؟ و ورزشکاران 
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براي یادگیري استفاده مي كنند؟ باتوجه به چگونه از این اطالعات 

این كه در نتایج تحقیقات مختلف، تناقض ها و ابهامات زیادي در 

مورد تاثیر روش ها و انواع شیوه هاي نمایش الگو بر یادگیري 

مهارت ها ورزشي وجود دارد، هدف این مطالعه بررسي تاثیر 

یي سرعت هاي مختلف نمایش الگو بر یادگیري مهارت روپا

فوتبال است و اینکه آیا تفاوتي بین یادگیري دانش آموزان در 

هنگام مشاهده ویدئویي الگو با سرعت هاي مختلف وجود دارد یا 

 خیر؟

 پژوهش روش شناسی

هاي نیمه تجربي است. جامعه آماري این پژوهش از نوع پژوهش

این پژوهش همه دانش آموزان پسر پایه سوم و چهارم شهرستان 

هاي شركت در پژوهش از بین بودند كه بر اساس پیش شرطدلفان 

نفر به عنوان نمونه آماري مورد پژوهش انتخاب  48افراد داوطلب 

شدند. جمع آوري داده ها به صورت میداني صورت گرفته است. 

پس آزمون مي باشد. بعد از پس  -تحقیق داراي پیش آزمون 

مشاهده اي  آزمون، و تکمیل پرسشنامه كاركردهاي یادگیري

FOLQ(، آزمودني ها از نظر خرده 2005، )كامینگ و همکاران

در چهار گروه )یک گروه كنترل  ABBAمقیاس مهارتي با روش 

و سه گروه مشاهده ویدیویي الگوي ماهر( قرار مي گیرند. گروه ها 

به ترتیب، مشاهده الگوي ویدئویي ماهر با سرعت 

ي ماهر با سرعت كمتر درصد(، مشاهده الگوي ویدئوی100طبیعي)

درصد(، مشاهده الگوي ویدئویي ماهر با  50) از سرعت طبیعي

درصد( و گروه كنترل خواهند 150) سرعت باالتر از سرعت طبیعي

جلسه به صورت یک روز در میان انجام گرفت. هر  8بود. تمرین 

دقیقه و دو بار تست روپایي از 12جلسه، با گرم كردن بدن به مدت 

ان شروع شد تا روند اكتساب و پیشرفت آنها ثبت شركت كنندگ

ثانیه  30بلوک تمریني كه هر بلوک شامل  6گردد. سپس در 

ثانیه تمرین   60مشاهده ي ویدئو، با سرعت ویژه همان گروه و 

بار مشاهده  6مهارت روپایي به فعالیت مي پردازند. در هر جلسه 

ش آخر به تالش تمریني انجام مي گیرد. دو تال 12ي الگو و 

 48عنوان پس آزمون هر جلسه ثبت  گردید. آزمون یادداري 

ساعت پس از آخرین جلسه تمرین به  72ساعت و آزمون انتقال 

( استفاده شد.  3عمل آمد. براي آزمون انتقال از توپ هندبال)سایز 

براي جمع آوري اطالعات در این مطالعه، شركت كنندگان 

نامه در زمینه اطالعات پرسشنامه ي مشخصات فردي )پرسش

فردي شامل نام ونام خانوادگي، سن، قد، زن( و پرسشنامه 

كامینگ و (،FOLQ كاكردهاي یادگیري مشاهده اي

 17( داراي FLOQرا تکمیل نمودند. پرسشنامه ) (2005همکاران

 6) آیتم(، عملکردهاي اجرایي6) آیتم است كه عملکردهاي مهارتي

آیتم(، را مورد سنجش قرار داده و 5) آیتم( و عملکردهاي استراتژي

در مقیاس پنج ارزشي لیکرت اندازه گیري مي شود. اعتبار دروني 

 89نسخه اصلي با استفاده از آلفاي كرونباخ براي عملکرد مهارتي 

درصد  84درصد و عملکرد استراتژي   90درصد، عملکرد اجرایي 

 70ني است. در حالي كه ضریب آلفاي قابل قبول در علوم انسا

بازآزمون براي نسخه  -درصد مي باشد، همچنین اعتبار آزمون

 88اصلي با استفاده از ضریب همبستگي براي عملکرد مهارتي 

درصد  80درصد و عملکرد استراتژي  79درصد، عملکرد اجرایي 

مي باشد. در این مطالعه، از سي دي آموزش مهارت روپایي فوتبال 

ش فیلم ال جي، توپ فوتبال توسط الگوي ماهر و دستگاه نمای

مولتن و جداول مربوط به ثبت ركوردها در مراحل  4استاندارد نمره 

اكتساب و یادداري استفاده مي شود. از آزمودني ها سه بارآزمون 

ثانیه و شمارش تعداد روپایي ها 30مهارت روپایي فوتبال به مدت 

وم به به عمل آمد. بار اول براي آشنایي و میانگین باردوم و س

عنوان ركورد فرد ثبت مي شود. در پژوهشي كه توسط محمد باقر 

نیکزاد با عنوان نورم یابي مهارت هاي پایه فوتبال نوجوانان استان 

نفره فوتبالیست هاي  250مازندران انجام شد، از جامعه آماري 

نفر به عنوان نمونه تصادفي در  150ساله،  15تا  13نوجوان 

 3هفته آموزش، آزمون مذكور  8ه پس ازپژوهش شركت نمودند ك

، بار اول براي آشنایي و میانگین بار آمدهبار از آزمودني ها به عمل 

دوم و سوم به عنوان نمره فرد ثبت گردید. با استفاده از نرم افزار 

spss میانگین و انحراف استاندارد آزمون محاسبه و در  22، نسخه

سبه شد و به صورت نورم در محا zنورم استاندارد به صورت نمرات 

نفر از دانش آموزان پایه هاي سوم و چهارم ابتدایي دلفان   48آمد. 

در این مطالعه  به صورت داوطلب شركت كردند. از شركت 

كنندگان پیش آزمون به  عمل آمد. آزمودني ها پس از پیش 

در سه گروه ABBA  آزمون از نظر خرده مقیاس مهارتي با روش

یي الگوي ماهر و یک گروه كنترل قرار گرفتند. مشاهده ویدیو

گروه ها به ترتیب، مشاهده الگوي ویدئویي ماهر با سرعت 

درصد(، مشاهده الگوي ویدئویي ماهر با سرعت كمتر 100طبیعي)

درصد(، مشاهده الگوي ویدئویي ماهر با  50از سرعت طبیعي)
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. درصد( و گروه كنترل بودند150سرعت باالتر از سرعت طبیعي)

جلسه به صورت یک روز در میان انجام گرفت. هر  8فرایند تمرین 

بلوک انجام  6دقیقه گرم كردن شر وع شد. تمرین در  12جلسه با 

شد. هر بلوک شامل یک مرتبه مشاهده ي ویدئویي الگوي ماهر 

ثانیه تمرین مهارت روپایي فوتبال   60ثانیه و بالفاصله 30به مدت 

ثانیه اي  30كوشش  12شاهده الگو و  بار م 6بود. در هرجلسه 

انجام  گرفت. پس از پایان هر جلسه تمرین، دو كوشش آخر به 

عنوان ركورد پس آزمون در هر جلسه ثبت گردید. براي اجراي 

 30)كنترل توپ در هوا(، فرد سعي مي كند در مدت  آزمون روپایي

)به  بدنثانیه توپ را با پا، سر، سینه، ران و یا سایر قسمت هاي 

جز دست ها و بازوها(، در هوا كنترل كند و مانع زمین افتادن آن 

متر، در محل  18×18شود. براي شروع، آزمودني در یک زمین 

دلخواه مي ایستد و اگر توپ به زمین بیفتد اشکالي ندارد و آزمون 

ادامه مي یابد ولي این كار نباید عمدي باشد. نمره فرد، تعداد ضربه 

ه با قسمت هاي مختلف بدن است. توپ نباید از هاي زده شد

فضاي مجاز خارج شود و اگر این اتفاق افتاد آن ضربه به حساب 

نمي آید. اگر توپ به دست یا بازوي بازیکن برخورد كند، یک 

ضربه از شمارش كم مي شود. آزمون دو بار تکرار مي شود و 

 شود. بهترین نمره فرد به عنوان ركورد او محاسبه و ثبت مي

 تحلیل داده ها

از آمار توصیفي و استنباطي استفاده شد.  در توصیف آماري داده ها 

از میانگین و انحراف معیار،  براي بررسي توزیع طبیعي داده ها از 

ویلک و براي بررسي همگني واریانس ها از آزمون  -آزمون شاپیرو

مرحله  لوین استفاده شد . براي مقایسه و تجزیه تحلیل داده ها در

اكتساب، آزمون تحلیل واریانس مركب با اندازه گیري تکراري 

روي جلسات تمرین و به منظور مقایسه میانگین گروه ها در مرحله  

پیش آزمون، یادداري و انتقال از آزمون تحلیل واریانس یک راهه 

 استفاده گردید.
 

، 50ویدئویی )های مختلف نمایش  تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه گروه آزمایش و کنترل  سرعت .1جدول 

 درصد(

P F مجموع میانگین مجذورات آزادی درجه 

 مجذورات

 گروه

 درون گروهي 450/20 090/4 5 080/2 199/0

 بیرون گروهي 800/11 967/1 6

 كل 250/32  11

 100های مختلف نمایش ویدئویی ) تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه گروه آزمایش و کنترل  سرعت .2جدول 

 درصد(

P F مجموع میانگین مجذورات آزادی درجه 

 مجذورات

 گروه

 درون گروهي 367/3 38/2  858 557/0

 بیرون گروهي 300/11 87/3 

 كل 667/14 91/4 

 

 150های مختلف نمایش ویدئویی ) تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه گروه آزمایش و کنترل  سرعت .3جدول

 درصد(

P F مجموع میانگین مجذورات آزادی درجه 

 مجذورات

 گروه

 درون گروهي 050/9 810/1 5 823/0 576/0

 بیرون گروهي 200/13 200/2 6

 كل 250/22  11
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است، تحلیل واریانس  شده ارایه 8، 7، 6جدول در كه گونه همان

بین سرعت هاي مختلف نمایش ویدئویي    معناداري تفاوت آنوا 

(  بوده و در 250/32 ،667/14 ،250/22در مرحله اكتساب  برابر )

دار مي باشد. لذا فرض صفر مبني بر عدم وجود معني 05/0سطح 

تفاوت بین سرعت هاي نمایش ویدویي  در مرحله اكتساب  رد  

تمام  در كه داد پذیرفته مي شود. نتایج نشانفرض پژوهش 

 بین معناداري ( مرحله اكتساب  تفاوت150و  100، 50سرعت )

 در كه است ذكر به الزم داشت.  وجود گروه كنترل و آزمایش گروه

 بنابراین، است. بوده باالتر آزمایشي گروه نمرات تفاوت موارد همه

هاي مختلف  سرعت برنامه مشاهد كه گرفت نتیجه توان مي

 سرعت .است بوده اكتساب مهارت روپایي مؤثر نمایش ویدئویي بر

درصد(  بر یادداري  150و  100، 50هاي مختلف نمایش ویدئویي )

 وپایي فوتبال تاثیر معناداري دارد.مهارت ر

 درصد( 50های مختلف نمایش ویدئویی ) اهه برای مقایسه گروه آزمایش سرعتتحلیل واریانس یک ر .4 جدول

P F مجموع میانگین مجذورات آزادی درجه 

 مجذورات

 گروه

 درون گروهي 617/17 523/3 5 836/0 569/0

 بیرون گروهي 300/25 217/4 6

 كل 917/42  11

 

 100های مختلف نمایش ویدئویی ) تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه گروه آزمایش و کنترل  سرعت .5 جدول

 درصد(

P F مجموع میانگین مجذورات آزادی درجه 

 مجذورات

 گروه

 درون گروهي 700/6 340/1 5 345/0 868/0

 بیرون گروهي 300/23 883/3 6

 كل 000/30  11

 

 150های مختلف نمایش ویدئویی ) تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه گروه آزمایش و کنترل  سرعت .6 جدول

 درصد(

P F مجموع میانگین مجذورات آزادی درجه 

 مجذورات

 گروه

 درون گروهي 867/8 733/1 5 800/3 067/0

 بیرون گروهي 800/2 467/0 6

 كل 667/22  11

 

است، تحلیل واریانس  شده ارایه 9،10،11 جدول در كه گونه همان

بین سرعت هاي مختلف نمایش ویدئویي    معناداري تفاوت آنوا 

بوده و  (11.667،30.000،42.917در مرحله یادداري برابر )

دار مي باشد. لذا فرض صفر مبني بر عدم معني 05/0در سطح 

مرحله یادداري  وجود تفاوت بین سرعت هاي نمایش ویدویي  در

تمام  در كه داد رد  فرض پژوهش پذیرفته مي شود. نتایج نشان

 بین معناداري ( مرحله یادداري تفاوت150و  100، 50سرعت )

 در كه است ذكر به الزم داشت.  وجود گروه كنترل و آزمایش گروه

 بنابراین، است. بوده باالتر آزمایشي گروه نمرات تفاوت موارد همه

سرعت هاي مختلف  برنامه مشاهد كه گرفت یجهنت توان مي

بوده است.   یادداري مهارت روپایي مؤثر نمایش ویدئویي بر

درصد( بر  150و  100، 50هاي مختلف نمایش ویدئویي ) سرعت

 انتقال مهارت روپایي فوتبال تاثیر معناداري دارد.
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 50های مختلف نمایش ویدئویی ) گروه آزمایش و کنترل  سرعت تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه .7جدول 

 درصد(

P F مجموع میانگین مجذورات آزادی درجه 

 مجذورات

 گروه

 درون گروهي 417/2 483/0 5 446/0 803/0

 بیرون گروهي 500/6 083/1 6

 كل 917/8  11

 

 100های مختلف نمایش ویدئویی ) تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه گروه آزمایش و کنترل  سرعت .8 جدول

 درصد(

P F مجموع میانگین مجذورات آزادی درجه 

 مجذورات

 گروه

 درون گروهي 417/6 283/1 5 906/0 533/0

 بیرون گروهي 500/8 417/1 6

 كل 917/14  11

 

 150های مختلف نمایش ویدئویی ) تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه گروه آزمایش و کنترل  سرعت .9 جدول

 درصد(

P F مجموع میانگین مجذورات آزادی درجه 

 مجذورات

 گروه

 درون گروهي 467/3 693/0 5 671/0 661/0

 بیرون گروهي 200/6 033/1 6

 كل 667/9  11

 

است، تحلیل  شده ارایه 14 ،13 ،12 جدول در كه گونه همان

 هاي مختلف نمایشبین سرعت    معناداري تفاوت واریانس آنوا 

(  بوده 667/9**، 917/14 ،917/8( ویدئویي در مرحله انتقال برابر

مي باشد. لذا فرض صفر مبني بر عدم  دارمعني 05/0و در سطح 

وجود تفاوت بین سرعت هاي نمایش ویدویي  در مرحله انتقال رد  

تمام  در كه داد فرض پژوهش پذیرفته مي شود. نتایج نشان

 گروه بین معناداري ( مرحله انتقال تفاوت150و  100، 50سرعت )

 همه در كه است ذكر به الزم داشت.  وجود گروه كنترل و آزمایش

 مي بنابراین، است. بوده باالتر آزمایشي گروه نمرات تفاوت موارد

سرعت هاي مختلف نمایش  برنامه مشاهد كه گرفت نتیجه توان

 ه است.بود انتقال مهارت روپایي مؤثر ویدئویي بر

 بحث 

نتایج حاصل از ضریب همبستگي و رگرسیون چند متغیره در 

، 50هاي مختلف نمایش ویدئویي ) خصوص اینکه  آیا سرعت

درصد( بر اكتساب مهارت روپایي فوتبال تاثیر  150و  100

هاي مختلف نمایش  نشان مي دهد كه سرعت "معناداري دارد.؟

درصد( بر اكتساب مهارت روپایي  150و  100، 50ویدئویي )

فوتبال تاثیر معناداري دارد. نتایج حاصل از ضریب همبستگي و 

هاي مختلف  رگرسیون چند متغیره در خصوص اینکه  آیا سرعت

درصد( بر یادداري مهارت  150و  100، 50نمایش ویدئویي )

 نشان مي دهد كه سرعت "ري دارد.؟روپایي فوتبال تاثیر معنادا

درصد( بر یادداري  150و  100، 50هاي مختلف نمایش ویدئویي )
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مهارت روپایي فوتبال تاثیر معناداري دارد. نتایج حاصل از ضریب 

 همبستگي و رگرسیون چند متغیره در خصوص اینکه  آیا سرعت

درصد( بر انتقال  150و  100، 50هاي مختلف نمایش ویدئویي )

نشان مي دهد كه  "هارت روپایي فوتبال تاثیر معناداري دارد.؟م

درصد( بر  150و  100، 50هاي مختلف نمایش ویدئویي ) سرعت

 انتقال مهارت روپایي فوتبال تاثیر معناداري دارد.

  گیرینتیجه

توان نتیجه گیري كرد ي پژوهش ميطور كلي براساس پیشینهبه

هاي حركتي آموزش مهارت دو روش الگو دهي و مشاهده براي

ها حمایت ها از اثربخشي این روشمفید هستند و اكثر پژوهش

در مورد تركیب این دو روش منابع محدودي وجود دارد  كنند،مي

هاي زیادي انجام نشده و نتایج همچنین در این زمینه پژوهش

به نظر مي رسد سرعت هاي منسجمي در این زمینه وجود ندارد. 

در آموزش مي تواند نقش مهمي در پیشرفت مختلف بازي 

بنابراین ، معلمان مي توانند از این روش  .یادگیري داشته باشد

 .هاي آموزش براي تسریع یادگیري استفاده كنند
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