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Introduction: The present study aimed to investigate the effect of cognitive training on learning through 

dart-throwing skills.   

Methods: Forty third- and fourth-grade students of the primary school were voluntarily selected. This 

study was conducted in two-phase. In the first phase, in other to cognitive enhancement, cognitive 

training was performed, and in the second phase, dart-throwing training was performed using the com-

mon methods of observational learning. In the first phase, the pre-test was performed, and groups were 

matched based on age and pre-test scores, and they were divided into two groups of cognitive exercise 

and no cognitive exercise (n=20). The cognitive group was given eight sessions of cognitive training 

with an emphasis on tasks related to executive functions. Then, both groups received the cognitive test. 

Pre and post cognitive tests were performed using Corsiblack software. In the second phase, groups were 

divided into two groups of 10 observational+physical and physical groups. Dart-throwing skill pre-test 

was then taken from groups. Four groups performed 3-session dart-throwing training (20 throws), with 

exception of observation+physical group in which they observe the skilled model of dart-throwing. Then 

again, the post-test was taken at the end of the second phase from all four group.   

Results: Cognitive+observational+physical group performed significantly better on the Dart post-test.  

Conclusion: Considering the result of the study, it could suggest that if cognitive training enhances 

cognitive skills underlying observational learning, it will improve the speed of the learning through 

observation on dart throwing skills.
doi.org/10.30699/icss.22.2.54

Citation: Kavyani M, Abdoli B, Ebrahimi R, The effect of cognitive training on learning through observation in dart-throw-
ing skills. Advances in Cognitive Sciences. 2020;22(2):54-62.

https://bit.ly/32MOJus
https://bit.ly/2RIy7xR
http://orcid.org/0000-0002-1922-6611


اثر تمرین شناختی بر یادگیری از طریق مشاهده در مهارت پرتاب دارت

مجله تازه های علوم شناختی
مقاله پژوهشی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1399
صفحات  54-62

مریم کاویانی 1*         ، بهروز عبدلی۲، رضا ابراهیمی3

۱. استادیار رفتار حرکتی، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
۲. دانشیار رفتار حرکتی، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 

3. کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مقدمه: هدف کلی تحقیق تاثیر تمرینات شناختی بر یادگیری از طریق مشاهده در مهارت پرتاب دارت بود.  

روش کار: نمونه مورد مطالعه 40 نفر از دانش آموزان کالس سوم و چهارم دبستان بودند که به صورت داوطلبانه انتخاب 

شدند. پژوهش در دو فاز اجرا شد، در فاز اول تمرینات شناختی برای تقویت شناختی و در فاز دوم تمرینات مهارت دارت با 

استفاده از یادگیری مشاهده ای انجام گرفت. در فاز اول مطالعه ابتدا از آزمودنی ها پیش آزمون شناختی گرفته شد. سپس 

گروه ها همسان سازی شدند و به دو گروه تمرین شناختی و بدون تمرین شناختی تقسیم شدند )هر گروه  ۲0 نفر(. به 

گروه شناختی 8 جلسه تمرینات شناختی با تاکید بر تکالیف مرتبط به کارکردهایی اجرایی داده شد. سپس از هر دو گروه 

پس آزمون شناختی گرفته شد. نمونه ها در پیش آزمون و پس آزمون شناختی با استفاده از نرم افزار Corsi Block ارزیابی 

شدند. در فاز دوم مطالعه گروه ها به دو گروه ۱0 نفری مشاهده ای+بدنی و بدنی تقسیم شدند. از هر چهار گروه پیش آزمون 

مهارت پرتاب دارت گرفته شد. چهار گروه سه جلسه تمرین دارت )۲0 پرتاب( انجام دادند، فقط گروه مشاهده ای+بدنی 

عالوه بر پرتاب دارت ویدئو مدل ماهر پرتاب دارت را مشاهده کردند. مجددا از هر چهار گروه پس آزمون شناختی گرفته شد.

کرد. عمل  گروه ها  سایر  از  بهتر  معناداری  طور  به  دارت  پس آزمون  در  شناختی+مشاهده ای+بدنی  گروه  یافته ها: 

از طریق تمرین شناختی، مهارت های  اگر  از مطالعه می توان گفت که  به دست آمده  نتایج  به  با توجه  نتیجه گیری: 

شناختی را که زیربنای شناختی یادگیری مشاهده ای هستند، تقویت کنیم، می توان سرعت یادگیری از طریق مشاهده در 

مهارت پرتاب دارت را افزایش دهیم.

مقدمه
مربیان  مهم  دغدغه های  از  یکی  و  بدنی  تربیت  اصلی  اهداف  از  یکی 
در تربیت بدنی، تسهیل فرایند فراگیری یک مهارت از طریق آموزش 
رایج  روش های  از  یکی  عنوان  به  مشاهده ای  یادگیری  است.  مناسب 
فراگیر  آن  در  که  ادراکی  است  فرایندی  مهارت های حرکتی،  آموزش 
مشاهده  طریق  از  را  مهارت  یک  به  مربوط  اطالعات  می کند  تالش 

 Magil  .)۲  ،۱( کند  تقلید  آن  از  سپس  و  تحلیل  پردازش،  دریافت، 
عنوان می کند که، الگوبرداری و اکتساب مهارت را تسهیل می کند، به 
الگوهای  تولید  به  مهارت  مشاهده  یادگیری  اولیه  مراحل  در  خصوص 
نظریه وساطت شناختی، در  اساس  بر  حرکتی کمک می کند )۱، ۲(. 
دست  به  مهارت  از  شناختی  بازنمایی  یک  فراگیر  یادگیری  این  طول 
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می آورد و از آن استفاده می کند تا حرکت را تنظیم کند و به عنوان معیار 
انجام مهارت مورد استفاده  درستی حرکت برای پی بردن به خطا در 
قرار دهد )۲(. همچنین دیدن حرکات یک فرد و یادگیری مشاهده ای 
مرتبط،  اطالعات  انتقال  بهتر،  توانایی اصالح خطا، عملکرد  افزایش  به 
تقویت یادآوری، افزایش اعتماد به نفس و انگیزش منجر می شود )۱، 
3(. عالوه بر این، طبق نظر Bandura چهار مرحله: توجه، یادسپاری، 
بازآفرینی و انگیزش، عوامل موثر در یادگیری مشاهده ای هستند که در 
کلیه این چهار مرحله فرآیندهای شناختی نقش اساسی دارند. از این رو، 
پردازش های شناختی و پردازش اطالعات زیربنای یادگیری مشاهده ای 
نقش ضروری  از طریق مشاهده  یادگیری  در  بازنمایی شناختی  است. 
ذخیره سازی  و  ادراک  کسب،  شناختی،  بازنمایی  این  ایجاد  در  دارد. 
است  ضروری  کننده  مشاهده  فراگیری  برای  اجرا  به  مربوط  اطالعات 
)4(. اگر بتوان به طریقی با افزایش توانایی و هوش شناختی افراد، قدرت 
کسب، ادرک و ذخیره سازی اطالعات را در افراد افزایش داد، آیا می توان 

انتظار داشت که سرعت یادگیری مشاهده ای ارتقاء یابد.  
یک روش برای افزایش هوش شناختی پروتکل تقویت شناختی است. 
توانایی شناختی عبارت است از فرآیندهای عصبی درگیر در اکتساب، 
پردازش، نگهداری و کاربست اطالعات )5(. کارکردهای اجرایی عبارتند 
از مجموعه ای از فرایندهای شناختی سطح باال هستند که از اطالعات 
حاصل از سیستم حسی استفاده کرده و رفتار را تولید و تعدیل می کنند. 
توجهی  منابع  کنترل  و  کارآمد  هدفمند،  اعمال  برای  کارکردها  این 
ضروری اند )6-4(. کارکردهای اجرایی به عنوان چتری برای فرآیندهای 
شده اند  تعریف  می کنند،  ایجاد  هدفمند  رفتار  که  پیچیده  شناختی 
برنامه ریزی،  شامل  کلی  طور  به  اجرایی  کارکردهای  مولفه های   .)4(
و  دریافت  و  بازداری  کنترل  انتخابی،  توجه  سازمان دهی،  مهارت های 
نگهداری اطالعات شناختی به طور مطلوب است )6(. حافظه کاری به 
عنوان بخشی از کارکردهای اجرایی شناختی تلقی می شود. حافظه کاری 
قابلیت بروزرسانی و فعال نگه داشتن اطالعات است که در انجام کارها 
حافظه  همان  یا  کاری  .حافظه   )7( سپرد  خاطر  به  را  آنها  است  الزم 
طول  در  کودکان  یادگیری  تقویت  در  کلیدی  نقشی  بینایی_فضایی 
سال های مدرسه و فراتر از آن در طول بزرگسالی دارد )8، 9(. عملکرد 
موفق در بسیاری از حیطه هایی که در دنیای پیش روی ما وجود دارد، 
به طور حتم وابسته به توانایی فرد در انتخاب کردن و انجام دادن فعالیت 
اصطالحا  این عمل  که  دیگر محرک هاست  گرفتن  نادیده  و  ارائه شده 
بازداری نامیده می شود. بازداری پاسخ نیز مولفه ای از مولفه های کارکرد 
تحت تأثیر  می تواند  برنامه ریزی  در  فرد  عملکرد   .)۱0( است  اجرایی 
انتخاب  امکان  بازداری  بدین صورت که  باشد.  بازداری و حافظه کاری 

مناسب ترین پاسخ از میان پاسخ های موجود را فراهم می کند. حافظه 
کاری به نگهداری اطالعات در جهت دست یابی به رفتار مورد نظر کمک 
می کند. توجه هم به عنوان مولفه دیگری از کارکردهای اجرایی نقش 
مهمی را در مسیر پردازش از اطالعات منتهی به یادگیری ایفا می کند. 
بلندمدت  آن چه در حافظه فعال وارد می شود، جهت ورود به حافظه 
باید مورد توجه قرار گیرد )7(. میزان و چگونگی توجه از عوامل موثر 
یادگیری است به طوری که نقص در توجه، فرصت پردازش، ذخیره و 
فراخوانی اطالعات را از شخص می گیرد. توجه وسیله ایست که با آن 
اطالعات محدودی را از میان حجم زیاد اطالعات که در اختیار حواس، 
حافظه ذخیره شده و سایر فرآیندهای شناختی قرار می گیرند، به صورت 
فعال پردازش می شود. توجه استفاده از منابع محدود سیستم پردازشی 
را توسط  افزایش بازنمایی های موقعیت ها یا ویژگی های مرتبط محیط، 
بهینه می کند، در حالی که بازنمایی موقعیت های کمتر مرتبط را کاهش 
می دهد )۱0(. با توجه به تفاوت های فردی در کارکردهای شناختی و 
ذهنی، افراد در درک، یادگیری و یادسپاری اطالعات با یکدیگر متفاوتند. 
بنابراین، توجه به کارکردهای شناختی افراد در رابطه با بازخورد و نحوه 
درخواست آن در هنگام آموزش و یادگیری، به ویژه یادگیری مهارت های 
حرکتی پیچیده ای مانند تکالیف ادراکی_حرکتی که نیاز به تصمیم گیری 

دارد ضروری است )۲(. 
از سوی دیگر، با تمرین مهارت های روان شناختی و ورزش مغز، سلول های 
جدید در طول زندگی )برخالف تصور گذشته( تولید شده و استفاده بیشتر 
از آن، قابلیت رشد و حجیم تر شدن را دارند؛ که این رشد و حجیم تر شدن 
باعث اکتساب و نگهداری بیشتر اطالعات است که منجر به یادگیری بهتر 
می شود. برخالف گذشته که مفهوم اختصاصی بودن تمرین مطرح بود 
و یادگیری را مختص به حوزه تمرین می دانست که معموال به تکالیف 
مشابه هم انتقال پیدا نمی کرد، اخیرا پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند 
که احتماال تقویت زیرساخت های شناختی بر اثر یادگیری یک مهارت 
باعث یادگیری عمومی و یادگیری بهتر مهارت دیگر می شود. مقایسه بین 
افرادی که تجربه بازی های ویدیویی فعال داشتند با افرادی که سابقه بازی 
نداشتند، نشان داده است که افراد با سابقه بازی در برخی از تکالیف و 
مکانیزم های شناختی بهتر عمل کردند. این برتری حتی به تکالیف زندگی 
بود )۱۱(. همین طور  ورزشکاران حرفه ای  پیدا کرده  انتقال  نیز  روزانه 
درگیر  تکلیف حرکتی  اجرای  در  که  مهارت های شناختی  از  برخی  در 
هستند، برتری بیشتری دارند. مثال بسکتبالیست ها در تکلیف جست و 
جوی بینایی و هماهنگی چشم و دست خیلی بهتر از غیر ورزشکاران عمل 
کردند )۱۲، ۱3(. همه این موارد می تواند گویایی بحث عمومی بودن و 

انتقال برخی از زیر بناهای شناختی در فرایند یادگیری باشد.
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نتایج مطالعات زیادی نشان داده است که تمرینات حافظه کاری منجر به 
ارتقاء عملکردهای شناختی دیگر شده است و می توان تمرینات حافظه 
کاری را به عنوان ابزاری در تقویت شناختی در نظر گرفت )۱4(. ارتباط 
قوی بین ظرفیت حافظه کاری و هوش سیال و عملکردهای اجرایی به 
دست آمده است )۱5، ۱6(. عالوه بر این ظرفیت حافظه کاری بر مقدار 
یادگیری تاثیر دارد، به طور مثال افشارپور و همکاران، ۲0۱8 نشان دادند 
یادگیری  مشاهده  طریق  از  باالتر،  کاری  حافظه  ظرفیت  با  افرادی  که 
بهتری داشتند )۱7(. همچنین به نقش حافظه کاری فضایی در یادگیری 
سازگاری های حسی_حرکتی )مثل یادگیری رانندگی با اتومبیل جدید، 
یادگیری تنظیم حرکت موس روی صفحه رایانه( و یادگیری توالی حرکتی 
)مثل گرفتن یک شماره جدید تلفن، مرور توالی سرو تنیس( اشاره شده 
است )9(. بهره هوشی، بهره حافظه، و ظرفیت توجه آزمودنی ها بر کاهش 
درخواست تعداد بازخورد در مرحله اکتساب، و افزایش امتیاز سرویس بلند 
بدمینتون در مراحل اکتساب، یادداری و انتقال تاثیر معناداری دارد )۱8(. 
به نظر مي رسد تمرین شناختي روي کارایي شبکه عصبي و دقت پاسخ 
حرکتي تأثیر مثبتي دارد )۱9(. تمرینات شناختی بیشتر بر کارکردهای 
شناختی تاثیرگذار است. همچنین به دلیل منتقل نشدن اثرات تمرینات 
شناختی به تکالیف روزمره در محیط های واقعی و همین طور انجام نگرفتن 
تحقیقات به منظور بررسی اثرات تمرین شناختی به تکالیف ورزشی و 
اندازه حجم نمونه کوچک در این مطالعات، انجام تمرینات شناختی با 
تکالیف حرکتی در تحقیقات آینده، برای برطرف نمودن این محدودیت ها 

ضروری است )۱7(.
تاثیر عوامل شناختی در  تایید  با در نظر گرفتن مطالب ذکر شده در 
توانایی های  تاثیرگذاری  به  توجه  با  همین طور  و  مشاهده ای  یادگیری 
شناختی بر موفقیت اجرایی و مهارتی ورزشکاران، آیا می توان با تقویت 
اجرایی که  از عوامل شناختی درگیر در عملکردهایی  برخی  تمرین  و 
به عنوان چتری برای سایر اعمال شناختی در نظر گرفته می شود، این 
از  یادگیری  فرایند  بازنمایی هایی شناختی درگیر در  انتظار داشت که 
با  این  بر  یا خیر؟. عالوه  بهتر و سریع تر شکل گیرند  طریق مشاهده 
انواع  یادگیری  را در  تقویت شناختی  اثر  نتایج تحقیقاتی که  به  توجه 
مهارت ها ثابت کرده اند، و باتوجه به زیر ساخت های شناختی درگیر در 
یادگیری از طریق مشاهده، این مطالعه در صدد پاسخ گویی به سواالت 
زیر است: آیا توانایی شناختی افزایش یافته می تواند منجر به افزایش 

یادگیری حرکتی از طریق مشاهده گردد یا خیر؟

روش کار
پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات نیمه تجربی بود که با طرح اندازه گیری 

تکراری انجام گرفت. نمونه ها شامل 38 دانش آموز مقاطع سوم و چهارم 
شدند.  انتخاب  دسترس  در  و  داوطلبانه  صورت  به  که  بودند  ابتدایی 
 ۱0 گروه  دو  در  همگن  صورت  به  شناختی  پیش آزمون  اجرای  از  بعد 
نفره و دو گروه 9 نفره تقسیم شدند. گروه شناختی+مشاهده ای+بدنی، 
گروه  و  شناختی+مشاهده ای+بدنی  غیر  گروه  شناختی+بدنی،  گروه  
بینایی،  عصب شناختی،  لحاظ  از  آنها  گرفتند.  قرار  غیرشناختی+بدنی 
شنوایی و حرکتی سالم بودند. پژوهش حاضر مورد تصویب کمیته اخالق 
دانشگاه شهید بهشتی و دارای کد IR.SBU.REC.1398.009  می باشد.

ابزار 
دارت: صفحه دارت طبق مقررات فدراسیون دارت در مرکز چشم گاو نر 
)Bulls eye( در ارتفاع )۱73-۲0( سانتی متری از سطح زمین و خط 
پرتاب  به فاصله )۲73-37( سانتی متری از تخته دارت روی سطح زمین 

کشیده شد. از دارت مسابقه ای فوالدی ۲4 گرمی استفاده شد.
دوره  آزمون های  از  شناختی:  آزمون های  و  تکالیف  مجموعه 
بی پاسخی روان شناختی، Stroop و N-Back برای تمرین شناختی و 

از آزمون Corsi Block برای ا حافظه کاری استفاده شد.
مختلف  سطح   4 آزمون  این   :)Corsi Block( بلک  کرسی  آزمون 
دارد  که ۱s و 3s برای بزرگساالن و ۲s و 4s برای کودکان و بیماران 
و  کودکان  برای  و  بلوک   8 تا   ۲ از  بزرگساالن  برای  می شود.  سنجیده 
بیماران کلینیکی از 3 تا 8 بلوک ظاهر می شود. بلوک ها به صورت نامنظم 
ظاهر می شود و یک نشان گر tab روی آنها می چرخد. بعد از 3 بار شماره 
بلوک ها یکی یکی افزایش پیدا می کند و فرد باید محل بلوک ها را حدس 
بزند، و وقتی که پاسخ ها باعث خطایی در 3 مرتبه موفق می شود، آزمون 

متوقف می شود. این آزمون نیز بین ۱0 تا ۱5 دقیقه زمان خواهد برد.
فرم  و  رضایت  فرم  شرکت کنندگان  ابتدا  در  آزمایش:  اجرای  فرایند 
از تمامی  ابتدا  اطالعات شخصی را تکمیل نمودند. در فاز اول مطالعه، 
نمره  اساس  بر  و  شد  گرفته  شناختی  پیش آزمون  شرکت کنندگان 
پیش آزمون شناختی افراد، به صورت همگن به دو گروه شناختی و غیر 
جلسه   8 شناختی  تقویت  گروه های  به  سپس  شدند.  تقسیم  شناختی 
دوره  تکالیف  شامل  که  شناختی،  تکالیف  مجموعه  از  شناختی  تمرین 
ارائه گردید. هر جلسه   ،N-Back و Stroop ،بی پاسخی روان شناختی
آزمون   3 هر  به  مساوی  تقریبا  زمانی  مدت  که  بود  دقیقه   45 حدود 
نحوی  به  شناختی  تکالیف  می شد.  داده  اختصاص  شناختی  تمرینات 
باشد.  قبل  جلسه  از  جلسه سخت تر  هر  در  تدریج  به  که  می شد  اجرا 
روزمره  فعالیت های  به  می شود  خواسته  کنترل  گروه  از  مدت  این  در 
خود بپردازد. پس از آن از هر دو گروه، پس آزمون شناختی گرفته شد. 
سپس در فاز دوم مطالعه، هر کدام از گروه های مورد مطالعه )با تمرین 
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بالفاصله  تقسیم شدند.  به دو گروه  تمرین شناختی(  بدون  و  شناختی 
شناختی+بدنی،  گروه  شناختی+مشاهده ای+بدنی،  )گروه  گروه  چهار  از 
گروه غیرشناختی+مشاهده ای+بدنی، گروه غیرشناختی+بدنی( پیش آزمون 
مهارت پرتاب دارت گرفته شد. سپس، در مرحله مداخله، همه گروه ها 
جلسات  این  در  پرداختند.  دارت  پرتاب  مهارت  تمرین  به  جلسه  سه 
گروه  در  پرداختند.  دارت  پرتاب   ۲0 تمرین  به  شرکت کنندگان 
شناختی+مشاهده ای+بدنی؛ عالوه بر تمرین بدنی )سه جلسه پرتاب دارت 
هر جلسه ۲0 پرتاب(، از طریق ویدئو، مدل ماهر مهارت پرتاب دارت را 
مشاهده نمودند. با هر سه کوشش یک بار مدل ماهر را تماشا می کردند 
که شامل هر جلسه 7 بار اجرای فرد ماهر بود. شرکت کنندگان به طور 
انفرادی پشت میزی که لپ تاپ بر روی آن قرار داشت، نشستند و فیلم 
از حواس پرتی کودکان،  برای جلوگیری  الگوی ماهر را مشاهده کردند. 
پژوهشگر آنها را همراهی می کرد و از آنها خواست به فیلم و نحوه پرتاب 
در  ماهر  الگوی  نمایش  برای  و   DELL اینچ   ۱4 لپ تاپ  کنند.  توجه 
گروه های یادگیری مشاهده ای استفاده شد. در گروه غیرشناختی+بدنی؛ 
شرکت کنندگان در سه جلسه به تمرین مهارت پرتاب دارت پرداختند. در 
هر یک از جلسات شرکت کنندگان به تمرین ۲0 پرتاب دارت پرداختند. 
در گروه غیرشناختی+مشاهده ای+بدنی؛ عالوه بر تمرین بدنی )سه جلسه 
پرتاب دارت هر جلسه ۲0 پرتاب( از طریق ویدئو مهارت پرتاب دارت را 

مشاهده نمودند. در هر جلسه 7 کوشش مشاهده ای انجام می شد و با هر 
سه کوشش یک بار مدل ماهر را تماشا می کردند. پس از مرحله اکتساب 
پرتاب دارت، از هر چهار گروه پس آزمون شناختی و پرتاب دارت گرفته 
شد. در پیش و پس آزمون دارت شرکت کنندگان به اجرای ۱0 کوشش 

پرتاب دارت پرداختند و امتیازها ثبت شد.
از آمار توصیفی جهت برآورد میانگین و انحراف معیار داده ها و از آزمون 
شاپیرو_ویلک به منظور بررسی توزیع داده استفاده شد. از آزمون تحلیل 
واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده گردید. در فاز اول مطالعه دو گروه 
پیش آزمون  امتیازات  مرحله  سه  با  همراه  شناختی،  غیر  و  شناختی 
صورت  دوم  شناختی  پس آزمون  و  اول  شناختی  پس آزمون  شناختی، 
گرفت که از آزمون 3*۲ استفاده شد. در فاز دوم مطالعه با داشتن چهار 

گروه از آزمون 4*۲ استفاده شد.

یافته ها 
و پس آزمون ۲ شناختی  توصیفی پیش آزمون، پس آزمون ۱  اطالعات 
)آزمون Corsi Block( به تفکیک گروه های با و بدون تمرین شناختی 
در جدول ۱ ارائه  شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک  راهه نشان 
داد بین گروه ها در پیش آزمون شناختی تفاوت معناداری وجود ندارد 

.)F)۱، 36(=0/59، P=0/46(

در فاز اول مطالعه از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر 3 )زمان( 
*۲ )گروه( برای آزمون فرضیه ها بررسی میزان معناداری اثر تمرینات 
 )P=0/05( در سطح معنا داری Corsi Block شناختی بر نمرات آزمون
استفاده شد. نتایج نشان داد اثر اصلی زمان بر نمرات این آزمون معنا دار 
نیست )F)۲، 66(=0/۱3، P=0/87( اما اثر اصلی برای گروه معنا دار بود 
)F)۲، 66(=۱7/۱8، P=0/00۱( و این تفاوت به نفع گروه شناختی بود 
 66(=6/۱6، P=0/004( همچنین اثر تعامل معنا دار بود .)MD=0/94(
،F)۲(. با استفاده از محاسبه آزمون تعقیبی LSD نشان داده شد که 
در  گروه شناختی تفاوت معنادار بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون ۱ 

وجود دارد )MD=0/44، P=0/0۲3(، به عبارت دیگر تمرینات شناختی 
منجر به افزایش نمرات آزمون Corsi Block در مرحله پس آزمون در 

گروه شناختی شده اند.
اطالعات توصیفی چهار گروه تمرینات شناختی، بدون تمرین شناختی 
ارائه  شده   ۲ جداول  در  دارت  پس آزمون  و  پیش آزمون  مرحله  در 
شد.  تایید  شاپیرو_ویک  آزمون  استفاده  با  توزیع  بودن  نرمال  است. 
در  از  گروه ها  بین  داد  نشان  یک  راهه  واریانس  تحلیل  آزمون  نتایج 
 36(=0/53، P=0/66( ندارد تفاوت معنا داری وجود  پیش آزمون دارت 
اندازه گیری مکرر ۲)زمان(*4)گروه(  واریانس  تحلیل  آزمون  از   .)F)3،

جدول ۱. میانگین و انحراف معیار نمرات در مراحل مختلف مطالعه به تفکیک گروه های با و بدون تمرین شناختی

مراحل آزمون

گروه ها

پس آزمون ۲پس آزمون 1پیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

0/۱۲0±0/705/۲8±0/935/44±4/58با تمرین شناختی

0/88±0/854/۱8±0/984/۱۲±4/85بدون تمرین شناختی
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برای آزمون فرضیه ها بررسی میزان معناداری اثر تمرینات شناختی بر 
استفاده   )P=0/05( در سطح معنا داری Corsi Block آزمون  نمرات 
پرتاب  دقت  در  زمان  اثر  داد  نشان   )3 )جدول  تحلیل  نتایج  شد. 
گروه  اصلی  اثر  و   )F)۱،  3۲(=۲۲/۱9،  P=0/00۱( بود  معنا دار  دارت 
تعامل  اثر  همچنین   .)F)۲،  3۲(=۱0/08،  P=0/00۱( بود  معنا دار  نیز 
از  بعد   .)F)3،  33(=۱06/84،  P=0/00۱( بود  معنا دار  گروه  در  زمان 

اثر تعاملی، از آزمون تعقیبی LSD برای تعیین جایگاه  معنادار شدن 
معناداری استفاده شد. نتایج پس آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه ها 
با هم مقایسه شده اند )جدول 4(. نتایج نشان داد که تفاوت بین گروه 
شناختی+مشاهده ای+بدنی با سایر گروه ها معنادار و این تفاوت به نفع 
گروه  دو  بین  تفاوت  همین طور  بود.  شناختی+مشاهده ای+بدنی  گروه 

شناختی+بدنی و غیر شناختی+بدنی به لحاظ آماری معنادار نبود.

جدول ۲. میانگین و انحراف معیار امتیاز پرتاب دارت به تفکیک گروه های آزمایشی فاز دوم مطالعه در مرحله پیش و پس آزمون

مراحل آزمون

گروه ها

پس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

۱0/۲9±۱6/0878/80±58/8شناختی+مشاهده ای+بدنی

۱5/5۲±۱4/9069/89±63/44شناختی+بدنی

۱0/4۱±۱0/9766/۲5±56/۲5غیرشناختی+مشاهده ای+بدنی

۱۲/56±۱0/9۱68/50±6۲/60غیرشناختی+بدنی

جدول 3. خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر 4)گروه(*۲)زمان( در دقت نمرات پرتاب دارت

F Pمیانگین مجذوراتDfمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

384/447۱384/447۲۲/۱90/000۱اثر اصلی زمان

563/67۲۱87/89۱0/0840/00۱اثر اصلی گروه

563/673۱87/89۱0/0840/00۱اثر تعامل زمان در گروه

جدول 4. نتایج آزمون تعقیبی LSD برای اثر تعاملی گروه در زمان در مرحله پس آزمون در امتیاز دقت پرتاب دارت

Pخطای استاندارداختالف میانگینگروه ۲گروه 1

شناختی+مشاهده ای+بدنی
۱۲/67۲/7۲0/00۱شناختی+بدنی

۱0/48۲/7۲0/00۱غیر شناختی+مشاهده ای+بدنی

۱3/37۲/640/00۱غیر شناختی+بدنی

0/70۲/70/79غیر شناختی+بدنیشناختی+بدنی
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بحث
طریق  از  یادگیری  بر  شناختی  تقویت  اثر  حاضر  مطالعه  کلی  هدف   
که  داد  نشان  مطالعه  اول  فاز  بود.  دارت  پرتاب  مهارت  در  مشاهده 
شرکت کنندگان  شناختی  عملکرد  ارتقای  موجب  شناختی  تمرینات 
شده است. در فاز دوم مشخص گردید، تمرینات شناختی بر یادگیری 
مهارت پرتاب دارت از طریق مشاهده تاثیر معناداری گذاشته است. در 
مقایسه دو گروه تمرین مشاهده ای، گروهی که از قبل به لحاظ شناختی 
تقویت شده بود در اجرا و یادگیری مهارت پرتاب دارت بهتر عمل کرد. 
شناختی  مهارت های  به  توجه  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  یافته های 
کودکان  مشاهده  طریق  از  یادگیری  مراحل  در  را  مهمی  نقش  افراد 
۱۱-۱0 ساله بازی می کند. مهارت های شناختی مورد استفاده در بسته 
 ،)N-Back( شده  تقسیم  توجه  شامل  مطالعه  این  شناختی  تقویت 
همه  بود.   )Stroop( پاسخ  بازداری  و  روان شناختی  بی پاسخی  دوره 
یعنی  شناختی  مهارت های  کلی تر  قالب  مجموعه  زیر  مهارت ها  این 

کارکردهای اجرایی قرار می گرفتند.
بحث و تفسیر یافته ها در دو بخش مجزا در ارتباط با اثر تمرین شناختی 
اثر تمرین  بر ظرفیت حافظه کاری و توجه بینایی فضایی و همچنین 
شناختی بر یادگیری مشاهده ای ارائه شده است. سوال اصلی در فاز اول 
مطالعه این بود که آیا با تمرین شناختی می توان مهارت های شناختی را 
افزایش داد؟ به طور خاص مهارت های شناختی، به ویژه ظرفیت حافظه 
کاری و توجه بینایی فضایی با تمرین افزایش پیدا کردند. با توجه به 
نتایج مطالعه، تقویت مهارت های شناختی در نتیجه تمرین شناختی با 
نتایج Thompson و Foth )۲005( که نشان دادند کاهش شناختی با 
استفاده از تمرینات شناختی قابل بهبود است همسو بود )۲0(. همچنین 
نتایج این مطالعه همسو با نتایج ملکی و همکاران )۱395( بود نشان 
و  کاری  حافظه  ظرفیت  افزایش  کاری سبب  حافظه  تمرین  که  دادند 
توجه کاراته کاران گردیده است )۲۱(. همچنین یافته های این پژوهش 
با نتایج مطالعه فتحی رضایی و همکاران )۱393( نیز همسو است، آنان 
نشان دادند که تمرین شناختي روي کارایي شبکه عصبي و دقت پاسخ 
یافته  افزایش  اثر  نشان دهنده  موضوع  این  دارد.  مثبتي  تأثیر  حرکتي 
ارتباطات درون شبکه اي و انعطاف پذیري مغز به تکرار و تمرین است 
)۱9(. نتایج مطالعه حاضر در فاز اول همراستا با نتایج  Huttermann و  
Memmert )۲0۱8( که به بررسی اثرات تمرین توجهی آزمایشگاهی و 

میدانی بر روزنه های توجهی پرداختند  بود که در آن ورزشکاران بهبود 
برابری از عملکرد توجهی ایجاد شده از طریق تمرین در آزمایشگاه و 
بر  را  شناختی  تمرینات  تاثیر  تحقیق  نتایج   .)۱3( دادند  نشان  میدان 

مهارت های شناختی تایید کرد. 

در فاز دوم مطالعه به دنبال پاسخ این سوال بودیم که آیا تقویت شناختی 
بعدی شود؟  از طریق مشاهده  یادگیری  تسهیل  قبلی می تواند موجب 
اثر  دارت  پرتاب  مشاهده ای  یادگیری  بر  شناختی  تمرین  نتایج،  طبق 
معناداری گذاشته است و بین گروه شناختی+مشاهده ای+بدنی با سایر 
گروه ها تفاوت معناداری رخ داده است. این نتایج همراستا با یافته های 
افشارپور و همکاران )۱397( بود که نشان دادند ظرفیت حافظه  کاری 
یادگیری  طی  در  متوالی  حرکتی  تکالیف  یادگیری  بر  می تواند  افراد 
مشاهده ای اثر بگذارد )۱7(. بر خالف مطالعه حاضر که در آن به طور 
مستقیم به تقویت ظرفیت کاری افراد پرداخته شد و اثر آن بر یادگیری 
مشاهده ای بررسی شد، افشارپور و همکاران تنها به اندازه گیری ظرفیت 
حافظه کاری و دسته بندی افراد در دو سطح باال و پایین حافظه کاری 
تاثیر تمرین شناختی در یادگیری حرکات متوالی،  بر  پرداختند. عالوه 
نشان  هم  فوتبال  مثل  حرکتی  مهارت های  بر  شناختی  تمرینات  تاثیر 
داده شده است. به عبارت دیگر، تمرینات شناختی )ردیابی اهداف سه 
در  اما  دارد  معناداری  تاثیر  فوتبال  پاس  تصمیم گیری  دقت  بر  بعدی( 
دریبل و شوت تاثیری یافت ندارد )۱۲(. احتماال این امر به خاطر تاثیر 
به  توجه  اهمیت  همچنین  اطالعات،  پردازش  در  شناختی  مهارت های 
عنوان مهارت شناختی بر دقت تصمیم گیری است. نتایج این مطالعه نیز 
همسو با Cowan )۲0۱4( است، چرا که وی بیان کرده که حافظه کاری 
نقش اساسی را در کارکرد شناختی و یادگیری بازی می کند )۱4(. پس 
می توان با تمرین شناختی و به دنباله آن تقویت حافظه کاری یادگیری 
 )۲0۱8( Vine مشاهده ای را تقویت کرد. نتایج این مطالعه با یافته های
ناهمسو بود. آنها در مطالعه ای مروری به بررسی تمرینات شناختی تجاری 
و کاربرد آن در حیطه ورزش پرداختند. نتایج مرور مطالعات نشان داد که 
حمایت محدودی از مزایای انتقال دور ابزارهای تمرینات شناختی تجاری 
به تکالیف ورزشی وجود دارد )۲۲(. البته این حمایت اندک عمدتاً به دلیل 

اینکه هدف مطالعات محیط های ورزشی نبوده، رخ داده است )۲3(.
نظریه های مبتنی بر شناخت، رشد برنامه های حرکتی را در گرو رمزگردانی 
اطالعات در حافظه با توجه به منابع مختلف بازخوردی می دانند. در بیشتر 
موقعیت های اجرا، دستورات حرکتی و بازخوردهای منتج از حرکت باید 
محور،  شناخت  دیدگاه های  از  شود.  ذخیره  حافظه  در  یادگیری،  برای 
پردازش اطالعات مرتبط تر و بسیط تر می تواند راهبردهای حل مسئله و 
توجه بیشتر را در یادگیرندگان فعال نماید )۲4(. کارکردهای شناختی 
افراد منحصر به فرد بوده و نقش مهمی در یادگیری مهارت ها دارد )۲، 
باال می توانند در همه زمینه های  با کارکردهای شناختی  افرادی   .)۱0
یادگیری مهارت های حرکتی از دیگر افراد پیشی بگیرند و موفق عمل 
کنند. در تحقیق حاضر، از بین کارکردهای شناختی، کارکردهای حافظه 
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کاری، توجه تقسیم شده و بازداری پاسخ تمرین و تقویت شد. مطالعات 
بر روی کارکرد شناختی دیگری به نام توجه نشان می دهد که توجه نیز 
زیربنای فرآیندهای حافظه و یادگیری است. توجه مرجعی برای تشخیص 
و اصالح خطا است. تقویت توجه می تواند بر سایر کارکردهای شناختی 
درگیر در یادگیری تاثیر گذاشته و منجر به بهبود یادگیری شود )۱6(. 
زمانی رخ می دهد که ظرفیت  یادگیری  بار شناختی،  نظریه  اساس  بر 
مداخله گر  عوامل  با  مهارت،  اکتساب  مرحله  در  یادگیرنده ها  شناختی 
نیازهای  با  متناسب  الزم،  شناختی  منابع  از  یادگیرنده  و  نشود  اشغال 
آن تکلیف سود ببرد. بنابراین اگر فردی ظرفیت شناختی پایینی داشته 
باشد، در یادگیری آن مهارت دچار مشکل می شود )۲5(. پس می توان 
استدالل کرد که تمرین شناختی احتماال باعث ارتقا ظرفیت شناختی 
افراد شده است که این امر در گروه شناختی منجر به استفاده بهینه از 
اطالعات دریافتی و در نتیجه منجر به یادگیری بهتر در گروه شناختی 
مشاهده ای شده است. از آنجایی که تکلیف حرکتی مورد آموزش یک 
پیشنهاد می شود در تحقیقات مشابه  بود،  نسبتا ساده  تکلیف حرکتی 
بعدی از اثر تقویت شناختی را در یادگیری شناختی مهارت های حرکتی 

پیچیده تر را بررسی کرد.
از  می توان  مشاهده ای  یادگیری  گروه شناختی  برتری  نتایج  تفسیر  در 
رویکرد یادگیری اجتماعی Bandura بهره برد. در این دیدگاه که برخی 
آن را با عنوان نظریه وساطت شناختی نام می برند، وقتی فردی مدلی را 
مشاهده می کند، اطالعات حرکت مشاهده شده را به رمزهای سمبولیک 
حافظه ای تبدیل می کنند. این رمزها منجر به تشکیل یک تصویر ذهنی 
این تصویر ذهنی برای مرور و سازمان دهی  از  در حافظه می شود. مغز 
اطالعات استفاده می کند و از آن به عنوان یک راهنما برای اجرا و ارزیابی 

و شناسایی خطا استفاده می کند )۲(. همان طور که مالحظه می کنید در 
فرایند این تبدیل دریافت و پردازش اطالعات و معنادهی به این اطالعات 
فرایندهای شناختی هستند که احتماال تحت تاثیر تمرین شناختی در 
بهینه  پردازش  این  کردند.  عمل  بهینه تر  ای  مشاهده  شناختی  گروه 
یادگیری  در  درگیر  شناختی  پردازش های  کارآمدی  به  منجر  اطالعات 
مشاهده ای شده اند. همین پردازش بهینه به یادگیری بیشتر این افراد از 

طریق مشاهده منجر شده است.

نتیجه گیری
یادگیری  مراحل  در  مهمی  نقش  اطالعات  پردازش  و  عوامل شناختی 
از  بعد  می توانند  مربیان  رو  این  از  دارند.  آن  اولیه  مراحل  ویژه  به 
ضعف  نقاط  شناسایی  و  یادگیرندگان  شناختی  مهارت های  ارزیابی 
آنها، حتی االمکان آنها را با تمرین شناختی به ویژه تمرین کارکردهای 
اجرایی ارتقاء دهند تا بتوانند یادگیری مهارت های حرکتی را تسهیل 
کنند. با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه می توان گفت که اگر از 
طریق پروتکل شناختی، مهارت های شناختی را که زیربنای شناختی 
یادگیری مشاهده ای هستند، تقویت کنیم، می توانیم سرعت یادگیری 
از طریق مشاهده در مهارت پرتاب دارت را افزایش دهیم. هر چند انجام 

تحقیقات بیشتر برای گسترش این بحث ضروری است. 

تشکر و قدردانی
از والدین تمام دانش آموزان شرکت کننده و مسئولین دبستان بشارت 
شهرستان فرخشهر که ما را در انجام مطالعه همکاری نموده اند، تشکر 

و قدردانی می گردد.  
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