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یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر تمرين واقعیت مجازی و واقعی با و بدون محدوديت اطلاعات صوتی بر يادگیری
مهارت فورهند تنیس روی میز بود .در اين پژوهش نیمهتجربی 82 ،نفر از دانشجويان دختر دانشگاه فردوسی مشهد
(غیر از دانشجويان رشتۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی) (با میانگین سنی  80/82±0/33سال) که مبتدی بودند ،بهصورت
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شده و پس از يک جلسه تمرين و براساس قد ،وزن و نمرات اکتسابی در پیشآزمون ،در
چهار گروه همسان (تمرين واقعی ،تمرين واقعی با محدوديت اطلاعات صوتی ،تمرين واقعیت مجازی و تمرين واقعیت
مجازی با محدوديت اطلاعات صوتی) قرار گرفتند .اين افراد طی شش جلسه و در هر جلسه  10ضربه را تمرين کردند.
شايانذکر است که در اين پژوهش آزمون تحلیل کوواريانس و آزمون تعقیبی بونفرونی مورداستفاده قرار گرفت .نتايج
نشان میدهد که هر چهار گروه در ضربهها پیشرفت داشتهاند که اين پیشرفت در اثر تمرين حاصل شده است.
همچنین ،در مراحل اکتساب و يادداری ،گروه تمرين واقعی بدون محدوديت اطلاعات صوتی نسبت به گروه دارای
محدوديت ،عملکرد بهتری داشته است ( )P≤0.05و بین گروههای واقعیت مجازی با و بدون محدوديت اطلاعات صوتی،
گروه تمرين واقعی و واقعیت مجازی ،گروه های تمرين واقعی و واقعیت مجازی که محدوديت اطلاعات صوتی داشتند و
درنهايت ،گروه تمرين واقعی با محدوديت اطلاعات صوتی و تمرين واقعیت مجازی اختلاف معناداری مشاهده نمیشود
( .)P≥0.05بهطورکلی ،يافتهها حاکی از آن است که تمرين در محیط واقعیت مجازی بهعنوان يک بازی فعال (احتمالاً)
میتواند جايگزين مناسبی برای تمرين واقعی باشد و فرصتهای بهتر يادگیری را فراهم کند .وجود اطلاعات صوتی نیز
میتواند برای اجرای حرکت تسهیلکننده باشد.
واژگان کلیدی :تمرين واقعیت مجازی ،تمرين واقعی ،محدوديت اطلاعات صوتی ،يادگیری ،فورهند تنیس روی میز
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مقدمه
یادگیری عبارت است از اثراتی که محیط از طریق حواس (بینایی ،شنوایی ،بویایی ،چشایی و
بساوایی) بر ذهن انسان میگذارد .برای فردی که درحال یادگیری است ،عوامل زیادی در میزان
یادگیری وی دخیل هستند که در این ارتباط میتوان به تمرین ،تجربۀ قبلی ،سبک آموزش ،وجود
اطلاعات محیطی و محیط تمرین اشاره کرد ( .)1از جمله محیطهای مختلف تمرین میتوان
محیطهای رقابتی و غیررقابتی ،محیطهای با انگیزۀ بالا و انگیزۀ پایین ،محیطهای فعال و غیرفعال و
محیطهای واقعی و مجازی را نام برد .با استفاده از رویكرد "قیدمحور "1میتوانیم یادگیری را
بهعنوان سازگاری با قیود قابلتغییر در مقیاسهای زمانی مرتبط با رشد و تجارب زندگی در نظر
بگیریم ( .)2دراینراستا ،باید عنوان کرد که قیدها بر دو نوع اطلاعاتی یا فیزیكی هستند .قیود
فیزیكی میتوانند در سیستم حرکتی انسان بهصورت ساختاری یا عملكردی باشند .ازسویدیگر،
قیدهای اطلاعاتی اشكال متنوعی از انرژی درحال جریان در سراسر سیستم هستند که شامل:
قیدهای بینایی ،شنوایی و لامسه میباشند .این نوع قید کمک میکند تا پاسخهای حرکتی موردنیاز
را ایجاد نموده و هماهنگی اعمال را با توجه به محیطهای پویا تقویت کنیم ( .)3شایانذکر است که
محیط تمرین یكی از قیدهای محیطی میباشد .با توجه به اینکه قیدها با یكدیگر در تعامل هستند،
بررسی همزمان نقش قیدهای تكلیف (اطلاعات صوتی) و محیطی (محیط تمرین) میتواند برای
دستیابی به اهداف یا پیامدهای مطلوب و موردانتظار کمککننده باشد (.)3
ازسویدیگر ،در نظریههای آموزشی جدید چنین بیان میشود که فرایندهای آموزش و یادگیری باید
مبتنیبر علایق ،نیازها و رضایتمندی یادگیرندگان باشد ( .)4همچنین ،یادگیرندگان امروزی بهطور
عمده با انواع فناوریها و ابزارهای پیشرفته آشنایی کامل داشته و در بیشتر فعالیتهای خود از
آنها بهره میبرند ()5؛ بنابراین؛ مربیان و آموزشدهندگان امروزی باید به چنین ویژگیها و سلایق
یادگیرندگان توجه کامل کرده و با برنامهریزی صحیح بتوانند از آنها درجهت مقاصد و راهبردهای
آموزشی خود بهره ببرند .یكی از مهمترین سرگرمیها و علایق کودکان ،نوجوانان ،جوانان و حتی
بزرگسالان در عصر مدرن ،بازیهای رایانهای است ( .)6جذابیت که مهمترین ویژگی این نوع
بازیها میباشد ،موجب نگهداشتن افراد حتی ساعتهای متمادی درمقابل رایانهها و ابزارهای دیگر
بازی میشود ( .)8،7با سبک آموزش از طریق بازی ،یادگیرنده بیشتر بر دریافت پاداشها و کسب
لذت تمرکز میکند و بهصورت کامل ًا ناخودآگاه ،اطلاعات به ذهن او منتقل شده و او یاد میگیرد؛
بدون اینکه هیچگونه استرسی داشته باشد .یک جنبه از آموزش مبتنیبر بازی به انواع مختلفی از
نرمافزارها اطلاق می شود که از بازی برای اهداف آموزش و یادگیری استفاده میکنند .آموزش
1. Constraints-Led Approach
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مبتنیبر بازی شیوهای جذاب برای یادگیری است که فضایی امن و بیخطر را برای فراگیران فراهم
می کند تا بتوانند بدون ترس از عواقب و مشكلات دنیای واقعی ،در دنیایی شبیهسازیشده تصمیم
بگیرند ،خطا کنند و بیاموزند ( .)9واقعیت مجازی یكی از جدیدترین شیوههای آموزش مبتنیبر
بازی است .در محیط مجازی ،تمام ویژگیهای فعالیت همچون مدتزمان ،شدت و نوع بازخورد
میتواند براساس هدف و توانایی افراد تغییر یابد .همچنین ،افراد میتوانند نتایج حرکتی خود را
مشاهده نموده و درصورت لزوم آن را اصلاح کنند ( .)11سیر جهانی در ایجاد بازیهای فعال برای
جلوگیری از بیحرکتی افراد و کمرنگکردن فقر حرکتی موجود در جوامع ،روزبهروز درحال
پیشرفت بوده و شیوۀ جدید و نوین در امر آموزش و یادگیری ،استفاده از محیط واقعیت مجازی
میباشد (.)8
ازسویدیگر ،انسان محیط اطراف خود را با استفاده از منابع حسی ،بهویژه اطلاعات دیداری،
شنیداری و لامسه شناسایی و ادراک میکند .اگرچه هر منبع لزوماً دارای معایب و ابهاماتی است؛
بهدلیل تعامل متقابل و یكپارچهسازی منابع مختلف حسی ،افراد برای سازگاری رفتار خود در محیط
از آنها استفاده میکنند ( .)1همچنین ،قیدهای اطلاعاتی کمک میکنند تا پاسخهای حرکتی
موردنیاز را ایجاد نموده و هماهنگی اعمال را با توجه به محیطهای پویا تقویت کنیم (.)3
مطالعات نشان دادهاند که جریان اطلاعاتی صوتی میتواند حرکات کارکردی زیادی را تنظیم کند
( .)11،12،13کل و سامرز )1986( 1چندین سال پیش درخصوص سازماندهی حرکت پیشنهاد
کردند که سیستم ادراک صوتی ممكن است بر سیستم بینایی برتری داشته باشد؛ برایمثال،
نوازندگان طبل باید زمان و توالی حرکات دودست ی را در رابطه با اطلاعات صوتی یاد بگیرند تا
بتوانند بهطور کاراتری عمل کنند .نقش اطلاعات صوتی تنها محدود به آغاز حرکت نمیشود ،بلكه
میتواند در فرایندهای تصمیمگیری مانند انتخاب ضربه در ورزشهای راکتی نیز بهکار رود (.)14
برخی از شواهد نشان دادهاند که اطلاعات صوتی ناشی از زمینخوردن و برگشتن یک توپ ممكن
است در ادراک ویژگی های ارتجاعی آن نقش داشته باشد ( .)15دراینزمینه ،اسچیف و الداک2
( )1991و رزنبلوم و همكاران )1978( 3حمایتها ی تجربی برای استفاده از آرایۀ صوتی جهت
حمایت از اعمال را ارائه کردند .اسچیف و الداک 4به این نتیجه رسیدند که افراد بینا قادر هستند
قضاوت منطقی دربارۀ لحظۀ گذر اشیای نزدیکشونده را تنها با استفاده از صوت ارائه دهند.
علاوهبراین ،رزنبلوم و همكاران دریافتند که تغییر فزایندۀ شدت محرک اطلاعات صوتی برای تعیین
1. Keele & Summers
2. Schiff & Oldak
3. Rosenblum
4. Schiff & Oldak
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زمان رسیدن یک شی درحال نزدیکشدن بهعنوان یک ویژگی تغییرناپذیر در نظر گرفته میشود
( .)16،18در مطالعۀ دیگری باتون )2112( 1این موضوع را موردبررسی قرار داد که آیا آشفتگی در
قیود اطلاعات صوتی در نقطۀ پرتاب توپ (صدایی که از یک ماشین توپانداز به گوش میرسد)
منجر به تنظیماتی در دریافتکننده خواهد شد؟ در این پژوهش تشابه تعداد گرفتنهای موفق تحت
هر دو شرایط ،ویژگی بسیار جالب دادهها بود؛ البته این پژوهش دارای محدودیتی مانند
درنظرنگرفتن تمام اطلاعات صوتی موجود در محیط بود که احتمال میرود آزمودنیهای این
پژوهش از سایر اطلاعات صوتی از جمله صدای برخورد توپ با میز استفاده کرده باشند (.)11
دراینزمینه ،دانا و همكاران )2114( 2اثر اطلاعات صوتی را بر یادگیری یک تكلیف جدید بررسی
کردند .نتایج نشان داد که وجود اطلاعات صوتی باعث افزایش سرعت و روانی حرکت میشود .آنها
وجود اطلاعات صوتی را برای اجرای حرکت تسهیلکننده گزارش کردند ( . )17وان واگ و تیلمان3
( )2115نیز در پژوهشی تأثیر اطلاعات صوتی را بر یادگیری خطامحور یک تكلیف منظم بررسی
نمودند و دریافتند که صدا ،کیفیت حرکت را افزایش میدهد و باعث بهبود دقت زمانبندی حرکت
میگردد (.)19
درزمینۀ واقعیت مجازی ،نیتو و همكاران )2112( 4در پژوهشی نشان دادند که تمرین واقعیت
مجازی ،پتانسیل بالقوهای بهعنوان ابزاری جدید جهت ایجاد انگیزه در جوانان برای لذتبردن از
ورزش ،بهبود آمادگی جسمانی و کاهش چربی بدن دارد ( .)21در این ارتباط ،گونزالس و همكاران5
( )2113تفاوت معناداری را در دو نوع تمرین محیط واقعی و مجازی برای بهبود مهارتهای فضایی
مشاهده نكردند ( .)21کیم و همكاران )2113( 6نیز دریافتند که تمرین در محیط مجازی به اندازۀ
ورزشهای خانگی ،تعادل و قدرت عضلات ران بزرگسالان را بهبود میبخشد ( .)23ازسویدیگر،
پاتریک و همكاران )2114( 8اثر سن را در مهارت دسترسی و گرفتن بررسی نموده و دریافتند که
تفاوتهای سنی در تمرین واقعی ،در تمرین واقعیت مجازی تأیید میگردد ( .)24علاوهبراین،
ورناداکیز و همكاران )2115( 7با استفاده از کنسول بازی ایكسباکس 9همراه با کینكت ،11تأثیر
1. Button
2. Danna
3. Van Vugt & Tillmann
4. Naito
5. González
6. Kim
7. Patrick
8. Vernadakis
9. X-Box
 .11وسیلهای است که منجر به استفاده از بازیهای رایانهای بدون استفاده از هیچگونه کنترلگری میشود.
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مداخلۀ تمرین ـ بازی را بر رشد مهارتهای پایۀ کودکان موردبررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که
استفاده از کنسول بازی ایكسباکس بهعنوان یک مداخلۀ رویكردی ارزشمند ،امكانپذیر و دلپذیر
میباشد ( .)25استراکر و همكاران )2114( 1نیز در پژوهشی دریافتند که بازیهای ویدئویی فعال،
موفقیتی را در مهارتهای روزانۀ کودکان ایجاد نكرده و اشاره نمودند زمانیکه کودکان از بازیهای
مجازی استفاده میکنند ،حرکات متفاوتی نسبت به شرایط واقعی دارند و بهبود از طریق این شیوه
محدود میباشد ( .)26همچنین ،رستمی و همكاران ( )1391در پژوهشی دریافتند که بازیهای
حسی ـ حرکتی در محیط مجازی بهدلیل تعاملی و انگیزشیبودن محیط و تمرینات مكرر و نیز
بازخورد فراوان باعث بهبود هماهنگی چشم و دست کودکان فلج مغزی میگردد ( .)28آنها در
پژوهش خود عنوان نمودند که بازیهای حسی ـ حرکتی در محیط مجازی باعث بهبود عملكرد
بالاتنۀ کودکان فلج مغزی میگردد ( .)27رستمی و همكاران ( )1391نیز گزارش کردند که
روشهای درمانی واقعیت مجازی و روشهای کاردرمانی همراه با محدودیت را میتوان بهصورت
جایگزین جهت بهبود عملكرد بالاتنۀ کودکان فلج مغزی استفاده نمود (.)11
در دو دهۀ گذشته ،تحرک مردم بین تمام گروههای اجتماعی کمتر شده و آنها بیشتر به
پشتمیزنشینی عادت کردهاند که نتیجۀ آن افزایش پیوستۀ چاقی و بهخطرافتادن سلامتی بهدلیل
چاقی میباشد ( .)29در جامعۀ امروزی ،بیشتر کودکان بهدلیل افزایش سبک زندگی بیتحرک و
نشسته و نیز محیطهای شهری ،از فعالیتهای حرکتی بیبهره میباشند .آنها وقت بسیار کمی را
صرف بازی در بیرون میکنند و بیشتر اوقات سرگرم فعالیتهای بیتحرک و غیرفعال مانند تماشای
تلویزیون و بازیهای ویدئویی هستند .تجارب فعالیتی محدود میتواند رشد حرکتی را به تأخیر
بیاندازد و با گذشت زمان و بزرگترشدن فرد ،مانع توانایی وی برای یادگیری مهارتهای حرکتی
پیچیدهتر میشود ( .)31با توجه به پیشرفت تكنولوژی و نوینبودن محیط واقعیت مجازی با استفاده
از این تكنولوژی شاید بتوان شرایط بهتری را در روند آموزش و یادگیری ایجاد نمود .از مزیتهای
تكنولوژی واقعیت مجازی این است که افراد میتوانند بهتنهایی روند یادگیری را ادامه دهند و به
حضور در زمان و مكان خاصی در کلاسهای آموزشی نیاز نمیباشد .با درنظرگرفتن تعامل قیود و
اینکه در مطالعاتی که اخیراً انجام شده است ،تمام اصول ایجاد محدودیت اطلاعات صوتی رعایت
نگردیده و ذکر شده است که احتمال ًا صداهای محیطی دیگر در نتایج تأثیرگذار میباشد و همچنین،
در مطالعات انجامشده ،تكلیف دریافت توپ بررسی شده است و نیز با توجه به اینکه در ورزش
تنیس محدودیتهای زمانی و اندازۀ توپ و راکت متفاوت میباشد ،نمیتوان نتایج را تعمیم داد.
یادآور میشود در پژوهش دانا ،تكلیف یک تكلیف نوشتاری بود و در پژوهش واگ و تیلمان ،توالی
1. Straker
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حرکت صوتی موردبررسی قرار گرفت .در رابطه با اطلاعات صوتی در پژوهش حاضر از نویز سفید
استفاده شد .با استفاده از نویز سفید ،افراد صدایی غیر از صدای توپ را میشنوند .با توجه به اینکه
در جریان تمرینات و مسابقات تنیس روی میز آلودگی صوتی وجود دارد ،میتوان تأثیر صوت را در
عملكرد بررسی کرد (این پژوهش در رابطه با افراد ناشنوا نیز کاربرد دارد) .همچنین ،با توجه به
اهمیت سرعت و محدودیتهای فضایی ـ زمانی موجود در حرکت فورهند تنیس روی میز ،این
تكلیف مستلزم حرکت هماهنگ کلیۀ اندامهای بدن میباشد و با توجه به اینکه یكپارچگی حسی ـ
حرکتی در اجرای مهارتها و هماهنگی اندامها از اهمیت خاصی برخوردار است و نیز اینکه
اطلاعات صوتی در یكپارچگی حسی نقش حائزاهمیتی دارد؛ بنابراین ،بررسی نقش اطلاعات صوتی
در یادگیری مهارتها در اولویت قرار دارد .ازسویدیگر ،ازآنجاییکه یادگیری مهارت نسبت به
اکتساب از اهمیت ویژهای برخوردار است ( ،)1بررسی همزمان نقش قیود تكلیف و محیط در
یادداری مهارت میتواند اطلاعات کاربردیتری را برای پژوهشگران و مربیان در حیطۀ آموزش
مهارتها فراهم کند .درنهایت ،باید گفت که با توجه به نتایج متناقض موجود و اینکه تاکنون
پژوهشی درزمینۀ ورزشی در ارتباط با واقعیت مجازی در ایران انجام نشده است و همچنین ،با توجه
به اهمیت تعیین اثربخشی تمرین واقعیت مجازی و واقعی با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی بر
یادگیری ،ضرورت انجام این پژوهش احساس میشود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربی با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون میباشد.
جامعۀ آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود .آزمودنیهای پژوهش را
 47دانشجوی دختر مقطع کارشناسی رشتههای غیرتربیتبدنی (با میانگین سنی 21/1±31/82
سال) که با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند ،تشكیل دادند (شرکتکنندگان
بهصورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند) .راستدستبودن ،نداشتن هیچگونه تجربه در رشتۀ
تنیس روی میز و نداشتن اختلال بینایی از جمله شرایط ورود به پژوهش بود.
در این پژوهش برای انتقال حرکت و ایجاد شرایط واقعیت مجازی از دستگاه ایكسباکس همراه با
کینكت استفاده شد.
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بهمنظور اجرای پیشآزمون و آزمونهای اکتساب و یادداری ،شش مربع  51*51در دو ردیف و سه
مربع  25*25درون مربع بزرگهای ردیف اول بر سطح میز تنیس روی میز مشخص شد .توپها را
دستگاه توپانداز (نیوجی )2141 1بدون پیچ به سمت راست آزمودنیها با فاصلۀ زمانی 4ـ 3ثانیه به
لبۀ انتهایی سمت راست میز ارسال میکرد و آزمودنیها پاسخ میدادند .برخورد توپ با منطقۀ پنج،
سه امتیاز؛ منطقۀ دو ،دو امتیاز؛ سایر مناطق یک امتیاز داشت و به ضربۀ نادرست هیچ امتیازی
تعلق نمیگرفت ( .)27برای اجرا و ارزیابی این تكلیف از میز تنیس روی میز استاندارد ،راکت تنیس
روی میز 111 ،عدد توپ تنیس با قطر  41میلیمتر و دستگاه توپانداز (نیوجی روبوپونگ )2141
استفاده شد.

شکل 6ـ نحوۀ تقسیمبندی میز تنیس روی میز بهمنظور تعیین امتیازات

اجرای پژوهش شامل سه مرحلۀ پیشآزمون ،اکتساب و پسآزمون بود .در مرحلۀ اول به تمامی
آزمودنیها مهارت فورهند تنیس آموزش داده شد و درادامه ،پس از اجرای  11ضربه در پیشآزمون،
آزمودنیها بهصورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند :گروه یک (گروه تمرین واقعی) :در این گروه
افراد مهارت موردنظر را توسط مربی متخصص آموزش دیدند؛ گروه دو (گروه تمرین واقعی با اعمال
محدودیت صوتی) :در این گروه محدودیت صوتی اعمال شد و افراد تحتآموزش مهارت موردنظر
توسط مربی متخصص قرار گرفتند .طی انجام تمرینات بهمنظور اعمال شرایط محدودیت از نویز
1. NEWGY
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سفید استفاده شد تا اطلاعات صوتی حذف گردد .نویز سفید به ترکیبی از صداهایی با فرکانسهای
مختلف گفته میشود که در آنواحد و همزمان با یكدیگر توسط گوش انسان شنیده میشود .وجود
تمامی فرکانسهای قابل شنیدن در نویز سفید باعث شده است که اغلب از آن برای پوشاندن سایر
صداها استفاده کنند ( .)31در این پژوهش آزمودنیها با استفاده از نرمافزاری که بر روی گوشی
موبایل نصب میشد و از طریق هدفون فیلیپس مدل اس .اچ .ال  13111نویز سفید را گوش
میکردند؛ گروه سه (گروه تمرین واقعیت مجازی) :در این گروه افراد مهارت موردنظر را با استفاده از
فیلم آموزشی مناسب و موردتأیید متخصصان آموزش دیدند؛ گروه چهار (گروه تمرین واقعیت
مجازی با اعمال محدودیت صوتی) :در این گروه محدودیت صوتی اعمال شد و افراد مهارت موردنظر
را با استفاده از فیلم آموزشی مناسب و موردتأیید متخصصان آموزش دیدند .طی تمرینات بهمنظور
اعمال شرایط محدودیت از نویز سفید استفاده شد تا اطلاعات صوتی حذف گردد .همچنین ،از
آزمودنیها خواسته شد تا راکت را بهصورت غربی (بهگونهای که با راکت دست میدهند) در دست
بگیرند و به هریک از آنها بهمنظور آشنایی با توپ و راکت ،پنج دقیقه فرصت داده شد و آنها
تحتآموزش مهارت فورهند تنیس قرار گرفتند .مرحلۀ اکتساب شامل شش جلسه بود که طی این
جلسات 361 ،ضربه اجرا شد؛ بهگونهایکه هر جلسه شامل 61 :ضربه درقالب شش بلوک 11تایی
بود و آزمودنیها بین هر بلوک دو دقیقه استراحت میکردند .پس از اتمام جلسات تمرین،
آزمودنیها بلافاصله در آزمون اکتساب و  82ساعت بعد در آزمون یادداری شرکت کردند و  11ضربه
فورهند تنیس را در هر آزمون اجرا نمودند .شایانذکر است که در تمامی مراحل ،توپها توسط
دستگاه توپانداز نیوجی با تواتر  21توپ در دقیقه و بدون پیچ فرستاده شد .همچنین ،آزمودنیها
مراحل تمرین و آزمون را در محیطی آرام انجام دادند و کلیۀ افراد رضایتنامۀ شرکت در پژوهش را
تكمیل نمودند.
2
در پژوهش حاضر از آمار توصیفی برای دستهبندی دادهها ،از آزمون شاپیرو ـ ویلک برای بررسی
طبیعیبودن توزیع دادهها و از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی برای تجزیهوتحلیل
دادهها استفاده شد که با توجه به سطح معناداری بهدستآمده ( ،)P>0.05طبیعیبودن توزیع دادهها
تأیید گردید .ابتدا ،پیشآزمون به اجرا درآمد تا براساس امتیازات حاصل از آن ،افراد در گروههای
همسان قرار گیرند .سپس ،جلسات تمرینی اجرا گردید و پس از اتمام جلسات تمرینی ،آزمونهای
اکتساب و یادداری انجام گرفت .ابتدا ،پیشفرضهای مربوط به آزمون تحلیل کوواریانس موردبررسی
قرار گرفت و نتایج حاصل از آزمون لون نشان داد که پیشفرض مبنیبر همگونی واریانسها برای
1. Philips SHL-3100
2. Shapiro-Wilk
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متغیرهای موردنظر از دامنۀ  P=0. 495تا  P=0.543برقرار میباشد ( .)P>0.05پیشفرض مبنیبر
همگونی کوواریانسها در متغیرها نیز تأیید گردید ( .)P>0.05شایانذکر است که تمامی مراحل با
استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس 1نسخۀ  17در سطح معناداری ( )1/15صورت گرفت.
نتایج
جدول زیر بیانگر مشخصات آزمودنیها در گروههای مختلف میباشد.
جدول 6ـ آمار توصیفی میانگین و (انحراف استاندارد) گروهها
گروه

سن

وزن

قد

گروه تمرین واقعی
گروه تمرین واقعیت مجازی
گروه تمرین با محدودیت صوتی
گروه تمرین واقعیت مجازی با محدودیت صوتی

(21/38)1/84
(21/25)1/81
(21/25)1/73
(21/25)1/81

(65)7/8
(53)9/6
(55/62)8/1
(53/62)9/8

(163/12)8/1
(162/8)5
(161/8)5/8
(162/85)5

متغیر وابستۀ این پژوهش ،یادگیری (اکتساب و یادداری) میباشد و متغیرهای مستقل ،محدودیت
اطلاعات صوتی (با و بدون اطلاعات صوتی) و محیط تمرین (واقعیت مجازی و تمرین واقعی) هستند.
همانطور که در شكل شمارۀ یک و جدول شمارۀ دو ملاحظه میشود ،گروههای موردمطالعه
پیشرفت قابلتوجهی را به نمایش گذاشتهاند؛ بهعبارتدیگر ،نتایج نشان میدهد که دورۀ تمرینی
تأثیر معناداری بر اکتساب و یادداری مهارت تنیس روی میز داشته است.
علاوهبراین ،نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از آن است که هر چهار گروه در حین تمرین پیشرفت
کردهاند؛ بهعبارتدیگر ،جلسات تمرین در هر چهار گروه موجب اجرا و یادگیری بهتر شده است.
همچنین ،با توجه به جدول شمارۀ دو ،بین گروهها در مراحل اکتساب و یادداری تفاوت قابلتوجهی
مشاهده میشود.
جدول 8ـ نتايج تحلیل کوواريانس
مجموع

درجۀ

میانگین

نسبت

سطح

مجذورات

آزادی

مجذورات

واريانسها

معناداری

اکتساب

94/98

43و3

31/65

3/61

21

یادداری

151/2

43و3

5/34

5

5

گروه

1. SPSS
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جدول 9ـ میانگین و انحراف استاندارد ضربات انجامشده در هر آزمون
تمرين واقعی

گروهها
آماره

تعداد

پیشآزمون
آزمون اکتساب
آزمون یادداری

12
12
12

میانگین (انحراف
معیار)
(5/25)2/32
(17/51)2/33
(17/78)1/8

تمرين واقعی با

تمرين واقعیت

تمرين واقعیت مجازی

محدوديت صوتی

مجازی

با محدوديت صوتی

میانگین (انحراف
معیار)
(5/13)1/68
(14/85)4/15
(13/78)3/12

میانگین
(انحراف معیار)
(5/25)3/19
(15/73)2/54
(15/74)3/37

میانگین (انحراف معیار)
(5/25)2/72
(15/51)3/43
(16/51)4/76

شکل 6ـ میانگین امتیاز ضربات در مراحل مختلف

همانگونه که در شكل شمارۀ یک مشاهده میشود ،در مرحلۀ پیشآزمون بین گروهها اختلافی
وجود ندارد؛ بهعبارتدیگر ،افراد بهصورت همگن در گروهها قرار گرفتهاند؛ اما در مرحلۀ اکتساب و
یادداری بین گروهها اختلاف معناداری مشاهده میشود .دراینراستا ،نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی
نشان داد که در مرحلۀ اکتساب بین گروههای تمرین واقعی و تمرین واقعی با محدودیت اطلاعات
صوتی اختلاف وجود دارد ( .)P≤0.05در مرحلۀ یادداری نیز بین گروههای تمرین واقعی و تمرین
واقعی با محدودیت اطلاعات صوتی تفاوت مشاهده میشود ()P≤0.05؛ اما همانطور که در جدول
شمارۀ چهار نشان داده شده است ،در مراحل اکتساب و یادداری بین گروههای تمرین واقعی و
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تمرین واقعیت مجازی؛ تمرین واقعی و تمرین واقعیت مجازی با محدودیت اطلاعات صوتی؛ تمرین
واقعی با محدودیت اطلاعات صوتی و تمرین واقعیت مجازی؛ تمرین واقعیت مجازی و تمرین واقعیت
مجازی با محدودیت اطلاعات صوتی اختلافی وجود ندارد؛ بهعبارتدیگر ،گروه واقعیت مجازی نیز از
تمرین در این شرایط بهرهمند شده و اجرای خود را بهبود بخشیده است .علاوهبراین ،میتوان گفت
که تمرین در محیط واقعیت مجازی به اندازۀ تمرین واقعی اثربخش بوده است .شایانذکر است که با
توجه به نمرات اکتسابی ،تمامی گروهها نسبت به پیشآزمون پیشرفت داشتهاند.
جدول 8ـ نتايج آزمون تعقیبی بونفرونی
گروه تمرين

گروه تمرين

واقعی با

واقعیت مجازی با

محدوديت صوتی

محدوديت صوتی

اکتساب

یادداری

اکتساب

یادداری

اکتساب

یادداری

اکتساب

یادداری

------

------

1/197

1/141

1/122

1/112

1/113

1/441

1/197

1/141

------

------

1

1/781

1

1

1/122

1/112

1

1/781

------

------

1

1/312

1/113

1/441

1

1

1

1/312

------

------

گروه تمرين واقعی
گروه
گروه تمرین واقعی
گروه تمرین واقعیت
مجازی
گروه تمرین با
محدودیت صوتی
گروه تمرین واقعیت
مجازی با محدودیت
صوتی

گروه تمرين
واقعیت مجازی

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثر تمرین واقعی و واقعیت مجازی با و بدون محدودیت اطلاعات
صوتی بر یادگیری یک تكلیف حرکتی بود .نتایج نشان داد که بین دو گروه تمرین واقعی و واقعیت
مجازی اختلاف معناداری وجود ندارد؛ اما در مراحل یادگیری و اکتساب بین گروههای تمرین واقعی
با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی اختلاف معناداری مشاهده شد .همچنین ،در گروههای تمرین
واقعیت مجازی با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی ،گروههای تمرین واقعی و واقعیت مجازی که
محدودیت اطلاعات صوتی داشتند و درنهایت ،گروه تمرین واقعی با محدودیت اطلاعات صوتی و
تمرین واقعیت مجازی اختلاف معناداری وجود نداشت .همانطور که در شكل شمارۀ یک نشان داده
شده است ،در مراحل آزمون ،هر چهار گروه دارای پیشرفت بودند.
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این یافتهها با نتایج پژوهش نیتو و همكاران ( ،)2112گونزالس و همكاران ( ،)2113کیم و همكاران
( ،)2113ورناداکیز و همكاران ( ،)2115رستمی و همكاران ( )1391و رستمی و همكاران ()1391
همخوان میباشد (28ـ .)21بازیهای رایانهای فعال ،نوعی از فعالیت میباشد که امروزه جایگاه
مستحكمی را در میان اکثریت قابلتوجهی از نسل دیجیتال کنونی کسب نموده است .مطابق با
تئوری یادگیری حرکتی ،یادگیری همراه با تمرینات مكرر فعالیتهای عملكردی در شرایط مختلف
فیزیكی و محیطی با وجود بازخوردهای مناسب صورت میگیرد ( .)32،33واقعیت مجازی قادر به
پوشش این موضوعات با یكپارچهکردن روشهای تمرین مكرر ،مشاهده و تقلید میباشد ( .)34یكی
دیگر از جنبههای تمرین که میتواند باعث یادگیری بهتر شود ،شرایط تمرین است .محیط
انگیزاننده و جذاب میتواند سبب جلب مشارکت و تشویق فرد به ادامۀ هرچه بیشتر تمرینات گردد.
تجربیات واقعیت مجازی میتواند موجب افزایش عملكرد ،انگیزش و رضایت فرد شود (.)35
علاوهبراین ،افراد در آزمون یادداری نشان دادند که محیط تمرین یک متغیر اجرایی است و نه
یادگیری .بهبود یادگیری طی جلسات میتواند ناشی از تشابه شبكههای عصبی درگیر در حین
تمرین در محیط واقعیت مجازی و محیط واقعی باشد ( .)36،38اساس سلولی کاربرد واقعیت
مجازی ،پلاستیسیتۀ سیستم عصبی از طریق سیستم نورونهای آینهای در قشر پیشحرکتی است
()37؛ زیرا ،این روش قادر به یكپارچهکردن مزایای مثبت تكنیکهای تمرینی ،مشاهدۀ حرکت،
تصور آن و تقلید حرکتی میباشد ( .)39نقش نوروپلاستیسیتی بهطور وسیع در رشد سالم،
یادگیری ،حافظه و بهبودیافتن از آسیب شناخته شده است ( .)11مطالعات بر روی حیوانات نشان
میدهد که یادگیری در واقعیت مجازی از طریق تحریک بازسازماندهی سیناپسها رخ میدهد و این
عامل ،بحرانی در یادگیری حرکتی میباشد ( .)41همچنین ،یادگیری از طریق واقعیت مجازی
شبكههای مشاهده ـ عمل و دیداری ـ فضایی را تسهیل میکند ( .)41علاوهبراین ،واقعیت مجازی
براساس رویكردهای نظری در حیطۀ یادگیری سیار قرار میگیرد .یادگیری سیار ،کسب هر نوع
دانش ،نگرش و مهارت با بهرهگیری از فناوریهای سیار در هر زمان و مكان است که باعث تغییر در
رفتار خواهد شد ( .)42امروزه ملاک تفكر در این رویكرد ،تحرک یادگیرندگان است .نظریههای
کنونی یادگیری سیار شامل :رفتارگرایی ،شناختگرایی ،سازندهگرایی ،یادگیری موقعیتی،
مسألهمحور ،مشارکتی ،گفتمانی ،مادامالعمر و غیررسمی ،نظریۀ فعالیت ،ارتباطگرایی ،فرهنگی و
اجتماعی و غیره میباشد ( .)43یادگیری سازندهگرایی ،فرایندی پویا است که در آن یادگیرندگان
مفاهیم و عقاید خود را برمبنای دانش فعلی و قبلی میسازند و محوریت آن بر وابستگی محتوا و
زمینه در یادگیری سیار ،سؤالاتی برای کشف موارد و نمونهها ،کاربرد برای حل مسأله و
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تصمیمگیری میباشد .شایانذکر است که مبنای نظری بازیهای دستی ،شبیهسازی و واقعیت
مجازی براساس یادگیری سازندهگرایی میباشد (.)42
ازسویدیگر ،شرایط متناسب ،یک استراتژی آموزشی ضروری برای افرادی است که بهصورت بصری
یاد میگیرند ( .)44از جملۀ این شرایط ،سطوح دشواری تكلیف و تغییر سطح مهارت با توجه به
پیشرفت فرد میباشد؛ درنتیجه ،فرد میتواند الگو را بهسرعت کپی کند .لازمبهذکر است که در ایجاد
واقعیت مجازی با کنسول بازی ایكسباکس این شرایط رعایت شده است .بازخورد بخش بااهمیت
دیگری است که میتواند یک عنصر اساسی و مؤثر در آموزش باشد ( .)45نقش بازخورد در یادگیری
مهارتهای حرکتی را نمیتوان نادیده گرفت ( .)46بازخورد مربوط به مهارت ،بازخورد غیرکلامی،
بازخورد مثبت و بازخورد اصلاحی در بازیهای ایكسباکس وجود دارد.
دراینراستا ،استراکر و همكاران )2114( 1در پژوهشی دریافتند که بازیهای ویدئویی فعال،
موفقیتی را در مهارتهای روزانۀ کودکان ایجاد نكرده و زمانیکه کودکان از بازیهای مجازی
استفاده میکنند ،حرکات متفاوتی را نسبت به شرایط واقعی دارند و بهبود از طریق این شیوه
محدود میباشد ( .)25احتمال میرود یكی از دلایل اختلاف در نتایج این باشد که پژوهش وی بر
روی کودکان صورت گرفته است و شاید تمرکز افراد طی مراحل تمرین بر روی یادگیری نحوۀ بازی
بوده باشد .همچنین ،در پژوهش استراکر ( )2114از کنسول بازی ایكسباکس استفاده نشده بود که
این خود میتواند دلیل دیگری در این ارتباط باشد .علاوهبراین ،شاید طول دوره از متغیرهایی باشد
که بر تأثیرگذاری این شیوۀ تمرینی مؤثر باشد ( .)25درادامۀ پژوهش پس از بررسی قید محیطی به
بررسی قید تكلیف که محدودیت اطلاعات صوتی است ،میپردازیم.
مرحلۀ اکتساب :نتایج نشان داد که در مرحلۀ اکتساب ،تفاوت معناداری بین گروهها وجود دارد .با
مقایسۀ میانگینها درمییابیم که گروه تمرین بدون محدودیت عملكرد بهتری داشته است.
این نتایج با یافتههای اسچیف و الداک ( ،)1991رزنبلوم و همكاران ( ،)1978دانا و همكاران
( )2114و وان واگ و تیلمان ( )2115همخوان است (19ـ .)16نتایج بهدستآمده از ایدۀ "مغز یک
ماشین منعطف است" حمایت میکند ()48؛ بدینمعناکه مغز تا زمان ارائۀ هرگونه اطلاعات درمورد
حرکت میتواند از انواع اطلاعات موجود استفاده نماید .مطالعات قبلی نشان داده است که در
استفاده از حواس انسانی برای یادگیری ،روش شنوایی میتواند جایگزین روش دیداری شود (.)47
همچنین ،مشاهدات پیشین حاکی از آن است که اطلاعات شنوایی میتواند به روش مشابه بهعنوان
اطلاعات بصری استفاده گردد ( .)49،51ازسویدیگر ،اطلاعات شنوایی برای زمانبندی دقیق در
اجرای حرکت نقش مهمی دارند .علیرغماینکه پردازش اطلاعات شنوایی مشابه با اطلاعات بینایی
1. Straker
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میباشد؛ در مرحلۀ پردازش اطلاعات در قسمت گردن ،بطری اطلاعات شنوایی برای زمانبندی دقیق
حرکت کمککننده هستند ( .)19دراینزمینه ،یافتههای پژوهش حاضر مسیری را در کاربردهای
بالینی باز میکند .شایانذکر است با توجه به اینکه گفته شد پردازش اطلاعات شنوایی مشابه با
اطلاعات بینایی میباشد ،صوت ممكن است در توانبخشی افراد دارای اختلال بینایی و حس عمقی
بهکار رود (.)51،51
مرحلۀ يادداری :نتایج در ارتباط با مرحلۀ یادداری نشان داد که گروه تمرین بدون محدودیت،
عملكرد بهتری داشته است .این یافتهها با نتایج مطالعات اسچیف و الداک ( ،)1991رزنبلوم و
همكاران ( ،)1978دانا و همكاران ( )2114و وان واگ و تیلمان ( )2115همخوان میباشد
(19ـ .)16در تبیین این نتایج میتوان گفت که براساس مطالعات قبلی ،مغز از اطلاعات صوتی برای
هماهنگی زمانبندی استفاده میکند ( .)52مطالعات پیشین نشان دادهاند که اطلاعات صوتی ،یک
عامل کمكی برای بازنمایی و انتخاب حرکت خاص و ویژه است ( .)53،54براساس نتایج بهدستآمده
مشاهده میشود گروهی که در شرایط محدودیت اطلاعات صوتی بوده است ،در اجرای تكلیف
پیشرفت داشته است و در ارتباط با دلیل آن میتوان گفت که شاید افراد در اجرای حرکت از
اطلاعات حسی ـ بدنی استفاده کردهاند؛ البته ،این اطلاعات برای حرکاتی که از دقت زمانبندی
بالایی برخوردار هستند ،اطلاعات ضعیفی میباشند .علاوهبراین ،با توجه به وابستگی کمتر افراد به
اطلاعات صوتی نسبت به اطلاعات بینایی ،میتوانند تاحدودی حرکت را بدون اطلاعات صوتی
فراخوانی کنند ( .)52همچنین ،پژوهشگران در ارتباط با رویكرد محدودیتمحور عنوان کردهاند که
تأثیر محدودکنندهها بر اجرای حرکت ،اغلب موقت و زودگذر بوده و از اجرایی به اجرای دیگر و یا
تعاملات اجراکننده ـ محیط و در زمانهای متفاوت میتواند نیرومند و یا تضعیف گردد ( .)3پیامد
رفتار ظاهر و یا تضعیفشده توسط محدودکنندهها باعث افزایش و یا کاهش افت خودسازمانی
سیستم میشود .این نكتۀ مهمی است که باید در اکتساب مهارت در نظر گرفته شود .ازسویدیگر،
در سیستمهای عصبی زیستشناختی ،تفكیک ـ اشاره به قابلیت ساختاری بخشهای مجزای
سیستم عصبی زیستشناختی برای دستیابی به پیامدهای متفاوت درزمینههای متنوع اشاره دارد و
ظرفیتی را برای تغییرپذیری اعمالی که نیاز به دریافت اطلاعات مهم آنی از محیطهای پویا دارند،
ایجاد میکند ()55؛ برایمثال ،اثبات شده است که همتوانی حرکتی یا توانایی الگوهای متفاوت
فعالیت عصبی ـ عضلانی برای دستیابی به پیامدهای حرکت ویژه میتواند سیستم حرکتی
تفكیکشدهای را با ظرفیت اعمال سازگار با زمینه در محیطهای پویا ایجاد کند .تفكیک
سیستمهای حرکتی انسان ،ظرفیتی را برای تبادل اختصاصی و تنوع اعمال تحت شرایط
محدودکنندههای تكلیف متغیر ایجاد میکند ()55؛ بااینحال ،این پیشرفت نسبت به گروه بدون
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محدودیت کمتر بوده و وجود اطلاعات صوتی در اجرای بهتر تكلیف و زمانبندی دقیق حرکت را
ضروری نشان میدهد .این ادعا که اطلاعات صوتی برای یادگیری زمانبندی ضروری میباشد ،توسط
مطالعات جبوسچ و همكاران )2119( 1و وان واگ و همكاران (2113الف؛  )57-56( )2114تأیید
شده است .دراینراستا ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای باتون ( )2112مغایر میباشد ( .)11باتون
در پژوهش خود به بررسی آشفتگی در قیود اطلاعات صوتی در نقطۀ پرتاب توپ (صدایی که از یک
ماشین توپانداز به گوش میرسد) پرداخت .مقایسۀ بین دو شرایط برای تمامی شرکتکنندگان
نشان داد که  12توپ فقط از  161کوشش ( 8/5درصد) در شرایط وجود اطلاعات صوتی رها شده
است؛ درحالیکه تنها شش کوشش ( 3/25درصد) در شرایط عدم وجود اطلاعات صوتی رها شده
است .شاید دلیل آن ،این باشد که باتون تمام اطلاعات صوتی موجود در محیط را در نظر نگرفته
بوده و احتمال میرود که آزمودنیهای این پژوهش از سایر اطلاعات صوتی از جمله صدای برخورد
توپ با میز استفاده کرده باشند .همچنین ،آزمودنیهای پژوهش باتون افراد نخبه بودند که این امر
نیز میتواند دلیلی بر وجود این ناهمخوانی باشد.
نتیجۀ شایانذکر دیگری که در این پژوهش بهدست آمد ،این بود که میان گروههای تمرین واقعی و
واقعیت مجازی که محدودیت اطلاعات صوتی داشتند ،اختلاف معناداری مشاهده نشد .این یافته
نشان میدهد که در شرایط تمرین واقعیت مجازی ،افراد بیشتر بر اطلاعات بینایی تمرکز میکردند و
یا شاید با توجه به نوینبودن بازیهای واقعیت مجازی ،هنوز اطلاعات صوتی بهخوبی بر روی
کنسولهای بازی متناسب نشده و افراد نمیتوانستند اطلاعات لازم را کسب کنند .علاوهبراین ،بین
گروه تمرین واقعی با محدودیت اطلاعات صوتی و تمرین واقعیت مجازی اختلاف معناداری وجود
نداشت .با مقایسۀ میانگینها مشاهده میشود که گروه تمرین واقعی با محدودیت اطلاعات صوتی در
مراحل اکتساب و یادداری نسبت به گروه تمرین واقعیت مجازی عملكرد ضعیفتری داشته است که
این یافته نیز تأییدی بر اهمیت وجود اطلاعات صوتی میباشد .همچنین ،در شرایط تمرین واقعیت
مجازی ،وجود و عدم وجود اطلاعات صوتی تفاوتی را ایجاد نكرده است که این امر نشان میدهد که
این افراد نتوانسته اند از اطلاعات صوتی در محیط واقعیت مجازی استفاده کنند و عملكرد خود را با
کمک این محدودکننده بهبود بخشند .ازسویدیگر ،با مقایسۀ میانگینها درمییابیم که در شرایط
تمرین واقعیت مجازی ،نمرات این گروه از گروه تمرین واقعی کمتر بوده است .علاوهبراین ،با توجه به
اختلاف نمرات در دو گروه تمرین واقعی ،ضرورت وجود اطلاعات صوتی در رشتۀ تنیس روی میز که
زمانبندی در آن مهم میباشد ،احساس میشود و نتایج نشاندهندۀ نقش حائزاهمیت این اطلاعات
در یادگیری است.
1. Jabusch
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درنهایت ،با استفاده از رویكرد محدودیتمحور میتوان گفت که محدودکنندههای اطلاعاتی کمک
میکنند تا پاسخهای حرکتی موردنیاز ایجاد شده و هماهنگی اعمال با توجه به محیطهای پویا
تقویت گردد .طی فعالیتهای هدفمند ،تعامل محدودکنندههای ارگانیسمی ،تكلیف و محیط بر
سیستم عصبی عضلانی منجر به ظهور حالات مختلف هماهنگی میشود که با تمرین و تجربۀ بهینه
میشود .بنابراین رویكرد جدید محدودیتمحور ،تعامل محدودکنندههای اطلاعاتی و محیطی موجود
در این پژوهش را برای اجرای هرچه بهتر موردتأکید قرار میدهد (.)3
درمجموع ،با توجه به نتایج مبنیبر اینکه وجود اطلاعات صوتی موجب یادگیری و یادداری بهتر
میشود ،به معلمان تربیتبدنی ،مربیان ورزشی ،فیزیوتراپیستها و فعالان در کلینیکهای نوتوانی
پیشنهاد میشود که برای تسهیل در امر آموزش بهمنظور یادگیری و یادداری مطلوب ،در تبیین
برنامۀ آموزشی خود از حواس مختلف استفاده نمایند .همچنین ،با توجه به محدودبودن فرصت
فعالیت بدنی دردسترس برای افراد در خانه و محیط فضای باز و اینکه افراد فرصتهای محدودی
برای رفتن به خارج از خانه و بازی با همسالان و یا خواهر و برادر خود (با توجه به شیوۀ زندگی
شهری شلوغ امروزی) دارند ،واقعیت مجازی میتواند سودمند باشد .شایانذکر است که این نتایج
راهنمای مناسبی برای مربیان و کاردرمانان میباشد.
پیام مقاله :با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،استفاده از کنسول بازی ایكسباکس همراه با
کینكت بهعنوان یک شیوۀ تمرینی ،رویكردی ارزشمند و امكانپذیر میباشد .همچنین ،در
توانبخشی افراد دارای اختلال حرکتی و افراد کمتوانذهنی میتوان در یادگیری تكالیف حرکتی از
کنسول بازی ایكسباکس همراه با کینكت بهره برد .لازمبهذکر است که در آزمایشها به طرحهای
پژوهشی و پروتكلهای مشابه آموزشی و نیز سنجش پایبندی به ورزش در گروههای ورزشی و

کنترل نیاز میباشد .همچنین ،پژوهشهایی لازم است تا به بررسی محدودیتهای مختلف
تكلیفی (تغییر سایز راکت و رنگ توپ) و محیطی (اطلاعات بینایی و حسی عمقی) و تعامل
آنها در رشتههای مختلف ورزشی بپردازد .دراینراستا ،سطح رقابتی ورزشكاران میتواند از
متغیرهایی باشد که در مطالعات آتی موردتوجه قرار گیرد .با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش،
وجود اطاعات صوتی در تكالیفی که نیازمند زمانبندی دقیق هستند ،ضروری میباشد و بهتر است
شرایط محیطی بهگونهای تنظیم گردد که اطلاعت صوتی بهطور کامل در اختیار فرد قرار گیرد.
شایانذکر است که در توانبخشی افراد دارای اختلال بینایی و حس عمقی میتوان از اطلاعات صوتی
جهت بازپروری تكالیف حرکتی از جمله راهرفتن و غیره بهره برد.
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تشکر و قدردانی
بدینوسیله از همكاری بیدریغ مسئولان سالنهای ورزشی دانشگاه فردوسی و نیز تمامی افرادی که
. تشكر و قدردانی میگردد،ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند
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Abstract

The aim of this research was to study effectiveness of virtual reality and reality training
with and without auditory information limitation on motor learning table tennis
forehand. In this quasi-experimental study, 48 students novice (except physical
education and sport science students) with age (20.28 ± 0.99) cluster multi-stage were
selected and participants were assigned after pre-test and a training session according to
age, high and obtain score, in two groups homogenous (reality training, reality training
with auditory information limitation, virtual reality training, virtual reality training with
auditory information limitation). These subjects were practice 6 sessions and each
session 60 drive forehand table tennis. Data using analysis of covariance and tukey post
hoc test were analyzed. Results showed four group in drive forehand progressed and this
improvement obtains from training. The results show that in acquisition and retention
phase reality training without auditory information limitation group was better
performance to with auditory information limitation group (P≤0.005) and between
virtual reality groups with and without auditory information limitation, reality training
and virtual reality groups and between reality training and virtual reality groups that
they had auditory information limitation and finally, between reality training with
auditory information limitation group and virtual reality group was not observed a
significant difference (P≥0.005). The results show that practice in virtual reality as a
game activated can be a substitute for reality practice and provide opportunities to better
learn. Also, auditory information facilitates for performance.
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