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A b s t r a c t

Different modeling methods are used in motor learning. The aim of the 
present study was to compare the effect of separate and mixed modeling 
on dynamic balance learning in young non-athlete women. For this pur-
pose, 48 female students with mean age of (25.5 ± 3.25) years were ran-
domly divided into 4 groups (12 people in each group) included: skilled 
model, self-modeling, mixed modeling (self-modeling + skilled model), and 
control group (physical training without model). In the acquisition phase, 
each participant made 10 30-second trials on a dynamic balance gauge. 
At this stage, the skilled model group, before performing the odd trials, 
watched the video of performing the skilled model. The self-modeling 
group watched the video of their previous trial performance trials (even 
trials) before the odd trials, and the mixed-modeling group, before the 
odd trials, watched a video of their previous performance and then the 
watched the skilled model; The control group did 10 trials of the physical 
training. The retention test was taken after 24 hours. The results of 10 * 4 
ANOVA in the acquisition stage showed that all groups had a significant im-
provement in dynamic balance time (P <0.05). Also, the results of one-way 
ANOVA in the retention test showed that the dynamic balance in the skilled 
model group is significantly higher than the combined and control model (P 
<0.001); But there was no significant difference between skilled model and 
self-modeling. Therefore, it seems that skilled modeling and self-modeling 
methods can be used to improve dynamic balance.
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چکیده
از روش هــای مختلــف الگودهــی در یادگیــری حرکتــی اســتفاده می شــود. هــدف از پژوهــش 
حاضــر مقایســه اثــر الگودهــی مجــزا و ترکیبــی بــر یادگیــری تعــادل پویــا زنــان جــوان غیــر 
ــا میانگیــن ســن )3/25 ±( 25/2 ســال،  ــن منظــور 48 دانشــجوی زن ب ــود. بدی ورزشــکار ب
به صــورت تصادفــی در 4 گــروه )هــر گــروه 12 نفــر( الگــوی ماهــر، خــود الگودهــی، الگــوی 
ــو(  ــدون الگ ــی ب ــن بدن ــرل )تمری ــروه کنت ــر( و گ ــوی ماه ــی + الگ ــود الگوده ــی )خ ترکیب
ــه ای  ــش 30 ثانی ــرکت کننده ها 10 کوش ــک از ش ــر ی ــاب، ه ــه اکتس ــدند. در مرحل ــیم ش تقس
روی دســتگاه تعــادل ســنج پویــا  انجــام دادنــد. در ایــن مرحلــه گــروه الگــوی ماهــر، قبــل 
از اجــرای کوشــش زوج، فیلــم اجــرای الگــوی ماهــر را تماشــا کــرد. گــروه خــود الگودهــی، 
ــرد( خــود را همــراه  ــی )کوشــش های ف ــم اجــرای قبل ــًا قبــل از همــان کوشــش ها فیل دقیق
ــش های  ــرای کوش ــل از اج ــی قب ــوی ترکیب ــروه الگ ــرد و گ ــا ک ــورد تماش ــت بازخ ــا دریاف ب
زوج، یــک فیلــم از اجــرای قبلــی خــود و ســپس فیلــم الگــوی ماهــر را تماشــا کــرد؛ گــروه 
ــد از 24  ــادداری بع ــون ی ــت.  آزم ــش پرداخ ــی 10 کوش ــن بدن ــه تمری ــط ب ــز فق ــرل نی کنت
ســاعت  گرفتــه شــد. نتایــج تحلیــل واریانــس مرکــب 4*10 در مرحلــه اکتســاب نشــان داد 
ــج  ــن نتای ــتند )P>0/05(. همچنی ــادل داش ــان تع ــی داری را در زم ــود معن ــا بهب ــام گروه ه تم
ــروه الگــوی  ــا در گ ــادل پوی ــادداری نشــان داد تع ــون ی ــه در آزم ــس یک طرف ــل واریان تحلی
ماهــر نســبت بــه الگــوی ترکیبــی و کنتــرل بــه شــکل معنــی داری بیشــتر اســت )P>0/001(؛ 
ــه  ــن ب ــا بیــن الگــوی ماهــر و خودالگودهــی، تفــاوت معنــی داری مشــاهده نشــد؛ بنابرای ام
ــرای بهبــود تعــادل  نظــر می رســد می تــوان از روش هــای الگودهــی ماهــر و خودالگودهــی ب

ــرد. ــتفاده ک ــوان اس ــا می ت پوی
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مقدمهمقدمه
یادگیــری یــک مهــارت حرکتــی معمــوالً از طریــق تکــرار و تمریــن 
ــی  ــتم  های حس ــان سیس ــی در می ــد )1( و بینای ــت می  آی ــه دس ب
نقــش برجســته      ای در یادگیــری مهارت  هــای حرکتــی دارد )2(. 
ــوزش  ــرای آم ــی ب ــای مختلف ــدگان از روش ه ــان و تمرین  دهن مربی
مهارت هــای حرکتــی و انتقــال اطالعــات بــه افــراد اســتفاده 

می   کننــد )3(. بــه طــور عمومــی بــاور بــر ایــن اســت کــه از طریــق 
ــریع  ــد تس ــی جدی ــارت حرکت ــاب مه ــاهده  ای، اکتس ــری مش یادگی
می  یابــد )4( و بســیاری از مربیــان بــر نمایــش حــرکات، بــه عنــوان 
ــد )5(.  ــه فراگیــران تاکیــد دارن ــرای انتقــال اطالعــات ب وســیله  ای ب
ــای  ــل، جنبه  ه ــوی عم ــناختی الگ ــی ش ــاد بازنمای ــا ایج ــاهده ب مش
کلیــدی فضایی-زمانــی را تعییــن و یادگیــری مهارت  هــای حرکتــی 
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ــن  ــل تمری ــاهده  ای در مقاب ــن مش ــد )6(. اثرتمری ــهیل می  کن را تس
ــی از بی  تمرینــی بهتــر اســت )7(؛  ــل مالحظــه نیســت ول ــی قاب بدن
ــاره شــباهت  ــوی و قطعــی  ای درب ــن وجــود، شــواهد بســیار ق ــا ای ب

ــی عمــل و مشــاهده وجــود دارد )8(. ــای عصب فراینده
ــات  ــال اطالع ــزار انتق ــوان اب ــش به عن ــتفاده از نمای ــی، اس الگوده
ــن  ــود )2( . ای ــف می  ش ــارت تعری ــک مه ــرای ی ــوه اج ــورد نح در م
ــی را  ــاهده  گر الگوی ــه مش ــت ک ــاری اس ــه رفت ــک مداخل روش، ی
ــا آن اســت را مشــاهده می  کنــد )9(.  کــه درگیــر رفتــار تطبیقــی ب
الگودهــی را آلبــرت بنــدورا1 در ســال 1977 توســعه و نشــان داد کــه 
مشــاهده، فرصتــی در ایجــاد یــک بازنمایــی شــناختی بــرای عملکــرد 
ــای  ــری در فرآینده ــث درگی ــد و باع ــاد می  کن ــارت ایج ــه مه اولی
یادگیرنــده  ادراکــی  توانایی  هــای  و   )10( می  شــود  شــناختی 
ــال  ــران اعم ــی، فراگی ــول الگوده ــد )11(. در ط ــود می  بخش را بهب
ــه عنــوان یــک الگــو مشــاهده می  کننــد کــه  ــا دیگــران را ب خــود ی
ــری  ــبب یادگی ــد و س ــم می  کن ــات را فراه ــی از اطالع ــع مهم مناب
از  الگودهــی  فرآینــد  در   .)12( می  شــود  حرکتــی  مهارت  هــای 
الگوهــای یکســان یــا مشــابه در طــی کوشــش  ها اســتفاده می  شــود 
تــا تأثیــر یادگیــری مشــاهده  ای را بــه حداکثــر رســاند )13(. در ایــن 
ــای  ــوزش مهارت  ه ــوأل در آم ــان ورزش معم ــان و مربی ــان، معلم می
ــا توجــه  ــا صحیــح اســتفاده می    کننــد. ب ورزشــی از الگــوی ماهــر ی
ــر  ــه الگوهــای تغییرناپذی ــوط ب ــه اینکــه مشــاهده  گر اطالعــات مرب ب
حرکــت را ادراک نمــوده و الگــوی ماهــر، ویژگــی هــای مطلوبــی از 
مهــارت را نشــان مــی دهــد، منطقــی اســت کــه کیفیــت اجــرا پــس 
از مشــاهده بــه کیفیــت نمایــش مرتبــط باشــد )2(. آدامــز )1917( 
معتقــد اســت کــه الگــوی ماهــر بــه ایجــاد یــک رد ادراکــی صحیــح 
کمــک می  کنــد )14(. هبــرت و الندیــن )15( در ســال 1994 
ــد کــه الگــوی ماهــر اطالعــات کمتــری را در مــورد  اســتدالل کردن
خطــا در پــردازش اطالعــات در اختیــار مشــاهده  گر قــرار می  دهــد ؛ 
امــا، مشــارکت فــرد در یادگیــری فعالیت  هــای شــناختی را تســهیل 
می  کنــد. هم  چنیــن، یــک الگــوی ماهــر می  توانــد بــرای ارائــه 
ــی  ــای حرکت ــا راهبرده ــل ی ــی عم ــای حرکت ــیاری از پارامتره بس
مفیــد باشــد )16(. از ســویی، طبــق دیــدگاه پویــای الگودهــی 
ــس از  ــی پ ــار حرکت ــرات در رفت ــوول در 1985، تغیی ــکالی و نی اس
ــای  ــت و جنبه  ه ــبی حرک ــات نس ــه ادراک اطالع ــدل، ب ــاهده م مش
هماهنگــی )مثــل حرکــت نســبی بــدن و انــدام هــا(  وابســته اســت 

 .)17(
یک شــکل ویــژه از الگودهــی، خودالگودهــی اســت کــه بــه فــرد ایــن 
امــکان را می  دهــد تــا بــا مشــاهده خــود، رفتارهــای موردنظــر خــود 

1. Bandura
2. Buchanan
3. Son & Kang

ــزاری  ــوان اب ــه عن ــد )18( و ب ــد کن ــز تقلی ــورت موفقیت  آمی را به ص
مفیــد و مؤثــر در افزایــش عملکــرد در برنامه  هــای آموزشــی و 
درمانــی در انــواع گوناگــون مهــارت هــای ورزشــی کاربــرد دارد. ایــن 
ــی  ــش هماهنگ ــی )19(، افزای ــرد حرکت ــش عملک ــرای افزای روش ب
ــه اســت )20( و  ــه کار رفت ــد ب ــی جدی ــای حرکت و کســب مهارت  ه
پیشــنهاد شــده اســت کــه ایــن اثــر مثبــت، بــه دلیــل درگیــر شــدن 
ــه  ــادی در زمین ــای زی ــرد در حــل مســئله اســت )21(. پژوهش  ه ف
خودالگودهــی انجــام شــده اســت؛ بــاوردی، لــوری و چولــت )22( در 
ــارت  ــر روی شــانزده ژیمناســتیک در مه ــق ب ســال 2006 در تحقی
ــی  ــه روش خودالگوده ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه، ب ــرک حلق خ
ــه  ــز ب ــال 1999، نی ــوال )23( در س ــتارک و مک ــت. اس ــر اس موثرت
ــر شــکل  ــج مشــابهی دســت یافتنــد کــه روش خودالگودهــی ب نتای
اجــرای پــرش اســکیت هیــچ تفــاوت معنــی  داری در مقایســه 
ــران )24(  در  ــارزوکا و دیگ ــد. ب ــاهده نکردن ــرل مش ــروه کنت ــا گ ب
ســال 2007 و باربــی و همــکاران )25( در2005 نیــز تفاوتــی بیــن 
خودالگودهــی و نمایــش ویدئویــی نیافتنــد. بــه نظــر می  رســد یکــی 
ــارت  ــوع مه ــی ن ــی خودالگوده ــه اثربخش ــم در زمین ــل مه از عوام
اســت؛ احتمــاال خودالگودهــی بــرای مهارت      هــای مــداوم در مقایســه 
بــا مهارت  هــای مجــرد ســودمندتر اســت. تحقیقاتــی کــه شــنا را بــه 
ــد )18,23,25(، نشــان  عنــوان یــک مهــارت مــداوم بررســی کرده  ان
دادنــد کــه خودالگودهــی اجــرای ایــن مهــارت را تســهیل می  کنــد؛ 
ــال  ــد ســرویس والیب ــای مجــرد مانن ــات روی مهارت  ه ــی تحقیق ول

ــد.  ــر معنــی  داری مشــاهده نکردن ــرش اســکیت )27( اث )26( و پ
ــوزش  ــر آم ــی روش مؤث ــه الگوده ــده ک ــه ش ــب پذیرفت ــه اغل اگرچ
ــر  ــوع و روش اختالف نظ ــه ن ــا در زمین ــت، ام ــتر مهارت هاس در بیش
ــوع  ــی از ن ــه الگوده ــت ک ــان داده اس ــات نش ــود دارد. تحقیق وج
ــوی  ــر دو الگ ــی از ه ــتفاده ترکیب ــر )28( و اس ــدی )10(، ماه مبت
ــی  ــای حرکت ــری مهارت  ه ــرای یادگی ــد ب ــدی می  توان ــر و مبت ماه
ــج  ــه نتای ــر ب ــی آن، منج ــوع ترکیب ــت ن ــن اس ــد و ممک ــر باش موث
ــورت  ــه ص ــو  ب ــر الگ ــتفاده از ه ــه اس ــبت ب ــری نس ــری بهت یادگی
ــان  ــز نش ــی نی ــود تحقیقات ــن وج ــا ای ــود )29,30(. ب ــه ش جداگان
ــدارد  ــود ن ــی وج ــف الگوده ــای مختل ــن الگوه ــی بی ــد تفاوت دادن
ــای  ــوص الگوه ــات در خص ــه تحقیق ــه اینک ــه ب ــا توج )31,32(. ب
ــوده، مطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه ضــرورت  ترکیبــی محــدود ب
دارد. طبــق مطالعــه نویســندگان، پژوهشــی کــه در آن اثــر الگودهــی 
مجــزا و ترکیبــی را  بــر اجــرا و یادگیــری تعــادل پویــا بررســی شــده 
باشــد، یافــت نشــد. بــا توجــه بــه نتایــج بوچانــن2 )33(  و ســون و 
ــی  ــت الگوده ــر اهمی ــی ب ــر مبن ــای اخی ــگ3 )32( در پژوهش  ه کان
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ــای  ــض در یافته  ه ــج متناق ــن نتای ــی و همچنی ــرد حرکت در عملک
لطفــی و همــکاران )34( ، آندریکــس و پروتئــو4 )29,30(، رهبانفــرد 
و پروتئــو )6(، و قوامــی و همــکاران )35( در خصــوص مقایســه اثــر 
روش  هــای الگودهــی، پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا بــه مقایســه 
اثــر الگودهــی مجــزا و ترکیبــی بــر اجــرا و یادگیــری تعــادل پویــا در 

ــردازد. ــان جــوان غیر  ورزشــکار بپ زن
 

روششناسیروششناسی
شرکت کننده هاشرکت کننده ها

در ایــن تحقیــق نیمه تجربــی 48 دانشــجوی زن ســالم غیــر ورزشــکار 
ــنی  )3/25 ±  ــن س ــا میانگی ــال  ب ــا 30 س ــنی 20 ت ــه س در دامن
25/2(  کــه بــه روش نمونه  گیــری در دســترس و داوطلبانــه انتخــاب 
ــر،  ــوی ماه ــره الگ ــروه 12 نف ــی در 4 گ ــورت تصادف ــدند و به ص ش
ــرل  ــر( و کنت ــی و ماه ــی )خودالگوده ــوی ترکیب ــی، الگ خودالگوده

)تمریــن بدنــی بــدون الگودهــی( قــرار گرفتنــد. 

ابزارابزار
پــای  تعییــن  بــرای   )36( واترلــو  برتــری  پــا  پرســش نامه  از 
دو  ســو  توان  افــراد  و  شــد  اســتفاده  بــا  شــرکت  کننده  ها  برتــر 
ــای  ــادل پوی ــظ تع ــان حف ــالوه، زم ــدند. به  ع ــذف ش ــق ح از تحقی
ــت  ــدل الفای ــا م ــنج پوی ــادل س ــتفاده از تع ــا اس ــرکت  کننده  ها ب ش
)ســاخت شــرکت دانــش ســاالر ایرانیــان مــدل DSI  ابعــاد 105 در 
82 ســانتی متــر، دقــت انــدازه گیــری 1 درجــه جهــت اندازه  گیــری 
میــزان هماهنگــی عصبــی عضالنــی در حفــظ وضعیــت بــدن اســت( 

اندازه  گیــری شــد. 

روش اجراروش اجرا
ابتــدا پــای برتــر شــرکت  کنندگان بــا اســتفاده از پرســش نامه 

 .4

ــک از  ــر ی ــه اکتســاب، ه ــد؛ در مرحل ــن ش ــو تعیی ــری واترل ــا برت پ
ــن  ــد. در ای ــام دادن ــه  ای انج ــش 30 ثانی ــرکت کننده ها 10 کوش ش
مرحلــه، گــروه الگــوی ماهــر، قبــل از اجــرای کوشــش 10،8،6،4،2 
فیلــم اجــرای یــک فــرد ماهــر را تماشــا کــرد. گــروه خودالگودهــی، 
ــود  در  ــی خ ــرای قبل ــم اج ــش  ها فیل ــان کوش ــل از هم ــاً قب دقیق
ــان  ــورد زم ــت بازخــورد در م ــا دریاف ــراه ب ــرد را هم کوشــش  های ف
ــه راســت و چــپ مشــاهده کــرد. گــروه الگــوی  و تعــداد انحــراف ب
ــرای  ــم از اج ــک فیل ــش های زوج ی ــرای کوش ــل از اج ــی قب ترکیب
کوشــش قبلــی خــود و ســپس، فیلــم الگــوی ماهــر را تماشــا کــرد. 
گــروه کنتــرل فقــط بــه تمریــن بدنــی 10 کوشــش پرداخــت. یــک 
روز بعــد از دوره اکتســاب، آزمــون یــادداری بــا 4 کوشــش 30 

ــه شــد.  ــدون الگودهــی و  بازخــورد گرفت ــه  ای ب ثانی

روش آماریروش آماری
ــک  ــاپیرو - ویل ــون ش ــتفاده از آزم ــا اس ــا ب ــل داده  ه تجزیه وتحلی
ــرای بررســی توزیــع طبیعــی داده  هــا و تحلیــل واریانــس  مرکــب  ب
ــل  ــون تحلی ــاب و آزم ــش( در دوره اکتس ــروه( در 10 )کوش 4 )گ
ــادداری  و  ــرای مقایســه گروه  هــا در آزمــون ی ــه ب واریانــس یک طرف

ــد.  ــام ش ــی داری p<0/05 انج ــطح معن در س

نتنتایجایج
نتایــج آزمــون شــاپیرو ویلــک، طبیعــی بــودن توزیــع داده  هــا را در 

.)P<0/05( ــرار داد ــد ق ــورد تأیی ــی م ــف آزمایش ــای مختل گروه  ه
ــش( در  ــروه( در 10 )کوش ــب 4 )گ ــس مرک ــل واریان ــج تحلی نتای
مرحلــه اکتســاب نشــان داد هــر ســه اثــر اصلــی کوشــش، گــروه و 

ــدول 1(. ــود )ج ــی  دار ب ــش*گروه معن ــی کوش ــر تعامل اث

مجذور اتاFsigدرجات آزادیمنبع اثر

0/0010/72<3/47113/07کوشش

6/990/0010/323)44 و 3(گروه
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ــا در  ــی گروه  ه ــی، تمام ــر تعامل ــی اث ــه زوج ــج مقایس ــق نتای طب
دوره اکتســاب، بهبــود معنــی  داری را در زمــان تعــادل نشــان دادنــد 
)P>0/05( و  تفاوتــی در کوشــش آخــر دوره اکتســاب بــا هــم 
ــه  ــس یک طرف ــل واریان ــون تحلی ــج آزم ــتند )P<0/05(. نتای نداش
ــود  ــی  دار ب ــروه معن ــی گ ــر اصل ــان داد اث ــادداری نش ــه ی در مرحل
ــی  ــی بونفرون ــون تعقیب ــج آزم )P>0/001 و 19/93= )44وF)3(. نتای
 )22/02 s( نشــان داد میانگیــن زمــان تعــادل گــروه الگودهــی ماهــر

نســبت بــه گــروه کنتــرل )s 18/02( و ترکیبــی )s 19/24(  بیشــتر 
بــود )P>0/001(، امــا بیــن میانگیــن زمــان تعــادل در گــروه 
ــی داری  ــاوت معن ــر )s 22/02(  تف ــی )s 20/41( و ماه خودالگوده
ــط  ــی فق ــروه خودالگوده ــن گ ــود نداشــت )P=0/053(. همچنی وج
ــادداری  ــون ی ــری در آزم ــرد بهت ــرل عملک ــروه کنت ــه گ ــبت ب نس
نشــان داد )P=0/001(. در ســایر مقایســه  ها تفــاوت معنــی  داری 

ــکل 1(. ــد )P<0/05( )ش ــاهده نش ــا مش ــن گروه  ه بی

بحثبحث
ــر،  ــی )ماه ــای الگوده ــه روش   ه ــر، مقایس ــه حاض ــدف از مطالع ه
ــر  ــوان غی ــان ج ــای زن ــادل پوی ــر تع ــی( ب ــی و ترکیب خودالگوده
ــه  ــوص مرحل ــر در خص ــش حاض ــای پژوه ــود. یافته   ه ــکار ب ورزش
اکتســاب نشــان داد همــه گروه   هــا پیشــرفت معنــی   داری را داشــتند. 
در همیــن راســتا هاجــز و همــکاران )37(  نشــان دادنــد کــه نمایــش 
مهــارت، ادراک و اجــرای یــک حرکــت هماهنگــی جدیــد را تســهیل 
می   کنــد. هم   چنیــن گــروه کنتــرل نیــز پیشــرفت معنــی   داری 
نشــان داد؛ ایــن نشــان می   دهــد تمریــن بدنــی حتــی بــدون 

ــت. ــذار اس ــز تأثیر   گ ــی نی الگوده
ــی   دار  ــری معن ــر برت ــش حاض ــج پژوه ــادداری، نتای ــه ی  در مرحل
ــن  ــرل و همچنی ــی و کنت ــوی ترکیب ــه الگ ــبت ب ــر نس ــوی ماه الگ
خودالگودهــی نســبت بــه کنتــرل را در تعــادل پویــای زنــان جــوان 
ــاهده  ــه مش ــرد ک ــزارش ک ــن )33( در 2019 گ ــان داد. بوچان نش

5. Baudry

ــد  ــد می   توان ــی ده ــام م ــه را انج ــل ماهران ــک عم ــه ی ــی ک الگوی
یادگیــری را تقویــت کنــد کــه ایــن برتــری الگــوی ماهــر بــا مطالعــه 
ــا یافتــه  حاضــر همســو اســت . هم   چنیــن، نتایــج تحقیــق حاضــر ب
هــای ســون و کانــگ )32( در 2020 کــه نشــان دادنــد کــه توانایــی 
تعــادل بــا الگودهــی می   توانــد بهبــود یابــد همســو اســت. بــه عــالوه، 
ــی  ــه اثربخش ــت ک ــی اس ــا یافته   های ــق ب ــش مواف ــن پژوه ــج ای نتای
مهارت   هــای  یادگیــری  در  را  ماهــر  الگودهــی  مشــاهده  بهتــر 
ــال )26(  ــال )38(، ســرویس و پنجــه والیب ــی ســرویس والیب حرکت
نشــان داده   انــد.  از ســوی دیگــر، هبــرت و لندیــن )15(، پیرمرادیــان 
و همــکاران)39(  در پژوهش   هــای خــود گــزارش کردنــد کــه 
روش      هــای خودالگودهــی و الگــوی در حــال یادگیــری بــه یــادداری 
ــای  ــج یافته   ه ــا نتای ــدودی ب ــا ح ــه ت ــود ک ــی ش ــر م ــری منج بهت
ــا  ــا ایــن وجــود، نتایــج تحقیــق حاضــر، ب حاضــر، همســو اســت.  ب
ــوردی5 و همــکاران )22( و رهبانفــرد و همــکاران )6(  یافته   هــای بای

شکل شکل 11.. میانگین زمان تعادل در گروه های آزمایشی در دوره    های مختلف 
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در تناقــض اســت. در دو تحقیــق ذکــر شــده تکلیــف بیشــتر حرکتــی 
ــی  ــی حرکت ــات و ب ــر ثب ــق حاض ــه در تحقی ــی ک ــوده ، در صورت ب
ــی رســد در  ــه نظــر م ــن ب ــت بیشــتری داشــته اســت. بنابرای اهمی
ــه الگــوی  ماهــر و  ــا، الگــوی ترکیبــی نســبت ب تکلیــف تعــادل پوی
الگــوی خــود برتــری ایجــاد نمی   کنــد. هــم چنیــن نتایــج آندرکــس 
)29( در 2013 تــا حــدودی بــا پژوهــش حاضــر در تناقض اســت؛ وی 
گــزارش کــرد کــه الگو   دهــی ترکیبــی )مشــاهده هــر دو الگــوی ماهــر 
و مبتــدی( منجــر بــه عملکــرد بهتــری  نســبت بــه الگودهــی ماهــر 
ــج  ــا نتای ــر ب ــش حاض ــه پژوه ــن، یافت ــود. هم   چنی ــدی می   ش و مبت
ــر  ــه لطفــی و همــکاران )34( کــه اث پژوهش   هــای مختلفــی از جمل
ســه نــوع الگودهــی را بــر یادگیــری و اکتســاب مهــارت تیرانــدازی 
ــی  ــر الگوده ــه اث ــکاران )40( ک ــادی و هم ــد، نوش   آب ــی کردن بررس
ماهــر و خودالگودهــی بــر مهــارت پرتــاب دارت بررســی کردنــد، هــم 
خوانــی نــدارد؛ علــت مطابقــت نداشــتن پژوهش   هــای ایــن افــراد بــا 
پژوهــش حاضــر مــی توانــد در اســتفاده از تکالیــف مختلــف باشــد که 
ممکــن اســت از نظــر میــزان شــناختی یــا حرکتــی بــودن متفــاوت 
از پژوهــش حاضــر باشــد. همچنیــن نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج 
آندریکــس و پروتئــو )29,30( کــه برتــری خاصــی ناشــی از مشــاهده 
الگــوی ماهــر نســبت بــه ســایر الگوهــا مشــاهده نکردنــد، همخوانــی 
ــر را  ــوی ماه ــه الگ ــرکت   کنندگانی ک ــش ش ــن پژوه ــدارد. در ای ن
ــه شــرکت   کنندگان گــروه خودالگودهــی  ــد نســبت ب مشــاهده کردن
ــوی  ــاهده الگ ــال دارد مش ــد؛ احتم ــان دادن ــی   داری نش ــری معن برت
ماهــر توجــه شــرکت   کنندگان را بیشــتر جلــب می   کــرد و بــه آن      هــا 
ــرای  ــمت اج ــه س ــد و ب ــد کنن ــارت را تقلی ــا مه ــی   داد ت ــزه م انگی
بهتــر تشــویق شــوند. انگیــزه، در مــدل یادگیــری مشــاهده   ای بنــدورا 
ــدون حضــور انگیــزش، مراحــل  ــا آنجــا کــه ب نقــش مهمــی دارد؛ ت
ــت،  ــی حرک ــذاری و بازنمای ــه، کدگ ــامل توج ــری ش ــر یادگی دیگ
تحت تأثیــر منفــی قــرار می   گیرنــد. از طــرف دیگــر نیولــو اســکولی6 
)41( گــزارش کــرد کــه نمایــش الگــوی ماهــر اطالعاتــی را فراهــم 

ــد.  ــی را تســهیل کن ــه پیشــرفت در هماهنگ ــد ک می   کن
ــود  ــاب بهب ــه اکتس ــی، در مرحل ــی ترکیب ــروه الگوده ــه گ ــر چ اگ
عملکــرد را نشــان داد امــا حتــی طبــق میانگین   هــا، عملکــرد 
ــت و در  ــاب داش ــرل در دوره اکتس ــه کنت ــبت ب ــری را نس ضعیف      ت
یــادداری نیــز تفاوتــی بــا گــروه کنتــرل نداشــت. بــه نظــر می   رســد 
ســطح میــزان ظرفیــت توجــه افــراد و هــم چنیــن نــوع تکلیــف در 
اســتفاده از اطالعــات الگــو مؤثــر باشــد. مشــاهده الگوهــای متفــاوت، 
ــخیص  ــرای تش ــرد ب ــط ف ــتر توس ــناختی بیش ــالش ش ــد ت نیازمن
تفاوت   هــا و راهبردهــای تکلیــف اســت و ممکــن اســت افــراد 
مبتــدی توانایــی الزم بــرای ایــن تشــخیص   ها و البتــه بــه کارگیــری 

6. Scully, Newell

ــروه  ــه گ ــر ب ــن اگ ــند. بنابرای ــته باش ــود را، نداش ــرد خ آن در عملک
ــد و  ــورد داده می   ش ــر بازخ ــوی ماه ــاهده الگ ــن مش ــی، حی ترکیب
نشــانه هــای دیــداری بــرای توجــه و اصــالح چگونگــی خطاهــا ارائــه 
ــد.  ــتفاده نمای ــو اس ــر دو الگ ــای ه ــت از مزیت   ه ــد، می توانس می ش
در همیــن راســتا بیــان شــده اســت کــه اســتفاده از الگوهــای مشــابه 
ــر  ــه حداکث ــاهده   ای را ب ــری مش ــر یادگی ــد تأثی ــان می   توان و یکس
ــروه  ــزه در گ ــش انگی ــت کاه ــن اس ــن ممک ــاند )13(. هم   چنی برس
ــا الگــوی خــود  ــه دلیــل مقایســه ســطح الگــوی ماهــر ب ترکیبــی ب
و درک عــدم توانایــی بــرای رســیدن بــه الگــوی ماهــر و همچنیــن 
نبــود بازخــورد تجویــزی و نشــانه هــای دیــداری در تحلیــل الگــوی 
ــرای  ــی ب ــتفاده از خودالگوده ــاید اس ــد؛ ش ــده باش ــاد ش ــر ایج ماه
ــزه  ــر و انگی ــا درک بهت ــرا آنه ــر اســت، زی ــر مفیدت ورزشــکاران ماه
بیشــتری دارنــد )25( و می   تواننــد خطایشــان را تشــخیص و اصــالح 
کننــد، در حالــی کــه افــراد مبتــدی بــه ســختی قــادر بــه تشــخیص 
خطــا هســتند )26(. از محدودیت   هــای پژوهــش حاضــر، مــی 
ــه  ــه نداشــتن پیش      آزمــون در طــرح تحقیــق اشــاره کــرد. ب ــوان ب ت
ــوع  ــی، در مجم ــی ترکیب ــروه الگوده ــر، گ ــق حاض ــالوه در تحقی ع
ــر گروه   هــای دیگــر، مشــاهده الگــو داشــتند )قبــل و بعــد از  دو براب
کوشــش   های زوج و در مجمــوع= 10 مشــاهده الگــو(. هرچنــد ایــن 
ــرد،  ــاد نک ــی ایج ــی ترکیب ــروه الگوده ــرای گ ــی را ب موضــوع، مزیت
ــد در  ــی توان ــی م ــش   های الگوده ــداد کوش ــرل تع ــدم کنت ــا ع ام
ــدم  ــن ع ــرد.  هم   چنی ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــده  م ــای آین پژوهش   ه
بررســی فاکتورهــای شــناختی کــه از الگودهــی تأثیــر می   پذیرنــد از 
ــود در  ــنهاد می   ش ــه پیش ــود ک ــر ب ــش حاض ــای پژوه محدودیت   ه
تحقیقــات آینــده مــورد توجــه قــرار بگیــرد. محــدود بــودن ســنجش 
ــز  ــادل(، نی ــان تع ــرا )زم ــای نتیجه   گ ــب متغیره ــر حس ــرد ب عملک
یکــی دیگــر از محدودیــت هــای تحقیــق حاضــر اســت کــه می   تــوان 
در پژوهش   هــای آینــده مکانیســم   های کنترلــی تکلیــف و یــا الگــوی 

ــرار داد.  حرکــت را نیــز مــورد بررســی ق

نتینتیجهگیریجهگیری
مزیت     هــای  از  می     تــوان  کــه  داد  نشــان  تحقیــق  ایــن  نتایــج 
الگودهــی ماهــر و خودالگودهــی به صــورت برابــر در یادگیــری 
تعــادل پویــای شــرکت کنندگان مبتــدی غیرورزشــکار اســتفاده 
کــرد. زیــرا الگودهــی ماهــر بــه ایــن خاطــر کــه نمایــش دقیقــی از 
مهــارت را ارائــه می      کنــد، یــک اســاس خــوب بــرای تولیــد حرکــت 
ــی خطــای  ــرای ارزیاب ــز ب ــی نی ــی     آورد )42( و خودالگوده ــم م فراه
حرکــت و درگیــر شــدن در فرآینــد حــل مســأله، اهمیــت ویــژه     ای 
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ــه بازخــورد هنــگام مشــاهده  ــه نظــر می     رســد کــه ارائ دارد )43(. ب
اجــرای خــود، اثــری بهینــه و برابــر بــا مشــاهده الگــوی ماهــر      دارد؛ 
اگرچــه، اهمیــت ســطح تبحــر الگــو و مشــاهده     کننده بــرای کســب 
مزیت     هــای یادگیــری مشــاهده     ای و اســتفاده از الگوهــای      ترکیبــی، 

ــرار بگیــرد. ــد مــورد توجــه مربیــان ق بای

مالحمالحظاتاخالقیظاتاخالقی
حامی مالیحامی مالی

ایــن تحقیــق هیچ گونــه کمــک مالــی از ســازمان های تامیــن مالــی 
در بخش هــای عمومــی، تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگانمشارکت نویسندگان

عصمــت کرمــی: ایــده و طراحــی پژوهــش، جمــع آوری داده، تهیــه 
ــته ــس دست     نوش پیش     نوی

زهرا افاضلی: تهیه پیش نویس و ویرایش دست نوشته
ــی  ــد نهای ــج و تایی ــتی: تحلیــل داده، تفســیر نتای ــه دوس معصوم

دست نوشــته

تعارض منافعتعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی

پژوهــش،  ایــن  شــرکت     کنندگان  از  نویســندگان  بدین وســیله 
می     کننــد.  سپاســگزاری 

کرمی و همکاران
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