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Abstract
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 purpose, 48 female students with mean age of (25.5 ± 3.25) years were randomly 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 improvement 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.
Ke y wo r ds : Self-Modeling, Skilled Model, Observational Learning.
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حاضــر مقایســه اثــر الگودهــی مجــزا و ترکیبــی بــر یادگیــری تعــادل پویــا زنــان جــوان غیــر
ورزشــکار بــود .بدیــن منظــور  48دانشــجوی زن بــا میانگیــن ســن ( 25/2 )± 3/25ســال،

بهصــورت تصادفــی در  4گــروه (هــر گــروه  12نفــر) الگــوی ماهــر ،خــود الگودهــی ،الگــوی
ترکیبــی (خــود الگودهــی  +الگــوی ماهــر) و گــروه کنتــرل (تمریــن بدنــی بــدون الگــو)

تقســیم شــدند .در مرحلــه اکتســاب ،هــر یــک از شــرکتکنندهها  10کوشــش  30ثانیــهای
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،
دقیقــ ًا قبــل از همــان کوشــشها فیلــم اجــرای قبلــی (کوشــشهای فــرد) خــود را همــراه

بــا دریافــت بازخــورد تماشــا کــرد و گــروه الگــوی ترکیبــی قبــل از اجــرای کوشــشهای

زوج ،یــک فیلــم از اجــرای قبلــی خــود و ســپس فیلــم الگــوی ماهــر را تماشــا کــرد؛ گــروه

کنتــرل نیــز فقــط بــه تمریــن بدنــی  10کوشــش پرداخــت .آزمــون یــادداری بعــد از 24

ســاعت گرفتــه شــد .نتایــج تحلیــل واریانــس مرکــب  10*4در مرحلــه اکتســاب نشــان داد
تمــام گروههــا بهبــود معنــیداری را در زمــان تعــادل داشــتند ( .)P>0/05همچنیــن نتایــج

تحلیــل واریانــس یکطرفــه در آزمــون یــادداری نشــان داد تعــادل پویــا در گــروه الگــوی

ماهــر نســبت بــه الگــوی ترکیبــی و کنتــرل بــه شــکل معنـیداری بیشــتر اســت ()P>0/001؛
امــا بیــن الگــوی ماهــر و خودالگودهــی ،تفــاوت معن ـیداری مشــاهده نشــد؛ بنابرایــن بــه
نظــر میرســد میتــوان از روشهــای الگودهــی ماهــر و خودالگودهــی بــرای بهبــود تعــادل
پویــا میتــوان اســتفاده کــرد.

واژههای کلیدی :خودالگودهی ،الگوی ماهر ،یادگیری مشاهدهای

مقدمه

یادگیــری یــک مهــارت حرکتــی معمــوالً از طریــق تکــرار و تمریــن
بــه دســت میآیــد ( )1و بینایــی در میــان سیســتمهای حســی
نقــش برجســتهای در یادگیــری مهارتهــای حرکتــی دارد (.)2
مربیــان و تمریندهنــدگان از روشهــای مختلفــی بــرای آمــوزش
مهارتهــای حرکتــی و انتقــال اطالعــات بــه افــراد اســتفاده
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میکننــد ( .)3بــه طــور عمومــی بــاور بــر ایــن اســت کــه از طریــق
یادگیــری مشــاهدهای ،اکتســاب مهــارت حرکتــی جدیــد تســریع
مییابــد ( )4و بســیاری از مربیــان بــر نمایــش حــرکات ،بــه عنــوان
وســیلهای بــرای انتقــال اطالعــات بــه فراگیــران تاکیــد دارنــد (.)5
مشــاهده بــا ایجــاد بازنمایــی شــناختی الگــوی عمــل ،جنبههــای
کلیــدی فضایی-زمانــی را تعییــن و یادگیــری مهارتهــای حرکتــی
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را تســهیل میکنــد ( .)6اثرتمریــن مشــاهدهای در مقابــل تمریــن
بدنــی قابــل مالحظــه نیســت ولــی از بیتمرینــی بهتــر اســت ()7؛
بــا ایــن وجــود ،شــواهد بســیار قــوی و قطعــیای دربــاره شــباهت
فرایندهــای عصبــی عمــل و مشــاهده وجــود دارد (.)8
الگودهــی ،اســتفاده از نمایــش بهعنــوان ابــزار انتقــال اطالعــات
در مــورد نحــوه اجــرای یــک مهــارت تعریــف میشــود ( . )2ایــن
روش ،یــک مداخلــه رفتــاری اســت کــه مشــاهدهگر الگویــی را
کــه درگیــر رفتــار تطبیقــی بــا آن اســت را مشــاهده میکنــد (.)9
الگودهــی را آلبــرت بنــدورا 1در ســال  1977توســعه و نشــان داد کــه
مشــاهده ،فرصتــی در ایجــاد یــک بازنمایــی شــناختی بــرای عملکــرد
اولیــه مهــارت ایجــاد میکنــد و باعــث درگیــری در فرآیندهــای
شــناختی میشــود ( )10و تواناییهــای ادراکــی یادگیرنــده
را بهبــود میبخشــد ( .)11در طــول الگودهــی ،فراگیــران اعمــال
خــود یــا دیگــران را بــه عنــوان یــک الگــو مشــاهده میکننــد کــه
منابــع مهمــی از اطالعــات را فراهــم میکنــد و ســبب یادگیــری
مهارتهــای حرکتــی میشــود ( .)12در فرآینــد الگودهــی از
الگوهــای یکســان یــا مشــابه در طــی کوشــشها اســتفاده میشــود
تــا تأثیــر یادگیــری مشــاهدهای را بــه حداکثــر رســاند ( .)13در ایــن
میــان ،معلمــان و مربیــان ورزش معمــوأل در آمــوزش مهارتهــای
ورزشــی از الگــوی ماهــر یــا صحیــح اســتفاده میکننــد .بــا توجــه
بــه اینکــه مشــاهدهگر اطالعــات مربــوط بــه الگوهــای تغییرناپذیــر
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 ( .)2آدامــز ()1917
معتقــد اســت کــه الگــوی ماهــر بــه ایجــاد یــک رد ادراکــی صحیــح
کمــک میکنــد ( .)14هبــرت و الندیــن ( )15در ســال 1994
اســتدالل کردنــد کــه الگــوی ماهــر اطالعــات کمتــری را در مــورد
خطــا در پــردازش اطالعــات در اختیــار مشــاهدهگر قــرار میدهــد ؛
امــا ،مشــارکت فــرد در یادگیــری فعالیتهــای شــناختی را تســهیل
میکنــد .همچنیــن ،یــک الگــوی ماهــر میتوانــد بــرای ارائــه
بســیاری از پارامترهــای حرکتــی عمــل یــا راهبردهــای حرکتــی
مفیــد باشــد ( .)16از ســویی ،طبــق دیــدگاه پویــای الگودهــی
اســکالی و نیــوول در  ،1985تغییــرات در رفتــار حرکتــی پــس از
مشــاهده مــدل ،بــه ادراک اطالعــات نســبی حرکــت و جنبههــای
هماهنگــی (مثــل حرکــت نســبی بــدن و انــدام هــا) وابســته اســت
(.)17
یکشــکل ویــژه از الگودهــی ،خودالگودهــی اســت کــه بــه فــرد ایــن
امــکان را میدهــد تــا بــا مشــاهده خــود ،رفتارهــای موردنظــر خــود

را بهصــورت موفقیتآمیــز تقلیــد کنــد ( )18و بــه عنــوان ابــزاری
مفیــد و مؤثــر در افزایــش عملکــرد در برنامههــای آموزشــی و
درمانــی در انــواع گوناگــون مهــارت هــای ورزشــی کاربــرد دارد .ایــن
روش بــرای افزایــش عملکــرد حرکتــی ( ،)19افزایــش هماهنگــی
و کســب مهارتهــای حرکتــی جدیــد بــه کار رفتــه اســت ( )20و
پیشــنهاد شــده اســت کــه ایــن اثــر مثبــت ،بــه دلیــل درگیــر شــدن
فــرد در حــل مســئله اســت ( .)21پژوهشهــای زیــادی در زمینــه
خودالگودهــی انجــام شــده اســت؛ بــاوردی ،لــوری و چولــت ( )22در
ســال  2006در تحقیــق بــر روی شــانزده ژیمناســتیک در مهــارت
خــرک حلقــه ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه روش خودالگودهــی
موثرتــر اســت .اســتارک و مکــوال ( )23در ســال  ،1999نیــز بــه
نتایــج مشــابهی دســت یافتنــد کــه روش خودالگودهــی بــر شــکل
اجــرای پــرش اســکیت هیــچ تفــاوت معنــیداری در مقایســه
بــا گــروه کنتــرل مشــاهده نکردنــد .بــارزوکا و دیگــران ( )24در
ســال  2007و باربــی و همــکاران ( )25در 2005نیــز تفاوتــی بیــن
خودالگودهــی و نمایــش ویدئویــی نیافتنــد .بــه نظــر میرســد یکــی
از عوامــل مهــم در زمینــه اثربخشــی خودالگودهــی نــوع مهــارت
اســت؛ احتمــاال خودالگودهــی بــرای مهارتهــای مــداوم در مقایســه
بــا مهارتهــای مجــرد ســودمندتر اســت .تحقیقاتــی کــه شــنا را بــه
عنــوان یــک مهــارت مــداوم بررســی کردهانــد ( ،)18,23,25نشــان
دادنــد کــه خودالگودهــی اجــرای ایــن مهــارت را تســهیل میکنــد؛
ولــی تحقیقــات روی مهارتهــای مجــرد ماننــد ســرویس والیبــال
( )26و پــرش اســکیت ( )27اثــر معنــیداری مشــاهده نکردنــد.
اگرچــه اغلــب پذیرفتــه شــده کــه الگودهــی روش مؤثــر آمــوزش
در بیشــتر مهارتهاســت ،امــا در زمینــه نــوع و روش اختالفنظــر
وجــود دارد .تحقیقــات نشــان داده اســت کــه الگودهــی از نــوع
مبتــدی ( ،)10ماهــر ( )28و اســتفاده ترکیبــی از هــر دو الگــوی
ماهــر و مبتــدی میتوانــد بــرای یادگیــری مهارتهــای حرکتــی
موثــر باشــد و ممکــن اســت نــوع ترکیبــی آن ،منجــر بــه نتایــج
یادگیــری بهتــری نســبت بــه اســتفاده از هــر الگــو بــه صــورت
جداگانــه شــود ( .)29,30بــا ایــن وجــود تحقیقاتــی نیــز نشــان
دادنــد تفاوتــی بیــن الگوهــای مختلــف الگودهــی وجــود نــدارد
( .)31,32بــا توجــه بــه اینکــه تحقیقــات در خصــوص الگوهــای
ترکیبــی محــدود بــوده ،مطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه ضــرورت
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 بوچانــن )33( 2و ســون و
کانــگ )32( 3در پژوهشهــای اخیــر مبنــی بــر اهمیــت الگودهــی
1. Bandura
2. Buchanan
3. Son & Kang
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در عملکــرد حرکتــی و همچنیــن نتایــج متناقــض در یافتههــای
لطفــی و همــکاران ( ، )34آندریکــس و پروتئــو ،)29,30( 4رهبانفــرد
و پروتئــو ( ،)6و قوامــی و همــکاران ( )35در خصــوص مقایســه اثــر
روشهــای الگودهــی ،پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا بــه مقایســه
اثــر الگودهــی مجــزا و ترکیبــی بــر اجــرا و یادگیــری تعــادل پویــا در
زنــان جــوان غیرورزشــکار بپــردازد.

روششناسی
شرکتکنندهها
در ایــن تحقیــق نیمهتجربــی  48دانشــجوی زن ســالم غیــر ورزشــکار
در دامنــه ســنی  20تــا  30ســال بــا میانگیــن ســنی (± 3/25
 )25/2کــه بــه روش نمونهگیــری در دســترس و داوطلبانــه انتخــاب
شــدند و بهصــورت تصادفــی در  4گــروه  12نفــره الگــوی ماهــر،
خودالگودهــی ،الگــوی ترکیبــی (خودالگودهــی و ماهــر) و کنتــرل
(تمریــن بدنــی بــدون الگودهــی) قــرار گرفتنــد.

ابزار
از پرســشنامه پــا برتــری واترلــو ( )36بــرای تعییــن پــای
برتــر شــرکتکنندهها بــا اســتفاده شــد و افــراد دوســوتوان
از تحقیــق حــذف شــدند .بهعــاوه ،زمــان حفــظ تعــادل پویــای
شــرکتکنندهها بــا اســتفاده از تعــادل ســنج پویــا مــدل الفایــت
(ســاخت شــرکت دانــش ســاالر ایرانیــان مــدل  DSIابعــاد  105در
 82ســانتی متــر ،دقــت انــدازه گیــری  1درجــه جهــت اندازهگیــری
میــزان هماهنگــی عصبــی عضالنــی در حفــظ وضعیــت بــدن اســت)
اندازهگیــری شــد.

روش اجرا

پــا برتــری واترلــو تعییــن شــد؛ در مرحلــه اکتســاب ،هــر یــک از
شــرکتکنندهها  10کوشــش  30ثانیــهای انجــام دادنــد .در ایــن
مرحلــه ،گــروه الگــوی ماهــر ،قبــل از اجــرای کوشــش 10،8،6،4،2
فیلــم اجــرای یــک فــرد ماهــر را تماشــا کــرد .گــروه خودالگودهــی،
دقیقــاً قبــل از همــان کوشــشها فیلــم اجــرای قبلــی خــود در
کوشــشهای فــرد را همــراه بــا دریافــت بازخــورد در مــورد زمــان
و تعــداد انحــراف بــه راســت و چــپ مشــاهده کــرد .گــروه الگــوی
ترکیبــی قبــل از اجــرای کوشــشهای زوج یــک فیلــم از اجــرای
کوشــش قبلــی خــود و ســپس ،فیلــم الگــوی ماهــر را تماشــا کــرد.
گــروه کنتــرل فقــط بــه تمریــن بدنــی  10کوشــش پرداخــت .یــک
روز بعــد از دوره اکتســاب ،آزمــون یــادداری بــا  4کوشــش 30
ثانیــهای بــدون الگودهــی و بازخــورد گرفتــه شــد.

روش آماری
تجزیهوتحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از آزمــون شــاپیرو  -ویلــک
بــرای بررســی توزیــع طبیعــی دادههــا و تحلیــل واریانــس مرکــب
( 4گــروه) در ( 10کوشــش) در دوره اکتســاب و آزمــون تحلیــل
واریانــس یکطرفــه بــرای مقایســه گروههــا در آزمــون یــادداری و
در ســطح معنــیداری  p<0/05انجــام شــد.

نتایج
ایج
نت
نتایــج آزمــون شــاپیرو ویلــک ،طبیعــی بــودن توزیــع دادههــا را در
گروههــای مختلــف آزمایشــی مــورد تأییــد قــرار داد (.)P<0/05
نتایــج تحلیــل واریانــس مرکــب ( 4گــروه) در ( 10کوشــش) در
مرحلــه اکتســاب نشــان داد هــر ســه اثــر اصلــی کوشــش ،گــروه و
اثــر تعاملــی کوشــش*گروه معنــیدار بــود (جــدول .)1

ابتــدا پــای برتــر شــرکتکنندگان بــا اســتفاده از پرســشنامه
.4

جدول .1نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب در زمان تعادل مرحله اکتساب

منبع اثر

درجات آزادی

F

sig

مجذور اتا

کوشش

3/47

113/07

>0/001

0/72

گروه

( 44و )3

6/99

0/001

0/323

کوشش * گروه

( 396و )27

2/07

0/002

0/124

4. Andrieux, Proteau
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نســبت بــه گــروه کنتــرل ( )18/02 sو ترکیبــی ( )19/24 sبیشــتر
بــود ( ،)P>0/001امــا بیــن میانگیــن زمــان تعــادل در گــروه
خودالگودهــی ( )20/41 sو ماهــر ( )22/02 sتفــاوت معنــیداری
وجــود نداشــت ( .)P=0/053همچنیــن گــروه خودالگودهــی فقــط
نســبت بــه گــروه کنتــرل عملکــرد بهتــری در آزمــون یــادداری
نشــان داد ( .)P=0/001در ســایر مقایســهها تفــاوت معنــیداری
بیــن گروههــا مشــاهده نشــد (( )P<0/05شــکل .)1

طبــق نتایــج مقایســه زوجــی اثــر تعاملــی ،تمامــی گروههــا در
دوره اکتســاب ،بهبــود معنــیداری را در زمــان تعــادل نشــان دادنــد
( )P>0/05و تفاوتــی در کوشــش آخــر دوره اکتســاب بــا هــم
نداشــتند ( .)P<0/05نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس یکطرفــه
در مرحلــه یــادداری نشــان داد اثــر اصلــی گــروه معنــیدار بــود
( P>0/001و 44( =19/93و .)F)3نتایــج آزمــون تعقیبــی بونفرونــی
نشــان داد میانگیــن زمــان تعــادل گــروه الگودهــی ماهــر ()22/02 s

۲۵

۲۰

۲۵

۱۵

زمان تعادل ()s

۲۰

۱۰

۱۵

زمان تعادل ()s
۱۰

۵

۵

آزمون یادداری

 ۱۰یادداری
آزمون

۹

۱۰

۹۸

کنترل

۷

۸
کنترل

۷
الگوی ترکیبی

الگوی ترکیبی

۶۶

۵
خودالگودهی

خودالگودهی

۵
الگوی ماهر

۴

۳۴

۲

۳

۰
۱

۰
۲

۱

الگوی ماهر

شکل  .1میانگین زمان تعادل در گروههای آزمایشی در دورههای مختلف

بحث
هــدف از مطالعــه حاضــر ،مقایســه روشهــای الگودهــی (ماهــر،
خودالگودهــی و ترکیبــی) بــر تعــادل پویــای زنــان جــوان غیــر
ورزشــکار بــود .یافتههــای پژوهــش حاضــر در خصــوص مرحلــه
اکتســاب نشــان داد همــه گروههــا پیشــرفت معنــیداری را داشــتند.
در همیــن راســتا هاجــز و همــکاران ( )37نشــان دادنــد کــه نمایــش
مهــارت ،ادراک و اجــرای یــک حرکــت هماهنگــی جدیــد را تســهیل
میکنــد .همچنیــن گــروه کنتــرل نیــز پیشــرفت معنــیداری

نشــان داد؛ ایــن نشــان میدهــد تمریــن بدنــی حتــی بــدون
الگودهــی نیــز تأثیرگــذار اســت.
در مرحلــه یــادداری ،نتایــج پژوهــش حاضــر برتــری معنــیدار
الگــوی ماهــر نســبت بــه الگــوی ترکیبــی و کنتــرل و همچنیــن
خودالگودهــی نســبت بــه کنتــرل را در تعــادل پویــای زنــان جــوان
نشــان داد .بوچانــن ( )33در  2019گــزارش کــرد کــه مشــاهده

الگویــی کــه یــک عمــل ماهرانــه را انجــام مــی دهــد میتوانــد
یادگیــری را تقویــت کنــد کــه ایــن برتــری الگــوی ماهــر بــا مطالعــه
حاضــر همســو اســت  .همچنیــن ،نتایــج تحقیــق حاضــر بــا یافتــه

هــای ســون و کانــگ ( )32در  2020کــه نشــان دادنــد کــه توانایــی
تعــادل بــا الگودهــی میتوانــد بهبــود یابــد همســو اســت .بــه عــاوه،
نتایــج ایــن پژوهــش موافــق بــا یافتههایــی اســت کــه اثربخشــی
بهتــر مشــاهده الگودهــی ماهــر را در یادگیــری مهارتهــای
حرکتــی ســرویس والیبــال ( ،)38ســرویس و پنجــه والیبــال ()26
نشــان دادهانــد .از ســوی دیگــر ،هبــرت و لندیــن ( ،)15پیرمرادیــان
و همــکاران( )39در پژوهشهــای خــود گــزارش کردنــد کــه
روشهــای خودالگودهــی و الگــوی در حــال یادگیــری بــه یــادداری
بهتــری منجــر مــی شــود کــه تــا حــدودی بــا نتایــج یافتههــای
حاضــر ،همســو اســت .بــا ایــن وجــود ،نتایــج تحقیــق حاضــر ،بــا
یافتههــای بایــوردی 5و همــکاران ( )22و رهبانفــرد و همــکاران ()6
5. Baudry
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در تناقــض اســت .در دو تحقیــق ذکــر شــده تکليــف بیشــتر حرکتــی
بــوده  ،در صورتــی کــه در تحقیــق حاضــر ثبــات و بــی حرکتــی
اهمیــت بیشــتری داشــته اســت .بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد در
تکلیــف تعــادل پویــا ،الگــوی ترکیبــی نســبت بــه الگــوی ماهــر و
الگــوی خــود برتــری ایجــاد نمیکنــد .هــم چنیــن نتایــج آندرکــس
( )29در  2013تــا حــدودی بــا پژوهــش حاضــر در تناقض اســت؛ وی
گــزارش کــرد کــه الگودهــی ترکیبــی (مشــاهده هــر دو الگــوی ماهــر
و مبتــدی) منجــر بــه عملکــرد بهتــری نســبت بــه الگودهــی ماهــر
و مبتــدی میشــود .همچنیــن ،یافتــه پژوهــش حاضــر بــا نتایــج
پژوهشهــای مختلفــی از جملــه لطفــی و همــکاران ( )34کــه اثــر
ســه نــوع الگودهــی را بــر یادگیــری و اکتســاب مهــارت تیرانــدازی
بررســی کردنــد ،نوشآبــادی و همــکاران ( )40کــه اثــر الگودهــی
ماهــر و خودالگودهــی بــر مهــارت پرتــاب دارت بررســی کردنــد ،هــم
خوانــی نــدارد؛ علــت مطابقــت نداشــتن پژوهشهــای 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 ( )29,30کــه برتــری خاصــی ناشــی از مشــاهده
الگــوی ماهــر نســبت بــه ســایر الگوهــا مشــاهده نکردنــد ،همخوانــی
نــدارد .در ایــن پژوهــش شــرکتکنندگانی کــه الگــوی ماهــر را
مشــاهده کردنــد نســبت بــه شــرکتکنندگان گــروه خودالگودهــی
برتــری معنــیداری نشــان دادنــد؛ احتمــال دارد مشــاهده الگــوی
ماهــر توجــه شــرکتکنندگان را بیشــتر جلــب میکــرد و بــه آنهــا
انگیــزه مــیداد تــا مهــارت را تقلیــد کننــد و بــه ســمت اجــرای
بهتــر تشــویق شــوند .انگیــزه ،در مــدل یادگیــری مشــاهدهای بنــدورا
نقــش مهمــی دارد؛ تــا آنجــا کــه بــدون حضــور انگیــزش ،مراحــل
دیگــر یادگیــری شــامل توجــه ،کدگــذاری و بازنمایــی حرکــت،
6
تحتتأثیــر منفــی قــرار میگیرنــد .از طــرف دیگــر نیولــو اســکولی
( )41گــزارش کــرد کــه نمایــش الگــوی ماهــر اطالعاتــی را فراهــم
میکنــد کــه پیشــرفت در هماهنگــی را تســهیل کنــد.
اگــر چــه گــروه الگودهــی ترکیبــی ،در مرحلــه اکتســاب بهبــود
عملکــرد را نشــان داد امــا حتــی طبــق میانگینهــا ،عملکــرد
ضعیفتــری را نســبت بــه کنتــرل در دوره اکتســاب داشــت و در
یــادداری نیــز تفاوتــی بــا گــروه کنتــرل نداشــت .بــه نظــر میرســد
ســطح میــزان ظرفیــت توجــه افــراد و هــم چنیــن نــوع تکلیــف در
اســتفاده از اطالعــات الگــو مؤثــر باشــد .مشــاهده الگوهــای متفــاوت،
نیازمنــد تــاش شــناختی بیشــتر توســط فــرد بــرای تشــخیص
تفاوتهــا و راهبردهــای تکلیــف اســت و ممکــن اســت افــراد
مبتــدی توانایــی الزم بــرای ایــن تشــخیصها و البتــه بــه کارگیــری

آن در عملکــرد خــود را ،نداشــته باشــند .بنابرایــن اگــر بــه گــروه
ترکیبــی ،حیــن مشــاهده الگــوی ماهــر بازخــورد داده میشــد و
نشــانه هــای دیــداری بــرای توجــه و اصــاح چگونگــی خطاهــا ارائــه
میشــد ،میتوانســت از مزیتهــای هــر دو الگــو اســتفاده نمایــد.
در همیــن راســتا بیــان شــده اســت کــه اســتفاده از الگوهــای مشــابه
و یکســان میتوانــد تأثیــر یادگیــری مشــاهدهای را بــه حداکثــر
برســاند ( .)13همچنیــن ممکــن اســت کاهــش انگیــزه در گــروه
ترکیبــی بــه دلیــل مقایســه ســطح الگــوی ماهــر بــا الگــوی خــود
و درک عــدم توانایــی بــرای رســیدن بــه الگــوی ماهــر و همچنیــن
نبــود بازخــورد تجویــزی و نشــانه هــای دیــداری در تحلیــل الگــوی
ماهــر ایجــاد شــده باشــد؛ شــاید اســتفاده از خودالگودهــی بــرای
ورزشــکاران ماهــر مفیدتــر اســت ،زیــرا آنهــا درک بهتــر و انگیــزه
بیشــتری دارنــد ( )25و میتواننــد خطایشــان را تشــخیص و اصــاح
کننــد ،در حالــی کــه افــراد مبتــدی بــه ســختی قــادر بــه تشــخیص
خطــا هســتند ( .)26از محدودیتهــای پژوهــش حاضــر ،مــی
تــوان بــه نداشــتن پیشآزمــون در طــرح تحقیــق اشــاره کــرد .بــه
عــاوه در تحقیــق حاضــر ،گــروه الگودهــی ترکیبــی ،در مجمــوع
دو برابــر گروههــای دیگــر ،مشــاهده الگــو داشــتند (قبــل و بعــد از
کوشــشهای زوج و در مجمــوع=  10مشــاهده الگــو) .هرچنــد ایــن
موضــوع ،مزیتــی را بــرای گــروه الگودهــی ترکیبــی ایجــاد نکــرد،
امــا عــدم کنتــرل تعــداد کوشــشهای الگودهــی مــی توانــد در
پژوهشهــای آینــده مــورد توجــه قــرار بگیــرد .همچنیــن عــدم
بررســی فاکتورهــای شــناختی کــه از الگودهــی تأثیــر میپذیرنــد از
محدودیتهــای پژوهــش حاضــر بــود کــه پیشــنهاد میشــود در
تحقیقــات آینــده مــورد توجــه قــرار بگیــرد .محــدود بــودن ســنجش
عملکــرد بــر حســب متغیرهــای نتیجهگــرا (زمــان تعــادل) ،نیــز
یکــی دیگــر از محدودیــت هــای تحقیــق حاضــر اســت کــه میتــوان
در پژوهشهــای آینــده مکانیســمهای کنترلــی تکلیــف و یــا الگــوی
حرکــت را نیــز مــورد بررســی قــرار داد.
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نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه میتــوان از مزیتهــای
الگودهــی ماهــر و خودالگودهــی بهصــورت برابــر در یادگیــری
تعــادل پویــای شــرکتکنندگان مبتــدی غیرورزشــکار اســتفاده
کــرد .زیــرا الگودهــی ماهــر بــه ایــن خاطــر کــه نمایــش دقیقــی از
مهــارت را ارائــه میکنــد ،یــک اســاس خــوب بــرای تولیــد حرکــت
فراهــم مــیآورد ( )42و خودالگودهــی نیــز بــرای ارزیابــی خطــای
حرکــت و درگیــر شــدن در فرآینــد حــل مســأله ،اهمیــت ویــژهای
6. Scully, Newell
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دارد ( .)43بــه نظــر میرســد کــه ارائــه بازخــورد هنــگام مشــاهده
اجــرای خــود ،اثــری بهینــه و برابــر بــا مشــاهده الگــوی ماهــردارد؛
اگرچــه ،اهمیــت ســطح تبحــر الگــو و مشــاهدهکننده بــرای کســب
مزیتهــای یادگیــری مشــاهدهای و اســتفاده از الگوهــایترکیبــی،
بایــد مــورد توجــه مربیــان قــرار بگیــرد.
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