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 چكيده
 نمايش ويدئويي فرد ماهر بر يادگيري مهارت سرويس  خودالگودهي وحاضر با هدف مقايسة تاثير دو روش تحقيق

 سال بودند كه سابقة بازي واليبال نداشتند و پس 12-14 نفر از دانش آموزان مبتدي پسر 30آزمودني ها . واليبال انجام شد
مالك را و شيوة اجراي خود در تكليف )  نفر15(گروه خودالگودهي . از انجام پيش آزمون به دو گروه همسان تقسيم شدند

هر دو . كردند  از طريق فيلم ويدئويي تماشا ميراجراي مهارت را توسط يك فرد ماه)  نفر15(گروه نمايش ويدئويي فرد ماهر 
در پايان جلسة دوازدهم آزمون .  جلسه بود3 هفته، هر هفته 4مدت دوره . گروه آموزش كالمي نيز دريافت مي كردند

سطح .  مستقل استفاده شدt همبسته و tبراي تحليل داده ها از آزمون ها . ري به عمل آمده روز بعد آزمون يادداداكتساب و 
نتايج نشان داد كه هر دو گروه در اكتساب و يادداري مهارت مالك پيشرفت .  نيز در نظر گرفته شد05/0معني داري آلفاي 
ان ندادند، اما در يادداري تكليف ، گروه نمايش دو گروه تفاوت معني داري در آزمون اكتساب با هم نش. معني داري داشتند

به نظر مي رسد نمايش ويدئويي فرد ماهر به يادگيري . ويدئويي فرد ماهر برتري معني داري بر گروه خودالگودهي داشت
  .بهتر در سرويس واليبال منجر مي شود 

  
  واژه هاي كليدي

  .  واليبالخودالگودهي ، نمايش ويدئويي ، اكتساب و يادداري و آزمون
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  مقدمه

  يكي از . سلط يافتن بر اجزاي مهارت در هر رشتة ورزشي براي موفقيت طوالني مدت در آن ورزش ضروري استت
يا يادگيري  1 كه اغلب توسط معلمان و مربيان به كار مي رود تا يادگيري مهارت ورزشي را تسهيل كند، الگودهيييشيوه ها

و يادگيري مهارت ) 2(است ... ؤثرترين ابزارهاي انتقال اطالعات، افكار، الگوهاي حركتي و كه يكي از م) 12( است 2مشاهده اي
، در » 3يك تصوير ارزش هزاران كلمه را دارد«در واقع، كاربرد ضرب المثل ). 28، 12، 1(هاي ورزشي را تسهيل مي كند 

  ). 35(آموزش مهارت هاي ورزشي نمود آشكارتري دارد 

 است كه از طريق آن يادگيرنده خود را در اجراي موفقيت آميز رفتار در فيلم 4گودهي، خودالگودهييك شكل ويژه از ال
و به عنوان ابزاري مفيد و مؤثر در افزايش عملكرد در برنامه هاي آموزشي و درماني در انواع ) 17(ويدئويي مشاهده مي كند 

  ). 17، 12، 10(گوناگون مهارت هاي ورزشي كاربرد دارد 

يش مهارت به يادگيرندگان اجازه مي دهد تا به طور ديداري، توضيح كالمي تكليف حركتي و اطالعات به دست آمدة نما
  وقتي فردي مدلي را مشاهده ) . 35(حاصل از نشانه هاي معتبر تكليف را براي اجراي موفقيت آميز اجرا به هم ربط دهند 

  ). 38( فضايي و زماني مهارت فرا گرفته مي شود مي كند، الگوي مهارت با تمركز توجه بر ويژگي هاي

يي اصالح خطا، عملكرد بهتر، انتقال انابه افزايش توعنوان شده است كه ديدن حركات يك فرد و يادگيري مشاهده اي، 
). 35، 13(اطالعات مرتبط، تقويت يادآوري، افزايش اعتماد به نفس، افزايش انگيزش و غلبه بر اضطراب منجر مي شود 

). 2(ژوهشگران دريافته اند كه يادگيري برخي از رفتارهاي پيچيده تنها از راه ياري جستن از مدل سازي امكان پذير است پ
  ). 34(همچنين بسياري از يادگيري هاي كودكان از طريق سرمشق گيري و مشاهدة رفتار بزرگساالن صورت مي پذيرد 

 مؤثر ياددهي است، زيرا اعمالي كه بيان آنها به صورت كالمي  بيان كردند كه الگودهي روش5 )1992(پوالك و لي 
  ). 27(مشكل است، اغلب به صورت ديداري نمايش داده مي شوند 

                                                            
1 - Modeling  
2 - Observational learning  
3 - A picture is worth a thousand words 
4 - Self-modeling 
5 - Pollock & Lee  



  مقايسة اثر دو روش خودالگودهی و نمايش ويدئويی مدل ماهر بر اکتساب و يادگيری مهارت سرويس واليبال

 

٦٣

در تحقيقي در مورد بررسي تاثير سطح تبحر الگو بر اكتساب، يادداري و انتقال يك مهارت حركتي، ) 1383(عرب عامري 
  مينتون استفاده از الگوي ماهر و الگوي در حال يادگيري به يادگيري منجر نشان داد كه براي يادگيري سرويس بلند بد

نيز گزارش داد كه براي يادگيري سرويس سادة واليبال، مشاهدة الگوي ماهر بهتر از مشاهدة ) 1380(حاتمي ). 6(مي شود 
  ). 3(الگوي در حال يادگيري است 

 روش نمايش فرد ماهر و خودالگودهي بر يادگيري مهارت هاي در بررسي تاثير دو) 2002 (1زتو تزتزيس و ورناداكيس
اما باوردي، لوري و ). 38(ست و سرويس واليبال به اين نتيجه رسيدند كه گروه نمايش فرد ماهر در آزمون يادداري بهتر بودند 

وش خودالگودهي در تحقيق بر روي شانزده ژيمناست در مهارت خرك حلقه، به اين نتيجه رسيدند كه ر) 2006 (2چولت
نيز به نتايج مشابهي دست يافتند كه روش خودالگودهي از روي در حال ) 1999 (3استارك و مكوال). 12(مؤثرتر است 

در بررسي اثر خود الگودهي بر شكل اجراي ) 2005 (4باربي و ديگران). 33(يادگيري بر يادگيري مهارت شنا مؤثرتر است 
) 2007(5با اين حال، بارزوكا و ديگران) . 11( مقايسه با گروه كنترل مشاهده نكردند پرش اسكيت هيچ تفاوت معني داري در

 ). 10(با بررسي الگوي ماهر و خودالگودهي بر اكتساب مهارت واليبال، تفاوتي بين گروه ها مشاهده نكردند 

ش مهارت گي هاي يادگيرنده، ويژگي هاي مدل، نوع تكليف و روش هاي نماياثربخشي الگودهي با ويژ
، نشان داد كه افراد ماهر )29(در تحقيقات چندي كه در آن از بازخورد ويدئويي استفاده شد ). 37(مرتبط است 

سود بيشتري از نمايش مهارت مي برند و افراد مبتدي زماني سود مي برند كه بازخورد ويدئويي با نشانه هاي 
دريافتند كه مشاهدة فردي كه يك ) 1976 (6و بورويتزمارتينز . كالمي مرتبط با مهارت هاي ويژه همراه باشد

ليرج و ). 22(مهارت را فرا مي گيرد، بيشتر از مشاهدة يك مدل صحيح يا غيرصحيح به يادگيري منجر مي شود 
اين يافته ها را زير سؤال بردند و تاكيد كردند كه استفاده از مدل هاي آشنا ممكن است نتايج  عموميت 7فيلتز

                                                            
1 - Zetou E, Tzetzis G, Vemadakis   
2 - Baudry L, Leroy D, Chollet D  
3 - Stark & McCullagh   
4 - Barbi et al   
5 - Barzouka et al  
6 - Martens & Burwitz  
7 - Lirgg & Feitz  
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گزارش دادند كه استفاده از مدل ماهر نسبت به مدل ) 1986 (1آدامز و مكوال). 21( به وجود آورد غيرمتعارفي
 ). 25، 8(غيرماهر بهتر است 

اگر مهارتي كه قرار است ياد داده شود، به انطباق دائمي با شرايط بيروني نياز دريافت ) 1975 (2پولتون
ت به زماني كه تكليف با طراحي ثابت حركت باشد، توجه داشته باشد، مشاهده گر به اطالعات متفاوتي نسب

همچنين اگر مهارت ها رمزگرداني فضايي بسيار پيچيده داشته باشند، نمايش، بهترين روش ). 26(خواهد كرد 
دريافتند كه الگودهي همراه با نشانه هاي كالمي به كودكان كمك ) 1987 (3ويس و كلينت). 13(يادگيري است 
 5و مگيل) 1997 (4رز). 35(طور انتخابي بر اجزاي مهم تكليف توجه كنند و آنها را به ياد آورند مي كند تا به 

تاكيد كردند كه يادگيرندگان براي آشنايي با نمايش ويدئويي نياز به زمان دارند تا يادبگيرند چگونه ) 1993(
ت بايد دست كم پنج هفته ارائه شود تا آنها پيشنهاد دادند كه نمايش مهار. مفيدترين اطالعات را استخراج كنند

  ). 30، 7(موثر واقع شود 

اگر چه اغلب پذيرفته شده كه الگودهي روش مؤثر آموزش در بيشتر رشته هاي ورزشي است، اما در زمينة 
واليبال در داخل كشور تحقيقات   نوع و روش اختالف نظر وجود دارد و در مورد اثربخشي آن در رشتة ورزشي

ازاين رو، دسترسي به اطالعات و نتايج تحقيق حاضر مربيان و معلمان تربيت بدني را . نجام شده استمعدودي ا
  . در آموزش مهارت سرويس واليبال و مهارت هاي ورزشي مشابه ياري مي كند

  

  روش تحقيق 

هرستان جامعة آماري تحقيق را كلية دانش آموزان مقطع راهنمايي ش. اين تحقيق از نوع نيمه تجربي است
طرح تحقيق، شامل پيش .  تشكيل مي دهند كه به طور تصادفي انتخاب شدند85-86شيراز در سال تحصيلي 

                                                            
1 - Adams & McCullagh   
2 - Poulton   
3 - Weiss & Klint  
4 - Rose   
5 - Magill   
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)  نفر15(و نمايش ويدئويي فرد ماهر )  نفر15(آزمون، آزمون اكتساب و آزمون يادداري با دو گروه خودالگودهي 
  . است

  شركت كنندگان 

 ساله از جامعة آماري مذكور بودند كه سابقة بازي واليبال 14 تا 12ت پسر  نفر از دانش آموزان تندرس30آزمودني ها 
آزمودني ها بر اساس نمرة پيش آزمون در . شركت كنندگان با رضايت خود و والدين در اين تحقيق شركت كردند. نداشتند

  . يكي از دو گروه خودالگودهي يا نمايش ويدئويي فرد ماهر قرارگرفتند

  العات ابزار گردآوري اط

، ابزار اصلي پژوهش است كه براي اندازه گيري صحت و دقت اجراي مهارت )1984 (1ايفردآزمون سرويس واليبال 
از اين آزمون . سبه شداسرويس واليبال استفاده مي شود و توسط آن امتياز اجرا در مراحل پيش آزمون، اكتساب و يادداري مح

. دارد)  درصد80(سرويس واليبال استفاده مي شود و روايي و پايايي قابل قبولي براي اندازه گيري صحت و دقت اجراي مهارت 
   در آن عالمت گذاري4 تا 1بر اساس دستورالعمل آزمون، يك نيمة زمين واليبال به چهار منطقه تقسيم شده و امتيازهاي 

  ). 1شكل ( مي شود 

 

  
  )9(آزمون سرويس واليبال ايفرد . 1شكل 

                                                            
1 - AAHPRED Volleyball Serve Test  
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نجام مي شد كه به هر آزمودني اجازة زدن ده سرويس داده شد و كل امتيازهاي كسب شده از ده آزمون بدين صورت ا
توپ هايي كه به  خارج از زمين يا به تور برخورد مي كرد، عالوه بر . سرويس جمع شده و به عنوان امتياز وي محسوب مي شد
پ هايي كه روي خط فرود مي آيد، به منطقه اي تعلق در ضمن تو. از دست دادن امتياز، يك نوبت از ده نوبت كاسته مي شد

  ). 9(دارد كه داراي بيشترين امتياز است 

  . شايان ذكر است كه سرويس واليبال انواع مختلفي دارد كه در اين تحقيق سرويس تنيسي واليبال مد نظر است

  روش اجرا 

كه چگونه مهارت سرويس تنيسي واليبال را انجام ، تمام شركت كنندگان آموزش هاي كالمي يكساني در مورد اينابتدادر 
پيش آزمون در آخر جلسة .  دقيقه به تمرين پرداختند60در ادامه همگي به مدت . دهند، توسط پژوهشگر دريافت كردند

و آموزش مقدماتي سرويس واليبال از آنها به عمل آمد و آنها بر اساس نمره هاي كسب شده، به دو گروه همسان تقسيم شدند 
  . قرار گرفتند)  نفر15(يا نمايش ويدئويي فرد ماهر )  نفر 15(در يكي از دو گروه خودالگودهي 

ا به ر اينچ سامسونگ مي ايستادند و عملكرد فرد ماهر 29 متري و جلوي تلويزيون 2گروه نمايش ويدئويي در فاصلة 
 15مي كردند و بعد از نمايش مهارت، هر آزمودني اهده در شروع تمرين مش)  مرتبه از پهلو4 مرتبه از جلو و 4( دقيقه 2مدت 

 دقيقه همراه 2كوشش اكتساب مهارت انجام مي دادند و بعد از گذشت چهل دقيقه، دوباره همان نمايش ويدئويي را به مدت 
اليست نخبة مدل هاي ماهر، دو واليب.  كوشش ديگر را تمرين مي كردند 15با نشانه هاي كالمي يكسان دريافت و در ادامه 

همزمان . مرد شاغل در ليگ برتر باشگاه هاي ايران بودند كه مهارت سرويس واليبال را از پهلو و از جلو نمايش مي دادند
پژوهشگر نشانه هاي آموزشي كالمي دربارة چند عامل مهم مهارت مانند وضعيت پاها، بدن، دست ها و نقطه اي كه با توپ 

 12تمرين به مدت . را كه آنها بايد مد نظر قرار مي دادند، ارائه مي داد...  توپ با دست و تماس پيدا مي كنند، لحظة تماس
  . در چهار هفته ادامه يافت)  جلسه3هر هفته (جلسه 

 از MD9000در گروه خودالگودهي اجراي تك تك آزمودني ها با استفاده از دو دوربين فيلمبرداري پاناسونيك مدل 
 2آنها حركات و اجراي فيلمبرداري شدة خودشان را به مدت .  درجه و از جلو ضبط مي شد45اي فاصلة شش متري در زواي

همزمان پژوهشگر .  اينچ سامسونگ تماشا مي كردند29 متري و از جلوي تلويزيون رنگي 2دقيقه در ابتداي تمرين از فاصلة 
ب مهارت انجام مي دادند دوباره از اجراي آنها  كوشش اكتسا15نشانه هاي آموزشي كالمي به آنها ارائه مي داد و سپس 
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 كوشش ديگر 15در ادامه . فيلمبرداري مي شد و دوباره حركات خود را تماشا و نكات مهم آموزشي كالمي دريافت مي كردند
 يادداري به عمل آمد و ده روز بعد نيز آزمون) آزمون اكتساب(در پايان جلسة دوازدهم بالفاصله پس آزمون . انجام مي دادند

  . گرفته شد

  روش هاي آماري

 اسميرنوف براي مشخص كردن فرض طبيعي بودن نمره هاي –براي تجزيه و تحليل داده ها ابتدا از آزمون كلموگروف 
 tنمونه ها استفاده شد كه نشان داد توزيع داده ها طبيعي است و آزمون لوين براي تجانس واريانس ها و در ادامه از آزمون 

ل پيش حبراي مقايسة ميانگين امتيازهاي تكليف درون گروهي در مرا همبسته tاز  آزمون .  مستقل استفاده شدt همبسته و
مورد بررسي در مراحل اكتساب و يادداري از براي مقايسة دو گروه .  يادداري استفاده شد– اكتساب و پيش آزمون –آزمون 
سطح معني داري آزمون ها .  انجام شد 11 سري SPSSسط نرم افزار تمامي عمليات آماري تو.  مستقل استفاده شدtآزمون 

  .  در نظر گرفته شد01/0

  يافته های تحقيق نتايج و 

  .، ميانگين امتيازهاي كسب شده توسط گروه هاي مورد بررسي را در مراحل مختلف پژوهش نشان مي دهد 2شكل 
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ودني هاي گروه خودالگودهي و نمايش ويدئويي مدل ماهر آزم) سرويس واليبال(ميانگين اجراي مهارت مالك . 2شكل 

  در مراحل پيش آزمون، اكتساب و يادداري
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آزمودني هاي گروه خودالگودهي و گروه نمايش ) سرويس واليبال(ميانگين اجراي مهارت مالك . 1جدول 
  ويدئويي فرد ماهر در مراحل پيش آزمون و آزمون اكتساب

  امتياز تكليف
  اكتساب  پيش آزمون

  همبسته  t آزمون
  گروه ها

انحراف   ميانگين  انحراف معيار  ميانگين
  معيار

درجة 
 tمقدار  آزادي

  مقدار 
  معني داري

  001/0  -107/19  14  92/4  93/23  75/4  6/5  خودالگودهي 
  001/0  -235/13  14  73/4  22  67/4  46/5  مدل ماهر

  
ش خودالگودهي به طور معني داري بر اكتساب ، تمرينات به رو1با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

 جلسه اي خودالگودهي با توجه به ميانگين 12برنامة تمريني ). >P 1/0(مهارت سرويس واليبال تاثير دارد 
. پس آزمون موجب پيشرفت در اكتساب مهارت شده است) 93/23(پيش آزمون نسبت به ميانگين ) 60/5(

دئويي مدل ماهر به طور معني داري بر اكتساب مهارت سرويس واليبال همين طور، تمرينات به روش نمايش وي
 جلسه اي نمايش ويدئويي مدل ماهر با توجه به ميانگين پيش آزمون 12برنامة تمريني ) . >P 1/0(تاثير دارد 

  . موجب پيشرفت در اكتساب مهارت شده است) 22(نسبت به ميانگين پس آزمون ) 46/5(
  

آزمودني هاي گروه خودالگودهي و گروه نمايش ) سرويس واليبال(اي مهارت مالك ميانگين اجر. 2جدول 
  ويدئويي فرد ماهر در مراحل پيش آزمون و آزمون يادداري

  امتياز تكليف
  اكتساب  پيش آزمون

  همبسته  t آزمون
  گروه ها

درجة   انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين
 tمقدار  آزادي

مقدار 
  يمعني دار

  001/0  -033/14  14  30/4  26/16  75/4  6/5  خودالگودهي 
  001/0  -899/10  14  80/5  40/22  67/4  46/5  مدل ماهر

  
 نشان مي دهد كه تمرينات به روش خودالگودهي به طور معني داري بر يادداري مهارت سرويس 2جدول 

) 60/5(ا توجه به ميانگين پيش آزمون  جلسه اي خودالگودهي ب12برنامة تمريني ). >P 1/0(واليبال تاثير دارد 
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همين طور، تمرينات به روش . موجب پيشرفت يادداري مهارت شده است) 26/16(نسبت به ميانگين پس آزمون 
برنامة ). >P 1/0(نمايش ويدئويي مدل ماهر به طور معني داري بر يادداري مهارت سرويس واليبال تاثير دارد 

نسبت به ميانگين  پس آزمون ) 46/5(با توجه به ميانگين پيش آزمون  جلسه اي خودالگودهي 12تمريني 
  . موجب پيشرفت در يادداري مهارت شده است) 40/22(

  
آزمودني هاي گروه خودالگودهي و  نمايش ) سرويس واليبال(مقايسة ميانگين اجراي مهارت مالك . 3جدول 

  آزمون يادداريويدئويي مدل ماهر در مراحل پيش آزمون و آزمون اكتساب و 
  امتياز تكليف

  مدل ماهر  خودالگودهي 
  مستقل  t آزمون

  امراحل 
درجة   انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

 tمقدار  آزادي
مقدار 

  معني داري
      28  67/4  46/5  75/4  6/5  پيش آزمون 

  282/0  -096/1  28  73/4  22  92/4  93/23  اكتساب 
  003/0  288/3  28  80/5  40/22  30/4  26/16  يادداري 

  
 آزمودني هاي گروه خودالگودهي و نمايش ويدئويي مدل ماهر را از نظر ميانگين امتيازهاي 3در جدول 

با توجه به ميانگين نمره هاي . تكليف در مراحل پيش آزمون، آزمون اكتساب و آزمون يادداري مقايسه شده است
، تفاوت معني داري )22(و گروه نمايش ويدئويي مدل ماهر )  92/23(آزمون اكتساب دو گروه خودالگودهي 

)05/0 P< (درآزمون . اگر چه گروه خودالگودهي نمره هاي بهتري را كسب كردند. بين دو گروه مشاهده نشد
اين مطلب با توجه به ميانگين نمره هاي . بين گروه ها مشاهده شد) >P 05/0(يادداري تفاوت معني داري 

در آزمون ) 26/16(در مقايسه با گروه خودالگودهي ) 40/22(نمايش ويدئويي مدل ماهر باالتري كه گروه 
  . ازاين رو تمرينات به روش نمايش ويدئويي مدل ماهر مؤثرتر است. يĤدداري به دست آوردند، است
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  بحث و نتيجه گيری 

ماهر و خودالگودهي، هدف اصلي تحقيق اين بود كه مشخص كند كدام يك از دو روش نمايش ويدئويي فرد 
تحليل هاي آماري از جنبه هاي مختلف بر روي . يادگيري بهتري را در مهارت سرويس واليبال به وجود مي آورد

شدند و نتايج تحليل درون گروهي ابتدا دو گروه به صورت جدا از يكديگر تجزيه و تحليل . داده ها انجام شد
 جلسه شركت فعال در تمرينات به طور معني داري اكتساب و 12نشان داد كه اجراي هر دو گروه بعد از 

  . به عبارت ديگر ، هر دو گروه از پيش آزمون تا پس آزمون پيشرفت داشتند. يادداري مهارت را بهبود بخشيد

نمره هاي بين دو گروه پرداخت، نشان داد كه در آزمون اكتساب ن زماني كه تحليل آماري به مقايسة ميانگي
 خودالگودهي نمره هاي بهتري را كسب تفاوت معني داري بين دو گروه وجود ندارد، اگر چه، گروه) پس آزمون(

كردند، اما شركت كنندگاني كه نمايش ويدئويي فرد ماهر را مشاهده مي كردند، نسبت به گروه خودالگودهي كه 
كات و اجراي خودشان را تماشا مي كردند، اجراي  بهتري داشتند و نمره هاي بهتري در آزمون يادداري حر

  . بدست آوردند و اين تفاوت معني دار بود

در واقع يافته هاي اين تحقيق با نظريه هاي يادگيري اجتماعي كه  توسط باندورا ارائه شد و پايه گذار 
الگودهي، يكي از . مطابقت دارد) 38، 35، 30، 13، 2(يري حركتي بوده است بسياري از تحقيقات در حيطة يادگ

بيشتر تحقيقات در مورد الگودهي توسط . راه هاي رايج فراهم كردن اطالعات در مورد فن اجراي مهارت است
ن بر اساس اين نظريه، يادگيري مشاهده اي اغلب فعاليتي به عنوا. نظرية شناختي باندورا هدايت شده است

در طول اين نوع يادگيري، فراگير نمايش شناختي از مهارت را به وجود مي آورد و از آن . پردازش اطالعات است
استفاده مي كند تا توليد حركت را تنظيم كند و به عنوان معيار درستي حركت، براي پي بردن به خطا در انجام 

  ). 14(مهارت مورد استفاده قرار گيرد 

كند و فوايد آن در توليد الگودهي حركتي  اند كه الگودهي اكتساب مهارت را تسهيل مي تحقيقات نشان داده
هاي اين تحقيق با يافته هاي قبلي در اين مورد  يافته). 24، 7(به ويژه در مراحل اولية يادگيري مشهود  است 

اكي يا نمايش دهد كه مشاهدة اجراي مهارت حركتي، نه تنها موجب نمايش ادر مطابقت دارد و نشان مي
شود و اين نمايش بعدها به عنوان مرجعي براي كمك به او دراجراي مهارت مورد  شناختي مهارت در فراگير مي
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شود و  ، بلكه چگونگي نمايش نيز عامل مهمي در فرايند آموزشي محسوب مي)14 ، 13(گيرد  استفاده قرار مي
  . گذاردگر تاثير ب ممكن است بخش يا جزء شناختي مهارت مشاهده

آنان اعالم كردند . نيز به نتايج مشابهي دست يافتند) 2002 (1زتوو، تزتزيس و ورناداكيس ) 1383(حاتمي 
اين ). 38، 3(كه نمايش مهارت فرد ماهر به طور معني داري موجب پيشرفت اجرا در آزمون يادداري مي شود 

ه آزمودني ها مي خواستند همانند فرد ماهر تكليف مسئله شايد به دليل استاندارد باالتر عملكرد فرد ماهر بود ك
  ). 38(را انجام دهند، اما در گروه خودالگودهي چنين هدفي وجود نداشت تا به آزمودني ها انگيزه دهد 

نتيجه اي بر خالف اين گرفتند و بيان داشتند ) 2006(و بودري لروي و چولست ) 1999(استارك و مكوال 
و باربي و ) 2007(بارزوكا و ديگران ). 33، 12( بهتري درآزمون يادداري داشتند كه گروه خودالگودهي اجراي

يكي از عوامل مهم در زمينة ). 10(تفاوتي بين خودالگودهي و نمايش ويدئويي نيافتند ) 2005(ديگران 
رت هاي خودالگودهي طبقه بندي مهارت هاست، احتماالً خودالگودهي براي مهارت هاي مداوم در مقايسه با مها

براي مثال محققاني كه شنا را كه يك مهارت مداوم است، به عنوان يك تكليف حركتي . تنها سودمندتر است
، دريافته اند كه  خودالگودهي اجراي مهارت ها را تسهيل مي كند، ولي تحقيقات )33، 17، 11(بررسي كرده اند 

و تحقيق حاضر تاثير ) 11(پرش اسكيت ) 38، 10(بر روي مهارت هاي مجرد مانند شكل و سرويس واليبال 
شايد هم استفاده از خودالگودهي براي شركت كنندگان بزرگسال يا ورزشكاران ماهر مفيدتر . معني داري نيافتند

و براي اجراي بهتر، مشتاق ترند و مي توانند خطايشان را ) 11(است، زيرا آنها درك بهتر و انگيزة بيشتري دارند 
  ). 38(يح كنند، درحالي كه افراد مبتدي به سختي قادر به تشخيص خطا هستند تشخيص دهند و تصح

از ديدگاه فرايند اطالعاتي، شيوة نمايش صحيح مدل به نظر مزيت هاي بالقوه اي با توجه به شرايط يادگيري 
رايند حل تاكيد كردند كه فراگيري مهارت حركتي، يك ف) 1975 (3و اشميت) 1971 (2آدامز. به وجود مي آورد 

 ). 8، 1(مسئله است و مدل هاي يادگيري مشاهده گر را به طور فعال در فرايند حل مسئله درگير مي كند 

                                                            
1 - Zetou, Tezetzis & Verdakis 
2 - Adams  
3 - Schmidt  



  ۱۳۸۸تابستان , ۱ورزشی، شمارة _ نشرية رشد و يادگيری حرکتی                                                               

 

٧٢

پرسش عملي در اين تحقيق اين بود كه الگودهي، ابزار كارامد آموزشي است و هدف آن درك اين مطلب بود كه چگونه 
ي تاثير مي گذارد، به ويژه اينكه چگونه مشاهدة الگوي ماهر از الگوي يير رفتار حركتانواع مختلفي از مشاهدة الگو بر روي تغ

، مدل ماهر اختصاصات )1994 1هربرت و الندرين، الندرز(به اعتقاد برخي محققان . نوع ديگر يعني خودالگودهي متفاوت است
مي كند كه اجراي مطلوب و مورد ايده آل مهارت حركتي را به نمايش مي گذارد و بدين وسيله براي نوآموز فرصتي را فراهم 

، استدالل نظري براي استفاده از الگوي ماهر را فراهم ساخت و )1961 (2شفيلد). 18(عالقة خود را مشاهده كند و بياموزد 
  تصور . اظهار داشت كه با مشاهدة يك مدل نسخه اي ادراكي از عمل الگو در حافظة مشاهده كننده نمايش داده مي شود

را كه در  حال انجام است با اين نتيجه ادراكي به عنوان مرجعي آن را مقايسه و اصالح ) اجرايي(شاهده گر عملي مي شود كه م
در واقع مشاهده گر در تالش هاي اولية خود در اجراي مهارت آن راهبردها را تقليد مي كند، به عبارتي كيفيت اجرا . مي كند

 احتماالً خودباوري آزمودني هايي كه مدل ماهر را تماشا مي). 32(شود  ميپس از مشاهدة نمايش به كيفيت نمايش مربوط 
  ). 38(كردند، پيشرفت كرد و مهارت را بهتر از گروه خودالگودهي انجام دادند 

به نظر مي رسد در اين تحقيق افرادي كه اجراي كامل مهارت را كه توسط فرد ماهر انجام مي شد مشاهده كردند، نسبت 
احتمال دارد اجراي كامل بر .  اجراي خودشان را تماشا مي كردند، عالقة بيشتري به يادگيري مهارت نشان داندبه گروهي كه

نوآموزان تاثير مي گذارد تا مهارت جديد را ياد بگيرند، زيرا اين روش اطالعات دقيق تري را به آنها مي داد يا اينكه اجراي 
مي كرد و آنها را بر مي انگيخت تا مهارت را تقليد كنند و به سمت اجراي بهتر ورزشكاران نخبه توجه بيشتر بچه ها را جلب 

  . تشويق شوند

نشانه هاي كالمي، فراگيران را ياري . عوامل مهمي كه احتماالً در تركيب با مدل اثر مي گذارد، نشانه هاي كالمي است
نندگان در گروه خودالگودهي نمي توانستند توجه خود شركت ك. مي كند تا توجه بيشتري را بر اجراي مهارتشان داشته باشند

را هم روي تصحيح خطايشان و هم بهبود اجرايشان در همان زمان كه مجبور بودند عناصر خوب اجرايشان را حفظ كنند، 
ود داشته متمركز كنند يا زماني كه به تمرين باز مي گشتند، آنها را به ياد نمي آوردند، اگر بيش از يك منبع اطالعاتي وج

  ). 38(باشد، تمركز توجه اجراي كامل را تضعيف مي كند 

                                                            
1 - Herbert, Landin & Landers  
2 - Sheffield  
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 1نيول و اسكولي. از طرف ديگر، مهارت سرويس براي شركت كنندگان جديد بود و به هماهنگي اعضاي بدن نياز داشت
تاكيد كردند كه نمايش يك فرد ماهر ممكن است اطالعاتي را فراهم كند كه ) 1988(2و وايتينگ ) 1986(

اين اطالعات ). 38، 31(رفت هماهنگي مناسب الگوهاي حركتي اعضاي بدن در انجام مهارت را تسهيل كند پيش
هوجز، چووا و ). 38(مي تواند پيشرفت در هماهنگي را تسهيل كند و شايد اين كليد رمز نمايش ديداري است 
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