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اثر سه نوع متفاوت تمرینات ذهنی و مدلسازی
بر خودکارآمدی دانشجویان دختر مبتدی
طاهره باقرپور* ،رمضان جهانیان

1مربی دانشکده تربیت بدنی ،واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دامغان ،ایران
2استادیار گروه روانشناسی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران

چکیده
فرایندههای شناختی مشابهی هستند

تصویرسازی و الگوسازی ،

که با استفاده از تجربه مشاهدهای اطالعات مؤثری را بر
پژوهشهای تصویرسازی،

میکنند.برخی از 
خودکارآمدی فراهم  
برای اطمینان از تصویر سازی صحیح افراد ،الگویی از اجرای
دادهاند.بنابراین،اثرایندو
صحیحراپیشازتصویرسازینمایش 
عامل با هم تداخل یافته است .در پژوهشی هم که اثر این دو
عاملراتفکیکنمودهاست،نوعتصویرسازیکنترلنشدهاست.
بدین ترتیب ،تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثر الگوسازی،
تصویرسازیدرونیوبیرونیبرخودکارآمدیدرمهارتسرویس
با استفاده از یک
ساده والیبال
طرح تحقیق پیش آزمون ـ پس آزمون در گروههای تصادفی،
با توانایی
انجام شد 84 .دانشجوی دختر مبتدی
تصویرسازی متوسط ،به صورت تصادفی انتخاب و به چهار گروه
همسان از نظر خودکارآمدی تقسیم شدند .پرسشنامه
آزمودنیهاارائهشد.

خودکارآمدیقبلوبعدازتمرینتجربیبه
دادههای مربوط به خودکارآمدی در پیشآزمون و پس آزمون با

سنجشهای مکرر عامل

استفاده از تحلیل واریانس  8×8با 
آزمون ،آزمون تعقیبی و وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .نتایج نشان داد که به ترتیب ،خودکارآمدی گروه
الگوسازی ،تصویرسازی درونی و بیرونی در پس آزمون به طور
معناداری ،بهتر از پیش آزمون بود ( ) .0..0ولی در گروه
کنترل ،تفاوت معناداری یافت نشد (.0..0
) این یافتهها
میکنند که خودکارآمدی ،عاملی مؤثر در میزان
پیشنهاد  
یادگیری حرکتی است و اطالعاتی که فرد از طریق الگوسازی
میکند ،نسبت به تصویرسازی درونی و بیرونی بر
دریافت  
خودکارآمدیتأثیربیشتریدارد 
واژگان کلیدی :الگوسازی ،تصویرسازی درونی ،تصویرسازی
بیرونی،خودکارآمدی،مدلسازی
* نویسنده مسؤول :طاهرهباقرپور

وصول 0./8./84:



پذیرش 08/8/32:

.
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مقدمه
فیزیولوژیستهای ورزشی و پزشکان در

تحقیقات 
سالهای اخیر ،وجود ارتباطی قوی میان شیوه زندگی بی
تحرکوافزایشخطرابتالبهبیماریقلبیـعروقیوقلبی
تنفسی را به اثبات رسانده است (کالرک .)8008 ،به همین
برنامههای سازمان یافته ورزشی و آمادگی
دلیل ،بسیاری از  
جسمانی ،با هدف کاهش افراد غیر فعال در جامعه
میدهد که اکثر
بزرگساالن شکل گرفته است.شواهد نشان  
افراد در ابتدای پرداختن به یک فعالیت ورزشی از آن
میکنند (دیشمن .)8043 ،در نتیجه ،نگرش به
کنارهگیری  

برنامههای ورزشی از نظر
انگیزش و ادامه شرکت در  
خودکارآمدی یک روش بسیار سودمند است که از دیدگاه
)
اجتماعی شناختی (
حاصل شده و هر دو عامل موقعیتی و شخصی و اثر متقابل
میگیرد .خودکارآمدی که گاهی اعتماد به
آنها را در نظر  
میشود (فلتز)8003 ،؛
)  نامیده  
نفس (
میتواند تکلیفی را در
ادراک این مطلب است که فرد  
نکتههای
سطحی معین اجرا کند .این ادراک دارای  
انگیزشی است و اگر فرد اعتقاد داشته باشد که شایستگی
میتواند آن را در سطح معین
الزم را برای تکلیف دارد و  
مییابد.
اجرا کند ،انگیزش او برای اجرای تکلیف افزایش  
منابع اطالعاتی بسیاری هستند که بر سطح خودکارآمدی
میگذارند(مکآلی .)8003،
اثر 
مشاهدهای به

الگوسازی فرایندی است که برای تجربه 
میشودواطالعاتمؤثربرخودکارآمدیرافراهم
کارگرفته 
میکند.الگو سازی یا نمایش مهارت ،فرایندی ادراکی است

میکندتایکمهارتراکه
کهازطریقآنیادگیرندهتالش 
بهوسیلهافراددیگر انجامشدهاست،تقلیدکند.اینمسأله
باعث ایجاد و توسعه یک بازنمایی شناختی شده و این
بازنمایی به عنوان یک مرجع برای مقایسه اجرا ،کشف و
میگردد(سوهووهمکاران )3..8،
اصالحخطااستفاده 
نظریه اجتماعی شناختی یکی از روشهای نظری است
میشود (بندورا،
که برای توضیح فرایند الگو سازی استفاده  
.)8011این تئوری بر این فرض است که مشاهده کننده،
مهارتها را به گونهای که در نمایش مشاهده

اطالعات 
میکند.سپسفراگیر،از
میشودبهطورنمادینرمزگذاری 


این اطالعات رمزبندی به عنوان راهنما برای فعالیت آینده
میکند(آلی .)8040،
استفاده 
) الگو سازی
بر اساس نظر بندورا (
زمانیمؤثراستکههمراهچهارفرایندزیرارائهشود :
2ـ
3ـ یادداری  
8ـ توجه  
بازسازی رفتار 
(

8ـ انگیزش

) 

گفتههای اخیر بندورا در الگوسازی ،اغلب مربوط به

میکند که عقاید
خودکارآمدی است که این نظر را تأیید  
ثمربخش ،اساس اصلی یک عمل هستند .به گفته وی
خودکارآمدی ادراک شده ،به باورها و قابلیتهای یک فرد
میشود که بتوانند اعمال مورد نیاز برای ایجاد و
اطالق  
مهارتهای محول شده را سازماندهی و اجرا نماید.

تولید 
باورهای فردی در مورد خودکارآمدی از چهار منبع اصلی
میآید :
اطالعاتبهدست 
 .8تجاربمسلطحرکتی 
مشاهدهای 

 .3تجارب
 .2تشویقکالمی 
 .8حاالتعاطفیوفیزیولوژیکی 
تواناییهای فرد داللت دارد.

تجارب مسلط حرکتی ،بر 
میتواند با نشان دادن شایستگیهای
مشاهدهای  

تجارب 
خود در مقایسه با دیگران ،باورهای او را تغییر دهد .در
میتواند بر باورهای مشخصی از
نهایت ،حاالت فیزیولوژیکی  
توانایی ادراک بر رفتارهای ناسازگار تأثیر بگذارد (مک آلی،
میتواند
مشاهدهای  

 .)8040بنابراین الگوسازی یا یادگیری 
باایجادهریکازمنابعاطالعاتیبرخودکارآمدیفردمؤثر
میگوید :اطالعاتی که فرد از طریق
باشد .بندورا (  )8011
میکندبرایتغییررفتار،مهماست؛ ولیتنها
منابعدریافت 
هنگامیکهفردپردازشیباشناختازاطالعاتداشتهباشد
میتوان به
میکند .بنابراین  
در اجرای آن فکورانه عمل  
تجربهها
فاکتورهای شخصی ،اجتماعی و موقعیتی که بر  
شدهاند ،پی برد و
میگذارد و از روی شناخت درک  
تأثیر  
منبع اطالعاتی که بدون شک بیشترین کاربرد را در
مشاهدهای دارد ،شامل تجاربی مسلط حرکتی و

یادگیری 
میشود .به گفته بندورا ،تجارب مسلط
مشاهدهای  

تجارب 
میآورد.زیرا
حرکتی بهترین منبع اطالعاتی مفید را پدید  

 /68پژوهش در برنامهریزی درسی ،دوره دوم ،شماره ( 7پیاپی  ،)43سال نهم ،پاییز 1431

دارای اطالعاتی معتبر در مورد توانایی فرد در اجرای یک
رفتارمعیناست .
میکند که مطالعه بر خود الگوسازی این
وی آشکار  
میآورد که ثمربخشی ،به وسیله توجه
دلیل را به وجود  
مییابد.دومینمنبع
انتخابی،بردستاوردهایفردیافزایش 
مشاهدهای است که طبق تعریف ،شامل

بسیار مهم ،تجربه 
میشود .
الگوسازی 
) ،مک
جورج ،فلتر و چیس (
آلی(

)وگولدوویس(

)بهاین

نتیجه رسیدند که الگوسازی ،خودکارآمدی را در عمل
استقامتیبازشدنپادرمهارتژیمناستیکافزایشداد .
)  اثر الگوی ماهر و غیر ماهر را در
کالرک(
خودکارآمدی مورد بررسی قرار داد .در مرحله اکتساب
تفاوت معناداری بین الگوی ماهر و غیر ماهر در
خودکارآمدی وجود نداشت .هر چند نتایج آزمون یادداری
تأخیری نشان داد که الگوی غیر ماهر بهتر از الگوی ماهر
است ولی هر دو گروه نسبت به گروه کنترل در به دست
آوردن امتیازات خودکارآمدی بهتر بودند.در حالی که گولد
وویس(گولدوویس)8048،اثرالگویمشابهوغیرمشابه
را بر خودکارآمدی بررسی کردند .مشاهده الگوی مشابه
نسبت به الگوی نا مشابه بر خودکارآمدی مؤثرتر بود.با این
)خودالگودهی را بر خودکار آمدی
وجود ،فراری  (
بررسی و با دو گروه کنترل مقایسه کرد و تفاوت قابل
مالحظهای در خودکارآمدی ظاهر نشد ولی گروه
خودالگودهی قضاوت واقع گرایانهتری نسبت به گروهی که
قابلیتهای اجرای خود را نداشتند ،نشان

شانس مشاهده 
دادند .
در مطالعات الگوسازی اخیر خودکارآمدی در کودکانی
میترسیدند ،افزایش یافت
که به طور خاصی از شنا کردن  
(فلتزوریسینگز .)800.،
بر اساس تحقیقات انجام شده ،تصویر سازی یکی دیگر
از فرایندهای ادراکی است که بر خودکارآمدی تأثیر دارد
(گولد و ویس .)8048 ،تصویر سازی ذهنی مستلزم مرور
شناختی یک مهارت بدنی بدون وجود حرکت بدنی آشکار
است .تصویر سازی در تشکیل طرح ذهنی عمل که برای
ایجاد یک برنامه حرکتی در سیستم اعصاب الزم است ،به

میکند (مورفی و جودی .)8003 ،سپس طرح
فرد کمک  
ذخیره شده به عنوان راهنمایی برای اجرای مجدد مهارت
میشود .جونز ( ) طی پژوهشی بر
در آینده ،استفاده  
سنگنوردان مبتدی ،احساس استرس ،خودکارآمدی و
اجرایسنگنوردییادرگروهتصویرسازی وکنترلبررسی
کردند.در گروهی که تصویر سازی را از جنبه انگیزش اجرا
کردهبودندکاهشاسترسوافزایشخودکارآمدینسبتبه
گروهکنترلمشاهدهشد .
)مک کنزی و هو
فلتر و ریسینگر (
(

)وولفولک ،مورفی ،گاتسفلد و ایتکن

(

)اثرات تصویر سازی را در خودکارآمدی

در عمل استقامت مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند
آزمودنیها در شرایط تصویر سازی امتیاز بیشتری در

که 
خودکارآمدی نسبت به کسانی که این مداخله را دریافت
کردهبودندبهدستآوردند .
)  با انجام پژوهشی یافتههای هاردی
کالرک (
( )8008را توسعه داد .این تحقیق بر روی ورزشکاران
اسکیت باز برای موزون کردن حرکات صورت گرفت که در
آن ،نقش تصویر سازی بیرونی نسبت به درونی در جنبه
گروهها از
شناختی مهارت مؤثرتر بود و میان هیچ یک از  
جنبهانگیزشیاختالفمعنادارینبود .
مککنزیوهوو()8001اثراتتمرینتصویرسازیرا
بر خودکارآمدی در عمل پرتاب دارت تحقیق کردند و
پیشنهاد دادند که تصویر سازی مقدار خودکارآمدی
میدهد .
آزمودنیهاراتغییر 

به عالوه ،محققان رابطه مؤثری را بین خودکارآمدی و
اجراگزارشکردند (فلتزوریسینگر)800.،ومعتقدبودند
واسطهای برای تحقیق رفتار ورزشی است

که خودکارآمدی 
(فلتز .)8003،
محققان در تحقیقات خود بدین نتیجه رسیدند که
الگوسازی و تصویر سازی دقیقاً مشابه یکدیگرند (دراکمن و
مشاهدهای ،اطالعات

سویت.)8044 ،و با استفاده از تجربه 
میکنند.این اطالعات به
مؤثری را بر خودکارآمدی فراهم  
وسیله دیدن یا مجسم کردن اجرای مهارت دیگران تهیه
میشود(بندورا .)8011،
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اما محققان بسیاری عنوان کردند که آنها فرایندهایی
جدا و متفاوت هستند .در اکثر تحقیقات مربوط به تصویر
سازیبرایاطمینانازتصویرسازیصحیحمهارت،پیشاز
شروع تصویر سازی به نوآموزان الگویی از اجرای صحیح
میشد.بنابراین اثرالگوسازی وتصویرسازیبا
نمایشداده 
هم تداخل داشته است .سوهو ،تاکموتو و مک کاال
)در تحقیقی به تفکیک
(
کامل اثر الگوسازی و تصویر سازی پرداختند و تمرینات
تصویر سازی را بدون الگوسازی ارائه کردند .نتایج این
تحقیق نشان داد که سطح خودکارآمدی عامل مؤثر در
میزان یادگیری حرکتی است اما شاخصی برای نوع تمرین
نمیرود ولی در تحقیق سوهو و همکاران ،نوع
به شمار  
تصویرسازیشرکتکنندگانکنترلنشدوامکانداردنوع
تصویر سازی بر نتایج اثر گذاشته باشد.البته در تحقیقیات
اخیر از هر دو جنسیت (مرد و زن) استفاده شده است.
داسولین و ریهبین در پژوهشی به مقایسه تصویر سازی و
دانشآموز را که بین  0تا 8.
الگوسازی پرداختند.آنها   48
سالداشتندانتخابکردند،نتایجنشاندادکهگروهتجربی
پیشرفت معناداری در اجرا داشتند (داسولین و
رهبین .)3.88،بنابراین هدف از تحقیق حاضر ،مقایسه اثر
الگو سازی ،تصویر سازی درونی و بیرونی بر خودکارآمدی
مهارتسرویسسادهوالیبالدردخترانجوانمبتدیبوده
است .
روش پژوهش
شرکت کنندگان
تعداد  84دانشجوی دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد
دامغان در دامنه سنی  38ـ  84سال و با توانایی تصویر
سازی متوسط ،به صورت تصادفی از میان  3..دانشجویی
که در نیمسال دوم تحصیلی  40ـ 48واحد تربیت بدنی
میگذراندند ودرمهارتسرویسسادهوالیبال
عمومی8را 
کامالًمبتدیبودند،انتخابشدندوبر اساسنمراتحاصل
از آزمون خودکارآمدی ،به صورت تصادفی در چهار گروه
همسان الگو سازی ،تصویر سازی درونی ،تصویر سازی
بیرونی و کنترل قرار گرفتند.شرکت کنندگان پیش از آغاز
دوره تجربی با امضای فرم رضایت نامه ،موافقت خود را
جهتشرکتدرتحقیقاعالمکردند .

ابزار
برای اجرای پژوهش از پرسشنامه توانایی تصویر سازی
)مقیاسخودکارآمدیبدنی(
هالومارتین(
)استفادهشد .
پرسشنامه توانایی تصویر سازی:تمرینات تصویر سازی
این آزمون از ساده به مشکل طراحی شده و هر یک از این
تمرینات از یک وضعیت شروع مشخص ،یک عمل و یک
تکلیفذهنیتشکیلگردیدهاست.درانتهایهرتمرین،از
میشود که میزان سادگی و دشواری تکلیف
فرد خواسته  
ذهنی را به وسیله یک مقیاس هفت ارزشی درجه بندی
نمایند .
مقیاسخودکارآمدیبدنی:این مقیاسشاملدوخرده
مقیاستواناییبدنیادراکشدهواطمینانخودنماییبدنی
و مجموعاً  33عبارت است که در مقیاسی  4ارزشی (= 8
میشود.
کامالً مخالف تا  =4کامالً موافق ) درجه بندی  
عبارات  33 ،38 ،80 ،82 ،83 ،4 ،4 ،8 ،3 ،8توانایی بدنی
ادراک شده و عبارات ،84 ،80 ،88 ،88 ،8. ،0 ،1 ،0 ،2
میسنجد.
 84 ،81و  3.اطمینان خودنمایی بدنی را  
عبارات دسته اول ،به همان ترتیبی درجه بندی و عبارات
میشود.ضریب
دسته دوم ،به ترتیبی معکوس امتیاز دهی  
آلفای کرونباخ و ضریب پایانی با استفاده از بازآزمایی برای
خودکارآمدی بدنی به ترتیب برابر %48و %4.بود.نمرات
این آزمون بین حداقل  33و حداکثر  823نوسان دارد.
نمرات باال در توانایی ادراک بدنی ،نشان دهنده توانایی
ادراک بدنی باال و نمرات باال در توانایی قابلیت نمایش،
نمایانگر توانایی قابلیت نمایش باالیی است که هر دو در
مجموعهبیانگرخودکارآمدیبدنیباالاست .
شیوه اجرا
ابتدا توانایی تصویر سازی افراد جامعه به وسیله
پرسشنامه توانایی تصویر سازی هال و مارتین ()8001
اندازهگیری شد .سپس از بین نفراتی که دارای توانایی

تصویرسازیمتوسطبودند84،نفربهطورتصادفیانتخاب
گردید.برای کنترل متغیر خودکارآمدی افراد شرکت کننده
با استفاده از مقیاس خودکار آمدی بدنی (سوهو و همکاران
 )3..8اندازه گیری و سپس بر اساس امتیاز حاصل،
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انتقال شامل اجرای  8.سرویس از نیمه طولی چپ زمین
صورت گرفت.در پایان آزمون انتقال ،آزمون خودکارآمدی
آزمودنیهاگرفتهشد .

از

گروههای الگوسازی ،تصویر سازی درونی و بیرونی و کنترل
بهطورتصادفیهمسانسازیشدند .
گروههای تصویر سازی درونی و بیرونی دو روز پیش از

دوره تجربی و شروع آموزش ،برای یادگیری تصویر سازی،
تجزیه و تحلیل آماری
تمرینات اولیهای بر روی مهارتی غیر از سرویس ساده
طبقهبندی کردن دادههای
برای خالصه نمودن و  
والیبال انجام دادند.آموزش کالمی سرویس والیبال (بدون
شاخصهای

جمعآوریشده،ازآمارتوصیفیشاملبرخیاز
نمایشمهارت)بهطوریکسانبههرچهارگروهارائهشد.از
گرایش مرکزی و پراکندگی و برای آزمون فرضیههای صفر،
تمام گروهها یک پیش آزمون گرفته شد که شامل اجرای
ازآماراستنباطیشاملتحلیلواریانسدوعاملی(8گروه
8.سرویسسادهوالیبالازنیمهطولیراستزمینبود .
×8آزمون )با تکرار سنجش عامل آزمون و آزمون  وابسته
گروه الگوسازی ،فیلم یک الگوی ماهر را  80بار
)استفادهشد .
(
مشاهده کرد .گروه تصویر سازی درونی و بیرونی ،مهارت
نتایج
سرویس را همراه با صدای مربی  80بار به صورت درونی و
شکل شماره  8میانگین امتیاز خودکارآمدی در
بیرونی تصویر سازی کردند .به گروه کنترل تمرینات یوگا
گروههایی تجربی و کنترل در پیش
سرویس ساده والیبال  
داده شد .بالفاصله پس از اتمام تمرینات که حدود 80
میدهد.همان طور که در شکل
آزمون و پس آزمون نشان  
دقیقه به طول انجامید ،از هر چهار گروه آزمون اکتساب
گروههای الگو سازی،
میشود ،میانگین امتیاز  
مالحظه  
شامل اجرای  8.سرویس از نیمه طولی راست زمین گرفته
تصویرسازیدورنی،تصویرسازیبیرونی وکنترلدرپیش
شد .
آزمون تقریباً همسان است ولی در پس آزمون گروه
پس از یک فاصله یادداری  4.دقیقهای که طی آن
الگوسازینسبتبهگروهتصویر سازیدرونیوگروه تصویر
میپرداختند (برای جلوگیری
تمام گروهها به تمرینات یوگا  
سازی درونی نسبت به بیرونی بهتر بوده ،ولی گروه کنترل
از تمرین بدنی و ذهنی ) ،آزمون یادداری شامل اجرای 8.
پیشرفتیدرامتیازاتخودکارآمدینداشتهاست .
سرویسازنیمهطولیراستزمینانجامشد.سپسآزمون 


گروههایتجربیوکنترلدرپیشآزمونوپسآزمون
شکل8ـمیانگینامتیازاتخودکارآمدی 

76

74

الگوسازی

72
تصویرسازی درونی

70

تصویرسازی بیرونی
خودکارآمدی

68

66

کنترل

64

62

60
پس آزمون

پیش آزمون

اثر سه نوع متفاوت تمرینات ذهنی و مدلسازی بر 58 / ...

پس از آزمون پیش فرض طبیعی بودن توزیع متغیر
وابسته در سطوح مختلف متغیرهای مستقل با استفاده از
) و پیش فرض
آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف (
همگانیواریانس(8×8آزمون)باسنجشهایمکررآزمون
برای متغیر وابسته ی خودکارآمدی انجام شد .نتایج این
آزمون نشان داد که اثر اصلی و متقابل گروه و آزمون
).
معناداربود(
نتایج آزمون  وابسته با اصالح بونفرونی نشان داد که
در پیش آزمون اختالف معناداری میان خودکارآمدی
)امتیاز خودکارآمدی هر سه
گروهها وجود نداشت(.

گروه تجربی در پس آزمون به طور معناداری بهتر از پیش
)؛ در پس آزمون گروه الگوسازی به
آزمون بود (
گروهها ،گروه تصویر سازی
گونه معناداری بهتر از سایر  
درونیبهطورمعناداریبهتراز گروهتصویرسازیبیرونیو
کنترل و گروه تصویر سازی بیرونی به شکل معناداری بهتر
).
ازگروهکنترلبود(.
نتایج آزمون 

نشان داد که تغییرات میان

کوششهای تمرینی معنادار نبود.

گروهها پس از 

)؛ بدین صورت که بین خودکارآمدی گروه
(
کوششهای

الگوسازی،تصویرسازیدرونیوبیرونیپساز
گروههای تجربی
تمرینی اختالف معناداری نبود؛ ولی بین  
با گروه کنترل در پس آزمون اختالف معناداری وجود
داشت.
بحث و نتیجهگیري
هدفازانجاماینپژوهش،مقایسهاثرالگوسازی،تصویر
سازی درونی و بیرونی بر خودکارآمدی مهارت سرویس
ساده والیبال در دختران جوان مبتدی بود.نتایج حاصل از
این تحقیق نشان داد که امتیازات خودکارآمدی بر گروه
الگوسازی در پس آزمون به طور معناداری بهتر از پیش
آزمون بود .این نتایج با یافتههای اکثر تحقیقات در مرور
)  و مک کاال ( )8004پیرامون اثر افزاینده
ویس(
همخوانی
مهارتهای حرکتی  

الگوسازی بر خودکارآمدی در 
داشت .الگوسازی باعث ایجاد و توسعه یک بازنمایی
میگردد که به عنوان مرجعی برای مقایسه اجرا و
شناختی  

میشود (سوهو و همکاران،
کشف و اصالح خطا استفاده  
.)3..8
میگوید :اطالعاتی که فرد از طریق
بندورا (  )8011
میکندبرایتغییررفتار،مهماست؛ولیتنها،
منابعدریافت 
هنگامی که فرد پردازشی ،با شناخت از اطالعات داشته
میکند .بنابراین او به
باشد و در اجرای آن فکورانه عمل  
تجربهها
فاکتورهای شخصی ،اجتماعی و موقعیتی که بر  
شدهاند ،پی برد و
میگذارد و از روی شناخت درک  
تأثیر  
منبع اطالعاتی که بدون شک بیشترین کاربرد را در
یادگیری مشاهدهای دارند ،شامل تجارب مسلط حرکتی و
میشود .یکی از زیر فرایندهای الگو
مشاهدهای  

تجارب 
میدهد
سازی توجه است که دستاوردهای فردی را افزایش  
و از سویی توجه رابطه مستقیمی بر تجارب مسلط حرکتی
میرود.
دارد که اولین منبع مؤثر بر خودکارآمدی به شمار  
مشاهدهای است

دومین منبع مؤثر بر خودکارآمدی تجارب 
میشود .بنابراین
که به عقیده بندورا شامل الگوسازی  
شکلگیری
تجربیات غیر واقعی یا الگوسازی در  
خودکارآمدی دارای اهمیت هستند( .سوهو و همکاران،
.)3..8
بر اساس نتایج ،امتیازات خودکار آمدی گروه تصویر
سازی درونی و پس از آن تصویر سازی بیرونی در پس
آزمون به طور معناداری بهتر از پیش آزمون بود .تصویر
سازی در تشکیل طرح ذهنی عمل که برای ایجاد یک
برنامه حرکتی در سیستم اعصاب الزم است ،به فرد کمک
میکند(.)8003

این نتایج با اکثر یافتههای مرور با فلتز و ریسینگر
( )8001مک کنزی و هوو ( )800.در مورد اثر تصویر
همخوانی
مهارتهای حرکتی  

سازی بر خودکارآمدی در 
داشت و در مقایسه نوع تصویر سازی با تحقیق کالرک
( )8018مغایر بود .وی در تحقیقاتش بدین نتیجه رسیده
بود که بین تصویر سازی درونی و بیرونی بر خودکارآمدی
گروههای
اختالف معناداری وجود ندارد.عالوه بر این ،میان  
کوششهای تمرینی در پس آزمون اختالف

تجربی پس از 
معناداری نبود ،الگوسازی و تصویر سازی به عنوان
فرایندهای مشابهی در تئوری خودکارآمدی بندورا طبقه
میشوند.در طول تصویر سازی یک نشانه ادراکی یا
بندی  
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میگردد .بندورا ( )8044فرض
تصویر از حافظه فراخوانی  
میکند الگو سازی شامل فراخوانی رمزهای نمادین از راه

یافتهها که بین گروه
تصویر سازی مشابه هستند .این  
کوششهای تمرینی در

الگوسازی با تصویر سازی پس از 
پس آزمون دارای اختالف معناداری نبود ،با نتایج سوهو و
همخوانی داشت .در این تحقیق هیچ
همکاران (  )3..8
گروهها در حین انجام مهارت ارائه نشد.عالوه
بازخوردی به  
بر این ،نوع مهارت در دستیابی به این نتیجه تأثیر داشت.
زیرا مهارت وزنه برداری بود و دشواری کار را نسبت به
میکردند که ممکن
کنندهها بررسی  

سطح مهارت شرکت 
آزمودنیها به

بود نتواند تخمینی درست از خودکارآمدی 
دست آورند .به طور کلی یافتههای این پژوهش نشان
میدهد که خودکارآمدی عامل مؤثر در میزان یادگیری

حرکتیاستواطالعاتیکهفردازطریقالگوسازیدریافت
میکند ،نسبت به تصویر سازی درونی و بیرونی بر

خودکارآمدیمؤثرتراست.
میتواند نقش مهمی در رفتار فرد ایفا
خودکارآمدی  
کند.خودکارآمدی در واقع به باورهای شخصی در ارتباط با
میکندوازمنابعمختلفاز
تواناییاشدرانجامامورداللت 

شکستهای خود فرد ،مشاهده موفقیت

جمله موفقیتها و 
میگیرد.
یا شکست گرایی و ترغیب کالمی سرچشمه  
میرسد که اشخاصی که در سطح باالیی
بنابراین به نظر  
میشوند و از
میکنند و بیشتر موفق  
هستند بیشتر تالش  
کسانیکهسطحخودکارآمدیشخصیپایینیدارندپشتکار
میکنند(بندورا.)8011،
وترسکمتریراتجربه 
بندورا معتقد است که چون افراد دارای خودکار آمدی
باال بر روی امور کنترل بیشتری دارند ،عدم اطمینان
میکنند.از آنجایی که افراد از رویدادهایی
کمتری را تجربه  
که بر آنها کنترل ندارند میترسند ،در نتیجه از آنها
نامطمئن هستند.اما افرادی که دارای خودکار آمدی سطح
میترسند .نتایج این تحقیق با عقیده
باالیی هستند کمتر  
میدارد احساس خودکارآمد بودن
بندورا ()8011که اظهار  
بر رفتار موفقیت آمیز ،نوع فعالیتهایی که سعی در انجام
آن داریم و میزان تالش و پافشاری در انجام آن تأثیر
میگذارد ،هم راستا است .بررسی این عوامل بر

مهارتهایباز

مهارتهایحرکتی،مانند

خودکارآمدیسایر

ومداوموبررسیخودکارآمدیبازیکنانپیشازمسابقه،در
مهارتهای

حین مسابقه و پس از آن و مقایسه آن با 
حرکتیگوناگونمستلزمتحقیقاتبیشتریاست.
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