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مقایسه اثر الگودهی ویدئویی فرد ماهر و خود الگودهی ویدئویی بر یادگیری 

 مانده ذهنیپرتاب آزاد بسکتبال در کودکان عقب
 

  3، عباس بهرام2، احمدرضا موحدی1محبوبه پیرمرادیان

 

 09/90/1931:مقاله تاریخ پذیرش  93/93/1939 :مقاله تاریخ دریافت

 چکیده
و خود الگودهی ویدئویی بر یادگیری  فرد ماهر گودهی ویدئوییبررسی اثر ال، تحقیقهدف 

-نفر از دانش 04 بود.ابتدایی  مقطع مانده ذهنیآموزان عقبدر دانشپرتاب آزاد بسکتبال 

به صورت از برگزاری جلسه پیش آزمون،  مانده ذهنی مقطع ابتدایی پسبآموزان عق

گروه  قرار گرفتند. و کنترل هی ویدئوییخود الگود ،گروه الگودهی ویدئویی سهدر تصادفی، 

، یک نوار ویدئویی از یک فرد ماهر و گروه خود الگودهی ویدئویی، نوار الگودهی ویدئویی

گروه کنترل در این . پرداختندبه تمرین فیزیکی مهارت و  ندویدئویی اجرای خود را تماشا کرد

 از یک بعدآزمون یادداری فوری ، اکتسابجلسه   19 پس ازای شرکت نکردند. ی مداخلهبرنامه

الگودهی ویدئویی یک  دادنتایج نشان  روز برگزار شد. 5از  بعدو آزمون یادداری تاخیری  روز

ذهنی  عقب مانده آموزانمداخله سودمند برای یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دانش

 ودهی ویدئویی فرد ماهرالگ نسبت بهالگودهی ویدئویی خود با این وجود،  .(p<95/9است )

 . شودو مهارت آموخته شده از این طریق، با گذشت زمان حفظ می استتر سودمند
 

 .ماندگی ذهنیاب آزاد بسکتبال، عقبالگودهی، پرت واژگان کلیدی:

 

                                                                                                                                        
 Email: mah.pirmoradian@yahoo.com . کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی )نویسندۀ مسئول( 1

 . استادیار دانشگاه اصفهان 2

 نشیار دانشگاه خوارزمی. دا 3
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 مقدمه
تواند در آموزش می واست  مبتنی بر شواهدهای آموزشی یکی از روشالگودهی ویدئویی 

پردازان نظریه .(1) سودمند باشد رشدی اختالل دارایلم و کودکان ساه ب های مختلفمهارت

بسیار سودمند و  ،یک الگو یمشاهدهکنند که یادگیری از طریق یادگیری اجتماعی تاکید می

استفاده از الگودهی یا نمایش مهارت، ابزار مهمی در  آنها تاکید دارند(. 4، 3، 2موثر است )

یژه برای افراد مبتدی و های حرکتی جدید، به وآموزش مهارت ند درتوامی واست  تربیت بدنی

، باور دارد شاگرد از این طریق چون ؛دهدرا نشان می مهارتباشد. مربی یا معلم کودکان مفید 

 (.5کند )دریافت می ی را در زمان کمتراطالعات بیشتر

)خود فرد، فرد مختلفی  یهاالگورشدی از  یدئویی در افراد دارای اختاللدر زمینه الگودهی و

. (14-6) شده استها استفاده آموزش مهارتبرای دیگر و الگوی ذهنی و یا ترکیبی از آنها( 

دهد خود را در حال اجرای رفتار خود الگودهی ویدئویی، تکنیکی است که به فراگیران اجازه می

( بنا 16کار باندورا ) کار آن، بر مبنای اساس. دگر الگودهی، روشی است که (15) ببیندهدف 

و  هستندانجام تکلیف حال مشاهده افراد دیگر که در  باتوانند افراد می در این روش. است شده

ای، هر چه الگو به طبق نظریه یادگیری مشاهدهها را بیاموزند. یا مشاهده نتایج آنها، مهارت

 (.11، 16، 1دارد )فراگیر شباهت بیشتری داشته باشد، به احتمال زیاد تاثیر بیشتری 

از  ؛های علمی و توانبخشی دارای مزایای بسیاری استدر موقعیتالگودهی ویدئویی  استفاده از

تر و تعمیم مهارت رشدی، در اکتساب سریع ت به بسیاری از افراد با اختاللممکن اس -1جمله: 

روش، باعث  این استفاده ازبه معلمان این اطمینان را بدهد که  -2های متنوع کمک کند 

ش بردکار مقرون به صرفه و الگوسازی ویدئویی چون -3استفاده سودمند از زمان خواهد شد 

توانند از میطور همزمان به چندین نفر  –4در مدارس سودمند است  استفاده از آنساده است، 

 (.11، 11ها وجود دارد )امکان پخش مجدد فیلم و اجرای یکسان مهارت -5آن استفاده کنند 

 از نظرسازی ویدئویی نسبت به الگوی زنده الگو نشان دادند( 22کارلوپ کریستی و همکارانش )

 و به مقدار زمان کمتری نیاز دارد. استهزینه سودمندتر  صرف

رسد الگودهی ویدئویی، ابزار آموزشی بسیار سودمندی در آموزش افراد عقب مانده به نظر می

مسائل  .(11کند )کمک می و وقت هزینه کاهشها در ذهنی است و به معلمان و والدین آن

یک . 1 سازی دارد، مانند:زیادی در رابطه با این روش وجود دارد که نیاز به ارزیابی و شفاف

رشدی بی  موزش افراد دارای اختاللمورد از مطالعات انجام شده، الگوسازی ویدئویی را در آ

دهی در کودکان عقب مانده ذهنی استفاده از الگوتحقیقات کمی با . 2 ؛(21تاثیر دانسته است )

ورزشی به افراد  هایمهارتآموزش  برایای با دانش ما، از یادگیری مشاهده. 3 ؛انجام شده است
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ها در تحقیقات قبلی محدود بوده است . تعداد آزمودنی4 ؛است عقب مانده ذهنی استفاده نشده

(22.)  

 ی مختلفی برایهاام شده است، از الگوانج ای اختالل رشدیدر افراد دارتا امروز، تحقیقاتی که 

الگو  موضوع روشن نیست که کداماند. با این وجود، هنوز این ها استفاده کردهآموزش مهارت

ای برای از یادگیری مشاهده .(23، 15برای آموزش افراد دارای اختالل موثرتر و کارآمدتر است )

. ممکن (31-24) سالم تا حد زیادی استفاده شده استهای ورزشی در افراد آموزش مهارت

نیز کاربرد داشته باشد. انجام تحقیقات در  1مانده ذهنیآموزان عقباین روش برای دانش است

تاثیر در این تحقیق سعی شده است  تواند راهگشای معلمان و والدین باشد.این زمینه می

آموزان عقب مانده ذهنی مقطع ابتدایی، شدر دان بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال الگودهی

به لحاظ اثرگذاری بر دو روش خود الگودهی ویدئویی و نمایش ویدئویی فرد ماهر  و بررسی شود

 د.نبا هم مقایسه شوتکلیف 

 روش تحقیق

 هاآزمودنی

شهرستان سمیرم در سال  مانده ذهنی مقطع ابتداییآموزان عقبنفر از دانش 24ها، آزمودنی

 قرار داشتند و به لحاظ جسمانی، سالم بودند. 11-1در رده سنی  . آنهابودند 12-11ی تحصیل

بر اساس میزان بهره هوشی، جنسیت و نمرات  گیری در دسترس بوده است.نحوه نمونه

در سه گروه خود الگودهی ویدئویی،  به طور تصادفیها در پیش آزمون، کودکان آزمودنی

در دو  . آنهادختر بودند 1پسر و  16کنندگان، شرکترار گرفتند. الگودهی فرد ماهر و کنترل ق

 6دختر و در گروه کنترل  3پسر و  5گروه نمایش ویدئویی فرد ماهر و خود الگودهی ویدئویی، 

آموزان در این تحقیق، از اداره کل آموزش استثنایی . مجوز شرکت دانشبودنددختر  2پسر و 

 .ایت والدین، معلمان و خود کودکان تکمیل شدو با رضگرفته شد استان اصفهان 

 ابزار اندازه گیری

و توسط  بودتحقیق این ها در عنوان ابزار اصلی جمع آوری دادهآزمون پرتاب آزاد بسکتبال، به 

. این شد آن امتیازات اجرا در مراحل پیش آزمون، یادداری فوری و یادداری تاخیری محاسبه

های از مهارت ،شودانجام می از خط پرتاب آزاد ،بسکتبال است پرتاب بدون ممانعت در پرتاب،

ها و همچنین در برد و باخت سازی در بسیاری از بازینقش سرنوشت واساسی بسکتبال است 

فراتر از  و شودبازی بسکتبال با توپ بزرگ و با سبد با ارتفاع باال انجام می (.32) داردیک تیم 
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به عنوان مرجع  1بسکتبالدر این مطالعه از قوانین مینی یلدل به همین. توان کودکان است

. استتر ها کمتر و ارتفاع سبدبسکتبال، اندازه توپ کوچک. در مینیه استاستفاده شد

-بسکتبال به حداقل میهمچنین، بسکتبال قوانین فنی زیادی دارد که این قوانین نیز در مینی

موازی با خط  متر تا تخته بسکتبال و4فوت یا  13رسد. خط پرتاب آزاد در مینی بسکتبال، 

گذاری مورد استفاده در روش نمره، از هاای ارزیابی عملکرد آزمودنیبر (.33انتهای زمین است )

قبالَ در بررسی پرتاب آزاد بسکتبال . از این شیوه استفاده شدآزمون پرتاب آزاد بسکتبال ایفرد 

امتیازات بر اساس دقت این صورت که، (. به32) است مانده ذهنی استفاده شدهدر افراد عقب

و برای توپی که از باال با  2شود و برای هر توپی که وارد حلقه شود، امتیاز ها تعیین میپرتاب

شود و در نظر گرفته می 1،امتیاز  حلقه برخورد کند )چه قبل از ریباند از تخته و چه بعد از آن(

 شود.امتیازی در نظر گرفته نمیهای ناموفق، برای سایر پرتاب

 ابزارهای مورد نیاز برای ساخت فیلم ویدئویی 

فیلمبرداری  برای cyber shot Dsc-w 380از یک دوربین فیلمبرداری دیجیتال سونی، مدل 

 2 یک فیلم ویدئویی ،های گروه خودالگودهیاستفاده شد و از اجرای الگوی ماهر و آزمودنی

 ای تهیه شد. دقیقه

 اجرا روش

در ابتدا با حضور دو نفر از دبیران مجرب تربیت بدنی، در دو جلسه یک ساعته، به آموزش 

های کالمی الزم به دستورالعملبه این صورت که  پرتاب آزاد بسکتبال پرداخته شد.

از کودکان (. 34کنندگان داده شد و پرتاب آزاد بسکتبال برای آنها نمایش داده شد ) شرکت

تک تک پرتاب آزاد را انجام دهند تا نکات صحیح و غلط اجرایشان به آنها نشان  خواسته شد که

های مربیان، به تمرین داده شود و الگوی حرکتشان اصالح شود. سپس، کودکان با راهنمایی

پرداختند. در انتهای جلسه دوم، پیش آزمون انجام شد. محل انجام تحقیق، زمین بسکتبال 

بود. بنابراین، کودکان کامالَ با محل انجام تحقیق  آموزاندانش خودواقع در حیاط مدرسه 

بندی آنها، ها و گروهپس از انتخاب آزمودنی مانوس بودند و محیط جدیدی را تجربه نکردند.

در محیط تمرینی خود قرار گرفتند. یک گروه به روش خود  ی دو گروه الگودهیهاآزمودنی

یدئویی فرد ماهر، پرتاب آزاد بسکتبال را تمرین کردند، الگودهی و یک گروه به روش نمایش و

انفرادی در محل  ها به صورت ای شرکت نکردند. آزمودنیاما گروه کنترل در این برنامه مداخله

 را مشاهده خوددقیقه فیلم ویدئویی  2به مدت در ابتدای هر جلسه، . آنها حاضر شدندتمرین 
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صورت آزمایشی شروع به به هاپرداختند. آزمودنیکتبال سپس به تمرین پرتاب آزاد بس کردند و

اعالم کنند. در و آزمون اکتساب  پرتاب کردند تا زمانی که آمادگی خود را جهت پرتاب کردن

 .ها جلوگیری شوداین تحقیق سعی شده است تا حد امکان از ارائه بازخورد کالمی به آزمودنی

 15از ترغیب کالمی استفاده شده است. در هر جلسه به همین منظور، عالوه بر الگودهی، تنها 

جلسه  4در هر هفته  جلسه بود و 12تعداد کل جلسات تمرین،  .شدپرتاب آزاد بسکتبال انجام 

برای تهیه فیلم ویدئویی گروه نمایش ویدئویی فرد ماهر، از یکی از پسران قهرمان . شدبرگزار 

از  و سته شد مهارت پرتاب آزاد را نمایش دهداستان اصفهان دعوت به عمل آمد و از وی خوا

افراد دارای  علت اینکه . به(32) متری از او فیلمبرداری شد 6پهلو و از فاصله  ،نمای جلو

 2(، این فیلم به مدت 21دهند )های کوتاه توجه بیشتری نشان میرشدی به فیلم اختالل

گان فیلم نمایش فرد ماهر را از کننددر ابتدای هر جلسه تمرینی، شرکت دقیقه آماده شد.

طور انفرادی . آنها به کردند /. متری مشاهده5و از فاصله DELL اینچ  14تاپ طریق یک لپ

نشستند و فیلم را مشاهده کردند. برای تاپ بر روی آن قرار داشت، ه لپپشت میزی ک

خواست به فیلم و  هااز آنو  کردمیپرتی کودکان، پژوهشگر آنها را همراهی جلوگیری از حواس

ها . برای تهیه فیلم ویدئویی گروه خود الگودهی، از اجرای خود آزمودنیتوجه کنند نحوه پرتاب

 cyber shot Dsc-wتوسط دو دوربین دیجیتال فیلمبرداری سونی  آنها پرتاباز استفاده شد و 

. شرایط نمایش فیلم (32) فیلمبرداری شد متری، 6رو و پهلو و از فاصله از دو نمای روبه 380

ها در ابتدای هر روز، فیلم عملکرد آزمودنی .در این گروه نیز مانند گروه نمایش فرد ماهر بود

توجه یادگیری کارآمد،  برایدهد ( نشان می36تحقیقات باندورا ) تماشا کردند. روز قبل خود را

دلیل اینکه افراد  . به(35) ضروری است ی رویدادهای مشاهده شده در حافظهبه الگو و یاددار

که  ییهاروش رود با، انتظار میه هستندو حافظ هایی در توجهقصرشدی دارای ن دارای اختالل

. بنابراین، پس از گذشت داشته باشندتری یادگیری سریع نیاز دارد، و یادداری کمتری به توجه

روز از آخرین جلسه  1پس از ، آزمون یادداری فوری دو گروه الگودهی برای اکتسابجلسه 12

 .برگزار شددر هر سه گروه روز  5آزمون یادداری تاخیری پس از  و اکتساب

  هاروش تحلیل داده

های شامل شاخص و استنباطی استفاده شد. آمار توصیفی توصیفیآمار  ازها  تحلیل داده برای

 های آزمودنیجهت بررسی وضعیت توصیفی و ساختار بود که گرایش به مرکز و انحراف معیار

ها با مقایسه عملکرد گروه برای شامل تحلیل واریانس یک راهه آمار استنباطی .استفاده شد

و آزمون تحلیل  ؛آزمون، یادداری فوری و یادداری تاخیریهای پیشیکدیگر در هر یک از آزمون

مهارت در های حاصل از اندازه گیری اجرای تحلیل دادههای تکراری برای واریانس در اندازه
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های . همچنین به منظور انجام ارزیابیاکتساب افراد در پایان هر جلسه تمرین بود مراحل

در نظر گرفته شده  25/2داری، آلفای سطح معنی استفاده شد. از آزمون تعقیبی توکی ،تر دقیق

 است.

 نتایج
یک از  ردر ههای تحقیق دهنده میانگین امتیازات اجرای هر یک از گروه نشان 1 شمارهشکل 

 . خیری استیاداری فوری و یادداری تأ اکتساب،ده جلسه  مراحل پیش آزمون،
 

 
های خود الگودهی ویدئویی، الگودهی فرد ماهر و کنترل در مراحل میانگین امتیازات گروه .1شکل 

 یادداری فوری و یادداری تاخیری اکتساب، پیش آزمون،
 

های تکراری برای میانگین عملکرد اندازهحاصل آزمون تحلیل واریانس در  1جدول 

این طور  . از این جدولاست در مرحله اکتساب کنندگان دو گروه الگودهی ویدئویی شرکت

به این معنی که  .وجود دارد ی، تفاوت معنادارهای هر گروهشود که بین کوششمی دریافت

ولی بین  ساب شده استاکتبهبود اجرای مهارت مالک در مراحل  باعثتمرین در هر دو گروه 

 شود. مشاهده نمیدو گروه تفاوت معنادار 
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های تکراری در مرحله اکتساب در دوگروه خود نتایج حاصل از تحلیل واریانس در اندازه .1جدول

 الگودهی و فرد ماهر

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

درون 

هاآزمودنی  

ین(عامل)تمر  315/2115 1 121/241 611/11 222/2 

گروه ×عامل  422/16 1 411/1 654/2 141/2 

   113/12 126 125/1635 خطا

بین 

هاآزمودنی  

225/342 گروه  1 225/342  516/2  135/2  

115/1124 خطا  14 213 /136    
 

ین عملکرد تفاوت معنادار ب (2)جدول از تحلیل واریانس یک راهه نشان دهنده حاصلنتایج 

نتایج آزمون های سه گروه خود الگودهی ویدئویی، الگودهی فرد ماهر و کنترل است. آزمودنی

( تفاوت معناداری بین دو گروه خود الگودهی ویدئویی و الگودهی فرد 3تعقیبی توکی )جدول 

وت گروه تفا دواما در مرحله یادداری تاخیری بین  در مرحله یادداری فوری نشان نداد.ماهر 

عملکرد  الگودهی فرد ماهربه طور معناداری از گروه گروه خود الگودهی ویدئویی، و  معنادار بود

همچنین، هر دو گروه الگودهی در هر یک از مراحل یادداری فوری و یادداری بهتری داشت. 

 از گروه کنترل بهتر عمل کردند. تاخیری، به طور معناداری
 

 یل واریانس یک راهه در مراحل پیش آزمون، یادداری نتایج حاصل از آزمون تحل .0جدول

 فوری و یادداری تاخیری

  
 مجموع 

 مجذورات

 درجه 

 آزادی

 میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح 

 معناداری

 114/2 226/2 125/2 2 252/2 بین گروهی پیش آزمون

   121/11 21 315/416 درون گروهی 

    23 625/416 مجموع 

 222/2 125/34 542/512 2 213/1145 یبین گروه یادداری فوری

   411/16 21 252/346 درون گروهی 

    23 333/1411 مجموع 

 222/2 436/15 315/345 2 152/612 بین گروهی یادداری تاخیری

   315/22 21 115/461 درون گروهی 

    23 625/1162 مجموع 
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در سه گروه خود الگودهی،  تاخیری ری ویادداری فونتایج آزمون تعقیبی توکی در مراحل  .9جدول 

 فرد ماهر و کنترل

 (Jگروه ) (Iگروه ) 

 تفاوت 

 میانگین 

(I-J) 

 خطای 

 استاندارد
 معناداری

- خود الگودهی الگودهی فرد ماهر یادداری فوری 1152/1  23221/2  632/2 

6252/13 کنترل    23221/2  222/2 

1152/1 الگودهی فرد ماهر خود الگودهی   23221/2  632/2 

5222/15 کنترل    23221/2  222/2 

- الگودهی فرد ماهر کنترل  6252/13  23221/2  222/2 

- خود الگودهی   52/15  23221/2  222/2 

- خود الگودهی الگودهی فرد ماهر یادداری تاخیری 22/6  36511/2  241/2  

1252/1 کنترل    36511/2  211/2  

22/6 الگودهی فرد ماهر خود الگودهی   36511/2  241/2  

1252/13 کنترل    36511/2  222/2  

- الگودهی فرد ماهر کنترل  1252/1  36511/2  211/2  

- خود الگودهی   1252/13  36511/2  222/2  

 گیریبحث و نتیجه
بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال، در  الگودهی، تعیین تاثیر حاضرتحقیق  انجامهدف از 

همچنین در این تحقیق دو روش خود  .بودقطع ابتدایی آموزان عقب مانده ذهنی م دانش

پرتاب آزاد بسکتبال با هم  و نمایش ویدئویی فرد ماهر، به لحاظ اثرگذاری بر الگودهی ویدئویی

نتایج نشان دهنده سودمندی دو روش الگودهی فرد ماهر و خود الگودهی  .شدندمقایسه 

عملکرد گروه خود الگودهی ویدئویی،  خیریبا این وجود، در مرحله یادداری تاویدئویی است. 

  (.p<25/2برتر از گروه الگودهی ویدئویی بود )

 روه الگودهی به یادگیری مورد نظرتوان دریافت هر دو گبا توجه به نتایج به دست آمده، می

های هر دو گروه الگودهی برای اجرای یک در توانایی آزمودنیکه به این معنا اند. دست یافته

 (.31دهد )این تغییر پیشرفت پایداری را نشان می .ت ادراکی حرکتی تغییر ایجاد شدمهار

 "پایداری"، "همسانی"، "پیشرفت"های عمومی اجرا در هنگام یادگیری مهارت ویژگیاز جمله 

در هر دو گروه و آورده شده است  1در شکل  سه ویژگی در منحنی پیشرفت مهارتاین  .است

 (.5شود )الگودهی مشاهده می
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 اختالالتتحقیقات قبلی که الگودهی ویدئویی را در افراد دارای با نتایج  جارینتایج تحقیق 

اند، مطابقت دارد. این تحقیقات نشان عقب مانده ذهنی بررسی کرده افراد رشدی و از جمله

تر عرشدی معموالَ باعث اکتساب سری تاختالالاند استفاده از الگودهی در افراد دارای داده

های دیگر و در بعضی دیگر باعث تعمیم نتایج به موقعیت شده ها در بعضی از فراگیرانمهارت

 .31، 31 23، 22، 15، 1مانند  ،شده است

( همخوانی 21ملون و همکارانش )های حاصل از کار کانالنتایج حاصل از این تحقیق با یافته

های ویدئویی و الگوسازی ویدئویی را در دای، تاثیر رهنمودر یک پژوهش مقایسه آنهاندارد. 

-تاثیر دانستهی ویدئویی را بیو استفاده از الگوساز افراد عقب مانده ذهنی بررسی کردهآموزش 

اثرات مثبت الگودهی ویدئویی را  نیز شماری که همگیها با تحقیقات بی. تطبیق این دادهاند

از  .اندپیشنهاد کرده ی برای نتایج کارشاناحتمالعلت  چند . آنهااند، دشوار استنشان داده

ما نیز بر این باور . شودفیلمبرداری می در آن هاکلیپزاویه ای که  تعداد، مدت و یا جمله

های آنان با سایر تحقیقات در این زمینه و از جمله این پژوهش، همان هستیم علت تفاوت یافته

 اند.چیزی است که خود آنان بیان نموده

( و کله و همکاران 31کوی و هرمنسون )ای حاصل از آزمون یادداری تاخیری با کار مکهیافته

در یک تحقیق مروری، سودمندی نسبی انواع  (31کوی و هرمنسون )( همخوان است. مک42)

برای دانش  الگوها را بررسی کردند و دریافتند خود الگودهی ویدئویی و نمایش الگوی همسال،

( در تحقیقی با بیان 42کله و همکاران ) رشدی سودمندتر است. همچنین لآموزان دارای اختال

آموزان دارای ارتباط بین اطالعات بینایی و تغییر حافظه، سودمندی خود الگودهی را برای دانش

 اختالالت رفتاری نشان دادند.

گوی الگوی ویدئویی )خود فرد، دیگران و ال 3(، سودمندی نسبی 15الرهون و همکاران )ون

. ها در افراد عقب مانده ذهنی نشان دادندپذیری مهارتذهنی( را در اکتساب، حفظ و تعمیم

بیان کردند با وجود سودمند بودن هر سه الگو، دگر الگودهی نسبت به خود الگودهی به آنها 

دهد هر که نشان میاین لحاظاز  های این تحقیقجویی در زمان موثرتر است. یافتهلحاظ صرفه

اما از این  ؛ما مطابقت دارد هایمانده ذهنی سودمند است، با یافتهالگو در آموزش افراد عقب سه

های ما با یافته داند،نظر که خود الگودهی را به نسبت دو نوع الگوی دیگر سودمند نمی

همخوانی ندارد. شاید بتوان گفت تفاوت در تکلیف مورد نظر و روش مورد استفاده در دو 

 های موجود است.لت اصلی تفاوتپژوهش، ع
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توانند خود را در حال زیرا فراگیران می .ای موثر باشدویدئویی، مداخله خود الگودهیرسد می به نظر

آمیز فراگیران با دیدن اجرای موفقیت شود. گمان میببینند یک مهارت دشوارآمیز اجرای موفقیت

 (. 15کنند )هایشان بیشتر اطمیناننایید و به تواونمندتر شخود، به اجرای مهارت عالقه

یادگیری بهتری دارند و  ،های آشناگران از الگواند به احتمال زیاد، مشاهدهتحقیقات نشان داده

(. واضح 41، 11دهد )، این شناخت بیشتر رخ میباشدگر مشابه در جایی که الگو با مشاهده

که در  . این همان چیزی استنیست گر به خودشتر از یک مشاهدهاست هیچ الگویی شبیه

ای . بنابراین نظریه یادگیری مشاهده(42) خود الگودهی ویدئویی وجود دارد که همان فرد است

، خود الگودهی نسبت به کند که در میان مداخالت ویدئوییبینی می( پیش11، 16) باندورا

فرد، منجر به افزایش توجه های الگودهی سودمندتر است. عالوه بر آن، مشاهده خود سایر روش

(. تعدادی از نویسندگان، اثرات انگیزشی مشهود 41شود )شناختی در فرد میو انگیختگی روان

 23 ،6اند )در خود الگودهی ویدئویی گزارش کردهرا  کنندگان از تماشای خودو لذت شرکت

 (.45ارد )(. در واقع مشاهده رفتار تطبیقی خود فرد، اثرات تقویتی مثبتی د44، 43

 ست انگیزش، از جمله عوامل موفقیتاند، ممکن ا( بیان کرده1طور که بلینی و آکاین )همان

های بالینی نشان الگودهی ویدئویی و خود الگودهی ویدئویی باشد. شواهد موجود و یافته

بسیاری از کودکان )کودکان معمولی و یا مورد عالقه  فیلم، یکی از کارهای یدهند تماشا می

موجب افزایش انگیزه و توجه به تکلیف مدل شده در فیلم است و دارای اختالل رشدی( 

شود. در خود الگودهی این انگیزش ممکن است بیشتر شود؛ زیرا کودک خود را در حال  می

 .می بیندآمیز رفتار اجرای موفقیت

کند. مطرح می مانده ذهنیهای تحقیق جاری، اهمیت الگودهی را در آموزش کودکان عقبیافته

در جایی که امکان دسترسی به امکانات ویدئویی وجود  کردتوان ادعا ها میبر اساس این یافته

چه بسا   .الگودهی ویدئویی آموزش دادخود های حرکتی را از طریق توان مهارتدارد، می

دتر آموزش از این طریق به لحاظ صرف وقت و هزینه برای مربیان، معلمان و والدین سودمن

 باشد.
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