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ارتباط بین استفاده از یادگیرى مشاهده اى و اعتماد  بنفس در ورزشکاران نخبه

دکتر فرشید طهماسبى1، دکتر فرزانه حاتمى2، الهام حاتمى شاه میر23

                                                                                
113-131 ص ص:         

89/5/1 تاریخ دریافت:         
89/8/4 تاریخ تصویب:         

چکیده

هدف از اجراى تحقیق حاضر تعیین اثر جنسیت و نوع رشته ورزشى (انفرادى و تیمى) بر 

استفاده از کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى و تعیین ارتباط بین استفاده از یادگیرى مشاهده 

اى و اعتماد بنفس صفتى و حالتى در ورزشکاران نخبه بود. به منظور دستیابى به هدف مذکور، 

247 ورزشکار تیم هاى ملى با میانگین سن 4/87 ± 20/77، پرسشنامه کارکردهاى یادگیرى 

مهارتى،  کارکرد  گیرى کاربرد سه  اندازه  براى  را  همکاران، 2005)  و  اى (کامینگ  مشاهده 

راهبردى و اجرایى تکمیل کردند. نتایج نشان دادند که ورزشکاران بیشترین استفاده را از کارکرد 

مهارتى، سپس اجرایى و در نهایت از کارکرد راهبردى یادگیرى مشاهده اى داشته اند. همچنین 

نتایج آزمون تحلیل واریانس چندگانه نشان دادند که ورزشکاران زن از کارکرد اجرایى یادگیرى 

این،  بر  عالوه  اند.  کرده  استفاده  مرد  ورزشکاران  از  بیشتر  دارى  معنى  طور  به  اى  مشاهده 

کارکرد راهبردى در ورزشکاران رشته هاى تیمى به طور معنى دارى بیشتر از ورزشکاران رشته 

نتایج آزمون همبستگى پیرسون بر وجود ارتباط  قرار گرفته است.  هاى انفرادى مورد استفاده 

مثبت و معنى دار بین کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى و اعتماد بنفس صفتى و حالتى داللت 

                         fhatami2010@gmail.com  1 و2- مدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایى تهران
3- دانشجوى کارشناسى ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران
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داشت. در نهایت اینکه نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان دادند که متغیرهاى کارکردهاى 

مهارتى (β =0/2)، راهبردى(β =0/2) و کارکرد اجرایى (β =0/15) به عنوان متغیرهاى پیش 

بین در اعتماد بنفس صفتى شناخته شدند، در حالیکه کارکردهاى اجرایى (β =0/2) و راهبردى 

ورزشکاران نخبه معرفى  اعتماد بنفس حالتى  متغیـرهاى پیش بین در  به عنوان   (β =0/18)

شدند. یافته هاى تحقیق پیشنهاد مى کنند که مربیان ورزشى، روانشناسان ورزش و ورزشکاران، 

جهت  قدرتمند  ابزار  عنوان یک  به  را  اى  مشاهده  یادگیرى  انگیزشى  و  کارکردهاى شناختى 

اکتساب مهارتهاى حرکتى و آماده سازى ورزشکاران از لحاظ روانى مورد استفاده قرار دهند. 

کلید  واژه ها: 

یادگیرى مشاهده اى، کارکردهاى مهارتى، راهبردى و اجرایى، اعتماد بنفس صفتى و حالتى
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مقدمه 

بدون شک یکی از مهمترین عوامل مؤثر در فرایند یادگیري، نمایش1 مهارت است. نمایش 

انتقال  به منظور  از آن  بدنی  تربیت  مربیان  که  ابزارهایی است  قدرتمندترین  از  مهارت یکی 

اطالعات مربوط به مهارت به فراگیر در یک زمان کوتاه استفاده می کنند. معلم یا مربی تربیت 

بدنی به این دلیل مهارت را نمایش می دهد که باور دارد فراگیران با استفاده از نمایش مهارت 

نسبت به توصیف کالمی اطالعات بیشتري را در زمان کوتاهی دریافت می کنند (1). یادگیرى 

مشاهده اى2 یا الگودهى3 به فرایندى اطالق مى شود که از طریق آن یک رفتار مطلوب یا 

از طریق مشاهده رفتار آموخته مى شود (بندورا4، 1986) (4). بیشتر تحقیقات در  مورد هدف 

حیطه یادگیرى مشاهده اى به طور عمده بر نمایش مهارت به عنوان ابزارى موثر در به دست 

آوردن اطالعات پیرامون اکتساب و یادگیرى مهارت هاى حرکتى، راهبردها، نقشه ها و برنامه 

هاى بازى یا کارکرد شناختى آن مبتنى بوده است (1، 6، 9، 13،14، 15،16). پژوهشگران آگاه 

حیطه روان شناسى ورزشى نشان داده اند که یادگیرى مشاهده اى همچنین مى تواند داراى 

افزایش خود  تواند باعث  براى مثال، یادگیرى مشاهده اى مى  باشد،  آثار روانشناختى مفیدى 

همچنین  و  ورزشى (17، 18)  هاى  مهارت  اجراى  موقعیت  در  اضطراب6  کاهش  کارآمدى5، 

رضایت شخصى7 (7) شود. مهارت هاى روانى از جمله عوامل سازنده در اجراى موفقیت آمیز 

را آشکار  از این مهارت ها تفاوت بین ورزشکاران موفق و کمتر موفق  استفاده  رقابتى است. 

مى سازد(10).از سوى دیگر اعتمادبنفس8 یک متغیر کلیدى مورد استفاده در ورزشکاران نخبه 

و موفق است. ورزشکاران موفق معتقدند که یکى از بزرگترین نیازهاى ورزشکاران در تمرین 

1- Demonstration
2- Observational Learning(OL)
3- Modeling
4- Bandura
5- Self-Efficacy
6- Anxiety
7- Self-Satisfaction
8- Self-confidence
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اعتمادبنفس،  از ویژگیهاى  دیگر  یکى  اعتمادبنفس است.  و حفظ  روانى، توسعه  هاى  مهارت 

اعتمادبنفس یک حالت روانشناختى شکننده و ظریف است که هرگونه  آن است.  شکنندگى1 

تغییر پذیرى یا نوسان در آن مى تواند به نوسان در عملکرد ورزشکار منجر شود. اعتمادبنفس به 

باورهاى فرد در ارتباط با تواناییها و یا انتظاراتش در مورد دستیابى به موفقیت اطالق مى شود. 

به دلیل اهمیت اعتمادبنفس در حوزه ورزش و همچنین ماهیت شکننده آن، متغیر مذکور یکى 

از موضوعات جالب توجه در قلمرو روانشناسى ورزش به حساب مى آید(5). بر اساس نظریه 

خودکارآمدى بندورا (1986، 1997) یادگیرى مشاهده اى یک منبع اصلى براى خودکارآمدى 

ورزشکار)  خود  شده  ضبط  اجراى  ماهرانه (مشاهده  تجارب  صورت  به  تواند  مى  که  است 

نظر)  مورد  مهارت  از  افراد  سایر  یا ضبط شده  زنده  اجراى  جانشینى (مشاهده  تجارب  یا  و 

وابسته  یا  حالتى  از اعتمادبنفس  نوعى  خودکارآمدى  شود (11).  خودکارآمدى  افزایش  باعث 

توانائیهایش در سازماندهى  به موقعیت است، به عبارت دیگر، خود کارآمدى به “باور فرد به 

ارتباط  و اجراى عمل مورد نیاز براى رسیدن به هدف“ اطالق مى شود (بندورا،1997،ص3). 

بین یادگیرى مشاهده اى و خودکارآمدى همچنین توسط چهارچوب زیمرمن2 (1989) در مورد 

چهارچوب زیمرمن (1989) «یادگیرى  اساس  بر  داده مى شود.  توضیح  تنظیم  یادگیرى خود 

خود تنظیم شامل تفکرات، احساسات و اعمال خود ساخته اى است که به صورت منظم براى 

تاثیر بر اکتساب دانش و مهارت طراحى مى شوند» (شانک3، 2001، ص 125). یادگیرى خود 

مشاهده اى)، تفکرات و واکنش هاى  تاثیرات محیطى (یادگیرى  تعامل بین  تنظیم در نتیجه 

فردى (خودکارآمدى) و رفتار فرد (تمرین جسمانى مهارت) صورت مى گیرد. زیمرمن (1989) 

معتقد است که تبحر در خود تنظیمى در چهار سطح اتفاق مى افتد که اولین سطح آن یادگیرى 

مشاهده اى است. بر اساس این چهارچوب نظرى، براى یادگیرى یک مهارت جدید، راهبردهاى 

خودتنظیم و باور فرد از توانایى اش (خودکارآمدى) برمشاهده و ادراك الگو در محیط یادگیرى 

1- Fragility
2- Zimmerman
3- Schunk 
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مبتنى است (11). همانگونه که در الگوهاى مطرح شده در ارتباط با اعتمادبنفس و یادگیرى 

مشاهده اى بیان شد، یکى از منابع مهم  اعتمادبنفس، استفاده از یادگیرى مشاهده اى مى باشد. 

از اینرو در تحقیق حاضر، به منظور بررسى اثر یادگیرى مشاهده اى بر پاسخ هاى روانشناختى، 

یکى از اجزاى اصلى آن یعنى اعتمادبنفس انتخاب شده است. 

با توجه به اهمیت یادگیرى مشاهده اى در توسعه عملکرد ورزشى و باورهاى خودکارآمدى، 

کارکردهاى  از  استفاده  گیرى  اندازه  براى  را  اى  پرسشنامه  همکارانش (2005)  و  کامینگ1 

شناختى و انگیزشى یادگیرى مشاهده اى طراحى کردند. هدف از طراحى پرسشنامه کارکردهاى 

یادگیرى مشاهده اى2 اندازه گیرى فراوانى استفاده از یادگیرى مشاهده اى است که ورزشکاران 

آن را به دالیل یا کارکردهاى متفاوت در رشته هاى ورزشى خود استفاده مى کنند.

بر اساس این پرسشنامه، کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى به سه دسته تقسیم مى شوند. 

این کارکردها عبارتند از: الف) کارکرد مهارتى یادگیرى مشاهده اى3 که شامل اکتساب اطالعات 

مربوط به اجرا و یادگیرى مهارت از طریق نمایش مهارت است؛ ب)کارکرد راهبردى یادگیرى 

مشاهده اى4 که به اکتساب اطالعات پیرامون اجرا و یادگیرى نقشه ها و برنامه هاى بازى از 

طریق مشاهده اطالق مى شود و ج) کارکرد اجرایى یادگیرى مشاهده اى5 که در آن اطالعات 

حاصل از مشاهده به منظور دستیابى به سطح بهینه انگیختگى، حفظ تمرکز و شرایط مطلوب 

از  یکى  اى  مشاهده  یادگیرى  از کارکردهاى  استفاده  گیرد (8).  قرار مى  استفاده  روانى مورد 

و  حرکتى  یادگیرى  هاى  حوزه  متخصصین  توجه  مورد  اخیر  سالهاى  در  که  است  مفاهیمى 

روانشناسى ورزشى قرار گرفته است، از اینرو تحقیقات بسیار کمى در ارتباط با استفاده از این 

مفهوم  انجام شده است. در  ادامه به برخى از این تحقیقات اشاره مى شود:

نتایج تحقیق کامینگ و همکاران (2005) نشان دادند که ورزشکاران بیشترین استفاده را از 

1- Cumming 
2- Function of Observational Learning Questionnaire (FOLQ) 
3- Skill Function of  OL 
4- Strategy Function of OL 
5- Performance Function of OL 
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کارکرد مهارتى، سپس از کارکرد راهبردى و در نهایت از کارکرد اجرایى یادگیرى مشاهده اى 

داشته اند. عالوه بر این آنها دریافتند که ارتباط معنى دارى بین استفاده از کارکردهاى سه گانه، 

جنسیت و سطح رقابتى وجود نداشته است. همچنین در بررسى متغیر نوع رشته ورزشى، به این 

نتیجه رسیدند که ورزشکاران رشته هاى انفرادى در مقایسه با ورزشکاران رشته هاى تقابلى، از 

کارکردهاى مهارتى و اجرایى، بیشتر استفاده کرده اند (8). در تحقیق وش1و همکاران (2007)، 

ورزشکاران، کارکرد مهارتى یادگیرى مشاهده اى را بیشتر از کارکردهاى راهبردى و اجرایى آن 

به کار برده اند. همچنین ورزشکاران مرد در مقایسه با ورزشکاران زن، بیشتر از کارکرد اجرایى 

محققان همچنین دریافتند که ورزشکاران رشته هاى انفرادى در مقایسه با  استفاده کرده اند. 

ورزشکاران رشته هاى تیمى، بیشتر از کارکرد مهارتى استفاده کرده اند، اما در رشته هاى تیمى، 

در تحقیق  الو و هال2  (2009)  گرفته است(19).  استفاده قرار  مورد  بیشتر  راهبردى  کارکرد 

دیگرى به این نتیجه رسیدند که شرکت کنندگان به ترتیب از کارکردهاى مهارتى، راهبردى 

و اجرایى یادگیرى مشاهده اى و همچنین خودکارآمدى متناظر با آنها استفاده کرده اند (11). 

نتایج تحقیق هال و همکاران (2009) نشان دادند که ورزشکاران در شرایط تمرین و مسابقه، 

کارکردهاى متفاوت تصویر سازى و یادگیرى مشاهده اى را با الگوهاى متفاوتى مورد استفاده 

قرار داده اند. ورزشکاران از کارکردهاى تصویر سازى، بیشتر در شرایط مسابقه و ازکارکردهاى 

یادگیرى مشاهده اى بیشتر در شرایط تمرینى استفاده کرده اند. عالوه بر این، نتیج پژوهش 

مذکور نشان دادند که کارکرد مهارتى یادگیرى مشاهده اى به طور معنى دارى به عنوان عامل 

پیش بین در  اعتمادبنفس تمرین شناخته شد (10). 

سه  از کارکردهاى  استفاده  مورد  متناقض در  نتایج  همچنین  و  بسیار کم  وجود تحقیقات 

گانه یادگیرى مشاهده اى، ضرورت اجراى تحقیق حاضر را آشکار تر مى سازد و مهمتر اینکه 

1- Wesch 
2- Law & Hall 
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با اجراى این تحقیق مفهوم استفاده از کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى براى اولین بار وارد 

ادبیات یادگیرى حرکتى و روانشناسى ورزش در ایران مى شود. از سوى دیگر، یافته هاى حاصل 

یادگیرى  باشد.  داشته  همراه  به  ورزشکاران  براى  را  کاربردى  نکات  تواند  تحقیق مى  این  از 

مشاهده اى مى تواند به عنوان یک ابزار اساسى آموزشى در بهبود اکتساب مهارت هاى حرکتى 

مورد استفاده قرار گیرد، عالوه بر این مى توان از یادگیرى مشاهده اى به عنوان یک ابزار در 

توسعه مهارت هاى روانشناختى (مانند تصویر سازى و خود کالمى) استفاده کرد. بر اساس آنچه 

که آیا متغیر هایى  از اجراى تحقیق حاضر پاسخگویى به این سواالت است  گفته شد، هدف 

نظیر جنسیت و نوع رشته ورزشى بر استفاده از کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى در ورزشکاران 

نخبه تاثیر مى گذارند؟ آیا بین استفاده از یادگیرى مشاهده اى و اعتماد بنفس صفتى و حالتى در 

ورزشکاران نخبه ارتباط معنى دارى وجود دارد؟ و نهایتا اینکه کدامیک از کارکردهاى یادگیرى 

مشاهده اى مى توانند متغیر هاى اعتماد بنفس صفتى و حالتى را پیش بینى کنند؟

روش شناسى تحقیق

در دامنه سنى 13  ورزشکار (103ورزشکار مرد و 144ورزشکار زن)  شرکت کنندگان247 

تا 42 سال (4/87 ± 20/77) با سطح رقابتى ملى که در رشته هاى انفرادى (90 نفر) و تیمى 

(157 نفر) رقابت مى کردند، در این تحقیق شرکت کرده و پرسشنامه هاى کارکردهاى یادگیرى 

مشاهده اى و اعتماد به نفس صفتى و حالتى را تکمیل کردند. 

ابزارهاى اندازه گیرى

پرسشنامه اطالعات فردى

شرکت کنندگان اطالعات فردى مانند سن، جنس، رشته ورزشى و سطح رقابت را در قالب 

یک پرسشنامه تکمیل کردند.
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پرسشنامه کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى

 فراوانى استفاده ورزشکاران از سه کارکرد مهارتى، راهبردى و اجرایى یادگیرى مشاهده اى 

در موقعیت هاى ورزشى با استفاده از پرسشنامه کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى (کامینگ و 

همکاران، 2005)  اندازه گیرى شد. این پرسشنامه شامل 17 سوال است که بر اساس مقیاس 

هفت گانه لیکرت (1= به ندرت تا 7= اغلب) رتبه بندى مى شود. در این پرسشنامه، به منظور 

اندازه گیرى استفاده از کارکردهاى مهارتى، راهبردى و اجرایى یادگیرى مشاهده اى به ترتیب 

6، 5 و 6  سوال طراحى شده است. در تحقیق حاضر، مقدار آلفاى کرونباخ در تعیین همسانى 

درونى براى کل سواالت (کارکرد هاى یادگیرى مشاهده اى: 0/87) و هر سه کارکرد به صورت 

جداگانه (کارکرد مهارتى: 0/77؛ کارکرد راهبردى: 0/67 و کارکرد اجرایى: 0/81) قابل قبول 

بود. در ارزیابى اعتبار سازه، طرح سه عاملى کامینگ و همکاران (2005) از طریق تحلیل عاملى 

بر روى  تخصیص سواالت  و درستى  آزمون  عاملى بودن ساختار  و سه  آزموده شد  اکتشافى 

عوامل تائید شد. 

سیاهه هاى اعتماد بنفس صفتى و حالتى

اعتمادبنفس  از  را  ورزشکاران  عمومى  احساس  بنفس صفتى (ویلى،1986)  اعتماد  سیاهه 

اعتماد  سیاهه  حالیکه  در  کند  مى  گیرى  اندازه  ورزشى  هاى  رقابت  در  شرکت  هنگام  شان 

را براى رقابت در مسابقه اى که  بنفس ورزشکار  اعتماد  وضعیت  بنفس حالتى (ویلى،1986) 

پیش رو دارد، اندازه گیرى مى کند. هر یک از این پرسشنامه ها شامل 13 سوال است که بر 

اساس مقیاس نه گانه رتبه بندى مى شود و مجموع امتیازات حاصل از این سواالت به عنوان 

شاخصى از اعتمادبنفس صفتى و حالتى در نظر گرفته مى شود. مقدار آلفاى کرونباخ به منظور 

تعیین همسانى درونى سیاهه اعتماد بنفس صفتى و حالتى در تحقیقى با جامعه مشابه براى کل 

سواالت به ترتیب برابر با 0/89 و 0/91محاسبه شده است (2).
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یافته هاى تحقیق 

نتایج آزمون تحلیل واریانس در اندازه هاى تکرارى به منظور بررسى تفاوتهاى موجود بین 

دادند که تفاوت معنى دارى  نشان  استفاده از کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى در ورزشکاران 

(F = 135/59، P= 0/001) در استفاده از کارکردهاى سه گانه در ورزشکاران وجود داشته است

(400/8 و 1/62) . در ادامه نتایج آزمون تعقیبى توکى نشان داد که ورزشکاران بیشترین استفاده را 

از کارکرد مهارتى یادگیرى  مشاهده اى (6/24 ± 32/46)، سپس کارکرد اجرایى (7/9 ± 27/43) 

و در نهایت از کارکرد راهبردى (5/4 ± 25/98)داشته اند. 

 (F =3/76،P= 0/011) نتایج آزمون تحلیل واریانس چندگانه نشان دادند که اثر اصلى جنسیت

(241و3) بر اسـتفاده ورزشکاران از این کارکـردها معنـى دار بود، اما اثر اصلى نوع رشته ورزشى 

(P =0/091) و اثر متقابل بین این دو عامل معنى دار نبودند. این یافته ها نشان مى دهند تفاوت 

معنى دارى در استفاده از کارکردهاى سه گانه در بین ورزشکاران زن و مرد وجود داشته است. در 

ادامه، نتایج آزمون تک متغیره نشان دادند که اثر اصلى جنسیت بر کارکرد اجرایى معنى دار  بود 

(F =10/96 ،P=0/001) (243 و 1) ، اما اثر آن بر کارکردهاى مهارتى (P=0/783) و راهبردى 

این یافته ها حاکى از آن است که ورزشکاران زن از کارکرد اجرایى  (P=0/09) معنى دار نبود. 

یادگیرى مشاهده اى به طور معنى دارى بیشتر از  ورزشکاران مرد استفاده کرده اند در حالیکه 

کاربرد کارکردهاى مهارتى و راهبردى در بین ورزشکاران زن و مرد مشابه بوده است (شکل1). 

همچنین نتایج  آزمون تک متغیره در بررسى اثر نوع رشته ورزشى بر کارکردهاى یادگیرى مشاهده 

 (F =5/12، P=0/02) اى نشان دادند که اثر نوع رشته ورزشى بر کارکرد راهبردى معنى دار بود

(243و 1) . اما این اثر بر کارکرد مهارتى (P=0/089) و اجرایى (P =0/87) معنى دار نبـود. ایـن 

یافته ها نشان مى دهند ورزشـکاران رشته هاى تیـمى به طور معنـى دارى بیشتر از ورزشکاران 

رشته هاى انفرادى، کارکرد راهبردى را مورد استفاده قرار دادند در حالیکه تفاوت معنى دارى در 

بین ورزشکاران رشته هاى انفرادى و تیمى وجود  استفاده از کارکردهاى مهارتى و اجرایى در 
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نداشت (شکل 2). 
       

 OL شکل1. اثر جنسیت بر کارکردهاى

OL شکل2. اثر نوع رشته ورزشى بر کارکردهاى

از  استفاده  بین  ارتباط  تعیین  منظور  به  پیرسون  همبستگى  آزمون  از  حاصل  هاى  یافته 

کارکردهاى یادگیـرى مشاهده اى، اعتماد به نفس صفتى، حالتى و سن ورزشکاران در جدول 7 

ارائه شده است. متغیر سن در تعیین همبسـتگى مورد استفاده قرار گرفت زیرا تحقیقات گذشته 

نشـان دادنـد که سـن ورزشـکاران به طور معـنى دارى بر استفاده از کارکـردهاى یادگیـرى 

مشاهده اى تاثیر دارد (11). 
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جدول7. یافته هاى حاصل از آزمون همبستگى دو متغیره 

سن
کارکرد 
مهارتى

کارکرد 
راهبردى

کارکرد 
اجرایى

اعتماد بنفس 
صفتى

اعتماد بنفس 
حالتى

0/35 **0/43 **0/41 **0/15 *اعتماد بنفس صفتى

0/78 **0/35 **0/36 **0/32 **0/16 *اعتماد بنفس حالتى

** درسطح P ≤ 0/01  معنى دار است. * درسطح P ≤ 0/05  معنى دار است.  

همانگونه که در جدول 7 نشان داده شده است کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى یک ارتباط 

مثبت و معنى دارى با اعتماد بنفس صفتى با دامنه ضریب همبستگى بین مقادیر 0/35 تا 0/43 و 

همچنین اعتماد بنفس حالتى با تغییرپذیرى ضریب همبستگى بین مقادیر 0/32 تا 0/36 داشته اند.

یافته هاى حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطى چندگانه در جدول 8 خالصه شده 

است. در هر یک از تحلیل هاى رگرسیون، کارکرد مهارتى درگام اول، سپس کارکرد اجرایى و 

در نهایت کارکرد راهبردى وارد معادله رگرسیون شد. ترتیب وارد شدن متغیرهاى پیش بین بر 

اساس ترتیب استفاده از کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى ورزشکاران در این تحقیق بوده است. 
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جدول 8. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون خطى چندگانه 

آماره هاى رگرسیون
BSE Bβt

R²Adjustedمتغیر مالك
R²

متغیر پیش بین

0/230/22اعتماد بنفس صفتى
2/71 **0/460/170/2کارکرد مهارتى

2/34 *0/270/110/15کارکرد اجرایى
2/75 **0/570/20/21کارکرد راهبردى

0/170/16اعتماد بنفس حالتى

1/54 0/270/180/11کارکرد  مهارتى

3/08 **0/380/120/21کارکرد اجرایى
کارکرد  
2/09 *0/460/220/17راهبردى

* درسطح P ≤ 0/05  معنى دار است.
** درسطح P ≤ 0/01  معنى دار است.

بر اساس جدول 9، در متغیر اعتماد بنفس صفتى، هر سه کارکرد یادگیرى مشاهده اى وارد 

 ،R²=0/23) شدند نخبه شناخته  ورزشکاران  در  بین  متغیرهاى پیش  عنوان  به  و  شدند  معادله 

F = 24/5،  P<0/001) (246 و 3) . در این متغیر، مقدار R² برابر با 0/23 به دست آمد که نشان 

مى دهد 23 درصد از تغییرات در متغیر اعتمادبنفس صفتى در ارتباط با تغییرات در کارکردهاى 

با 0/2، کارکرد  برابر  متغیر کارکرد مهارتى  براى  ضریب بتا  یادگیرى مشاهده اى بوده است. 

نتیجه  این  که  آمد  به دست  میزان 0/21  به  راهبردى  کارکرد  براى  و  با 0/15  برابر  اجرایى 

بوده  اعتمادبنفس  متغیر  یادگیرى مشاهده اى نسبت به  متغیرهاى  تغییرات  نشاندهنده نسبت 

اجرایى  نیز هر سه کارکرد مهارتى، راهبردى و  متغیر اعتماد بنفس حالتى  در  است (شکل3). 

شدند (P<0/001،R²=0/17،17/2= (246و 3)  رگرسیون  معادله  وارد  اى  مشاهده  یادگیرى 

F)، که در آن کارکردهاى اجرایى و راهبردى متغیر مالك را در ورزشکاران نخبه پیش بینى 

کرده است. در این متغیر مقدار R² برابر با 0/17، نشان مى دهد 17درصد از تغیـیرات در متغیر 
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اعتمادبنفس حالتى در ارتباط با تغییرات در کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى مرتبط بوده است. 

ضریب بتا براى متغیر کارکرد اجرایى برابر با 0/21 و براى کارکرد راهبردى به میزان 0/17 

به دست آمد که این نتیجه نشان مى دهد که با تغییر یک واحد انحراف معیار در متغیرهاى 

یادگیرى مشاهده اى، متغیر اعتمادبنفس حالتى به ترتیب به میزان 0/21 و 0/17  تغییر کرده 

است (شکل 4). 

  

شکل 3. نمودارهاى پراکنش مربوط به متغیرهاى اعتماد بنفس صفتى و کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى

    

شکل 4. نمودارهاى پراکنش مربوط به متغیرهاى اعتماد بنفس حالتى و کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى

بحث و نتیجه گیرى

هدف از اجراى تحقیق حاضر تعیین میزان استفاده از کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى و 

بررسى ارتباط آن با جنسیت و نوع رشته ورزشى در ورزشکاران نخبه بود. یافته هاى تحقیق 

اى،  مشاهده  یادگیرى  مهارتى  کارکرد  از  را  اسـتفاده  بیشترین  ورزشـکاران  که  دادند  نشـان 

سپس از کارکرد اجـرایى داشـته اند، در حالیکه کارکرد راهبردى کمترین استفاده را داشته است. 
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یافته هاى این تحقیق با نتایج تحقیقات کامینگ و همکاران (2005)، وش و همکاران (2007)، 

کاربرد کارکرد مهارتى  در خصوص بیشترین  و همکاران (2009)  و هال  و هال (2009)  الو 

یادگیرى مشاهده اى در ورزشکاران همخوانى دارد (8، 10، 11، 19)، اما در تحقیق حاضرکارکرد 

اجرایى و سپس کارکرد راهبردى مورد استفاده ورزشکاران قرار گرفته است، که این یافته در 

تناقض با نتایج تحقیقات مذکور مى باشد. با توجه به نقش برجسته حس بینایى و غالب بودن آن 

در بین سایر حواس به منظور دستیابى به اطالعات مربوط به تکلیف (3، 12)، مربیان و معلمان 

تربیت بدنى از نمایش مهارت براى کمک به ورزشکاران براى بهبود یادگیرى مهارت هاى ویژه 

استفاده مى کنند، از اینرو کارکرد مهارتى بیشترین استفاده را در بین ورزشکاران دارد که در تمام 

تحقیقات انجام شده در این حوزه نتیجه مشابه به دست آمده است. در تحقیق حاضر، کارکرد 

اجرایى پس از کارکرد مهارتى بیشترین فراوانى را داشته است. به نظر مى رسد ماهیت استرس 

زاى تمرین و رقابت باعث شده است که ورزشکاران براى دستیابى به وضعیت مطلوب روانى در 

طول یک موقعیت چالش بر انگیز از مشاهده بازیکنان هم تیمى یا سایر بازیکنان و یا مشاهده 

فیلم ضبط شده آنها هنگام رویارویى با چنین موقعیت هایى بهره جویند. بر این اساس، پیشنهاد 

مى شود که مربیان، ورزشکاران و معلمان تربیت بدنى از بعد انگیزشى یادگیرى مشاهده اى، 

یعنى کارکرد اجرایى، به منظور بهبود متغیرهاى روانشناختى استفاده کنند. در نهایت اینکه در 

این تحقیق، ورزشکاران از کارکرد راهبـردى کمترین اسـتفاده را کرده اند. یکى از دالیـلى که 

مى توان در توجیه این یافته ارائه کرد این است که ورزشکاران براى کسب امتیاز در شرایط 

مسابقه، بیشتر بر مهارت هاى فردى متکى بوده و همچنین اثر بخشى کار گروهى را بر بهبود 

عملکرد و نتیجه به اندازه مناسب ادراك نکرده اند، از اینرو استفاده از این کارکرد در حداقل 

بوده است. از اینرو پیشنهاد مى شود که مربیان و معلمان تربیت بدنى به منظور افزایش انسجام 

بر  از راهبردها یا تاکتیک هاى تیمى،  بهبود کار گروهى جهت بهره مندى  تیمى و همچنین 

توسعه روحیه جمع گرایى تاکید بیشتر ى داشته باشند.
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 نتایج همچنین نشان دادند که ورزشکاران زن از کارکرد اجرایى یادگیرى مشاهده اى به طور 

معنى دارى بیشتر از ورزشکاران مرد استفاده کرده اند، اما کاربرد کارکردهاى مهارتى و راهبردى 

یافته هاى این تحقیق با نتایج تحقیقات کامینگ  مشابه است.  بین ورزشکاران زن و مرد  در 

و همکاران (2005)، الو و هال (2009) و هال و همکاران (2009) مبنى بر عدم وجود تفاوت 

معنى دار در کاربرد کارکرد مهارتى یادگیرى مشاهده اى بین ورزشکاران زن و مرد در تناقض 

است (8، 10، 11). همچنین در تحقیق وش و همکاران (2007) ورزشکاران مرد در مقایسه با 

ورزشکاران زن، بیشتر از کارکرد اجرایى استفاده کرده اند (19)، این یافته  نیز در تناقض با نتایج 

تحقیق مذکور مى باشد. به نظر مى رسد که تجربیات اجتماعى و ورزشى کمتر زنان در مقایسه 

با مردان، نیاز به کسب اطالعات مربوط به چگونگى بهبود متغیرهاى روانشناختى مانند اعتماد 

به نفس را در این جامعه بیشتر و پررنگ تر کرده است، از اینرو ورزشکاران زن در مقایسه با 

ورزشکاران مرد، بیشتر از کارکرد اجرایى استفاده کرده اند.

سرانجام، اینکه ورزشکاران رشته هاى تیمى از کارکرد راهبردى به طور معنى دارى بیشتر 

از ورزشکاران رشته هاى انفرادى استفاده کرده اند، در حالیکه تفاوت معنى دارى در استفاده 

از کارکردهاى مهارتى و اجرایى در بین ورزشکاران رشته هاى انفرادى و تیمى وجود نداشت. 

یافته هاى این تحقیق همراستا با نتایج تحقیقات وش و همکاران (2007) و هال و همکاران 

(2009) است (10، 19)، و با نتایج تحقیقات کامینگ و همکاران (2005) و الو و هال (2009) 

در تناقض است (8، 11). به نظر مى رسد که وجود تاکتیک هاى بیشتر در رشته هاى تیمى و 

اجراى موفقیت آمیز آنها در تعامل با سایر بازیکنان تیم، لزوم استفاده بیشتر از کارکرد راهبردى 

یادگیرى مشاهده اى را توجیه مى کند. عالوه بر این، ورزشکاران این رشته ها زمان بیشترى را 

صرف یادگیرى تاکتیک و همچنین تحلیل  فیلم هاى بازى تیم هاى حریف مى کنند.

یکى دیگـر از اهـداف اصلى تحقیق، تعیین ارتباط بین کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى 

یادگیرى  کارکردهاى  بین شامل  متغیرهاى پیش  تعیین  و  و اعـتماد بنـفس صفتى و حالتى 
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مشاهده اى براى متغیرهاى مالك (اعتماد بنفس صفتى و حالتى) در ورزشکاران نخبه بود، بوده 

است. نتایج آزمون همبستگى پیرسون نشان دادند که کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى یک 

ارتباط مثبت و معنى دار با اعتماد بنفس صفتى و حالتى داشته است. یافته هاى حاصل از این 

تحقیق با نتایج تحقیق هال و همکاران (2009) و الو و همکاران (2009) همخوانى دارد (10، 

11). ادبیات تحقیق نشان مى دهد که برخوردارى از اعتمادبنفس باثبات یکى از عوامل کلیدى 

در رسیدن به سرسختى ذهنى در ورزشکار مى باشد که او را در مواجهه با موانع و شکست ها 

نیرو مند مى سازد (5). از سوى دیگر از آنجا که سرسختى ذهنى1 یکى از عوامل تشکیل دهنده 

سازه کارکرد اجرایى در پرسشنامه کارکردهاى یادگیرى مشاهده اى است (8)، بنابراین وجود 

یک ارتباط معنى دار بین کارکرد اجرایى و اعتمادبنفس منطقى به نظر مى رسد. 

بنفس  اعتماد  متغیر  که در  نشان دادند  متغیره سلسله مراتبى  آزمون رگرسیون چند  نتایج 

صفتى، کارکردهاى مهارتى و راهبردى به عنوان قوى ترین متغیرهاى پیش بین در ورزشکاران 

اعتماد بنفس حالتى، به ترتیب کارکردهاى اجرایى و  نخبه شناخته شدند. همچنین، در متغیر 

راهبردى، متغیر مالك را در ورزشکاران نخبه پیش بینى کرده اند. یافته هاى حاصل با نتایج 

مهارتى  کارکرد  فقط  تحقیق  این  در  است (10).  توافق  در  همکاران (2009)  و  هال  تحقیق 

همچنین  تمرین شناخته شد.  اعتمادبنفس  بین مثبت و معنى دار براى  عامل پیش  عنوان  به 

نتایج تحقیق هال و همکاران (2009) در خصوص عدم وجود متغیر پیش بین معنى دار براى 

اعتمادبنفس در شرایط مسابقه، با یافته هاى این تحقیق مغایرت داشت (10). عالوه بر این، 

یافته هاى تحقیق حاضر در مورد اعتمادبنفس صفتى با نتایج تحقیق الو و همکاران (2009) در 

خصوص پیش بینى خودکارآمدى اجرایى توسط کارکرد اجرایى در رشته هاى تقابلى و همچنین 

در مورد اعتمادبنفس صفتى و حالتى در خصوص پیش بینى خودکارآمدى مهارتى و راهبردى 

توسط کارکرد مهارتى در رشته هاى انفرادى همخوانى دارد. از سوى دیگر در تحقیق حاضر، 

1- Mental Thoughness
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اعتمادبنفس صفتى و حالتى توسط کارکرد راهبردى پیش بینى شده است که این یافته با نتایج 

اعتمادبنفس  نظر مى رسد که ورزشکاران با  به  تحقیق الو و همکاران در تناقض است(11). 

ابعاد شناختى  بیشتر از  اینرو  باال داراى سطح مطلوبى از مهارت هاى روانى باشند، از  صفتى 

یادگیرى مشاهده اى یعنى کارکردهاى مهارتى و راهبردى استفاده کرده اند. همچنین مربیان 

و معلمان تربیت بدنى تمایل بیشترى به استفاده از  ابعاد شناختى یادگیرى مشاهده اى براى 

آموزش مهارتها و تاکتیکهاى بازى دارند، و به نظر مى ر سد که سوگیرى مذکور در استفاده از 

کارکردهاى شناختى توسط مربیان به ورزشکاران نیز منتقل شده است و آنها نیز به دلیل عدم 

آشنایى و آموزش مناسب با کارکرد اجرایى یادگیرى مشاهده اى، از این کارکرد کمتر استفاده 

احتماال ورزشکاران  توان گفت که  یا موقعیتى مى  در خصوص اعتمادبنفس حالتى  اند.  کرده 

به دلیل ماهیت استرس زاى مسابقه، به صورت ناآگاهانه از کارکرد اجرایى استفاده مى کنند، 

زیرا نیاز به دستیابى به شرایط مطلوب روانى در شرایط رقابتى نزد ورزشکاران کشورمان بیشتر 

احساس مى شود. از سوى دیگر تمرکز بازیکنان در شرایط رقابت بیشتر بر اجراى تاکتیک هاى 

آموخته شده و نه بر یادگیرى تاکتیک هاى بازى بر اساس یادگیرى مشاهده اى است. در این 

تحقیق نیز کارکرد راهبردى پس از کارکرد اجرایى، متغیر اعتمادبنفس را پیش بینى کرده است، 

که چنین نتیجه اى مورد انتطار بود. به عنوان یک نتیجه کلى مى توان گفت که مربیان ورزشى، 

روانشناسان ورزش و ورزشکاران باید از کارکردهاى متفاوت یادگیرى مشاهده اى به عنوان یک 

ابزار قدرتمند در حوزه یادگیرى حرکتى و روانشناسى ورزش و چگونگى اثر آنها بر عملکرد و 

آماده سازى ورزشکاران آگاه شده و آنها را به صورت کاربردى مورد استفاده قرار دهند. 
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