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چکیده
هدف از اين پژوهش ،بررسی تأثیر قید تکلیف بر يادگیری الگو و پارامتر حرکت بههنگام يادگیری مشاهدهای
میباشد .بدينمنظور 52 ،نفر که همگی راستدست بودند به صورت تصادفی به دو گروه با توپ و بدون توپ
تقسیم شدند .هر دو گروه فیلم نمايش نقاط نورانی کل بدن را مشاهده کردند و تنها يکی از گروهها میبايست
مشابه با الگو ،يک توپ را به سمت هدف پرتاب میکرد (دارای قید تکلیف) و گروه ديگر درمورد وجود هدف
خارجی تکلیف اطالعی نداشت (بدون قید تکلیف) .گروهها در مرحلۀ اکتساب  64کوشش را انجام دادند و يک
روز بعد بهمنظور انجام آزمون يادداری ،پنج کوشش را اجرا نمودند .شايانذکر است که کینماتیک حرکت افراد
بهمنظور مقايسه با کینماتیک الگو ثبت شد و تغییرپذيری در هماهنگی درونعضوی و نیز اختالف حداکثر
سرعت مچ از الگو محاسبه گرديد .نتايج نشان میدهد که گروه بدون توپ در هماهنگی حرکتی نسبت به
گروه با توپ ،بیشتر شبیه به الگو عمل کرده است ،اما در حداکثر سرعت مچ ،رفتار گروه با توپ بیشتر شبیه
به الگو میباشد .اين نتايج هم در اکتساب و هم در يادداری مشاهده میشود .دلیل احتمالی اين نتايج میتواند
صرفنظرکردن گروه با توپ از الگوی حرکت بهمنظور دستيابی به هدف خارجی حرکت باشد.
واژگان کلیدی :قید تکلیف ،يادگیری مشاهدهای ،هماهنگی درونعضوی ،کینماتیک حرکت
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مقدمه
مربیان و کارورزان حیطۀ ورزش از روشهای مختلفی برای انتقال اطالعات به افراد استفاده میکنند.
یکی از این روشها ،مشاهده است که به آن "یادگیری مشاهدهای" میگویند .یادگیری مشاهدهای
فرایندی است که در آن مشاهدهکننده تالش میکند رفتاری را که توسط فرد دیگر به نمایش گذاشته
میشود ،تکرار نماید ( .)1،2اگرچه انسان در تقلید بسیاری از حرکات پیچیده موفق میباشد ،اما
مکانیزمهای زیربنایی این تقلید موفق (تکرار از طریق مشاهده) کمتر شناخته شدهاند .پژوهشگران
براساس یافتههای قبلی" ،نظریۀ هدف" را ارائه دادهاند ( .)3این نظریه به یک سیستم بازنمایی اعتقاد
دارد که سیستم ادراک و عمل را با هم ادغام میکند .این دیدگاه با دیدگاههای کنونی که عقیده دارند
تقلید ،ادراک و عمل بهوسیلۀ نگاشت ادراکی حرکتی مستقیم 1با هم جفت شدهاند همراستا میباشد.
این نگاشت ادراکی حرکتی مستقیم بهوسیلۀ یافتههای نوروفیزیولوژیکی نیز موردحمایت قرار گرفته
است ( .)5،4پژوهشگرانی که کارهای اولیه را درزمینۀ یادگیری مشاهدهای انجام دادهاند استدالل
کردهاند که یادگیری مشاهدهای موفق برایناساس است که مشاهدهکننده بتواند بهطور دقیق حرکت
نشاندادهشده را تقلید نماید ( .)7،6درواقع ،پژوهشگران هدف اولیه در یادگیری مشاهدهای را
یادگرفتن الگوی حرکت عنوان کرده و هدف بعدی را پارامتربندی الگوی فراگرفتهشده میدانند (،)6
اما دراینمیان ،شواهدی وجود دارد که نشان میدهد یادگیری مشاهدهای صرفاً درنتیجۀ دیدن عمل
الگو نمیباشد ،بلکه مشاهدهکننده ،قصد اجراکننده را بهگونهای درک میکند که فرایند تولید ،عمل
مشتق از هدف یا شی باشد (نه اینکه مشتق از حرکت یا ابزار اجرای حرکت باشد) و این متغیرها،
کسب الگو و پارامتر حرکت را تحتتأثیر قرار میدهند ( .)4،5در حمایت از این گفتهها ،پژوهشگران
نشان دادهاند هنگامیکه از کودکان خواسته میشود مطابق با یک الگو با انگشتان خود بهصورت
متقاطع به سمت گوشهای خود اشاره کنند (دست راست به سمت گوش چپ و دست چپ به سمت
گوش راست) ،کودکان تمایل دارند که برخالف الگو و بهصورت غیرمتقاطع (دست راست به سمت
گوش راست و دست چپ به سمت گوش چپ) این کار را انجام دهند ( .)9این درحالی است که وقتی
از کودکان خواسته شد به فضای کنار گوشهای خود (بدون هدف رساندن دست به گوش) اشاره
نمایند ،حرکت آنها مشابه با الگو بود و هر زمان الگو بهصورت متقاطع به فضای جانبی خود اشاره
مینمود ،آنها نیز بهصورت متقاطع عمل میکردند .پژوهشگران نتیجه گرفتهاند که وجود یا عدم
وجود اشیا هدف در حرکت الگو ،اثر مهمی در رفتار تقلیدی دارد ( .)9براساس این نتایج و یافتههای
مشابه ،یک تئوری با نام "تئوری تقلید هدفمحور" ارائه گردید ( .)4این تئوری عقیده دارد که فرد
مشاهدهکننده ،عمل درکشده را بهلحاظ شناختی به جنبههای مجزایی تجزیهوتحلیل میکند و سپس
1. Direct Perceptual-Motor Mapping
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از بین این جنبهها ،تنها جنبههای خاصی را انتخاب مینماید و این اهداف خاص بهصورت
سلسلهمراتبی اولویتدهی میشوند که این اولویتدهی براساس کارکردیبودن آن اهداف صورت
میگیرد ( .)4در این سلسلهمراتب ،اشیا مهمتر از اندامهای مؤثر و یا مسیرهای حرکت میباشند
( .)4،10،11طبق این نظریه ،هدف انتخابشده ،برنامۀ حرکتی را فراخوانی میکند که بهطور قوی با
برآوردهکردن آن در ارتباط باشد و الزاماً این برنامۀ حرکتی به حرکات متناظر با الگو منجر نمیشود؛
هرچند که ممکن است در بسیاری از حرکات روزمره به حرکتی متناظر با الگو منجر گردد (.)4،11
این نظریه ماهیتی کارکردی به تقلید میدهد ،اما "نظریۀ نگاشت مستقیم" ماهیتی خودکار دارد.
طبق این نظریه ،اگر تفاوت در مهارت حرکتی یا تناسبهای بدنی آنقدر بزرگ باشد که فرد تقلیدکننده
نتواند بهلحاظ جسمانی حرکت مشابهی مانند الگو را انجام دهد ،حتی در چنین شرایطی نیز فرد
مشاهدهکننده از الگو سود خواهد برد ( )9،10و هدف یادگیری میتواند رسیدن به هدفی مشابه با
هدف الگو باشد.
در حمایت از تئوری تقلید هدفمحور پژوهشگران نشان دادهاند هنگامیکه افراد باید حرکت ضربهزدن
به یک توپ را تقلید نمایند ،مشاهدۀ یک الگو با دریافت اطالعات کالمی ،تفاوتی در کسب الگوی
حرکتی ایجاد نخواهد کرد و الگوی حرکتی افرادی که الگوی ماهر را مشاهده کرده بودند مشابه با
افرادی است که تنها اطالعات کالمی را دریافت نمودهاند ( .)12پژوهشگران استدالل کردهاند که افراد
گروه مشاهده ،بیشتر بر دستیابی به هدف حرکت تأکید کرده و از الگوی حرکت صرفنظر نمودهاند
( .)12در پژوهش دیگری نیز به بررسی نقش قید تکلیف در یادگیری مشاهدهای پرداخته شد ( )11و
نتایج آن نشان داد که حرکت تقلیدشده زمانی بیشتر شبیه به الگو میباشد که هدفی در حرکت وجود
نداشته باشد و هنگامیکه هدفی در حرکت وجود داشته باشد ،حرکت مشاهدهکننده ،کمتر شبیه به
الگو خواهد بود ( .)11در پژوهشهای دیگر نیز نشان داده شده است که افراد در حرکات بدون هدف
نسبت به حرکات با هدف خارجی ،چشمهای خود را برای مدتزمان بیشتری بر اندامها تثبیت میکنند
و کینماتیک الگو را بهتر اجرا مینمایند (.)13
دراینمیان ،برخی از پژوهشگران عقیده دارند که کدگذاری اعمال هم براساس هدف حرکت میباشد
و هم براساس مسیر حرکت ( .)15این پژوهشگران عنوان کردهاند که در حرکات هدفمند و غیرهدفمند،
زمانیکه یک اثر تداخلی بهوجود بیاید ،در هر دو نوع حرکت اثر مشابهی خواهد داشت ،اما این اثر
برای حرکات غیرهدفمند قویتر خواهد بود ( .)15این امر نشان میدهد که در حرکات هدفمند ،تأکید
کمتری بر شکل حرکت میشود و همین امر موجب میگردد که شکل حرکت ،کمتر تحتتأثیر اثر
تداخلی قرار بگیرد.
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علیرغم شواهد ارائهشدۀ قبلی ،شواهدی وجود دارد که نشان میدهد زمانیکه هدفی در حرکت وجود
داشته باشد موجب بهبود شکل هماهنگی حرکت خواهد شد و حرکت فرد به الگو نزدیکتر میشود؛
بهعنوانمثال ،در پژوهشی که بر روی عمل چیپ 1فوتبال 2انجام گرفت نشان داده شد که وجود یک
هدف خارجی در تکلیف برای دستیابی ،تأثیر بیشتری نسبت به مشاهدۀ اطالعات نسبی بدن دارد و
باعث میشود که الگوی هماهنگی حرکت افراد مشاهدهکننده ،بیشتر شبیه به الگو گردد (.)14
همچنین ،در پژوهش دیگری نیز پژوهشگران به نتایج مشابهی دست یافتند ( .)17در این پژوهش از
پرتاب بولینگ بهعنوان تکلیف استفاده شد و اطالعات بهصورت نمایش نقاط نورانی ( )3PLDارائه
گردید .همچنین ،به یک گروه از افراد گفته شد که تنها حرکت را اجرا کنند و چیزی درمورد ماهیت
پرتابی عمل به آنها ارائه نشد (بدون هدف خارجی) .درمقابل ،به گروه دیگر گفته شد که عمل یک
پرتاب میباشد و میبایست یک توپ را پرتاب نمایند (با هدف خارجی) .نتایج نشان داد گروههایی که
توپ را به سمت یک هدف خارجی پرتاب میکردهاند (با هدف خارجی) نسبت به گروههای بدون توپ
(بدون هدف خارجی) ،نهتنها در هماهنگی حرکت ،بلکه در متغیرهای کنترلکنندۀ حرکت نیز بیشتر
شبیه به الگو بودهاند ( .)17این نتایج با یافتههای قبلی در تضاد میباشد؛ زیرا ،پژوهشگران عقیده دارند
هنگامیکه افراد حرکتی را با وجود هدف خارجی تقلید میکنند ،دستیابی به هدف خارجی به
مهمترین هدف حرکت تبدیل میشود و الگوی حرکت در اولویت بعدی قرار میگیرد ( .)4یک دلیل
احتمالی برای دستیابی به این نوع نتایج متناقض میتواند نوع تکلیف بهکاربردهشده در این پژوهشها
باشد .تکالیف مورداستفاده در مطالعات پیشین در برخی موارد نیازمند حرکت یک عضو بدن بودهاند
( )14و تکالیفی ساده محسوب میشدهاند ،اما تکالیف دیگر از جمله تکالیفی بودهاند که احتمال دارد
در ذخیرۀ حرکتی افراد وجود داشته باشند ( .)10،16مطالعات نشان دادهاند حرکاتی که در گذشته
یادگرفته شدهاند و برای فرد معنادار میباشند (هدفدار) ،بهتر از حرکات بدیع بدون معنی (بدون
هدف) تقلید میشوند ( .)15امکان دارد که تئوری تقلید هدفمحور ( )9در مورادی صدق نماید که
حرکت موردنظر نیازمند کسب یک الگوی هماهنگی جدید باشد و احتماالً هنگامیکه حرکت بدیع
باشد ،وجود هدف خارجی موجب صرفنظرکردن فرد از الگوی حرکتی میگردد و فرد نمیتواند الگوی
هماهنگی را مشابه با زمانیکه هدف خارجی در حرکت وجود ندارد ،کسب نماید (.)4،9
با توجه به اینکه درزمینۀ نقش هدف تکلیف در یادگیری مشاهدهای پژوهشهای زیادی صورت نگرفته
است و این پژوهشهای اندک نیز به نتایج همسویی منجر نشدهاند ،انجام مطالعات بیشتر ضروری
1. Soccer Chipping Action
 .2منظور ضربۀ چیپ فوتبال است که در آن فرد سعی می کند توپ را از روی یک مانع یا فرد دیگری رد نماید و به هدف
برساند.
3. Point Light Displays
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بهنظر میرسد .همچنین ،با توجه به اینکه تاکنون مطالعات اندکی نقش هدف حرکت را بهصورت
مستقیم در یک تکلیف واحد موردبررسی قرار دادهاند ( ،)13،15انجام پژوهشی که این مهم را مدنظر
قرار دهد ضروری میباشد؛ لذا ،این پژوهش در نظر دارد با بهکارگیری یک تکلیف بدیع ،نقش قید
تکلیف را بهطور همزمان در یک تکلیف واحد موردبررسی قرار دهد.
روش پژوهش
شرکتکنندگان این پژوهش را  17مرد راستدست (میانگین و انحراف استاندارد  )22/7±5/4که
بهلحاظ جسمانی سالم بودند و هیچگونه تجربۀ آموزش رسمی قبلی درزمینۀ ورزشهای پرتابی
نداشتند تشکیل دادند .آزمودنیها بهصورت کامالً تصادفی و براساس نوع اطالعاتی که باید دریافت
میکردند به دو گروه هشت نفره تقسیم شدند (گروه با توپ ـ با هدف خارجی و گروه بدون توپ ـ
بدون هدف خارجی).
تکلیف مورداستفاده در پژوهش یک تکلیف بکهند بود که از روی تکلیف پرتاب بیسبال الگوبرداری
شده بود (شکل شمارۀ یک) .پرتاب بیسبال با دست و پای مخالف و بهصورت فورهند انجام میشود،
اما این تکلیف با دست و پای موافق و بهصورت بکهند انجام گرفت ( )19که در آن فرد میبایست
حرکت را از وضعیت اولیۀ تعیینشده شروع میکرد .وضعیت اولیه بدینصورت بود که دستها بهصورت
کشیده در جلوی بدن قرار داشتند.
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شکل 5ـ نحوۀ انجام تکلیف
 .1وضعیت شروع :دستها بهصورت کشیده در جلوی بدن قرار دارند .2 ،دست و پای راست با هم جمع شده و باال
میآیند؛ بهگونهای که پشت دست به سمت توپ باشد .3 ،توپ در جلوی بدن رها میشود؛ بهگونهای که پشت دست به
سمت هدف باشد و  .5دست در امتداد توپ پرتابشده کشیده میشود.

بهمنظور اندازهگیری کینماتیک حرکت مدل و آزمودنیها از یک سیستم آنالیز حرکت هشت دوربینه
استفاده شد .1جهت ثبت اطالعات سهبعدی ،محور مختصات بهصورت زیر تعریف گردید :محور X
درراستای طول (راستای گامبرداری فرد) ،محور  Yدرراستای عرض (عرض بدن فرد) و محور Z
درراستای عمود بر این دو محور (عمود بر بدن فرد) .این نحوۀ تعریف محور مختصات در شکل شمارۀ
دو نشان داده شده است .همچنین ،بهمنظور ثبت دقت پرتاب افراد از یک مربع با ابعاد 200× 200× 4
سانتیمتر (بهترتیب از چپ ،طول× عرض × ارتفاع) استفاده شد که برای تسهیل در ثبت محل فرود
توپ ،داخل آن با ماسۀ نرم و مرطوب پر شده گردید .عالوهبراین ،در مرکز این ظرف ،دایرهای قرمز
رنگ به قطر  10سانتیمتر بهعنوان هدف تعبیه شده بود و فاصلۀ نقطه هدف از نقطۀ پرتاب شش متر
در نظر گرفته شد.

1. Motion Analysis Corporation, USA, Santa Rosa
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شکل 6ـ نحوۀ تعريف محور مختصات در پژوهش

برای جمعآوری اطالعات ،ابتدا ،بهمنظور فراهمآوردن فیلم الگوی موردنظر از یک فرد بزرگسال (25
ساله) خواسته شد که تکلیف موردنظر را در طول پنج روز و هر روز به تعداد  200کوشش تمرین
نماید ( )19و در روز پنجم برای فیلمبرداری ،مارکرهای رفلکسیو بهترتیب زیر بر روی بدن او (برای
ثبت کینماتیک حرکت) نصب گردید :سردیستال استخوان پنجم کف پایی (انگشت) ،قوزک پا (مچ
پا) ،کندیل خارجی ران (زانو) ،برجستگی بزرگ ران (ران) ،زائدۀ آخرومی شانه (شانه) ،اپیکندیل
کناری (آرنج) ،زائدۀ نیزهای زند اعلی (مچ) ،سردیستال استخوان اول کف دستی (انگشت) و وسط
پیشانی (سر) ( .)1،17شایانذکر است که مارکرگذاری بهصورت متقارن در دو سمت بدن انجام شد
(بهجز مارکر پیشانی که نقطۀ متقارن ندارد) .سپس ،از یکی از کوششهای الگو که در آن توپ دقیق ًا
به وسط هدف اصابت کرده بود فیلمبرداری شد و بهعنوان فیلم الگو از آن استفاده گردید .فیلم موردنظر
توسط نرمافزار کرتکس 1به فیلمی تبدیل شد که تنها مارکرهای قراردادهشده بر روی بدن در آن
نمایان بودند و بدن فرد پرتابکننده در آن مشخص نبود .همچنین ،در این فیلم ،توپ در دست
پرتابکننده نیز مشخص نبود؛ لذا ،آزمونگر میتوانست هدف تکلیف را با ارائه و یا عدم ارائۀ اطالعات
به آزمودنی کنترل نماید .الزمبهذکر است که تمام گروهها در این پژوهش اطالعات مشابهی را مشاهده
میکردند؛ بدینمعنا که نوع فیلم و مقدار اطالعات برای هر دو گروه یکسان بود ،اما یک گروه مشابه
1. Cortex
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با مدل موردنظر ،توپی را به سمت هدف پرتاب میکرد و گروه دیگر از پرتاب توپ اطالعی نداشت و
تنها به آنها گفته میشد که حرکت مشاهدهشده را اجرا نمایند .در مطالعات گذشته نشان داده شده
است که ارائۀ اطالعات بهصورت نقاط نورانی ،نهتنها در اکثر مواقع تفاوتی با نمایش فیلم ویدئویی
ندارد ( ،)1،12،16بلکه در برخی مواقع نیز ممکن است درمقابل نمایش ویدئویی موجب بهبود یادگیری
شود (.)20،21
عالوهبراین ،در مرحلۀ اکتساب از آزمودنیها خواسته شد که  20کوشش تمرینی را اجرا نمایند .قبل
از اولین کوشش ،فیلم الگو پنج بار و در کوششهای بعدی هرکدام یکبار به آنها نمایش داده شد
( ،)1،12،23همچنین ،به گروههایی که قرار بود حرکت را با توپ انجام دهند گفته شد که تأکید
مساوی بر زدن به هدف و اجرای حرکت داشته باشند و به افرادی که قرار بود حرکت را بدون توپ
انجام دهند ،چیزی درمورد ماهیت یا هدف حرکت گفته نشد و تنها از آنها خواسته شد که حرکت
نشاندادهشده را اجرا نمایند (.)14،17
 25ساعت پس از مرحلۀ اکتساب ،آزمودنیها به آزمایشگاه فراخوانده شدند و از آنها خواسته شد که
پنج کوشش را بهعنوان آزمون یادداری انجام دهند .در این مرحله ،هیچ فیلمی برای آزمودنیها نمایش
داده نمیشد.
بهمنظور بررسی عملکرد گروهها از چندین متغیر کینماتیکی (هماهنگی شانه ـ آرنج ،هماهنگی آرنج
ـ مچ و اختالف حداکثر سرعت مچ افراد از الگو) حرکت استفاده شد که در ادامه ،نحوۀ محاسبۀ هرکدام
و نیز تحلیل آماری آنها ارائه شده است.
بهمنظور مقایسۀ میزان مشابهت حرکت افراد با الگو ،از یک شکل اندازهگیری هماهنگ بین اندامها
استفاده شد که به اختالف ریشۀ میانگین مربعات نرمالشده )NORMS-D( 1مشهور میباشد .این
فرمول ،شکل اصالحشده از فرمولی است که توسط سیداوی 2و همکاران ( )22ارائه شده است
( .)1،14،17این فرمول شاخصی از مشابهت با الگو را فراهم میکند که هرچقدر این شاخص کوچکتر
باشد ،نشاندهندۀ مشابهت بیشتر حرکت فرد با الگو است ( .)1،23فرمول مذکور بهصورت زیر میباشد:
NORMS-D=100* ∑ki=1√∑nj=1(xj-Xmj)2+(yj-Ymj)2/n/KR

در فرمول باال  Kتعداد کوششها n ،تعداد محاسبات برای هر زاویه x ،زاویۀ اندام اول برای فرد
مشاهدهکننده Xm ،زاویۀ اندام اول برای فرد الگو y ،زاویۀ اندام دوم برای فرد مشاهدهکنندهYm ،
زاویۀ اندام دوم برای الگو و  Rبرابر با اختالف باقیمانده بین دو اندام میباشد (.)1،14،17

1. Normalized Root Mean Squared Difference
2. Sidaway
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ازآنجاکه تمامی آزمودنیها راستدست بودند و حرکت موردنظر نیز با دست راست انجام
میشد؛ لذا ،از کینماتیک سمت راست بدن جهت مقایسه با الگو استفاده شد .این کینماتیک
عبارت است از :هماهنگی شانه ـ آرنج ،هماهنگی آرنج ـ مچ و اختالف حداکثر سرعت مچ افراد
با الگو .قابلذکر است که پیش از هرگونه محاسبه ،ابتدا و انتهای حرکت مشخص گردید و اولین
فلکشن در آرنج بهعنوان شروع حرکت و حداکثر بازشدگی در آرنج بعد از پرتاب توپ بهعنوان پایان
حرکت در نظر گرفته شد .سپس ،دادهها محاسبه گردید و از یک فیلتر دستور چهارم باترورث 1هفت
هرتزی عبور داده شد و در ادامه ،به  100داده درونیابی گشت (از طریق نرمافزار آنالیز حرکت کرتکس
و مسیر فیلترکردن دادهها) ( .)25ذکر این نکته ضرورت دارد که دادههای کینماتیک برای مرحلۀ
اکتساب از سه کوشش اول (کوششهای یک تا سه) ،سه کوشش میانی (کوششهای نه تا  )11و سه
کوشش پایانی (کوششهای  15تا  )20برای محاسبۀ  NORMS-Dمورداستفاده قرار گرفتند
( .)1،17،23این سه دسته کوشش بهعنوان بلوکهای اکتساب اول تا سوم نامیده شدند.
همچنین ،بهمنظور محاسبۀ اختالف حداکثر سرعت مچ دست افراد با الگو ،در هر کوشش سرعت مچ
فرد از الگو کم شد و اختالف آن محاسبه گردید .مشابه با دادههای  ،NORMS-Dاین دادهها در
کوششهای مشابهی محاسبه و میانگین شدند.
جهت تحلیل دادههای  NORMS-Dاز یک طرح تحلیل واریانس ( 3×2بهترتیب گروهها و سه دسته
کوششهای اکتساب) استفاده شد که در عامل آخر خود دارای اندازههای تکراری میباشد .در مرحلۀ
یادداری نیز از کوششهای اول تا سوم برای محاسبۀ کینماتیک استفاده گردید .عالوهبراین ،بهمنظور
مقایسۀ گروهها در این مرحله ،آزمون تی مستقل مورداستفاده قرار گرفت .نحوۀ آنالیز آماری دادههای
اختالف حداکثر سرعت مچ افراد با الگو نیز مشابه با دادههای  NORMS-Dبود.
عالوهبراین ،بهمنظور اطمینان از همسانی واریانسها از آزمون لون 2استفاده شد و برای تعیین
طبیعیبودن توزیع دادهها ،آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف 3مورداستفاده قرار گرفت .تحلیل آماری
دادهها نیز با نرمافزار اس پی اس اس نسخۀ  516انجام شد و برای رسم نمودارها ،نرمافزار آفیس نسخۀ
 2013بهکار رفت.

1. Butterworth
2. Leven Test
3. Kolmogorov- Smirnov
4. SPSS 17
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نتایج
نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنوف نشان میدهد که سطح معناداری در تمام متغیرها ،بزرگتر از
( )0/04است که نشان از طبیعیبودن توزیع دادهها دارد ( .)P>0.05همچنین ،یافتههای آزمون لون
بیانگر آن است که پیشفرض برابری واریانسها برقرار میباشد (.)P>0.05
هماهنگی شانه ـ آرنج
شکل شمارۀ یک نشاندهندۀ هماهنگی شانه ـ آرنج گروهها در مراحل مختلف میباشد.
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بلوک دوم اکتساب

بلوک اول اکتساب

گروه با توپ

شکل 5ـ هماهنگی شانه ـ آرنج گروهها در مراحل مختلف

نتایج آزمون تحلیل واریانس برای هماهنگی شانه ـ آرنج در مرحلۀ اکتساب در جدول شمارۀ یک آمده
است .نتایج برای مرحلۀ اکتساب نشان میدهد که اثر اصلی دستۀ کوششها و نیز تعامل آن با گروهها
معنادار نمیباشد ( ،)F<1اما اثر اصلی گروه معنادار است ( .(η2p=0.28،P=0.03،F(1,14)=5.44مقایسۀ
میانگینها نیز حاکی از آن است که گروه بدون توپ نسبت به گروهی که توپ را پرتاب میکرده است،
بیشتر شبیه به الگو بوده میباشد (میانگین گروه بدون توپ=  22/2و گروه با توپ= .)30/5
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جدول 5ـ نتايج آزمون تحلیل واريانس برای هماهنگی شانه ـ آرنج گروهها در مرحلۀ اکتساب
منبع تغییرات
گروه
دستۀ کوشش
تعامل گروه در
دستۀ کوشش

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

0/05
0/002

1
2

0/05
0/001

4/55
0/75

0/0001

2

0/0001

0/12

مقدار F

مقدار P

مقدار η2p

0/03
0/41

0/25
0/05

0/55

0/009

در مرحلۀ یادداری نیز نتایج آزمون تی مستقل نشان میدهد که تفاوت معناداری بین عملکرد گروهها
وجود دارد ( )η2=0.30 ،P=0.02 ،df=14 ،t=2.49که نتایج این آزمون در جدول شمارۀ دو آمده است.
مقایسۀ میانگینها نیز بیانگر آن است که گروه بدون توپ نسبت به گروه با توپ ،در یادداری نیز بیشتر
شبیه به الگو عمل کرده است (میانگین گروه بدون توپ= 22/5و گروه با توپ=.)31/05
جدول 6ـ نتايج آزمون تی مستقل برای هماهنگی شانه ـ آرنج گروهها در مرحلۀ يادداری
آماره
گروه

آزمون تی

آزمون لون برای برابری واريانسها
مقدار F

مقدار P

مقدار t

درجات آزادی

مقدار P

1/79

0/21

2/59

15

0/02

هماهنگی آرنج ـ مچ
شکل شمارۀ دو هماهنگی آرنج ـ مچ گروهها را در مراحل مختلف نشان میدهد.
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شکل 6ـ هماهنگی آرنج ـ مچ گروهها در مراحل مختلف

عالوهبراین ،نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان میدهد که در مرحلۀ اکتساب ،تفاوت معناداری بین
دستۀ کوششها وجود دارد (.(η2p=0.21 ،p=0.03،F(2,28)=3.77نتایج آزمون تعقیبی  LSDنیز حاکی
از آن است که بین دستۀ کوشش اول و سوم تفاوت معناداری وجود دارد ( ،)P<0.05اما دیگر اثرات
معنادار نمیباشند ( .)P>0.05مقایسۀ میانگینها نیز نشان میدهد که گروهها در دستۀ کوشش سوم
اکتساب نسبت به دستۀ کوشش اول آن ،بیشتر شبیه به الگو عمل کردهاند (میانگین دستۀ کوشش
اول اکتساب=  35و دستۀ کوشش سوم اکتساب=  .)31همچنین ،یافتههای آزمون تحلیل واریانس
بیان میکند که اثر اصلی گروه معنادار میباشد ( .(η2p=0.71 ،p=0.0001،F(1,14)=34.58مقایسۀ
میانگینها نیز نشان میدهد که گروه بدون توپ نسبت به گروه با توپ ،بیشتر شبیه به الگو عمل کرده
است (میانگین گروه بدون توپ=  24و گروه با توپ=  .)50این درحالی است که اثر تعاملی گروه در
دستۀ کوشش معنادار نمیباشد ( .)F<1نتایج آزمون تحلیل واریانس برای هماهنگی آرنج ـ مچ گروهها
در مرحلۀ اکتساب در جدول شمارۀ سه آمده است.
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جدول 9ـ نتايج آزمون تحلیل واريانس برای هماهنگی آرنج ـ مچ گروهها در مرحلۀ اکتساب
منبع تغییرات
گروه
دستۀ کوشش
تعامل گروه در
دستۀ کوشش

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

0/25
0/005

1
2

0/25
0/002

35/45
3/66

0/0001

2

0/0001

0/34

مقدار F

مقدار p

مقدار η2p

0/0001
0/03

0/61
0/21

0/60

0/02

عالوهبراین ،نتایج آزمون تی مستقل در مرحلۀ یادداری نشان میدهد که تفاوت معناداری بین گروهها
وجوددارد ( .)η2=0.67 ،p=0.0001 ،df=14 ،t=5.43نتایج این آزمون در جدول شمارۀ چهار آمده
است .مقایسۀ میانگینها نیز نشان میدهد که گروه بدون توپ نسبت به گروه با توپ ،بیشتر شبیه به
الگو عمل کرده است (میانگین گروه بدون توپ=  27/25و گروه با توپ= .)52/17
جدول 5ـ نتایج آزمون تی مستقل برای هماهنگی آرنج ـ مچ گروهها در مرحلۀ یادداری
آماره
گروه

آزمون تی

آزمون لون برای برابری واريانسها
مقدار F

مقدار p

مقدار t

درجات آزادی

مقدار p

1/922

0/25

4/53

15

0/0001

حداکثر سرعت مچ دست
شکل شمارۀ سه ،اختالف حداکثر سرعت مچ دست افراد از الگو را در مراحل مختلف نشان میدهد.
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شکل 9ـ اختالف حداکثر سرعت مچ دست افراد از الگو در مراحل مختلف

سرعت بر حسب میلی متر بر ثانیه

2400
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نتایج آزمون تحلیل واریانس برای اختالف حداکثر سرعت مچ در مرحلۀ اکتساب در جدول شمارۀ پنج
آمده است.
جدول 1ـ نتايج آزمون تحلیل واريانس برای اختالف حداکثر سرعت مچ افراد از الگو در مرحلۀ اکتساب
منبع تغییرات
گروه
دستۀ کوشش
تعامل گروه در دستۀ
کوشش

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

2/215×106
6703/99

1
2

2/215×106
3501/99

17/59
0/05

61105/54

2

34445/22

0/39

مقدار F

مقدار p

مقدار η2p

0/001
0/94

0/45
0/003

0/76

0/02

عالوهبراین ،نتایج آزمون تحلیل واریانس در مرحلۀ اکتساب نشان میدهد که اثر اصلی دستۀ کوششها
و تعامل آن با گروه معنادار نمیباشد ( ،)F<1اما اثر اصلی گروه معنادار است و تفاوت معناداری بین
گروهها در این مرحله وجود دارد ( .(η2p=0.54 ،P=0.001،F(1,14)=16.49مقایسۀ میانگینها نیز نشان
میدهد که سرعت مچ گروه با توپ نسبت به گروه بدون توپ ،بیشتر شبیه به الگو بوده است (میانگین
گروه با توپ=  935و گروه بدون توپ= .)2293
همچنین ،نتایج آزمون تی مستقل در مرحلۀ یادداری نشان میدهد که تفاوت معناداری بین عملکرد
گروهها وجود دارد ( .)η2=0.49 ،p=0.002 ،df=14 ،t=-3.68نتایج این آزمون در جدول شمارۀ شش
آمده است.
جدول 2ـ نتايج آزمون تی مستقل برای اختالف حداکثر سرعت مچ افراد از الگو در مرحلۀ يادداری
آماره
گروه

آزمون تی

آزمون لون برای برابری واريانسها
مقدار F

مقدار P

مقدار تی

درجات آزادی

مقدار P

0/95

0/33

-3/75

15

0/002

مقایسۀ میانگینها نشان میدهد که گروه با توپ در این مرحله نیز بیشتر شبیه به الگو عمل کرده
است (میانگین گروه با توپ=  567میلیمتر بر ثانیه و گروه بدون توپ=  2113میلیمتر بر ثانیه).
بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،تعیین تأثیر قید تکلیف بر یادگیری الگو و پارامتر حرکت بود .نتایج نشان داد
که در هماهنگی شانه ـ آرنج و هماهنگی آرنج ـ مچ ،گروههایی که عمل را بدون توپ اجرا کرده بودند
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نسبت به گروهی که عمل را با توپ تقلید میکردند ،بیشتر شبیه به الگو بودند .این نتایج نهتنها در
مرحلۀ اکتساب ،بلکه پس از  25ساعت بیتمرینی (مرحلۀ یادداری) نیز مشاهده گردید .دراینراستا،
نتایج این پژوهش با برخی از پژوهشهای پیشین در تضاد میباشد ( )14،17و با برخی دیگر همخوانی
دارد ( .)4،11،12،15در برخی از پژوهشها نشان داده شده است که وجود یک هدف خارجی برای
دسترسی (قید تکلیف) موجب نزدیکشدن الگوی هماهنگی افراد به فرد الگو میشود ( .)14،17یکی
از دالیل احتمالی برای این نتایج متناقض این است که امکان دارد حرکات استفادهشده در پژوهشهای
قبلی در ذخیرۀ حرکتی فرد وجود داشتهاند ( )10،16و ازآنجاکه فرد در ابتدا الگوی هماهنگی را
کسب نموده است ،ارائۀ الگو به فرد اطالعات زیادی به وی منتقل نمیکرده است ( )6و وجود قید
تکلیف برای دستیابی موجب هماهنگشدن اندامها برای برآوردهشدن هدف خارجی میشده است،
اما حرکت مورداستفاده در این پژوهش ،یک حرکت بدیع بود که موجب حرکت اندامهای فوقانی و
تحتانی بهصورت همزمان میشد و نیازمند یادگیری یک الگوی هماهنگی جدید بود (با توجه به اینکه
حرکت ،یک پرتاب بکهند بوده است) .این احتمال وجود دارد که دستیابی به هدف خارجی (شرایط
وجود قید تکلیف) به مهمترین هدف افراد حین اجرای حرکت تبدیل شده باشد و آنها از الگوی
حرکت صرفنظر کرده و احتماالً الگوی حرکت را اشتباه درک نموده باشند ( .)4،9،11،15این نتایج
زمانی تأیید شدند که یافتههای پژوهش نشان داد گروهی که عمل را بدون پرتاب توپ انجام داده
است ،بیشتر شبیه به الگو عمل کرده است .احتماالً ،در این شرایط که هدفی برای دسترسی وجود
نداشته است ،اجرای الگوی حرکت مهمترین هدف افراد حین اجرای آن بوده است؛ لذا ،بهشکل بهتری
توانستهاند آن را کسب نمایند (.)4،11،13،15
همچنین ،در این پژوهش نشان داده شد که اگرچه گروه با توپ در کسب الگوی حرکت موفق نبوده
است ،اما در کسب پارامتر سرعت حرکت ،بهتر از گروه بدون توپ عمل کرده است .این نتیجه هم در
مرحلۀ اکتساب و هم در مرحلۀ یادداری مشاهده میشود .اگرچه تاکنون مطالعات زیادی درمورد این
متغیر انجام نشده است ،اما این نتایج با یافتههای پژوهشهای اندک قبلی همراستا میباشد (.)17
ذکر این نکته ضرورت دارد که در تفسیر این یافته باید دقت نمود؛ زیرا ،برخی از پژوهشگران عقیده
دارند که پارامترهای حرکت از طریق مشاهده قابلاکتساب نمیباشند ()6؛ هرچند که برخی بر این
باور هستند که این متغیر از طریق مشاهده ،قابلاکتساب میباشد ( .)19یک احتمال برای بروز چنین
نتیجهای میتواند ماهیت وجود قید تکلیف در حرکت باشد و نه مشاهدۀ الگو .احتماالً ،نیاز به پرتاب
یک شی از یک فاصلۀ مساوی و به سمت یک هدف مشابه موجب مشابهت سرعت مچ افراد با فرد الگو
شده است ،اما در مواردی که افراد این حرکت را بدون توپ اجرا میکردهاند ،این مشابهت در قید
تکلیف بین آنها و الگو وجود نداشته است (.)17
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 وجود قید، نتایج این پژوهش نشان داد که بههنگام مشاهدۀ یک الگوی حرکتی بدیع،بهطورکلی
 کسب الگوی هماهنگی حرکتی را بهطور منفی تحتتأثیر قرار میدهد؛،دستیابی به یک هدف خارجی
 دلیل احتمالی این امر میتواند.هرچند که ممکن است این امر به کسب پارامتر حرکت کمک نماید
 افراد دستیابی به هدف را بهعنوان مهمترین اولویت خود،این باشد که در شرایط وجود هدف خارجی
 اما در شرایطی که این هدف خارجی،)4(  از الگوی حرکت صرفنظر میکنند،قرار میدهند و لذا
.)4،9،11،13(  الگوی حرکت بهعنوان مهمترین اولویت افراد قرار میگیرد،وجود ندارد
پیام مقاله
 هنگامیکه آموزش یک مهارت.این نتایج میتواند درزمینۀ آموزش به افراد مبتدی کاربرد داشته باشد
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Abstract
The purpose of this study was to address the effect of task constraint on learning of
movement pattern and parameter during observational learning. For this purpose 16
participants, all right-handed, were randomly divided into ball and no-ball groups. Both
groups observed a point-light display of full body demonstration while one group had to
throw a ball like the model (with task constraint) and the other had no information about
the external goal of the task (without task constraint). Both groups performed 20 trials as
acquisition, and one day later they completed 5 trials as retention. Movement kinematics
were recorded to be compared with the model. Variability of intra-limb coordination and
the peak wrist velocity difference in reference to the model were calculated. The results
showed that in movement coordination the no-ball group performed more comparable to
the model than ball group, but, in peak wrist velocity, the ball group was more comparable
to the model. These results were observed both in acquisition and retention. A possible
reason for these results could be the ball group’s ignoring of the movement pattern in order
to achieve the external movement goal.

Keywords: Task Constraint, Observational Learning, Intra-limb Coordination,
Movement Kinematics
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