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 چکیده
ای ههنگام يادگیری مشاهدثیر قید تکلیف بر يادگیری الگو و پارامتر حرکت بهأبررسی ت ،پژوهشهدف از اين 

صورت تصادفی به دو گروه با توپ و بدون توپ دست بودند بهراست گینفر که هم 52 ،منظور. بدينباشدمی

 بايستها میيکی از گروه تنهاو کردند هر دو گروه فیلم نمايش نقاط نورانی کل بدن را مشاهده تقسیم شدند. 

وجود هدف  موردکرد )دارای قید تکلیف( و گروه ديگر دريک توپ را به سمت هدف پرتاب می ،مشابه با الگو

م دادند و يک کوشش را انجا 64اکتساب  ۀها در مرحلگروه نداشت )بدون قید تکلیف(. اطالعی تکلیف خارجی

 کینماتیک حرکت افرادذکر است که شايان .را اجرا نمودندکوشش  پنج ،منظور انجام آزمون ياددارید بهروز بع

کثر اختالف حدا نیزعضوی و تغییرپذيری در هماهنگی درون و الگو ثبت شدکینماتیک منظور مقايسه با به

 بدون توپ در هماهنگی حرکتی نسبت به گروهکه  دهدمینتايج نشان  .گرديدسرعت مچ از الگو محاسبه 

تر شبیه بیشگروه با توپ رفتار  ،حداکثر سرعت مچ اما در ،ستا عمل کردهبیشتر شبیه به الگو  ،گروه با توپ

تواند اين نتايج میدلیل احتمالی  .شودمی. اين نتايج هم در اکتساب و هم در يادداری مشاهده باشدمی به الگو

 باشد. خارجی حرکت يابی به هدفمنظور دستکردن گروه با توپ از الگوی حرکت بهنظرصرف
 

 عضوی، کینماتیک حرکتای، هماهنگی درونقید تکلیف، يادگیری مشاهده کلیدی: واژگان
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 مقدمه 
 .دکننهای مختلفی برای انتقال اطالعات به افراد استفاده میورزش از روش ۀمربیان و کارورزان حیط

ای یادگیری مشاهدهگویند. می "اییادگیری مشاهده"آن که به  استمشاهده  ،هایکی از این روش
ته فرد دیگر به نمایش گذاشکند رفتاری را که توسط کننده تالش میفرایندی است که در آن مشاهده

اما  باشد،میاگرچه انسان در تقلید بسیاری از حرکات پیچیده موفق  .(1،2) تکرار نماید ،شودمی
 گرانپژوهشاند. طریق مشاهده( کمتر شناخته شده )تکرار ازموفق های زیربنایی این تقلید مکانیزم

 اعتقادبه یک سیستم بازنمایی  این نظریه .(3)ند اهرا ارائه داد "هدف ۀنظری" ،های قبلیاساس یافتهبر
های کنونی که عقیده دارند این دیدگاه با دیدگاهکند. دارد که سیستم ادراک و عمل را با هم ادغام می

باشد. راستا میاند همبا هم جفت شده 1نگاشت ادراکی حرکتی مستقیم ۀوسیلتقلید، ادراک و عمل به
رار گرفته حمایت قهای نوروفیزیولوژیکی نیز موردیافته ۀوسیلاین نگاشت ادراکی حرکتی مستقیم به

اند استدالل ای انجام دادهیادگیری مشاهده ۀزمینکه کارهای اولیه را در پژوهشگرانی. (5،4) است

ت طور دقیق حرکهکننده بتواند باست که مشاهدهاساس اینای موفق براند که یادگیری مشاهدهکرده
ای را هدف اولیه در یادگیری مشاهده پژوهشگران ،واقعدر. (7،6) شده را تقلید نمایددادهنشان

 ،(6د )داننشده میهدف بعدی را پارامتربندی الگوی فراگرفتهو  کرده یادگرفتن الگوی حرکت عنوان
دیدن عمل  ۀنتیجدر ای صرفاًیادگیری مشاهدهدهد شواهدی وجود دارد که نشان می میان،ایناما در

عمل  ،کند که فرایند تولیدای درک میگونهکننده را بهقصد اجرا ،کنندهباشد، بلکه مشاهدهالگو نمی
 ،متغیرهاو این  (که مشتق از حرکت یا ابزار اجرای حرکت باشدنه این) باشدمشتق از هدف یا شی 

پژوهشگران  ،هادر حمایت از این گفته. (4،5) دهندثیر قرار میأتکسب الگو و پارامتر حرکت را تحت
ت صوربا انگشتان خود به مطابق با یک الگو شودکه از کودکان خواسته میاند هنگامیداده نشان

دست چپ به سمت )دست راست به سمت گوش چپ و  های خود اشاره کنندمتقاطع به سمت گوش
)دست راست به سمت متقاطع صورت غیربه و خالف الگوکودکان تمایل دارند که بر ،گوش راست(

حالی است که وقتی این در .(9)گوش چپ( این کار را انجام دهند  گوش راست و دست چپ به سمت
اشاره رساندن دست به گوش(  های خود )بدون هدفاز کودکان خواسته شد به فضای کنار گوش

به فضای جانبی خود اشاره  متقاطع صورتالگو به زمانبا الگو بود و هر  ها مشابهنمایند، حرکت آن
ند که وجود یا عدم اهنتیجه گرفت پژوهشگرانکردند. صورت متقاطع عمل میها نیز بهآن ،نمودمی

 هاییافتهاساس این نتایج و بر .(9)اثر مهمی در رفتار تقلیدی دارد  ،هدف در حرکت الگو وجود اشیا
این تئوری عقیده دارد که فرد . (4) ارائه گردید" محورتئوری تقلید هدف"یک تئوری با نام  ،مشابه

پس س و کندتحلیل میوهای مجزایی تجزیهلحاظ شناختی به جنبهبهشده را عمل درک ،کنندهمشاهده

                                                           
1. Direct Perceptual-Motor Mapping 
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صورت نماید و این اهداف خاص بههای خاصی را انتخاب میجنبه تنها ،هااز بین این جنبه

صورت بودن آن اهداف س کارکردیاسادهی برشوند که این اولویتدهی میمراتبی اولویتسلسله
 باشندثر و یا مسیرهای حرکت میؤهای متر از انداممهم اشیا ،مراتب. در این سلسله(4) گیردمی

ا طور قوی بکند که بهحرکتی را فراخوانی می ۀبرنام ،شدههدف انتخاب ،طبق این نظریه. (4،10،11)
 ؛ودشحرکتی به حرکات متناظر با الگو منجر نمی ۀاین برنام آن در ارتباط باشد و الزاماً کردنبرآورده

. (4،11) دگردهرچند که ممکن است در بسیاری از حرکات روزمره به حرکتی متناظر با الگو منجر 
 .ماهیتی خودکار دارد "نگاشت مستقیم ۀنظری"اما  ،دهدبه تقلید میماهیتی کارکردی این نظریه 

کننده های بدنی آنقدر بزرگ باشد که فرد تقلیداگر تفاوت در مهارت حرکتی یا تناسب ،طبق این نظریه
د فر حتی در چنین شرایطی نیز ،لحاظ جسمانی حرکت مشابهی مانند الگو را انجام دهدنتواند به
هدفی مشابه با تواند رسیدن به و هدف یادگیری می (9،10) سود خواهد برداز الگو کننده مشاهده

 هدف الگو باشد.

زدن که افراد باید حرکت ضربههنگامیاند نشان داده پژوهشگرانمحور در حمایت از تئوری تقلید هدف

 تفاوتی در کسب الگوی ،یک الگو با دریافت اطالعات کالمی ۀمشاهد ،به یک توپ را تقلید نمایند

حرکتی ایجاد نخواهد کرد و الگوی حرکتی افرادی که الگوی ماهر را مشاهده کرده بودند مشابه با 

ند که افراد اهاستدالل کرد پژوهشگران. (12) اندهنموددریافت  را طالعات کالمیا تنهاکه  استافرادی 

 اندودهنمنظر کید کرده و از الگوی حرکت صرفأیابی به هدف حرکت تدستبیشتر بر  ،گروه مشاهده

و  (11)ای پرداخته شد نیز به بررسی نقش قید تکلیف در یادگیری مشاهده یدیگر پژوهشدر . (12)

ت وجود باشد که هدفی در حرکشده زمانی بیشتر شبیه به الگو میحرکت تقلیدکه نشان داد  آن نتایج

ه کمتر شبیه ب ،کنندهحرکت مشاهده ،هدفی در حرکت وجود داشته باشد کههنگامینداشته باشد و 

دیگر نیز نشان داده شده است که افراد در حرکات بدون هدف  هایپژوهشدر  .(11)الگو خواهد بود 

نند کها تثبیت میاندام زمان بیشتری برهای خود را برای مدتچشم ،نسبت به حرکات با هدف خارجی

 (.13نمایند )و کینماتیک الگو را بهتر اجرا می

 باشدمی اساس هدف حرکترگذاری اعمال هم بعقیده دارند که کد پژوهشگرانبرخی از  ،میانایندر

 ،هدفمندکه در حرکات هدفمند و غیر اندعنوان کرده پژوهشگراناین . (15)اساس مسیر حرکت و هم بر

اما این اثر  ،مشابهی خواهد داشت در هر دو نوع حرکت اثر ،وجود بیایدکه یک اثر تداخلی بهزمانی

کید أت ،دهد که در حرکات هدفمنداین امر نشان می .(15)خواهد بود  ترهدفمند قویبرای حرکات غیر

ر ثیر اثأتکمتر تحت ،گردد که شکل حرکتشود و همین امر موجب میشکل حرکت میکمتری بر 

 تداخلی قرار بگیرد. 
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هدفی در حرکت وجود  کهدهد زمانیقبلی، شواهدی وجود دارد که نشان می ۀشدرغم شواهد ارائهعلی

؛ ودشتر میداشته باشد موجب بهبود شکل هماهنگی حرکت خواهد شد و حرکت فرد به الگو نزدیک

که وجود یک  ه شدنشان داد گرفتانجام  2فوتبال 1چیپ عملی که بر روی پژوهشدر  ،مثالعنوانبه

و ارد اطالعات نسبی بدن د ۀثیر بیشتری نسبت به مشاهدأت ،یابیبرای دستدر تکلیف هدف خارجی 

 .(14) بیشتر شبیه به الگو گردد ،کنندهشود که الگوی هماهنگی حرکت افراد مشاهدهباعث می

از  پژوهشدر این  .(17)به نتایج مشابهی دست یافتند  پژوهشگرانگری نیز دی پژوهشدر  ،همچنین

( ارائه PLD3ش نقاط نورانی )صورت نمایعنوان تکلیف استفاده شد و اطالعات بهپرتاب بولینگ به

 مورد ماهیتحرکت را اجرا کنند و چیزی در تنهابه یک گروه از افراد گفته شد که همچنین، . گردید

به گروه دیگر گفته شد که عمل یک  . درمقابل،نشد )بدون هدف خارجی( ارائه هابه آن پرتابی عمل

یی که هانتایج نشان داد گروه یک توپ را پرتاب نمایند )با هدف خارجی(. بایستمیو  باشدمیپرتاب 

های بدون توپ نسبت به گروه )با هدف خارجی( اندکردهتوپ را به سمت یک هدف خارجی پرتاب می

ر حرکت نیز بیشت ۀکنندبلکه در متغیرهای کنترل ،تنها در هماهنگی حرکتنه ،)بدون هدف خارجی(

ه دارند عقید پژوهشگران زیرا، ؛باشددر تضاد می ای قبلیهاین نتایج با یافته .(17) انددهشبیه به الگو بو

جی به یابی به هدف خارکنند، دستی را با وجود هدف خارجی تقلید میکه افراد حرکتهنگامی

یک دلیل . (4) گیردار میشود و الگوی حرکت در اولویت بعدی قرترین هدف حرکت تبدیل میمهم

 هاپژوهشن شده در ایبردهکارتواند نوع تکلیف بهیابی به این نوع نتایج متناقض میاحتمالی برای دست

ند ارد نیازمند حرکت یک عضو بدن بودهدر برخی موا مطالعات پیشیناستفاده در باشد. تکالیف مورد

ال دارد اند که احتمکالیف دیگر از جمله تکالیفی بودهتاند، اما شدهو تکالیفی ساده محسوب می (14)

 در گذشتهند حرکاتی که انشان داده مطالعات. (10،16) حرکتی افراد وجود داشته باشند ۀدر ذخیر

ع بدون معنی )بدون بهتر از حرکات بدی ،دار()هدف باشندمیدار ااند و برای فرد معنگرفته شدهیاد

ورادی صدق نماید که مدر  (9)محور امکان دارد که تئوری تقلید هدف. (15)شوند هدف( تقلید می

که حرکت بدیع هنگامی احتماالً و باشد نظر نیازمند کسب یک الگوی هماهنگی جدیدحرکت مورد

تواند الگوی میگردد و فرد نمیکردن فرد از الگوی حرکتی نظروجود هدف خارجی موجب صرف ،باشد

 .(4،9)کسب نماید  که هدف خارجی در حرکت وجود ندارد،هماهنگی را مشابه با زمانی

 رفتهصورت نگزیادی  هایپژوهشای اهدهنقش هدف تکلیف در یادگیری مش ۀزمینکه دربا توجه به این

ی ضروربیشتر  مطالعاتانجام  ،اندسویی منجر نشدهک نیز به نتایج هماند هایپژوهشاین است و 
                                                           
1. Soccer Chipping Action 

فوتبال است که در آن فرد سعی می کند توپ را از روی یک مانع یا فرد دیگری رد نماید و به هدف  منظور ضربۀ چیپ. 2

 برساند.
3. Point Light Displays 
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 صورتبهاندکی نقش هدف حرکت را  مطالعاتکنون که تابا توجه به این ،همچنینرسد. می نظربه

نظر مدی که این مهم را پژوهشانجام  ،(13،15)اند بررسی قرار دادهتکلیف واحد مورددر یک  مستقیم

ید نقش ق ،کارگیری یک تکلیف بدیعهبا ب ارددر نظر د پژوهشاین  ،لذا ؛باشدمیقرار دهد ضروری 

 بررسی قرار دهد.زمان در یک تکلیف واحد موردطور همتکلیف را به
 

 پژوهش روش
که ( 7/22±4/5)میانگین و انحراف استاندارد  دستراست مرد 17 را پژوهشاین کنندگان شرکت

های پرتابی ورزش ۀزمیندرگونه تجربۀ آموزش رسمی قبلی هیچو بودند لحاظ جسمانی سالم به

اساس نوع اطالعاتی که باید دریافت صورت کامالً تصادفی و برها بهآزمودنی. تشکیل دادند نداشتند

 ـ گروه بدون توپ و با هدف خارجی ـ )گروه با توپ شدندنفره تقسیم  هشتکردند به دو گروه می

 . بدون هدف خارجی(
برداری هند بود که از روی تکلیف پرتاب بیسبال الگویک تکلیف بک در پژوهش استفادهتکلیف مورد

 ،دوشصورت فورهند انجام میو به (. پرتاب بیسبال با دست و پای مخالفشمارۀ یکشده بود )شکل 

 بایستمیفرد  ر آنکه د (19) گرفتهند انجام صورت بکاما این تکلیف با دست و پای موافق و به

صورت هها بصورت بود که دستکرد. وضعیت اولیه بدینشده شروع میتعیینۀ حرکت را از وضعیت اولی

 کشیده در جلوی بدن قرار داشتند.
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 ـ نحوۀ انجام تکلیف5شکل 

شده و باال  . دست و پای راست با هم جمع2کشیده در جلوی بدن قرار دارند،  صورتها به. وضعیت شروع: دست1 

که پشت دست به  ایگونهشود؛ به. توپ در جلوی بدن رها می3که پشت دست به سمت توپ باشد، ای گونهآیند؛ بهمی

 شود.شده کشیده می. دست در امتداد توپ پرتاب5سمت هدف باشد و 

 

ربینه دو هشتها از یک سیستم آنالیز حرکت کینماتیک حرکت مدل و آزمودنی گیریمنظور اندازهبه

 Xصورت زیر تعریف گردید: محور محور مختصات به ،بعدیثبت اطالعات سه جهت .1استفاده شد

 Zراستای عرض )عرض بدن فرد( و محور در Yبرداری فرد(، محور راستای طول )راستای گامدر

 شمارۀف محور مختصات در شکل یتعر ۀاین نحو .ین دو محور )عمود بر بدن فرد(راستای عمود بر ادر

 200× 200× 4 منظور ثبت دقت پرتاب افراد از یک مربع با ابعادبه ،همچنین .نشان داده شده است دو

تسهیل در ثبت محل فرود  برایارتفاع( استفاده شد که  ×عرض  ×ترتیب از چپ، طول)به مترسانتی

 ای قرمزدایره ،در مرکز این ظرف براین،. عالوهگردیدپر شده داخل آن با ماسۀ نرم و مرطوب  ،توپ

متر  ششپرتاب  ۀنقطه هدف از نقط ۀعنوان هدف تعبیه شده بود و فاصلمتر بهسانتی 10رنگ به قطر 

 .در نظر گرفته شد

                                                           
1  . Motion Analysis Corporation, USA, Santa Rosa 



 69                                                                    ... تأثیر قید تکلیف بر يادگیری الگو و پارامتر حرکت

 
 ـ نحوۀ تعريف محور مختصات در پژوهش6شکل 

 

 25سال )نظر از یک فرد بزرگآوردن فیلم الگوی موردمنظور فراهمبه ،ابتدا ،آوری اطالعاتجمع برای

کوشش تمرین  200روز و هر روز به تعداد  پنجنظر را در طول ساله( خواسته شد که تکلیف مورد

 بر روی بدن او )برایترتیب زیر بهمارکرهای رفلکسیو  ،برداریدر روز پنجم برای فیلم و (19) نماید

مچ پایی )انگشت(، قوزک پا ) دیستال استخوان پنجم کفینماتیک حرکت( نصب گردید: سرثبت ک

کندیل )شانه(، اپی آخرومی شانه ۀپا(، کندیل خارجی ران )زانو(، برجستگی بزرگ ران )ران(، زائد

دیستال استخوان اول کف دستی )انگشت( و وسط سر ،ای زند اعلی )مچ(نیزه ۀکناری )آرنج(، زائد

ورت متقارن در دو سمت بدن انجام شد صبهمارکرگذاری ذکر است که شایان .(1،17) یشانی )سر(پ

قیقًا توپ ددر آن های الگو که از یکی از کوشش ،سپس .متقارن ندارد( ۀجز مارکر پیشانی که نقطه)ب

نظر لم موردفی .گردیدعنوان فیلم الگو از آن استفاده برداری شد و بهکرده بود فیلماصابت به وسط هدف 

شده بر روی بدن در آن دادهمارکرهای قرار تنهابه فیلمی تبدیل شد که  1کرتکسافزار توسط نرم

توپ در دست  ،در این فیلمهمچنین،  کننده در آن مشخص نبود.نمایان بودند و بدن فرد پرتاب

طالعات ا عدم ارائۀیا  ارائه وهدف تکلیف را با  ستتوانآزمونگر می ،لذا ؛مشخص نبود نیز کنندهپرتاب

ده را مشاه هیاطالعات مشاب پژوهشها در این گروه تمام ذکر است کهبهالزم کنترل نماید.به آزمودنی 

 اما یک گروه مشابه ،نوع فیلم و مقدار اطالعات برای هر دو گروه یکسان بود معنا که؛ بدینکردندمی

                                                           
1. Cortex 
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کرد و گروه دیگر از پرتاب توپ اطالعی نداشت و توپی را به سمت هدف پرتاب می ،نظربا مدل مورد

گذشته نشان داده شده  مطالعاتدر شده را اجرا نمایند. شد که حرکت مشاهدهها گفته میبه آن تنها

 وییئتنها در اکثر مواقع تفاوتی با نمایش فیلم ویدنه ،صورت نقاط نورانیاطالعات به ۀارائاست که 

ی ویی موجب بهبود یادگیرئمقابل نمایش ویددر است مواقع نیز ممکن رخیبلکه در ب ،(1،12،16)ندارد 

 .(20،21) شود

کوشش تمرینی را اجرا نمایند. قبل  20ها خواسته شد که اکتساب از آزمودنی ۀدر مرحلبراین، عالوه

 دشها نمایش داده بار به آنیککدام های بعدی هربار و در کوشش پنجفیلم الگو  ،از اولین کوشش

کید أشد که تهایی که قرار بود حرکت را با توپ انجام دهند گفته به گروه ،، همچنین(1،12،23)

بدون توپ حرکت را مساوی بر زدن به هدف و اجرای حرکت داشته باشند و به افرادی که قرار بود 

که حرکت ها خواسته شد از آن تنهاو  مورد ماهیت یا هدف حرکت گفته نشدچیزی در ،انجام دهند

 .(14،17) شده را اجرا نماینددادهنشان

ها خواسته شد که ها به آزمایشگاه فراخوانده شدند و از آنآزمودنی ،اکتساب ۀاز مرحل پسساعت  25

 ها نمایشآزمودنی رایبهیچ فیلمی  ،عنوان آزمون یادداری انجام دهند. در این مرحلهکوشش را به پنج

 شد. داده نمی

 جآرنج، هماهنگی آرن ـ )هماهنگی شانه ها از چندین متغیر کینماتیکیمنظور بررسی عملکرد گروهبه

ام کدهر ۀمحاسب ۀنحو ،حرکت استفاده شد که در ادامه مچ و اختالف حداکثر سرعت مچ افراد از الگو(ـ 

 شده است. ارائهها آن تحلیل آماری نیز و

ا هگیری هماهنگ بین انداماز یک شکل اندازه ،میزان مشابهت حرکت افراد با الگو ۀمنظور مقایسبه

باشد. این ( مشهور میD-NORMS) 1شدهمیانگین مربعات نرمال ۀاستفاده شد که به اختالف ریش

 ارائه شده است (22) و همکاران 2شده از فرمولی است که توسط سیداویشکل اصالح ،فرمول

ر تچقدر این شاخص کوچککند که هر. این فرمول شاخصی از مشابهت با الگو را فراهم می(1،14،17)

 باشد:صورت زیر میفرمول مذکور به. (1،23) استمشابهت بیشتر حرکت فرد با الگو  ۀدهندنشان ،باشد
 

NORMS-D=100* ∑ki=1√∑nj=1(xj-Xmj)2+(yj-Ymj)2/n/KR 
 

اندام اول برای فرد  ۀزاوی x، برای هر زاویه تعداد محاسبات nها، تعداد کوشش Kدر فرمول باال 

 mYکننده، مشاهدهاندام دوم برای فرد  ۀزاوی yاندام اول برای فرد الگو،  ۀزاوی Xmکننده، مشاهده

  .(1،14،17) باشدمانده بین دو اندام میبرابر با اختالف باقی Rاندام دوم برای الگو و  ۀزاوی

                                                           
1. Normalized Root Mean Squared Difference 

2. Sidaway 
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با دست راست انجام  نیزنظر دست بودند و حرکت موردها راستآزمودنی تمامی جاکهازآن

مقایسه با الگو استفاده شد. این کینماتیک  جهتاز کینماتیک سمت راست بدن  لذا، ؛شدمی

افراد مچ و اختالف حداکثر سرعت مچ  ـ آرنج، هماهنگی آرنج ـ هماهنگی شانه :ازاست  عبارت
ن اولی و گردیدابتدا و انتهای حرکت مشخص  ،گونه محاسبهاز هر پیش ذکر است کهقابل .با الگو

ایان عنوان پشدگی در آرنج بعد از پرتاب توپ بهازو حداکثر ب عنوان شروع حرکتفلکشن در آرنج به

 هفت 1و از یک فیلتر دستور چهارم باترورث گردید محاسبه هاداده ،شد. سپسحرکت در نظر گرفته 

افزار آنالیز حرکت کرتکس )از طریق نرم گشتیابی داده درون 100به  ،ادامه داده شد و درعبور هرتزی 

 ۀهای کینماتیک برای مرحلدادهذکر این نکته ضرورت دارد که . (25) ها(کردن دادهو مسیر فیلتر

( و سه 11تا  نههای سه کوشش میانی )کوشش (،سهتا  یکهای اکتساب از سه کوشش اول )کوشش

 استفاده قرار گرفتندمورد NORMS-D ۀ( برای محاسب20تا  15 هایکوشش پایانی )کوشش

 . های اکتساب اول تا سوم نامیده شدندن بلوکعنوااین سه دسته کوشش به .(1،17،23)

در هر کوشش سرعت مچ  ،الگو بااختالف حداکثر سرعت مچ دست افراد  ۀمنظور محاسببههمچنین، 

ها در این داده ،NORMS-Dهای . مشابه با دادهگردیدشد و اختالف آن محاسبه فرد از الگو کم 

 محاسبه و میانگین شدند.  هیهای مشابکوشش

دسته  سهها و ترتیب گروه)به 3×2از یک طرح تحلیل واریانس  NORMS-Dهای داده تحلیل جهت

 ۀباشد. در مرحلهای تکراری میهای اکتساب( استفاده شد که در عامل آخر خود دارای اندازهکوشش

منظور هببراین، عالوه. گردیدکینماتیک استفاده  ۀهای اول تا سوم برای محاسباز کوششنیز یادداری 

ای هآماری دادهآنالیز  ۀ. نحومورداستفاده قرار گرفتمستقل  تیآزمون  ،ها در این مرحلهگروه ۀمقایس

 بود. NORMS-Dهای الگو نیز مشابه با داده با اکثر سرعت مچ افراداختالف حد

و برای تعیین استفاده شد  2ها از آزمون لونسانی واریانسمنظور اطمینان از همبهبراین، عالوه

تحلیل آماری . مورداستفاده قرار گرفت 3فواسمیرن ـ لموگروفوآزمون ک ،هابودن توزیع دادهطبیعی

 ۀنسخ آفیسافزار نرم ،انجام شد و برای رسم نمودارها 165 ۀنسخ اس پی اس اسافزار با نرمنیز ها داده

 .کار رفتبه 2013
 

 

 

                                                           
1. Butterworth 

2. Leven Test 

3. Kolmogorov- Smirnov 
4. SPSS 17 
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 نتایج
 تر ازبزرگ ،داری در تمام متغیرهااسطح معن دهد کهمیف نشان ونتایج آزمون کلوموگروف اسمیرن

آزمون لون های یافته ،(. همچنینP>0.05) داردها توزیع داده بودنطبیعی ازاست که نشان ( 04/0)

 (.P>0.05باشد )ها برقرار میفرض برابری واریانسکه پیش بیانگر آن است
 

 آرنج ـ هماهنگی شانه

 . باشدمیدر مراحل مختلف ها آرنج گروه ـ هماهنگی شانه دهندۀشمارۀ یک نشان شکل
 

 
 ها در مراحل مختلفگروهآرنج  ـ هماهنگی شانه ـ5 شکل

 

ده یک آم شمارۀ اکتساب در جدول ۀآرنج در مرحل ـ نتایج آزمون تحلیل واریانس برای هماهنگی شانه

ها روهتعامل آن با گ نیزها و کوشش ۀکه اثر اصلی دست دهدمی نشان اکتساب ۀبرای مرحل ایجنتاست. 

F،3=0.0P،=0.28p(1,14)5.44=)است دار ااثر اصلی گروه معناما (، F<1) باشدنمی دارامعن
2.(η ۀمقایس 

 ،ده استکرپرتاب میرا پ نسبت به گروهی که توپ که گروه بدون تو نیز حاکی از آن است هامیانگین

 (.5/30گروه با توپ=  و 2/22گروه بدون توپ=  )میانگین باشدمیشبیه به الگو بوده  بیشتر
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 اکتساب ۀها در مرحلآرنج گروه ـ واريانس برای هماهنگی شانهنتايج آزمون تحلیل  ـ5جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
pمقدار  Pمقدار  Fمقدار 

2η 

 25/0 03/0 55/4 05/0 1 05/0 گروه

 05/0 41/0 75/0 001/0 2 002/0 کوشش ۀدست

تعامل گروه در 

 کوشش ۀدست
0001/0 2 0001/0 12/0 55/0 009/0 

 

ا هداری بین عملکرد گروهاتفاوت معنکه  دهدمیمستقل نشان  تینتایج آزمون  نیز یادداری ۀدر مرحل

. آمده است شمارۀ دوکه نتایج این آزمون در جدول  (t=2.49 ،df=14،=0.02 P ،=0.302η) وجود دارد

نیز بیشتر  در یادداری ،که گروه بدون توپ نسبت به گروه با توپ نیز بیانگر آن استها میانگین ۀمقایس

 (.05/31گروه با توپ= و 5/22گروه بدون توپ= )میانگین شبیه به الگو عمل کرده است

 

 يادداری ۀها در مرحلآرنج گروه ـ مستقل برای هماهنگی شانه تینتايج آزمون  ـ6جدول 

 آماره
 تیآزمون  هاآزمون لون برای برابری واريانس

 Pمقدار  درجات آزادی tمقدار  Pمقدار  Fمقدار 

 02/0 15 59/2 21/0 79/1 گروه
 

 مچ ـ هماهنگی آرنج

 دهد.ها را در مراحل مختلف نشان میمچ گروه ـ اهنگی آرنجمهشمارۀ دو شکل 
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 ها در مراحل مختلفمچ گروه ـ هماهنگی آرنج ـ6 شکل

 

ین داری باتفاوت معن ،اکتساب ۀکه در مرحل دهدمینتایج آزمون تحلیل واریانس نشان براین، عالوه

F،p=0.03، =0.21p(2,28)3.77=) ها وجود داردکوشش ۀدست
2.(η نتایج آزمون تعقیبیLSD  نیز حاکی

اما دیگر اثرات  (،P<0.05) داری وجود دارداکوشش اول و سوم تفاوت معن ۀکه بین دست از آن است

کوشش سوم  ۀها در دستکه گروه دهدمینشان نیز ها میانگین ۀمقایس (.P>0.05باشند )نمیدار امعن

کوشش  ۀتدس میانگیناند )بیشتر شبیه به الگو عمل کرده ،کوشش اول آن ۀاکتساب نسبت به دست

 تحلیل واریانس آزمونهای ، یافتههمچنین (.31کوشش سوم اکتساب=  ۀدست و 35اول اکتساب= 

F،001p=0.0 ،71=0.p(1,14)=34.58) باشددار میامعن اثر اصلی گروه که کندبیان می
2.(η ۀمقایس 

مل کرده بیشتر شبیه به الگو ع ،که گروه بدون توپ نسبت به گروه با توپ دهدمینشان نیز ها میانگین

ر تعاملی گروه در حالی است که اثاین در (.50 =گروه با توپ و 24 =گروه بدون توپ است )میانگین

ها مچ گروه ـ نتایج آزمون تحلیل واریانس برای هماهنگی آرنج (.F<1باشد )دار نمیاکوشش معن ۀدست

 آمده است. شمارۀ سهاکتساب در جدول  ۀدر مرحل
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 اکتساب ۀها در مرحلمچ گروه ـ نتايج آزمون تحلیل واريانس برای هماهنگی آرنج ـ9جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
pمقدار  pمقدار  Fمقدار 

2η 

 61/0 0001/0 45/35 25/0 1 25/0 گروه
 21/0 03/0 66/3 002/0 2 005/0 کوشش ۀدست

تعامل گروه در 
 کوشش ۀدست

0001/0 2 0001/0 34/0 60/0 02/0 

 

ها داری بین گروهاتفاوت معنکه  دهدمینشان  یادداری ۀدر مرحلبراین، نتایج آزمون تی مستقل عالوه

آمده  شمارۀ چهارنتایج این آزمون در جدول (. t=5.43 ،df=14 ،p=0.0001 ،=0.672η) وجوددارد

ر شبیه به بیشت ،که گروه بدون توپ نسبت به گروه با توپ دهدمینشان  نیز هامیانگین ۀمقایس .است

 (.17/52گروه با توپ=  و 25/27بدون توپ= گروه  است )میانگین الگو عمل کرده
 

 یادداری ۀها در مرحلمچ گروه ـ مستقل برای هماهنگی آرنج تینتایج آزمون  ـ5جدول 

 آماره
 تیآزمون  هاآزمون لون برای برابری واريانس

 pمقدار  درجات آزادی tمقدار  pمقدار  Fمقدار 

 0001/0 15 53/4 25/0 922/1 گروه

 

 سرعت مچ دستحداکثر 

 دهد.در مراحل مختلف نشان می را الگو ازاختالف حداکثر سرعت مچ دست افراد  شمارۀ سه، شکل
 

 
 ست افراد از الگو در مراحل مختلفاختالف حداکثر سرعت مچ د ـ9 شکل
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 جشمارۀ پناکتساب در جدول  ۀنتایج آزمون تحلیل واریانس برای اختالف حداکثر سرعت مچ در مرحل

 آمده است.
 

 اکتساب ۀون تحلیل واريانس برای اختالف حداکثر سرعت مچ افراد از الگو در مرحلمنتايج آز ـ1جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
pمقدار  pمقدار  Fمقدار 

2η 

 45/0 001/0 59/17 215/2×610 1 215/2×610 گروه

 003/0 94/0 05/0 99/3501 2 99/6703 کوشش ۀدست

 ۀتعامل گروه در دست

 کوشش
54/61105 2 22/34445 39/0 76/0 02/0 

 

ها وششک ۀکه اثر اصلی دست دهدمیاکتساب نشان  ۀنتایج آزمون تحلیل واریانس در مرحلبراین، عالوه

داری بین او تفاوت معندار است ااثر اصلی گروه معناما  (،F<1) باشددار نمیاو تعامل آن با گروه معن

F(1,14)=16.49،=0.001P ،=0.54p) ها در این مرحله وجود داردگروه
2.(η نشان نیز ها میانگین ۀمقایس

 ینبیشتر شبیه به الگو بوده است )میانگ ،با توپ نسبت به گروه بدون توپ که سرعت مچ گروه دهدمی

 (.2293گروه بدون توپ=  و 935 گروه با توپ=

داری بین عملکرد اتفاوت معنکه  دهدمییادداری نشان  ۀدر مرحلهمچنین، نتایج آزمون تی مستقل 

 شمارۀ ششنتایج این آزمون در جدول  (.t= ،df=14 ،p=0.002 ،=0.492η-3.68) ها وجود داردگروه

  .آمده است
 

 يادداری ۀمستقل برای اختالف حداکثر سرعت مچ افراد از الگو در مرحل تینتايج آزمون  ـ2جدول 

 آماره
 تیآزمون  هاون برای برابری واريانسلآزمون 

 Pمقدار  درجات آزادی تیمقدار  Pمقدار  Fمقدار 

 002/0 15 -75/3 33/0 95/0 گروه

 
که گروه با توپ در این مرحله نیز بیشتر شبیه به الگو عمل کرده  دهدمیها نشان میانگین ۀمقایس

  (.متر بر ثانیهمیلی 2113گروه بدون توپ= و  متر بر ثانیهمیلی 567 گروه با توپ= است )میانگین
 

  گیریبحث و نتیجه
نشان داد  نتایج ثیر قید تکلیف بر یادگیری الگو و پارامتر حرکت بود.أتعیین ت ،پژوهشهدف از این 

 اجرا کرده بودندبدون توپ هایی که عمل را گروه ،مچ ـ و هماهنگی آرنج آرنج ـ که در هماهنگی شانه
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تنها در ج نهاین نتای بیشتر شبیه به الگو بودند. کردند،که عمل را با توپ تقلید می نسبت به گروهی

راستا، دراین .مشاهده گردید( نیز یادداری ۀتمرینی )مرحلساعت بی 25از  پسبلکه  ،اکتساب ۀمرحل

خوانی و با برخی دیگر هم (14،17)باشد در تضاد می های پیشیناز پژوهشبا برخی  پژوهشنتایج این 

نشان داده شده است که وجود یک هدف خارجی برای  هاپژوهشدر برخی از  .(4،11،12،15) دارد

یکی  .(14،17) شودالگوی هماهنگی افراد به فرد الگو می شدندسترسی )قید تکلیف( موجب نزدیک

 هایپژوهششده در برای این نتایج متناقض این است که امکان دارد حرکات استفادهاز دالیل احتمالی 

فرد در ابتدا الگوی هماهنگی را  جاکهو ازآن (10،16) اندحرکتی فرد وجود داشته ۀقبلی در ذخیر

و وجود قید  (6)کرده است منتقل نمی ویالگو به فرد اطالعات زیادی به  ۀارائ ،است نمودهکسب 

 ،شده استشدن هدف خارجی میدهها برای برآورشدن اندامیابی موجب هماهنگتکلیف برای دست

های فوقانی و یک حرکت بدیع بود که موجب حرکت اندام ،پژوهشاستفاده در این اما حرکت مورد

که و نیازمند یادگیری یک الگوی هماهنگی جدید بود )با توجه به این شدمیزمان صورت همتحتانی به

یابی به هدف خارجی )شرایط دستاین احتمال وجود دارد که . هند بوده است(یک پرتاب بک ،حرکت

ها از الگوی حین اجرای حرکت تبدیل شده باشد و آنترین هدف افراد به مهموجود قید تکلیف( 

 نتایجاین  .(4،9،11،15) باشند نمودهو احتماالً الگوی حرکت را اشتباه درک نظر کرده حرکت صرف

نشان داد گروهی که عمل را بدون پرتاب توپ انجام داده  پژوهش هاییافتهکه  شدندیید أزمانی ت

در این شرایط که هدفی برای دسترسی وجود  ،. احتماالًبیشتر شبیه به الگو عمل کرده است ،است

ی بهتر شکلبه ،لذا ؛بوده است آنحین اجرای د ترین هدف افرااجرای الگوی حرکت مهم ،نداشته است

 .(4،11،13،15) آن را کسب نماینداند توانسته

نشان داده شد که اگرچه گروه با توپ در کسب الگوی حرکت موفق نبوده  پژوهشدر این  ،همچنین

این نتیجه هم در  است. عمل کردهبهتر از گروه بدون توپ  ،اما در کسب پارامتر سرعت حرکت ،است

مورد این درکنون مطالعات زیادی تااگرچه  .شودۀ یادداری مشاهده میاکتساب و هم در مرحل ۀمرحل

 (.17) باشدراستا میهم اندک قبلی هایشپژوه هاییافتهاما این نتایج با  ،متغیر انجام نشده است

قیده ع پژوهشگران از برخی زیرا، ؛باید دقت نمود یافتهدر تفسیر این ذکر این نکته ضرورت دارد که 

بر این چند که برخی هر ؛(6) باشندمیاکتساب نمشاهده قابل پارامترهای حرکت از طریقکه دارند 

یک احتمال برای بروز چنین . (19) باشدمیاکتساب قابل ،این متغیر از طریق مشاهده باور هستند که

تاب نیاز به پر ،احتماالًالگو.  ۀنه مشاهدو  حرکت باشدتواند ماهیت وجود قید تکلیف در میای نتیجه

مساوی و به سمت یک هدف مشابه موجب مشابهت سرعت مچ افراد با فرد الگو  ۀیک شی از یک فاصل

این مشابهت در قید  ،اندکردهاما در مواردی که افراد این حرکت را بدون توپ اجرا می ،شده است

 .(17)اشته است ها و الگو وجود ندتکلیف بین آن
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 یدق ، وجودیک الگوی حرکتی بدیع ۀهنگام مشاهدکه به نشان داد پژوهشنتایج این  ،کلیطوربه

 ؛دهدثیر قرار میأتطور منفی تحتکسب الگوی هماهنگی حرکتی را به ،یابی به یک هدف خارجیدست

د تواناین امر میدلیل احتمالی  به کسب پارامتر حرکت کمک نماید. این امر چند که ممکن استهر

ترین اولویت خود عنوان مهمیابی به هدف را بهافراد دست ،این باشد که در شرایط وجود هدف خارجی

اما در شرایطی که این هدف خارجی  ،(4) کنندنظر میاز الگوی حرکت صرف ،دهند و لذاقرار می

  .(4،9،11،13) گیردترین اولویت افراد قرار میمعنوان مهالگوی حرکت به ،وجود ندارد

 پیام مقاله
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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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