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ABSTRACT
Motor learning or the acquisition of coordination is a process of searching for
stable functional coordination patterns, into which a system can settle during a
task or activity. Human as complex creatures can choose the best pattern based
on conditions within different coordination patterns and also achieve goals of
tasks. So the purpose of this study is to determination the effect of a Nonlinear
Pedagogy approach for the effectiveness of the movement and acquisition of
skills. Accordingly, in this study 14 participants (with the average 19.64 and SD
0.74) are taught the short backhand serve of badminton with using linear and
nonlinear pedagogy approaches. Linear approach Based on traditional Viewpoint
using the descriptive methods and repetive instructions. On the other hand,
nonlinear Pedagogy Approach Based on the ecological dynamics theory using
manipulation of task constraints especially task constraints including equipment
and rules Planned and conducted. Performance accuracy were selected to
analyze further selections and used analysis of covariance to measure the effect
of the independent variable measured. The test significance level was considered
P <./ 05. Despite the progress of both groups to the pre-test, no difference was
observed between the two groups in accuracy scores (F=0.092 and p=0.767) and
both were equal to achieve results of the task as an indicator of skill acquisition.
Our findings indicate that nonlinear pedagogy approach, resulted from theory of
ecological dynamics, consider the complexity of Acquisition the skill and inherent
tendency of individuals with providing movement affordances. Also, this
approach can be effective in the fulfilment of goal tasks.
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سرویس کوتاه بدمینتون را با استفاده از دو روش آموزش خطی و غیرخطی آموزش دیدند .روش خطی

واژه های کلیدی:

بر پایه روش های سنتی و مرسوم و در مقابل روش غیر خطی بر گرفته از پویایی های بوم شناختی با

آموزش غیرخطی

استفاده از قیود تکلیف (قوانین مربوط به فعالیت و تجهیزات) طرح ریزی و اجرا شد .دقت اجرای سرویس

یادگیری حرکتی
پویایی های بوم شناختی

کوتاه بکهند و متغیرهای کینماتیکی برای تحلیل های بعدی انتخاب شدند .از آزمون کواریانس برای
سنجش اثر متغیر مستقل بر دقت اجرا و از تحلیل کالستر برای سنجش دیجنریسی ،استفاده شد .علی رغم

موسوی ،یاعلی ،بهرام ،عباسی .اثر

نداشت ( .)p=0/414همچنین افراد گروه غیرخطی ،تعداد خوشه های بیشتری نسبت به گروه خطی ایجاد

آموزش غیر خطی بر عملکرد

کردند .براساس نتایج به دست آمده ،رویکرد غیرخطی در دستیابی به اهداف تکلیف همپای گروه خطی

سرویس بکهند کوتاه بدمینتون.

بود ،اما به دلیل محور قرار دادن ،پردازش ناهوشیار ،تفاوت های فردی و نیازهای ویژه تکلیف اثربخشی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار

آن بیشتر است .همچنین ظهور دیجنریسی از سوی گروه غیرخطی مشخص شد .توجه به مقوله هایی چون

حرکتی11-1:)11( 3 :1331 ،

ماهیت تکلبف و نیازهای آن ،تفاوت های فردی و همچنین طراحی دقیقتر فراهم سازها می تواند رویکرد
غیرخطی را غنی تر سازد.
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ارجاع:

پیشرفت هر دو گروه نسبت به پیش آزمون ،تفاوتی در نمرات دقت اجرای سرویس بین گروه ها وجود
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مقدمه

یادگیری حرکتی یا اکتساب هماهنگی یک فرآیند جستوجو برای رسیدن به الگوهای هماهنگی کارکردی باثبات است
که یک سیستم میتواند در طول یک کار یا فعالیت حلوفصل کند ( .)1آنگونه که این تعریف نشان میدهد فرآیند اکتساب
مهارت و یادگیری با رسیدن به یک الگوی هماهنگی خاتمه نمییابد و یادگیرنده با یک فرآیند جستوجو برای کسب
مهارت مواجه است .نظریههای سنتی اکتساب مهارت ،بر مبنای استدالل منطقی ،کالمی سازی ،تقلید و درونی سازی دانش
اخباری و رویهای بنانهاده شدهاند .بر اساس این رویکرد از روشهای آشکار یا تکرار دستورالعملها برای رسیدن به هدف
تکلیف بهره گرفته میشود ( .) 2فرض زیربنای یک چنین رویکردی این است که یک الگوی حرکتی ایدئال برای هر
تکلیف وجود دارد و نقش تمرین دهنده این است که یادگیرنده را برای خلق مجدد آن الگو کمک کند ( .)3در این
رویکردها که نوعاً به دنبال همسانی درحرکت میباشند ( )4اغلب تغییرپذیری بهعنوان نوفه یا خطای اندازهگیری قلمداد
میشود که باید حذف گردد ()1؛ اما نبا ید فراموش کرد هر فردی که درصدد یادگیری مهارت حرکتی باشد ،موجودی
پیچیده با درجات آزادی فراوان و تجارب حرکتی مختلف بهحساب میآید ( )1که دارای تمایالت ذاتی برای شکل دادن
به الگوهای هماهنگی است ( .)1بر همین اساس نظریه پویاییهای بومشناختی 1پیشنهاد میکند که یادگیرندگان باید بهعنوان
الگوهای پایدار با یکدیگر تعامل میکنند ( .) 1در این دیدگاه ،هر فرد در پاسخ به تغییرات ،رفتار متفاوتی از خود نشان
میدهد و وقتی در تعامل با قیود قرار میگیرد بهگونهای متفاوت پاسخ میدهد ( .)4به نظر میرسد انسانها بهعنوان
موجودات پیچیده میتوانند از میان الگوهای هماهنگی مختلف بهترین الگو را بر اساس شرایط انتخاب کنند و در ضمن
آن به اهداف تکلیف دست یابند .لذا توان افراد برای انتخاب راهحل حرکتی و بهتبع آن دستیابی به نتایج دلخواه نباید
نادیده گرفته شود .نباید فراموش کرد که وجود تعداد زیاد درجات آزادی طبیعتاً تغییرپذیری و تطابق را درحرکت انسان
نتیجه میدهد ( .)1در تکالیف هماهنگ که شامل عناصر چندگانه با درجات آزادی میباشند ،افراد میتوانند ضمن رسیدن
به نتایج تکلیفی یکسان از تنوعی از ترکیبهای مختلف بخشهای سیستم استفاده کنند ( .)3بدین ترتیب رویکرد آموزش
غیرخطی ،تغییرپذیری کارکردی (سازشی) را مدنظر قرار داده است .همچنین مایل است مجموعه متنوعتری از الگوهای
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دستگاههای پویای غیرخطی درک شوند که شامل بخشهای بیشمار هستند و بهصورت خودسازمان برای شکلگیری

حرکتی را تولید کند که برای افراد بسیار مناسب است ( .)10مفهوم تغییرپذیری تحت تأثیر بسیاری از قیود عملکننده روی

Ecological dynamics
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سیستم قرار میگیرد ( )1و اجازه میدهد از میان گزینههای مختلف ،استراتژیها انتخاب شوند ( .)11این تغییرپذیری در

دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  -سال نهم ( هجدهم پیاپی) ،شماره 34(81پیاپی) ،پاییز و زمستان8331

الگوهای حرکتی و رسیدن به راهحل حرکتی ،دیجنریسی نام دارد که توانایی سیستم های پیچیده عصبی ـ زیستی برای به
دست آوردن راهحل های مختلف برای تکلیفی با هدف یکسان به حساب می آید (.)12
رویکرد غیرخطی آموزش از دستکاری قیود تکلیف مانند دستورالعملها ،قوانین مربوط به فعالیت و تجهیزات (به عنون
مثال راکت ،توپ و اندازه زمین) ،استفاده میکند .در این رویکرد تالش میشود با مهیا نمودن فراهم سازهای عملکردی
ادراک و عمل یکی شود .بدین ترتیب یادگیرنده را به کشف راهحل های حرکتی مختلف تشویق میکند که برای آن ها
مناسب ترین است ( .)13به طور قطع ادراک و تجارب هر فرد با فرد دیگر متفاوت است که در این رویکرد سعی میشود
افراد از طریق الگوهای اختصاصی به نتایج تکلیف دست یابند و تفاوت های فردی در یک چارچوب آموزشی مناسب در
نظر گرفته شوند .استفاده از فرآیندهای دستکاری قیود در طراحی جلسات یادگیری میتواند منجر به ظهور پاسخ های
حرکتی فردی به نسبت پویایی های درونی اجرا کننده گردد ( .)14در این ارتباط ،برنشتاین ( ،)1314نشان داد ،آهنگران
در ضربه زدن به چکش بهصورت یکسان عمل نکردند ( .)1در تکلیف شبیه سازی اسکی ،نیوول و هانگ ( ،)2001نشان
دادند که شرکت کنندگان مختلف قادر هستند که از الگوهای هماهنگی متفاوتی برای دستیابی به نتایج اجرایی یکسان
استفاده کنند .زمانی که روابط حرکتی زانو مورد بررسی قرار گرفت ،شرکت کنندگان هر دو الگوی هم فاز و فاز مخالف
را به طور موثر با مرکز جرم و صفحه اسکی هماهنگ اجرا کردند .نتیجه گرفته شد که علی رغم سازماندهی مختلف
شوت هوک بسکتبال مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و تفاوت بین فردی زیادی در هماهنگی آرنج-شانه و زانو-ران در
طی شوت و در فاصله یکسان گزارش کردند ( .)13همچنین ،چاو ( ،)2001در مطالعه شوت چیپ فوتبال به  4نقطه
مختلف ،نشان داد که تفاوت های افراد در کسب هماهنگی و کنترل حرکت مفصل حتی تحت شرایط قیدی یکسان هم
وجود دارد ( .)14چاو ( ،)2001با فراهم کردن شرایط تمرین بهگونهای که تجربه اجراهای مختلف برای یادگیرندگان مهیا
گردد ،قابلیت کشف و ایجاد الگوهای متنوع را در طی اکتساب شوت چیپ فوتبال نشان داد .کومار و همکاران (،)2014
به بررسی اثر دستورالعملها ی قیاسی در شنای قورباغه پرداخت .علی رغم اینکه کیفیت هماهنگی بین اندامی در گروه
قیاسی بهبود یافت ،نتایج حرکت این گروه نسبت به گروه کنترل که سریع تر طی کردن مسافت بود ،تفاوتی را نشان نداد
( .)11همچنین کومار و همکاران ( ،) 2011در تحقیقی با عنوان دیجنرسی عصبی زیستی در حمایت از ثبات ،انعطاف
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مفاصل در مجموع عملکرد مشابه ای به دست آمد ( .)11به طور مشابه رین و همکاران ( ،)2010کینماتیک کل بدن را در

پذیری و پتانسیل های چندگانه در مهارت های حرکتی پیچیده ،نشان دادند که دیجنرسی می توانست نقش کارکردی در
با استفاده از فرآیند دستکاری قیود به آموزش مهارت فورهند تنیس به دو روش خطی و غیرخطی پرداختند و نشان دادند
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اطمینان از ثبات در عین انعطاف پذیری در اکتساب مهارت حرکتی ،داشته باشد ( .)13عالوه بر آن ،لی و همکاران (،)2014
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تغییرپذیری حرکت الزاما مضر نیست و برای به دست آوردن یک مهارت جدید مورد نیاز است ،اگرچه ،دو گروه در
رسیدن به نتایج تکلیف عملکرد یکسانی داشتند (.)20
نتایج تحقیقات نشان میدهد به طور مشخص افراد از الگوهای هماهنگی مختلفی برای رسیدن به اهداف تکلیف بهره می
گیرند و این مسئله در رویکردهای سنتی آموزش مورد توجه قرار نگرفته است .این در حالی است که در رویکردهای
جدید ،دیجنرسی را در سنجش هماهنگی در سسیستم های عصبی-زیستی بسیار مناسب می دانند و یادگیرنده میتواند
برای کشف روابط اصلی و تعامل میان قیود تشویق شود  .از سویی شعار اصلی در رویکرد نوین آموزش ،فراهم ساختن
امکان ظهور این الگوهای هماهنگی و توجه به پویایی یادگیری و یادگیرنده است .به واقع تشویق یادگیرنده برای اکتشاف
با این هدف انجام میشود که ضمن بهره گیری از تمایالت افراد ،به اهداف تکلیف دست یافت .در این زمینه پژوهش
های کمی مداخالت آموزشی با رویکرد غیرخطی به انجام رسیده اند .اگرچه تحقیق لی اثربخشی رویکرد آموزش غیرخطی
و ظهور دیجنرسی را نشان داد ،اما مشخص تر شدن اثر بخشی رویکرد آموزش غیرخطی در مقام مقایسه با رویکرد سنتی
بهعنوان روشی موثر در به حساب آوردن تمایالت ذاتی و فردیت در اکتساب مهارت و رسیدن به اهداف تکلیف ،گره
گشا خواهد بود .لذا پژوهش حاضر در جهت تعیین اثربخشی روش آموزش غیرخطی بر اکتساب مهارت سرویس کوتاه
بدمینتون و ظهور دیجنریسی ،به انجام رسیده است .پژوهش ما دوفرضیه را مبنای قرار داده است .فرضیه اول این بود که
دیجنریسی میشود.
روش شناسی پژوهش
روش تحقیق:

با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق ،راهبرد تحقیق نیمه تجربی ودر قالب طرح عاملی  2×2با پیش آزمون-پس
آزمون می باشد .این پژوهش با استفاده از روش بالینی اجرا گردید.
جامعه آماری و نمونه تحقیق
تعداد  20نفر از دانشجویان پسر کارشناسی تربیتبدنی  ،دانشگاه خوارزمی که همگی آن ها راست دست بودند ،برای این
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میان رویکرد آموزش خطی و غیرخطی تفاوت وجود دارد .فرضیه دوم این بود که رویکرد آموزش غیرخطی باعث ظهور

تحقیق انتخاب شدند .تمامی شرکت کنندگان مبتدی بوده و تجربه بسیار محدودی در استفاده از ورزش های راکتی داشتند.
 14نفر تا انتهای این پژوهش همراه شدند .همچنین تمامی شرکتکنندگان قبل از شروع فرآیند پژوهش ،فرم رضایت نامه
را امضا کردند.
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پس ازشروع روند کار  3نفر از گروه خطی و  3نفر از گروه غیرخطی ،به دالیل شخصی از ادامه کار انصراف دادند و تنها
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ابزار جمع آوری دادهها

در این پژوهش به منظور سنجش دقت عملکرد ،از آزمون سرویس بدمینتون استفاده شد .در این آزمون زمین سمت راست
بدمینتون به  4نقطه تقسیم شده است و به هر سرویس امتیازهایی از  0تا  4تعلق میگیرد .هر توپی که در منطقه خارج از
زمین فرود میآمد ،امتیاز صفر برای آن در نظر گرفته می شد .در نهایت میانگین امتیاز های  10ضربه بهعنوان نمره دقت
اجرا محاسبه گردید .شکل ( .)1همچنین ،از سوی دیگر برای بررسی الگوی کینماتیکی حرکت و تشکیل تصاویر سه بعدی
از تعدادی مارکر برای قرار گرفتن در نقاط از پیش تعیین شده استفاده گردید .مدل دو بعدی الگوی کینماتیکی حرکت با
استفاده از  1دوربین که در صفحه ساجی تال تعبیه شده بود ،به دست آمد .کار تحلیل این الگو با استفاده از نرم افزار skill

5
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15cm

15cm
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3.66cm

2

3

20 cm

1

4

6

20 cm

Spectorبه انجام رسید.

شکل  .1الگوی امتیاز دهی سرویس بکهند بدمینتون
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روش اجرایی

پژوهش حاضر از یک پیش آزمون ،یک پروتکل تمرینی  3هفته ای ( 3جلسه تمرینی 3 ،بار در هفته و به مدت  30دقیقه)
و یک پس آزمون ،تشکیل شده است .با توجه به اهداف پژوهش پیش آزمون و پس آزمون از فرآیند یکسانی برخوردار
بودند .قبل از شروع فرآیند تحقیق افراد به طور تصادفی به دو گروه تمرینی آموزش خطی و غیرخطی تقسیم شدند .در طی
هر سه مرحله هر گروه بهصورت جداگانه و در زمان تعیین شده برای آنها به مدت  10دقیقه ،جهت گرم کردن ،اقدام به
ضربه زدن به توپ کردند .شرکت کنندگان ،ضربات خود را از طرف راست زمین به سمت زمین بدمینتون خطکشی شده
(بر اساس نقاط عطف در سرویس بکهند بدمینتون) ،اجرا کردند .ابتدا شکل اجرای مهارت توسط یک فرد ماهر به ازمودنی
ها نمایش داده شد .سپس قیود تکلیف شامل قوانین مربوط به این سرویس و خطاهای آن به افراد گفته شد و برای اطمینان
از یادگیری کامل قوانین چند بار تکرار گردید .در روز اول از هر گروه بهصورت جداگانه یک پیش آزمون گرفته شد و
سپس طبق برنامه زمانبندی شده وارد دوره آموزشی (خطی و غیرخطی) شدند که در ادامه بهصورت کامل به شرح آن
پرداخته ایم .در انتهای دوره آموزشی یک پس آزمون از هردو گروه به عمل آمد .در مرحله پیش و پس آزمون تعداد 10
سرویس بکهند بدمینتون را به سمت زمین بدمینتون که نقاط عطف با استفاده از خط کشی مشخص شده بود ،اجرا کردند.
در نهایت از آزمون سرویس برای محاسبه نمرات دقت استفاده شد ،شکل  .1الزم به ذکر است که در این پژوهش مارکر
گذاری بر روی نقاط آناتومیکی انجام شد که شامل نقاطی بر روی زائده اخرمی ،اپی کندیل خارجی ،زائده استیلوئید خارجی،
اطالعات کینماتیکی حرکت برای هر  10ضربه توسط دوربین دیجیتال  ،Casioمدل  z200ثبت گردید.
پروتکل تمرینی:

این دوره آموزشی از دو رویکرد خطی و غیرخطی تشکیل شده بود .هر دو گروه خطی و غیرخطی در هر جلسه تمرینی
تعداد  100ضربه بک هند را در هر جلسه تمرینی انجام دادند .در مجموع حجم تمرینی برای هر دو گروه شامل  240دقیقه
تمرین و  300کوشش تمرینی بود .پروتکل تمرینی توسط تی م تحقیقاتی تدوین شده و از طرف متخصصین اگاه در زمینه
رویکردهای خطی و غیرخطی تایید شد که از اهداف تحقیق آگاه نبودند .مداخالت خطی و غیرخطی بر پایه این مفهوم که
یادگیرندگان میتوانند بهعنوان سیستم های خطی و غیرخطی در نظر گرفته شوند ،طراحی گردید (.)20
برای دستکاری قیود تکلیف در شرایط آموزش غیرخطی ،در ابتدا شکل اجرای مهارت توسط یک فرد ماهر به ازمودنی ها
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سر راکت و تروکانتر بزرگ بود ( . )21مارکرگذاری جهت تشکیل مدل سه بعدی از سگمنت های بدن انجام گرفت و

نمایش داده شد .سپس قیود تکلیف شامل قوانین مربوط به سرویس بکهند کوتاه بدمینتون و خطاهای ان به افراد گفته شد.
قیود مربوط به تکلیف با استفاده از روشهایی مانند ،کوتاه کردن ارتفاع تور ،افزایش ارتفاع تور ،کاهش منطقه خطای
یک صندلی با ارتفاع  30سانتیمتر ،استفاده از توپ تنیس روی میز و راکت بدمینتون ،استفاده از توپ و راکت تنیس روی
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سرویس ،افزایش منطقه خطای سرویس ،اجرای سرویس با راکت اسکواش ،اجرای سرویس از ارتفاع باالتر مثال از روی

دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  -سال نهم ( هجدهم پیاپی) ،شماره 34(81پیاپی) ،پاییز و زمستان8331

میز ،اجرای سرویس بدمینتون بهصورت مستقیم و نه مورب ،اجرای سرویس از کناره های خط طولی خارجی زمین،
دستکاری شد .این دستکاری ها در هر جلسه تمرین برای همه افراد گروه آموزش غیرخطی انجام شده که تغییرپذیری
کارکردی را تشویق می کند .هر کدام از افراد برای هر دستکاری  10کوشش تمرینی انجام دادند .شرکت کنندگان در این
گروه دستورالعملهایی براساس میزان پیشرفت در طی  20کوشش آخر در هر دور تمرینی دریافت کردند (بر اساس نقاط
عطف بازی های توری اقتباس شده از هاپر ))1331( ،و در صورت تایید به مرحله بعدی هدایت میشدند (.)20
برای آموزش سرویس بک هند به روش خطی در ابتدا نحوه گرفتن توپ و راکت بدمینتون ،در ادامه شکل قرارگرفتن در
موقعیت سرویس ،بهترین موقعیت برای زدن سرویس و نحوه وارد کردن ضربه ،توضیح و نمایش داده شد .پس از چندین
اجرا ،در صورت نیاز اجرای سرویس مجددا نمایش داده می شد .همچنین تمرینات ویژه این نوع سرویس ،در برنامه تمرینی
گنجانده شد تا یادگیرنده ،به الگوی ایده آل و بهینه دست پیدا کند .محور اصلی این رویکرد استفاده از نشانه های دستوری
و تمرینات تکراری بود .به طور کلی الگوی ایده آل در ابتدا و پس از بیستمین و چهلمین و شصتمین کوشش ،برای شرکت
کنندگان به نمایش گذاشته و آن ها یک تمرین را به دنبال آن انجام دادند.
روش تجزیه و تحلیل آماری

از آزمون کواریانس برای تعیین اثر متغیر مستقل روی هر دو گروه و از تحلیل کالستر برای سنجش ظهور دیجنریسی،
استفاده گردید .سرعت زاویه ای شانه ،آرنج و مچ ،بهعنوان شاخص تغییرپذیری کارکردی دیجنریسی در الگوهای هماهنگی
دیجنریسی در یک مجموعه داده است .تعداد  2متغییر کینماتیکی پیوسته از شرکت گنندگان بهعنوان داده ورودی برای تحلیل
کالستری با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی انتخاب گردید .سطح معناداری برای آزمون  p <0/01در نظر گرفته شد.
نتایج تحقیق
فرضیه اول

با توجه به نتایج آزمون ،مقدار  Fتعامل متغیر کووریت (پیش آزمون گروه آموزش خطی) با متغیر وابسته (پس آزمون گروه
آموزش غیرخطی) در سطوح مختلف متغیر مستقل (گروهها) برابر  0/112و سطح معناداری آن باالتر از  0/01میباشد .در
نتیجه شرط همگنی شیب خط رگرسیون بر قرار بود.

8

] [ DOI: 10.29252/JRSM.9.18.1

https://jrsm.khu.ac.ir/

] [ Downloaded from jrsm.khu.ac.ir on 2022-08-18

در زوایای اندام فوقانی ضربه جهت تحلیل مورد استفاده قرار میگیرد .تعداد بیشتر خوشه های حرکت نشان دهنده وجود
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جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد نمرات دقت اجرای پس آزمون گروه ها
میانگین

انحراف استاندارد

خطی

2/424

0/999

غیرخطی

2/300

0/363

با استفاده از ازمون لون برابری واریانس های خطای نمره دقت اجرا به ازمون گذاشته شد و از آنجا که سطح معنی داری
آماره  Fبزرگتر از  0/01است ،بنابراین باید گفت که واریانس خطای دو گروه با هم برابر بوده و تفاوتی بین آنها مشاهده
نمیشود ( F= 3/112و .P=)0/101
جدول  2نتایج آزمون کوواریانس را نشان میدهد .آماره  Fمتغیر کووریت برابر  0/000میباشد و  Pآن  0/331است این
سطح معناداری نشان دهنده آن است که متغیر کووریت همبستگی خطی با متغیر وابسته (پس آزمون) ندارد یعنی متغیر
کووریت بر متغیر وابسته تاثیرگذار نیست .با خارج کردن تأثیر متغیر کووریت ،تأثیر متغیر مستقل بر وابسته (پس آزمون)
سنجیده میشود .مقدار  Fتأثیر متغیر مستقل (گروهها) برابر  1/032است و  P =0/414است ،پس بین گروهها اختالف
معناداری وجود ندارد یعنی پس از خارج کردن تأثیر پیش آزمون ،اختالف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه در پس

جدول  .2نتایج مقایسه بینگروهی نمرات دقت اجرا
Df

مربع میانگینها

آماره F

P-Value

مدل اصالح شده

2

0/029

0/040

0/934

پیش آزمون نمرات دقت

1

10-6×3/303

0/000

0/994

اجرا (متغیر کووریت)
گروهها (متغیر مستقل)

1

0/030

0/092

0/060

خطا

11

0/614

-

-
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آزمون وجود ندارد.
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فرضیه دوم

جهت بررسی ظهور دیجنریسی از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی بر مبنای ماتریس فاصله اقلدیسی و مدل بین گروهی
استفاده گردید .همچنین سرعت زاویه ای مفاصل مچ دست ،آرنج و شانه بهعنوان متغیرهای ورودی تحلیل خوشه ای ،به
کار گرفته شد .در ادامه دندوگرام های مربوط به دو گروه در دو مرحله پیش آزمون ،پس آزمون ،ارائه می گردد .تعداد خوشه
ها بیان گر وجود یا عدم دیجنریسی می باشد.
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شکل  .2تحلیل خوشه ای پیش آزمون گروه خطی

دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  -سال نهم ( هجدهم پیاپی) ،شماره 34(81پیاپی) ،پاییز و زمستان8331

با توجه به مبانی تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی ،تعداد خوشه بر اساس یک فاصله مناسب از ماتریس فاصله تعیین می
گردد و بر اساس دندوگرام ها ،تعداد خوشه ها در مرحله پیش آزمون برای گروه خطی  3و برای گروه غیرخطی  1خوشه
می باشد.
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شکل  .4تحلیل خوشه ای پس آزمون گروه خطی
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تصاویر مربوط به دنداگرام ها در مرحله پس آزمون حاکی از آن است که تعداد خوشه ها در گروه خطی  3و در گروه
غیرخطی  4می باشد.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف مشخص نمودن اثر گذاری رویکرد آموزش غیرخطی در اکتساب مهارت سرویس کوتاه بدمینتون
و ظهور دیجنریسی به انجام رسید .تحقیقات گذشته ظهور الگوهای حرکتی گوناگون در میان افراد مختلف طی اجرای
مهارت و در ضمن آن رسیدن به نتایج تکلیف را گزارش کردهاند؛ اما پژوهشی که با به کارگیری یک رویکرد آموزشی و
مداخله تمرین ی به دنبال مدنظر قرار دادن تمایالت ذاتی افراد برای شکلگیری الگوهای حرکتی بهعنوان مولفه ای از
پیچیدگی و رسیدن به نتایج تکلیف باشد ،کمتر به انجام رسیده است .در این تحقیق فرض بر این بود که رویکرد غیرخطی
روشی موثر در احتساب پیچیدگی انسان و دستیابی اهداف تکلیف و ظهور دیجنریسی است.
بر اساس نتایج پژوهش هر دو گروه آموزشی (خطی و غیرخطی) در پایان جلسات تمرینی پیشرفت از خود نشان دادند،
اما هیچ کدام از دو گروه برتری در نمرات دقت سرویس نسبت به دیگری نداشتند .نتایج این تحقیق نشان داد علیرغم
ادعای رویکردهای غیرخطی این نوع از روش آموزش در دقت اجرا تاثیری بیشتر از اموزش به روش سنتی ندارد ،اما نمی

همانگونه که تحقیقات گذشته نشان میدهد ،اجرا کنندگان قادر هستند که از الگوهای متفاوتی برای دستیابی به نتایج
اجرایی یکسان استفاده کنند .نتایج تحقیق حاضر با پژوهش های لی و همکارن ( ،)2014چاو ( ،)2001رین و همکاران
( ،)2010هانگ و نیوول ( )2001همراستاست.
علی رغم اینکه در مقاله کومار و همکاران ( )2014تفاوتی بین گروه یادگیری قیاسی و کنترل در طول سیکل شنای
قورباغه ،بهعنوان نتیجه حرکت مشاهده نشد ،شاید بتوان گفت که استفاده از الگوی قیاسی با هدف ایجاد یک الگوی
اختصاصی بوده است .از سوی دیگر ،دستکاری تنها یک قید در جهت دستیابی به نتایجی بهتر از سوی گروه قیاسی
بهعنوان مداخله آموزش غیرخ طی ،برای سطوح متفاوت افراد در این پژوهش کافی نباشد .این دو مسئله از عمده تفاوت
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توان این مسئله را نادیده گرفت که رویکرد غیرخطی توانسته افراد را در کسب نتایج همپا با گروه خطی ،کمک کند.

هایی است در باب مقایسه با پژوهش حاضر ،به چشم می خورد .عالوه بر آن به طور مشخص در پژوهش لی ( ،)2014با

تغییرپذیری در اجرای شرکت کنندگان به چشم می خورد ،توانستند همپای گروه خطی در رسیدن به نتایج تکلیف موفق
عمل کنند.
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استفاده از رویکرد غیرخطی از طریق دستکاری قیود ضربه فورهند تنیس آموزش داده شد و علی رغم اینکه الگوهایی از
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آنچه مشخص است یادگیری یک مهارت ورزشی یک فرآیند پیچیده است که چندین مولفه را در برمیگیرد ( )22و در
یک فرآیند پیچید ه این مولفه ها یا یکدیگر تعامل می کنند .در این ارتباط از جمله مولفه های تأثیر گذار بر روند اکتساب
و یادگیری ،ماهیت تکلیف ،تجارب و هوش حرکتی افراد ،ساختار بدنی و شرایط روانی است.
در رویکرد سیستم های پویای کنترل حرکتی که به دنبال پاسخ به وجود درجات آزدی نیز هست ،هماهنگی حرکت
بهعنوان یک خصوصیت ظهور یافته خود تنظیم ،تلقی میشود ( .)23در سیستم های حرکت انسان ،تعامل میان اجرا کننده
و محیط آن در شکلگیری رفتارهای خودتنظیم و خودسازمان سهیم است .ظهور خودسازمان راهحل های حرکتی در یک
فرآیند جستوجو گرایانه ،از طریق تعامل میان قیود اجراکننده ،تکلیف و محیط تسهیل می گردد که به واقع بهعنوان حد
و مرز عمل می کنند تا رفتارهای هدفمند را شکل دهند ( .)24،21به نظر میرسد در چنین حالتی پیچیدگی انسان و کسب
مهارت ،بیشتر به حساب آورده میشود .به طور قطع اگر تعداد راه های رسیدن به هدف یک دامنه را در بربگیرد ،فرصت
های حرکتی برای خلق الگوهای هماهنگی برای گستره وسیعی تری از افراد فراهم خواهد شد نسبت به اینکه یک مرز
وجود داشته باشد که به دنبال آن امکان رسیدن به نتایج بیشتر میشود به ویژه زمانی که ادراک مستقیم زمینه ساز این
اجرای حرکت باشد .همچنین ،نتایج تحلیل کالستر حاکی از آن بود گروه غیرخطی  ،در مرحله پس آزمون ،تعداد خوشه
های بیشتری را از خود نشان داد که نشان از وجود دیجنریسی است .این نتایج ،با پژوهش لی و همکاران ( ،)2014چاو

مرحله پس آزمون حفظ کردند و به عبارتی تعداد الگوهای حرکتی از پیش آزمون تا پس آزمون تغییری پیدا نکرد که شاید
گواه چارچوب بسته ای است که رویکرد خطی برای یادگیرندگان به وجود می آورد .در مقابل تعداد خوشه های گروه
خطی در از  1به  4در طی پیش آزمون به پس آزمون تغییر کرد که به نظر میرسد رویکرد غیرخطی در خلق الگوهای
متنوع اگرچه در دامنه مشخص تر ،مفید بوده است .نکته مهم در اینجا این است که در تحقیق لی ( ،)2014ظهور تعداد
خ وشه ها درهر دو مرحله آزمون ،با تحقیق حاضر مشابه بود .نگاهی دقیقتر به کار کومار و همکاران ( ،)2011نشان
میدهد که گروه ها در شرایط قیدی متفاوت توانسته بودند که الگوهای حرکت را پارامتربندی کنند و به مشتقات مرتبه
باالتری دست پیدا کنند که می توان به قرار داشتن آن ها در مرحله کنترل از یادگیری ،اشاره کرد .این نتایج برای گروه
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( )2001و کومار ( ،)2011همراستاست .نکته جالب توجه این است که گروه خطی تعداد  3خوشه در پیش آزمون را در

خطی از سوی رویکردهای سنتی قابل توجیج می باشد ،چرا که همسانی در اجرای و بازآفرینی الگوی ایدهآل از اهداف

بوم شناختی در طی فعالیت های هدفمند تعامل میان قیود به طور مرتب برقرار است تا سیستم حرکتی انسان را برای
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اساسی در این دیدگاه می باشد که نقش موثری در رسیدن به اهداف تکلیف دارد؛ اما در نقطه مقابل ،در نگاه پویایی های
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رسیدن به راهحل های حرکتی مختلف به چالش درآورد و رفتارهای هدفمند ویژه در اثر تعامل قیود غالب در یک نقطه
زمانی مشخص ظاهر می شوند ( .)21بر این اساس اکتساب مهارت بهعنوان توسعه رابطه کارکردی میان اجراکننده و محیط
تعریف میشود ( . )21،24به واقع می توان گفت که تغییرپذیری در دل این دیدگاه قرار دارد و این ویژگی تحت عنوان
دیجنریسی ظهور پیدا می کند که توانایی عناصر به لحاظ ساختاری متفاوت برای اجرای کارکردی یکسان یا تولید محصولی
برابر تعریف میشود ()12؛ بنابراین ،رویکرد غیرخطی ،چارچوب مناسب جهت به حساب آوردن تفاوت های فردی فراهم
ساخته ،توانایی تولید الگوهای کارکردی را در افراد تحت عنوان دیجنریسی از طریق شکلگیری به موقع سینرژی ها به
وجود آورده است که میتواند برای محیط پویای یادگیری بسیار مناسب باشد .از این منظر رابطه میان اجرا کننده و محیط
مهم است و بر جفت شدن میان اطالعات و حرکت در هماهنگی های الگوهای حرکت تاکید می کند که این مسئله حاکی
از اهمیت فراهم سازها و ادراک آنها می باشد .نظریه پویایی های بوم شناختی هم اعتقاد دارد شاید رسیدن فرد به ادراک
مستقیم بهترین راه برای برآمدن از پس پیچیدگی و پویایی اکتساب مهارت از سوی افراد و دستیابی به بهترین اجرا باشد.
براین اساس به نظر میرسد که علی رغم اینکه روشهای سنتی آموزش بر ظهور الگوی حرکتی ایده آل تاکید دارند ،نتایج
این پژوهش گواه این است که رویکرد غیرخطی توانسته با تاکید بر تغییرپذیری کارکردی ،زمینه پویایی برای ادراک مستقیم
فراهم کند و پاسخ مناسبی به درجات آزادی برای بهره گیری در زمینه پویای اجرا داده باشد .همچنین ،به توسعه الگوهای

طور عمده از طریق دستکاری قیود به وجود می آید ،میتواند نتایج بهتری را رغم زند و در مقام مقایسه با رویکرد خطی
تاثیری گذاری بیشتری در کسب الگوهای هماهنگی مرتبط با یک مهارت به خصوص داشته باشد و بهتبع آن نتایج اجرایی
بهتری داشته باشد.
نتیجه گیری
پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد غیرخطی بدون نیاز به تاکید بر روی الگوی خاصی از حرکت و شکل آن نتایج
مشابه با گروه خطی را نشان داد ،اما به باتوجه به اینکه تاکید اصلی در رویکرد غیرخطی بر پردازش های ناهوشیار ،تفاوت
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اختصاصی هماهنگ ،کمک کند و در تحقق اهداف تکلیف تأثیر گذار باشد .عالوه بر این طراحی دقیق فراهم سازها که به

های فردی و شرایط منحصر به فرد هر تکلیف می باشد ،شاید بتوان این رویکرد را اثربخش تر خواند .به طور کلی تحقیق

در الگوهای حرکتی گردید .باتوجه به اینکه ادراک مستقیم در دل این رویکرد قرار داشت ،لذا این نتایج میتواند بیانگر
مفهوم پویایی یادگیری و تمایل برای جستوجو از سوی یادگیرندگان باشد .توجه به مقوله هایی چون ماهیت تکلبف و
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حاضر همراستا سایر تحقیقات در حوزه آموزش غیرخطی ،اثربخشی این رویکرد را نشان داد و باعث ظهور دیجنریسی
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 در این. تفاوت های فردی و همچنین طراحی دقیقتر فراهم سازها میتواند رویکرد غیرخطی را غنی تر سازد،نیازهای آن
صورت ضمن در نظر گرفتن پیچیدگی های کسب مهارت و تمایالت ذاتی افراد در تحقق اهداف و رسیدن به نتایج دلخواه
.تکلیف موثر خواهد بود
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