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Περίληψη

Σύμφωνα με τον Sheffield (1961), η επίδειξη είναι μια πολύ σημαντική μέθοδος επαυξημένης 
ανατροφοδότησης. Πολλές έρευνες αναφέρονται στη δύναμη και στη χρησιμότητα της επαυ
ξημένης ανατροφοδότησης με τη μέθοδο της γνώσης του αποτελέσματος, αλλά πολύ λίγες α- 
ναφέρονται στη γνώση της απόδοσης. Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί ποια 
μορφή ανατροφοδότησης θα λειτουργήσει καλύτερα στη εκμάθηση των δεξιοτήτων του βόλεϊ 
(πάσα με δάκτυλα και σερβίς), η παρατήρηση της εκτέλεσης μιας δεξιότητας από ένα εξειδι- 
κευμένο μοντέλο ή από τους ίδιους τους ασκούμενους, και από την άποψη του αποτελέσμα
τος και από την άποψη της ποιότητας (τεχνικής). Το δείγμα αποτέλεσαν 115 παιδιά του δημο
τικού σχολείου, 62 αγόρια και 53 κορίτσια, ηλικίας ΜΟ = 11,7 (ΤΑ=0,50) ετών. Οι δυο πειρα
ματικές ομάδες χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδα Α (η=51) και ομάδα Β (η=64). Κάθε ομάδα α
κολούθησε το ίδιο πρόγραμμα εξάσκησης για 8 εβδομάδες από δύο φορές την εβδομάδα. Υ
πήρξε μια αρχική μέτρηση, μια τελική, μετά το τέλος του προγράμματος εξάσκησης, και μια 
μέτρηση διατήρησης, μια εβδομάδα μετά το τέλος του προγράμματος εξάσκησης. Η ανάλυση 
της διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στον τελευταίο παράγοντα (2 (ομάδες) x 
3 (μετρήσεις)) έδειξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση ομάδας και μέτρησης, καθώς και 
κύριες επιδράσεις των μετρήσεων. Η ομάδα που παρατηρούσε το εξειδικευμένο μοντέλο ε- 
κτέλεσε καλύτερα και την πάσα με δάκτυλα και το σερβίς, όταν αξιολογήθηκε το αποτέλε
σμα, αλλά και η ποιότητα (τεχνική). Συμπερασματικά, η χρήση της επίδειξης ενός εξειδικευ- 
μένου μοντέλου βοηθάει στην απόδοση και στη μάθηση του παρατηρητή, όταν υπολογίζεται 
και το αποτέλεσμα, αλλά και η τεχνική. Αρα οι καθηγητές φυσικής αγωγής και οι προπονητές 
μπορούν να χρησιμοποιούν ως μέσο την παρατήρηση του εξειδικευμένου μοντέλου, για να 
βελτιώσουν την απόδοση και τη μάθηση των μαθητών ή των αθλητών τους.

Λέξεις-κλειδιά: ανατροφοδότηση, παρατήρηση, μοντέλο, αποτέλεσμα, απόδοση, παιδιά, βόλεϊμπωλ.

Abstract
Providing demonstrations to learners is an important method of augmented information. Ma
ny studies examined the power and the use of augmented feedback with the form of know-
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ledge of results but only a few to the knowledge of perform ance. The purpose of this study was 
to investigate the influence of two different types of m odeling on volleyball skill acquisition (o- 
verhand pass and serve). The question was if subjects perform  better (quantitatively and quali
tatively) when they receive feedback from the dem onstration of an expert m odel, or when the 
subjects watch their own movements. The participants were 115 elem entary school children, 
62 boys and 53 girls, M = l l ,7  (sd=0,50) years old. They had randomly assigned in two experi
m ental groups. Each group followed the same practice m ethod for 16 practice sessions. There 
was a pretest assessm ent followed by a posttest just after the end o f the practice program  and a 
reten tion  test one week after the end of the practice program . The Analysis o f Variance with 
repeated  m easures on the last factor (2 (group) X 3 (m easurem ents)) as used to analyze the 
effectiveness of the practice m ethod. In conclusion, the group who observed the expert model 
im proved the overhand pass and serve skill more than the group who observed their own 
movem ents, when the result and the technique were evaluated. So observing an expert model 
it’s a very useful tool for physical education teachers and trainers to improve volleyball m otor 
skills perform ance and learning on children.

Key-words: modeling, knowledge o f  results, knowledge ofperfoimance, children, volleyball.

Η οπτική επίδειξη είναι γνωστή στη 
βιβλιογραφία ως παρατήρηση μο
ντέλου και αποτελεί μια σπου

δαία μέθοδο επαυξημένης ανατροφοδό
τησης κατά τον Magill (1993). Η πληρο
φόρηση μέσω της παρατήρησης βασίζε
ται στη γνωστή ρήση “μια εικόνα είναι 
πολυτιμότερη από χίλιες λέξεις” και οι α
θλητικοί ψυχολόγοι θεωρούν την παρα
τήρηση μοντέλου ως ένα από τα πιο ισχυ
ρά μέσα μεταφοράς αξιών, στάσεων και 
πρότυπων σκέψεων και συμπεριφοράς. 
(Bandura, 1986). Ο Sheffield (1961) ήταν 
ο πρώτος ερευνητής που έκανε συστημα
τική έρευνα πάνω στη μάθηση που επέρ
χεται από την παρατήρηση. Αργότερα, ο 
Bandura (1965, 1969, 1971, 1986), βασι
σμένος στη θεωρία “της κοινωνικής μά
θησης”, την οποία ο ίδιος ανέπτυξε, κα
τέληξε στην άποψη ότι “οι περισσότερες 
ανθρώπινες συμπεριφορές μαθαίνονται 
από την παρατήρηση μοντέλου”. Η έρευ
να έχει αποδείξει ότι η παρατήρηση του 
μοντέλου βοηθά στην απόκτηση δεξιοτή
των και ότι τα πλεονεκτήματα της είναι 
περισσότερο φανερά στην απόκτηση κι

νητικών χαρακτηριστικών κατά το αρχι
κό στάδιο της μάθησης (Magill, 1993b, 
Me Coullagh, 1993).

Ό σον αφορά στο επίπεδο επιδεξιό- 
τητας του μοντέλου, οι απόψεις διίστα- 
νται (Me Coullagh, 1993). Ο Schmidt 
(1975), με τη “θεωρία του σχήματος”, αλ
λά και ο Adams (1986), υποστηρίζουν τη 
χρήση μαθητευόμενου μοντέλου, γιατί, 
παρακολουθώντας οι υπόλοιποι ασκού
μενοι την ανατροφοδότηση που παρέχε
ται από αυτό, δίνεται έμφαση στη διαδι
κασία “διόρθωσης των λαθο5ν”, η οποία 
παρεμποδίζεται με τη χρήση των εξειδι- 
κευμένων μοντέλων. Αντίθετα, ο Newell 
(1991) υποστηρίζει τη χρησιμοποίηση ε- 
ξειδικευμένου μοντέλου, επειδή η πλη
ροφορία που παίρνει ο ασκούμενος από 
ένα τέτοιο μοντέλο βοηθά στη βελτίωση 
του συγχρονισμού των μελών και του 
κορμού και βελτιώνει την εκμάθηση σύν
θετων δεξιοτήτων.

Πρόσφατες έρευνες που συγκρίνουν 
την οπτική με την προφορική πληροφό
ρηση σε παιδιά (McCullagh, Stiehl & 
Weiss, 1990), χρησιμοποιώντας δεξιότη
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τες 5 συνθετικών, καχέληξαν ότι η οπτική 
παρατήρηση βοήθησε περισσότερο τα 
παιδιά από την προφορική πληροφόρη
ση. Σε άλλη μελέτη (McCullagh & Little,
1989), οι ερευνητές καταλήγουν στο ότι, 
παράλληλα με την οπτική παρακολούθη
ση, πρέπει να υπάρχουν και προφορικές 
οδηγίες, για να επέλθουν καλΰτερα απο
τελέσματα στη μάθηση. Οι μεταβλητές 
που επηρεάζουν την μάθηση μέσω της 
παρατήρησης μοντέλου μπορεί να είναι: 
α) τα χαρακτηριστικά του μοντέλου β) τα 
χαρακτηριστικά του παρατηρητή και γ) η 
στρατηγική των δοκιμών, δηλαδή η πα
ρουσία ή όχι ακουστικής πληροφόρησης 
στην επίδειξη (Rose, 1997). Ό λες αυτές 
οι μεταβλητές επηρεάζουν την απόκτηση 
και τη διατήρηση των κινητικών δεξιοτή
των. Έτσι, είναι λογικό ν ’ αναρωτηθεί 
κανείς ποια πληροφόρηση, μαζί με το ο
πτικό ελατήριο (κίνητρο) μιας επίδειξης, 
μπορεί να είναι χρήσιμη στην απόκτηση 
και στη διατήρηση των κινητικών δεξιο
τήτων. Για παράδειγμα, ποια είναι η επί
δραση των άλλων πηγών πληροφόρησης, 
σε συνδυασμό με την παρατήρηση του 
μοντέλου, στη μάθηση. Ο Weiss (1983) 
και οι Weiss και Klint (1987) εξηγούν το 
ρόλο των προφορικών οδηγιών στη μάθη
ση με παρατήρηση. Τα αποτελέσματα ή
ταν θετικά στην μάθηση, όταν, παράλλη
λα με την επίδειξη, οι ασκούμενοι ελάμ- 
βαναν προφορικές οδηγίες. Ό ταν εκτε- 
λείται μια δεξιότητα, ο ερευνητής δεν εν- 
διαφέρεται μόνο για το αποτέλεσμα της 
προσπάθειας, αλλά και για την ποιότητα 
της εκτέλεσης. Σε μια επίδειξη, δυο ση
μαντικά στοιχεία συνοδεύουν τη δεξιότη
τα που μαθαίνεται: α) ο παρατηρητής να 
μπορεί να δει τα αποτελέσματα ή τον τε
λικό στόχο που επιτεύχθηκε και β) ο πα
ρατηρητής να μπορεί να  μάθει το σχέδιο 
ή τη μέθοδο της κίνησης, για να  πετύχει

το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρόσφατες έ
ρευνες (Carol & Bandura, 1982, 1985, 
1987, 1990, Little & McCullagh, 1989, Me 
Cullagh, 1987) καταλήγουν στο συμπέρα
σμα ότι οι ασκούμενοι βλέπουν τα στοι
χεία της κίνησης. Ο Newell (1976) ανα
φέρει ότι η μάθηση μπορεί να επέλθει με 
τη χρήση μόνο ακουστικών πληροφο
ριών, ωστόσο συμπεραίνει ότι οι οπτικές 
πληροφορίες είναι, ίσως, πιο ισχυρές από 
τις ακουστικές, όταν στην άσκηση απαι- 
τούνται στοιχεία χώρου, ενώ η ακουστική 
πληροφόρηση είναι πιο σημαντική, όταν 
οι ασκήσεις έχουν χρονικές απαιτήσεις.

Σε έρευνά των Doody, Bird και Ross 
(1985) εξετάσθηκε ο ρόλος τριών ειδών 
επίδειξης: της οπτικής, της ακουστικής 
και του συνδυασμού οπτικής και ακου
στικής επίδειξης, όσον αφορά στην από
κτηση και στη διατήρηση δεξιοτήτων με 
χρονικές απαιτήσεις. Το συμπέρασμα 
στο οποίο κατέληξαν ήταν ότι το καλύτε
ρο αποτέλεσμα στην εκτέλεση το είχαν 
αυτοί που ελάμβαναν οπτικές και ακου
στικές πληροφορίες σε συνδυασμό. Η 
καλύτερη εκτέλεση όλων των ομάδων στη 
φάση της διατήρησης οδήγησε τους ερευ
νητές στο συμπέρασμα ότι η επίδειξη εί
ναι πιο αποτελεσματική, όσον αφορά στη 
μάθηση, από τη φυσική εξάσκηση με τη 
γνώση του αποτελέσματος (KR). Σε άλλη 
έρευνα, οι McCullagh και Little (1989) 
προσπάθησαν να καθορίσουν την ισχυ- 
ρότητα της επίδειξης, όταν απουσιάζει η 
γνώση του αποτελέσματος (KR), και συ- 
μπέραναν ότι η τελευταία είναι ισχυρότε
ρη από την παρατήρηση του μοντέλου 
στην άμεση μεταφορά. Η αντίθεση αυτών 
των ερευνών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
τα αποτελέσματα της παρατήρησης του 
μοντέλου εξαρτώνται και από άλλους ι
σχυρούς παράγοντες εκτέλεσης. Εξετά
ζοντας το ρόλο της προφορικής πληροφό
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ρησης, οι Roach και Burwitz (1986) συ
μπεραίνουν ότι μαζί με την παρατήρηση 
του μοντέλου οδηγούν σε καλύτερη εκτέ
λεση από ό,τι η παρατήρηση από μόνη της.

Σε ερευνά του ο Adams (1986) συμπέ- 
ρανε ότι η οπτική παρατήρηση μπορεί να 
αυξήσει τη μάθηση, εάν, παράλληλα, οι 
ασκούμενοι λαμβάνουν γνώση του απο
τελέσματος (KR) του μοντέλου, ωστόσο 
οι McCullagh και Caird (1990) διαφώνη
σαν μαζί του. Σε αντίθεση με την προη
γούμενη έρευνα, οι Weir και Leavitt (1990) 
χρησιμοποίησαν ομάδες και με την πα
ρουσία και με την απουσία της γνώσης 
του αποτελέσματος του μοντέλου, όχι μό
νο με εκπαιδευμένο, αλλά και με ανεκ- 
παίδευτο μοντέλο, και κατέληξαν στο συ
μπέρασμα ότι δεν υπήρξαν σημαντικές 
διαφορές στα αποτελέσματα και των δύο 
περιπτώσεων.

Έ να ς άλλος σημαντικός παράγοντας 
στην παρατήρηση ενός μοντέλου είναι το 
επίπεδο επιδεξιότητάς του. Σε πείραμα 
των Landers και Landers (1973) εξετά
σθηκαν τα αποτελέσματα της επίδειξης 
δεξιοτήτων από εκπαιδευμένο και από 
μη εκπαιδευμένο μοντέλο. Οι ασκούμε
νοι εκτέλεσαν καλύτερα την δεξιότητα 
παρατηρώντας την επίδειξη από εκπαιδευ
μένο μοντέλο. Οι Lirgg και Feltz (1991) 
διερεύνησαν εάν πρέπει να χρησιμοποι
ούνται γνωστά ή άγνωστα μοντέλα-πρό- 
τυπα, ωστόσο δεν βρήκαν σημαντικές 
διαφορές στην μάθηση, αλλά είχαν καλύ
τερα αποτελέσματα, όταν το επίπεδο δε
ξιότητας του μοντέλου ήταν υψηλότερο. 
Με την άποψη αυτή συμφωνούν οι Pol
lock και Lee (1992), καθώς και οι Weir 
και Leavitt (1990).

Στην ερώτηση τι μαθαίνεται από μια 
επίδειξη, οι Martens, Burwitz και Zu- 
ckerman (1976) υποστηρίζουν ότι μαθαί- 
νονται η στρατηγική ή τα γνωστικά στοι

χεία της άσκησης, σε αντίθεση με τα κι
νητικά στοιχεία της άσκησης. Σε έρευνα 
των Southard και Higgins (1987) ερευνή- 
θηκε ο ρόλος της επίδειξης και της φυσι
κής εξάσκησης. Τα αποτελέσματα ήταν 
θετικά, όσον αφορά στη μάθηση, όταν 
συνδυάστηκαν οι δύο στρατηγικές. Οι 
Caroll και Bandura (1987), σε έρευνά 
τους, εξετάζουν από τη μία πλευρά, ποια 
εκτέλεση είναι καλύτερη, όταν οι ασκού
μενοι παρακολουθούν το μοντέλο και με
τά εκτελούν ή όταν οι ασκούμενοι εκτε- 
λούν μαζί με το μοντέλο, και από την άλ
λη εάν βλέπουν ή όχι οι ασκούμενοι τη 
δική τους κίνηση. Τα αποτελέσματα έδει
ξαν ότι οι ασκούμενοι εκτελούν καλύτε
ρα, όταν εκτελούν μαζί με το μοντέλο ή 
όταν βλέπουν τη δική τους κίνηση στην ο
θόνη κατά τη διάρκεια της αναπαραγω
γής της κίνησης, και κατέληξαν ότι η ο
πτική προβολή της κίνησης είναι σημαντι
κό βοήθημα, αλλά μόνον όταν οι ασκού
μενοι παρακολουθούν μια επαρκή επί
δειξη, για να αναπτύξουν μια λογική γνω
στική αναπαραγωγή.

Ο σημαντικός ρόλος της οπτικής πα
ρατήρησης του ίδιου του ασκούμενου, ό
ταν εκτελεί μια δεξιότητα ως ανατροφο
δότηση, εξετάσθηκε σε πρόσφατη σειρά 
ερευνών από τους Caroll και Bandura 
(1982, 1985, 1987, 1990), οι οποίες απέ
δειξαν ότι η οπτική προβολή-παρουσίαση 
του ασκούμενου, ενώ εκτελεί, βοηθάει 
την εκτέλεση τόσο, όσο ο ασκούμενος έ
χει επαρκή εξάσκηση, για να μπορέσει 
να σχηματίσει μια γνωστική αναπαραγω
γή. Επίσης, στις ίδιες έρευνες επισημάν- 
θηκε η σπουδαιότητα της ακουστικής και 
της προφορικής ανατροφοδότησης στην 
μέθοδο αντίληψης-επιλογής. Ο Dowrick 
και ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών 
(Dowrick & Biggs, 1983, Dowrick, 1991) 
επικέντρωσαν τις έρευνές τους στην πε
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ριοχή της παρατήρησης του ίδιου του α
σκούμενου, όταν εκτελεί μια δεξιότητα, 
ερμηνεύοντας τες “ως αλλαγές της συ
μπεριφοράς” που οφείλονται στην επα
ναλαμβανόμενη παρατήρηση κάποιου σε 
βιντεοταινία, που δείχνει μόνο την επιθυ
μητή συμπεριφορά, για να  πετύχει το 
στόχο του” (Dowrick & Dove, 1980). 
Πολλές έρευνες έγιναν με τη χρήση της 
βιντεοσκόπησης των κινήσεων του α
σκούμενου, όλων των κινήσεων του και 
όχι μόνο των επιθυμητών (Caroll & Ban
dura, 1990, McCullagh, Burch & Siegel,
1990). Θεωρητικά, είναι σημαντικό να 
καθοριστεί εάν οι ασκούμενοι μπορούν 
να μάθουν μόνον από τα λάθη τους. ΓΥ 
αυτό το ζήτημα υπάρχουν πολλές διαφω
νίες στις θεωρίες της κινητικής μάθησης.

Ο Magill (1993) στην έρευνά του εξέ
τασε τρία ζητήματα: α) την αλληλεπίδρα
ση της παρατήρησης του μοντέλου και 
της προφορικής πληροφόρησης - συμπε- 
ραίνοντας, πως με το να παρατηρεί ο α
σκούμενος ένα μοντέλο το αποτέλεσμα 
είναι πολύ καλύτερο, απ’ ό,τι να λαμβά
νει προφορικές οδηγίες και γνώση της α
πόδοσης (ΚΡ) β) ποια πληροφορία παίρ
νει ο ασκούμενος από μια οπτική παρα
τήρηση - διαπιστώνοντας, και συγχρόνως 
αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη 
μεταγενέστερη έρευνα των Magill, Scho- 
enfelder και Zohdi (1996), ότι η οπτική 
παρατήρηση ενός εκπαιδευμένου μοντέ
λου δίνει πληροφορίες που ευκολύνουν 
τη μάθηση του συντονισμού σύνθετων δε
ξιοτήτων (πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός 
ο ισχυρισμός για το είδος των πληροφο
ριών που δίνει η παρατήρηση του μοντέ
λου προτάθηκε από τους Newell [1985], 
Scully και Newell [1985], οι οποίοι, συμ- 
φοονούν ότι η παρατήρηση ενός εκπαι
δευμένου μοντέλου είναι αποτελεσματι
κή για έναν αρχάριο, γιατί βασίζεται

στην άποψη ότι ο πρωταρχικός στόχος 
στο πρώτο επίπεδο της μάθησης είναι ο 
συντονισμός, αφού ο αρχάριος πρέπει να 
αποκτήσει την ικανότητα να παράγει ένα 
ίδιο σχέδιο κίνησης και αυτή η ικανότητά 
του αποτελεί το επίκεντρο της γρήγορης 
μάθησης [Gentile, 1972, Higgins & Spaeth 
1972])· γ) τη χρησιμοποίηση της παρατή
ρησης του μοντέλου για την εκμάθηση 
μιας δεξιότητας του σκι. Ο Magill (1993) 
ισχυροποίησε το ρόλο του οπτικού συ
στήματος για την απόκτηση σύνθετων δε
ξιοτήτων και συμπέρανε ότι η παρακο
λούθηση ενός εκπαιδευμένου μοντέλου 
οδήγησε σε γρηγορότερη απόκτηση τόσο 
της δεξιότητας όσο και των συντονιστικών 
χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με την 
πετυχημένη εκτέλεση της δεξιότητας.

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν 
να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα 
δυο διαφορετικών τρόπων ανατροφοδό
τησης με παρατήρηση μοντέλου, όσον α
φορά στην απόδοση και στη μάθηση δυο 
δεξιοτήτων του βόλεϊ. Πιο συγκεκριμένα, 
πρόκειται για την ανατροφοδότηση α) 
μέσω της παρατήρησης ενός εξειδικευμέ- 
νου μοντέλου, β) μέσω της παρακολούθη
σης του ίδιου του ασκούμενου να εκτελεί 
την άσκηση.

Μεθοδολογία
Δ ε ίγ μ α

Το δείγμα αποτέλεσαν 116 παιδιά του 
δημοτικού σχολείου, ηλικίας 11-12 ετών 
(Μ Ο=11,7, ΤΑ=0,50). Τα παιδιά χωρί- 
σθηκαν τυχαία σε δυο ομάδες, Α=παρα- 
τήρηση εξειδικευμένου μοντέλου (η=51) 
και Β=παρατήρηση του ίδιου του ασκού
μενου (η=65).

Ό ρ γ α ν α  τη ς  Μ έτρ η σ η ς

Για την ομάδα που παρατηρούσε το εξειδι- 
κευμένο μοντέλο χρειάσθηκε μια συσκευή 
βίντεο VHS και μια συσκευή έγχρωμης
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τηλεόρασης 24". Για τη δεύτερη ομάδα, 
όπου οι ασκούμενοι παρατηρούσαν τον ί
διο τους τον εαυτό, χρειάσθηκαν δυο βί
ντεο, δυο έγχρωμες τηλεοράσεις 24" και 
δυο επαγγελματικές βιντεοκάμερες.

Π ε ιρ α μ α τ ικ ή  Δ ια δ ικ α σ ία

Υπήρξαν δυο πειραματικές ομάδες. Κά
θε ομάδα εκτέλεσε το ίδιο πρόγραμμα ε
ξάσκησης, αλλά λάμβανε ανατροφοδότη
ση με διαφορετικό τρόπο. Και οι δυο ο
μάδες, στην αρχή, πριν από τη διαδικα
σία της εξάσκησης, ελάμβαναν τις ίδιες 
προφορικές οδηγίες για την κάθε δεξιό
τητα που θα διδάσκονταν.

Οι ασκούμενοι της Α ομάδας, “παρα
τήρηση εξειδικευμένου μοντέλου”, παρα
κολουθούσαν στο βίντεο για δύο λεπτά έ
να εξειδικευμένο μοντέλο, έναν άνδρα 
και μια γυναίκα, τον Blanze της εθνικής 
Ολλανδίας και τη Bebdurini της εθνικής 
Βραζιλίας, κορυφαίους παίκτες των Ολυ
μπιακών αγώνων, να εκτελούν τις δεξιό
τητες τέσσερις φορές με μέτωπο και τέσ
σερις φορές στο πλάι. Παράλληλα, σε ό
λη τη διάρκεια της επίδειξης, δέχονταν 
προφορικές οδηγίες που αφορούσαν στα 
επτά κύρια σημεία της δεξιότητας που 
παρακολουθούσαν (“πρόσεξε πώς έχει 
λυγισμένους τους αγκώνες του”, “πρόσε
ξε το τρίγωνο που σχηματίζουν οι δείκτες 
με τους αντίχειρές του” κ.α.). Η παρακο
λούθηση του μοντέλου γινόταν τέσσερις 
φορές σε κανονική και τέσσερις φορές 
σε αργή κίνηση. Μετά την επίδειξη, οι α
σκούμενοι εξασκήθηκαν σε συγκεκριμέ
νες ασκήσεις (η μεθοδική σειρά εκμάθη
σης των δεξιοτήτων ήταν τέσσερα είδη α
σκήσεων επί δέκα προσπάθειες) σχετι
κές με τη δεξιότητα που παρακολούθη
σαν προηγουμένως στο βίντεο. Η διάρ
κεια της παρακολούθησης ήταν δυο λε
πτά στην αρχή, πριν από την εξάσκηση, 
και δυο λεπτά στο μέσον της διαδικασίας

της εξάσκησης. Η εξάσκηση διήρκεσε 
36'. Η συνολική διαδικασία διήρκεσε 45'.

Οι ασκούμενοι της Β ομάδας, “παρα
τήρηση του εαυτού τους”, βιντεοσκοπήθη- 
καν (με δύο βιντεοκάμερες), ενώ εκτελού- 
σαν τις ασκήσεις (τέσσερα είδη ασκήσε
ων επί δέκα προσπάθειες) και παρακο
λούθησαν την εξάσκησή τους (ο καθένας 
μόνος του) σε ένα έγχρωμο μόνιτορ (TV 
24") για δύο λεπτά, ενώ παράλληλα ελάμ
βαναν προφορικές οδηγίες για τα λάθη 
που έκαναν και για το πώς να τα διορθώ
σουν (Fishman & Tobey, 1987). Η αναφο
ρά στα λάθη ξεκινούσε από το πιο σημα
ντικό. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε 
δυο φορές στη διάρκεια της εξάσκησης. 
Η συνολική διαδικασία διήρκεσε 45'.

Οι δεξιότητες που διδάχθηκαν ήταν η 
πάσα με δάχτυλα και το σερβίς από κάτω 
(η επιλογή του σερβίς από κάτω έγινε, 
γιατί αυτό το είδος σερβίς ενδείκνυται σε 
παιδιά και σε αρχάριους γενικότερα). Η 
πειραματική διαδικασία διήρκεσε οκτώ 
εβδομάδες, με συχνότητα δύο συναντή
σεων την εβδομάδα. Η εξάσκηση της κά
θε δεξιότητας γινόταν από μια φορά την 
εβδομάδα.

Προηγήθηκε αρχική μέτρηση (pre
test), για να διαπιστωθεί το αρχικό επί
πεδο των ασκουμένων, τελική μέτρηση 
(post-test), μετά τη λήξη της εξάσκησης 
των οκτώ εβδομάδων, και μια μέτρηση 
μετά από μια εβδομάδα (retention test), 
χωρίς να μεσολαβήσει πρόγραμμα εξά
σκησης, για να διαπιστωθεί η διατήρηση 
της μάθησης.

Η  δ ια δ ικ α σ ία  τη ς  Μ έτρ η σ η ς

Η διαδικασία της μέτρησης περιελάμβα- 
νε αφενός τη μέτρηση των πόντων από το 
τεστ της πάσας και του σερβίς (ποσοτική 
μέτρηση) και αφετέρου την αξιολόγηση 
της τεχνικής εκτέλεσης των δεξιοτήτων
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με βίντεο-αξιολόγηση και βαθμολόγηση 
της κάθε δεξιότητας στα επτά κύρια ση
μεία που χωρίστηκε (ποιοτική μέτρηση). 
Τα επτά σημεία για τη δεξιότητα της πά
σας ήταν: 1. Θέση ετοιμότητας 2. Τοπο
θέτηση του σώματος κάτω από τη μπάλα
3. Μέτωπο στην κατεύθυνση 4. Απόστα
ση της μπάλας από το μέτωπο 5. Επαφή 
της μπάλας με τα δάχτυλα 6. Πορεία του 
σώματος και της μπάλας προς τα εμπρός 
και πάνω 7. Συντονισμός γονάτων-αγκώ- 
νων στο τέντωμα. Τα επτά σημεία για τη 
δεξιότητα του σερβίς ήταν: 1. Θέση ετοι
μότητας 2. Μέτωπο στην κατεύθυνση 3. 
Κράτημα της μπάλας με το αριστερό χέρι 
μπροστά από το δεξί μηρό 4. Άφημα της 
μπάλας 5. Αιώρηση του δεξιού χεριού α
πό τον ώμο, πίσω και μπροστά 6. Χτύπη
μα του χεριού με αγκώνα τεντωμένο, πί
σω και κάτω από τη μπάλα 7. Συγχρονι
σμός στη μεταφορά βάρους από το πίσω 
πόδι στο μπροστά μαζί με το χτύπημα. Η 
κλίμακα αξιολόγησης ήταν ένας βαθμός 
για το κάθε σημείο της δεξιότητας (7 x 10 
προσπάθειες =  70 το άριστα και 0 η χει
ρότερη προσπάθεια). Η αξιολόγηση έγι- 
νε από δυο βαθμολογητές, αφού ελέγ
χθηκε η εσωτερική αντικειμενικότητα 
Α =87%  (intrajudge objectivity) και η α
ντικειμενικότητα μεταξύ των βαθμολογη
τών Α=84%  (interjudge objectivity) (Lan- 
gendorfer & Bruya, 1994). Αξιολογήθηκε 
και το αποτέλεσμα και η τεχνική, γιατί 
πολλές φορές στη διεθνή βιβλιογραφία 
παρατηρείται διαφωνία στο εάν η ανα
τροφοδότηση με τη χρήση μοντέλου θα έ
χει τα ίδια αποτελέσματα όταν αξιολογη
θεί το αποτέλεσμα ή η τεχνική. (Kernold 
&Carlton, 1992, Little & McCullagh, 
1989, McCullagh, 1993).

Α ξ ιο λ ό γη σ η  τη ς  Π ά σα ς  

Χρησιμοποιήθηκε το τεστ του Bartlett, 
Smith, Davis και Peel (1991). Ο συντελε

στής αξιοπιστίας είναι 88%  και η επιλογή 
του έγινε, γιατί το συγκεκριμένο τεστ 
μοιάζει πολύ με τις συνθήκες παιχνιδιού.

Ο σκοπός του τεστ ήταν να αξιολογη
θεί η ικανότητα του ασκούμενου στην 
σταθερότητα, στο ύψος και στην ακρί
βεια της πάσας, από τη ζώνη 3 στη ζώνη
4, παράλληλα στο δίχτυ.

Ο εξοπλισμός ήταν το δίχτυ του βόλεϊ 
σε ύψος 2μ. και ένα σχοινί σε ύψος 3μ., 
το οποίο ήταν τοποθετημένο κάθετα στο 
δίχτυ και στο μέσον της απόστασης του ε
ξεταζόμενου με το σημείο που έπρεπε να 
προσγειωθεί η μπάλα. Υπήρχαν διαγραμ
μίσεις με αυτοκόλλητη ταινία για τα ση
μεία που θα έπεφτε η μπάλα και για το 
σημείο που θα βρισκόταν ο εξεταζόμενος.

Π ερ ιγρ α φ ή  το υ  τεστ:  Ο εξεταζόμενος 
βρισκόταν σε ένα τετράγωνο στη δεξιά 
πλευρά του ό ιχ τυο ν , λάμβανε μια πάσα 
από τον συμπαίκτη του και εκτελούσε μια 
πάσα πάνω από το σχοινί και προς τον 
στόχο που του είχε υποδειχθεί.

Κ ανόνες:
Εάν η πάσα που έπαιρνε ο εξεταζόμε

νος δεν ήταν μέσα στο τετράγοονο, δινό
ταν επανάληψη. Ο εξεταζόμενος εκτε
λούσε 10 προσπάθειες.

Η προσπάθεια έπαιρνε 0, όταν ακου- 
μπούσε στο δίχτυ ή στο σχοινί ή δεν προ
σγειωνόταν στην διαγραμμισμένη περιο
χή. Το άριστα ήταν 50 βαθμοί.

Α ξ ιο λ ό γη σ η  το υ  Σ ερ β ίς  

Χρησιμοποιήθηκε το τεστ της AAHPER
(1984). Ο συντελεστής αξιοπιστίας ήταν 
80% και η επιλογή του έγινε, γιατί το συ
γκεκριμένο τεστ έμοιαζε πολύ με τις συν
θήκες παιχνιδιού. Ο σκοπός του τεστ ή
ταν να αξιολογηθεί η ικανότητα του παί
κτη στο σερβίς.

Ο εξοπλισμός ήταν το γήπεδο του βό
λεϊ, το δίχτυ σε 2μ. ύψος και οι διαγραμ
μίσεις με αυτοκόλλητη ταινία. Περιγρα
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φή του τεστ: Ο εξεταζόμενος βρισκόταν 
στο μέσον της τελικής γραμμής του γηπέ
δου. Έ πρεπε να εκτελέσει ένα κανονικό 
(από άποψη κανονισμών) σέρβις πάνω 
από το δίχτυ προς το αντίπαλο γήπεδο 
και προς τα σημεία που είχαν οριστεί (με 
ταινία στο γήπεδο)

Κ ανόνες:

Κάθε εξεταζόμενος εκτελοΰσε 10 προ
σπάθειες. Εάν το σερβίς δεν περνούσε ή 
κατευθυνόταν έξω, η προσπάθεια με
τρούσε χωρίς να πάρει βαθμούς. Το άρι
στα ήταν 40 βαθμοί.

Αποτελέσματα
Η one-way ανάλυση της διακύμανσης 

στις αρχικές μετρήσεις έδειξε ότι δεν υ
πήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των ομάδων, άρα και οι δυο ομάδες 
ξεκίνησαν από το ίδιο επίπεδο μάθησης.

Για να διαπιστωθεί η επίδραση των 
διαφορετικών στρατηγικών καθοδήγησης 
στην απόδοση και στη μάθηση των δεξιο
τήτων της Πετοσφαίρισης, όταν αξιολο- 
γήθηκε το αποτέλεσμα, αλλά και η τεχνι
κή, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύ

μανσης 2x3, με επαναλαμβανόμενες με
τρήσεις στον τελευταίο παράγοντα (Α- 
NOVA repeated measures 2x3).

Υπήρξε στατιστικώς σημαντική κύρια 
επίδραση της ομάδας (Fj ]14= 14,210, ρ<  
0.01) και της μέτρησης (F?0?s=212,212 
p<0.01), αλλά και αλληλεπίδραση ομά
δας και μέτρησης στην πάσα με δάχτυλα 
(F2228”  14,075, p<0.01), όταν αξιολογή- 
θηκε το αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα 
αυτά μας έδειξαν ότι η κάθε ομάδα κινή- 
θηκε διαφορετικά από μέτρηση σε μέ
τρηση για την πάσα με δάχτυλα.

Για να ερμηνευτεί η αλληλεπίδραση 
και να διαπιστωθεί αν η διαφορά μεταξύ 
των μετρήσεων ήταν στατιστικώς σημα
ντική, έγινε ανάλυση των μέσων όρων 
των μετρήσεων με T-test. Η ανάλυση έ
δειξε ότι η ομάδα που παρατηρούσε το ε- 
ξειδικευμένο μοντέλο (ΜΟ = 27,76) ήταν 
στατιστικώς σημαντικά καλύτερη (t=  
16,939 ρ<00,1) στην τελική μέτρηση από 
την ομάδα που ο κάθε ασκούμενος παρα
τηρούσε στο βίντεο τις δικές του κινήσεις 
(ΜΟ=18,37, t = 14,728, p <00,1), όσον α
φορά στη δεξιότητα της πάσας με δάκτυ

Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ομάδων για όλες τις δεξιότητες.

1η μετρ. 2η μετρ. 3η μετρ.

Ν Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο ΤΑ. Μ.Ο Τ.Α.
Πάσα αποτ. Ομάδα A 51 9,69 8,68 27,76 11,7 30,12 12,19

Ομάδα Β 65 8,92 7,7 18,37 10,1 22,18 10,14

Πάσα τεχνική Ομάδα A 51 26,84 7,62 57,24 10,2 58,65 7,59
Ομάδα Β 65 27,58 7,35 43,46 11,7 48,35 14,93

Σερβίς αποτ. Ομάδα A 51 5,31 4,23 12,22 5,33 13,76 6,41
Ομάδα Β 65 4,95 4,18 13,86 9,59 9,34 6,95

Σερβίς τεχνική Ομάδα A 51 18,63 8,27 59,82 6,8 61,59 6,8

Σύνολο
Ομάδα Β 65

116
18,88 7,25 50,45 8,16 43,63 10,87
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λα, όταν αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα. 
Ομοίως, αυτή η διαφορά υπήρξε και στη 
μέτρηση της διατήρησης της συγκεκριμέ
νης δεξιότητας, αφού η ομάδα που παρα
τηρούσε το εξειδικευμένο μοντέλο (ΜΟ 
=30,12) είχε στατιστικώς σημαντικά κα
λύτερα αποτελέσματα ( t= 17,642 ρ<00,1) 
από την ομάδα που ο κάθε ασκούμενος 
παρατηρούσε στο βίντεο τις δικές του κι
νήσεις (Μ Ο=22,18, t=  17,640, p <00,1). 
Το σχήμα 1 δείχνει την απόδοση και των 
δυο ομάδοον στη δεξιότητα της πάσας ό
ταν αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα.

Υπήρξε στατιστικώς σημαντική κύρια 
επίδραση της ομάδας (Fj 1|4=32,137, ρ<  
0.01), της μέτρησης (F2928=282,439, p< 
0.01) και αλληλεπίδραση ομάδας και μέ
τρησης στην πάσα με δάχτυλα (F72?8= 
19,682, p<0.01), όταν αξιολογήθηκε η τε
χνική.

Για να ερμηνευτεί η αλληλεπίδραση 
και να διαπιστωθεί αν η διαφορά μεταξύ 
t o j v  μετρήσεων ήταν στατιστικώς σημα
ντική, έγινε ανάλυση των μέσων όρων 
τοον μετρήσεων με T-test. Η ανάλυση έ
δειξε ότι η ομάδα που παρατηρούσε το ε- 
ξειδικευμένο μοντέλο (Μ Ο =57,24) ήταν 
στατιστικώς σημαντικά καλύτερη (t=40,107 
ρ<00,1) στην τελική μέτρηση από την ο
μάδα που ο κάθε ασκούμενος παρατη

ρούσε στο βίντεο τις δικές του κινήσεις 
(ΜΟ=43,46, t=30,077, ρ<00,1). όσον α
φορά στη δεξιότητα της πάσας με δάκτυ
λα όταν αξιολογήθηκε η τεχνική. Ομοί
ως, αυτή η διαφορά υπήρξε και στη μέ
τρηση της διατήρησης της συγκεκριμένης 
δεξιότητας, αφού η ομάδα που παρατη
ρούσε το εξειδικευμένο μοντέλο (ΜΟ= 
58,65) είχε στατιστικώς σημαντικά καλύ
τερα αποτελέσματα (t=55,207 ρ<00,1) 
από την ομάδα που ο κάθε ασκούμενος 
παρατηρούσε στο βίντεο τις δικές του κι
νήσεις (ΜΟ=48,35, t=26,103, ρ<00,1).

Το σχήμα 2 δείχνει την απόδοση και 
των δυο ομάδων στη δεξιότητα της πάσας 
όταν αξιολογήθηκε η τεχνική.

Έτσι, τα αποτελέσματα στη δεξιότητα 
της πάσας με δάκτυλα μπορεί να έδειξαν 
ότι και οι δυο ομάδες την έμαθαν, ωστό
σο η ομάδα που παρατηρούσε το εξειδι- 
κευμένο μοντέλο είχε καλύτερα αποτελέ
σματα στην απόδοση και στη μάθηση από 
την ομάδα που ο κάθε ασκούμενος παρα
τηρούσε στο βίντεο τις δικές του κινή
σεις, όταν υπολογίσθηκε και το αποτέλε
σμα, αλλά και η τεχνική.

Ό σον αφορά στη δεξιότητα του σέρ
βις, όταν αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα, 
δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική κύρια 
επίδραση της ομάδας (F, 114=1,362, ρ>

G -
C
*

10----------------------------------------------

ο-Ι--------------------------------------
1 η μετρ. 2η μετρ. 3η μετρ. 

Μετρήσεις

-ψ— Ομάδα Α Ομάδα Β

1η μετρ. 2η μετρ. 3η μετρ. 

Μετρήσεις

Σχήμα 1. Μέσοι όροι στη δεξιότητα ιης ηά- Σχήμα 2. Με'σοι όροι σιη δεξιότητα της πά
σας όταν αξιολογήθηκε το αποτε'λεσμα. σας όταν αξιολογήθηκε η τεχνική.
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0.01), γεγονός που ερμηνεύεται από το ό
τι η ομάδα που οι ασκούμενοι παρατη
ρούσαν τον εαυτό τους είχε καλύτερα α
ποτελέσματα στην τελική μέτρηση. Υπήρ
ξε όμως στατιστικώς σημαντική κύρια ε
πίδραση της μέτρησης (F2128=69,672, p< 
0.01) και αλληλεπίδραση ομάδας και μέ
τρησης (F2228= 9,447, p<0.01).

Για να ερμηνευτεί η αλληλεπίδραση 
και να διαπιστωθεί αν η διαφορά μεταξύ 
των μετρήσεων ήταν στατιστικώς σημα
ντική, έγινε ανάλυση των μέσων όρων 
των μετρήσεων με T-test. Η ανάλυση έ
δειξε ότι η ομάδα που ο κάθε ασκούμε
νος παρατηρούσε στο βίντεο τις δικές του 
κινήσεις (Μ Ο = 13,86) ήταν καλύτερη 
(t=  11,654, ρ<00,1) στην τελική μέτρηση 
από την ομάδα που παρατηρούσε το εξει- 
δικευμένο μοντέλο (ΜΟ = 12,22, t= 16,387 
ρ<00,1) όσον αφορά στη δεξιότητα του 
σερβίς, όταν αξιολογήθηκε το αποτέλε
σμα. Αυτή όμως η διαφορά δεν ήταν στα- 
τιστικώς σημαντικά και δεν υπήρξε στη 
μέτρηση της διατήρησης της συγκεκριμέ
νης δεξιότητας, αφού η ομάδα που παρα
τηρούσε το εξειδικευμένο μοντέλο (ΜΟ 
= 13,76) είχε στατιστικώς σημαντικά κα
λύτερα αποτελέσματα (t=  15,332, ρ<00,1) 
από την ομάδα που ο κάθε ασκούμενος 
παρατηρούσε στο βίντεο τις δικές του κι
νήσεις (Μ Ο=9,34, t=  10,838, ρ<00,1). 
Αυτό το γεγονός μπορεί να ερμηνεύθεί 
ως εξής: η ομάδα που ο κά&ε ασκούμενος 
παρατηρούσε στο βίντεο τις δικές του κι
νήσεις φάνηκε ότι είχε καλύτερα αποτε
λέσματα (χωρίς να είναι στατιστικώς ση
μαντικά) μόνο στη μέτρηση της απόδο
σης, ουσιαστικά όμως οι ασκούμενοι δεν 
έμαθαν τη δεξιότητα, γι’ αυτό, άλλωστε, 
στη μέτρηση της διατήρησης όχι μόνο δε 
διατήρησαν το προηγούμενο το επίπεδο 
απόδοσης, αλλά έπεσαν κάτω από αυτό. 
Το σχήμα 3 δείχνει την απόδοση και των

δυο ομάδων στη δεξιότητα του σερβίς α
ναφορικά με το αποτέλεσμα.

Υπήρξε στατιστικώς σημαντική κύρια 
επίδραση της ομάδας (F, 1|4=81,881, ρ<  
0.01) και της μέτρησης (F-, -,·,8= 796,320, 
ρ<0.01), αλλά και αλληλεπίδραση ομά
δας και μέτρησης στο σερβίς (F-,^s= 
40,018, p<0.01), όταν αξιολογήθηκε η τε
χνική.

Για να ερμηνευτεί η αλληλεπίδραση 
και να διαπιστωθεί αν η διαφορά μεταξύ 
των μετρήσεων ήταν στατιστικώς σημα
ντική έγινε ανάλυση των μέσων όρων των 
μετρήσεων με T-test. Η ανάλυση έδειξε 
ότι η ομάδα που παρατηρούσε το εξειδι- 
κευμένο μοντέλο (Μ Ο = 59,82) ήταν στα
τιστικούς σημαντικά καλύτερη (t=62,862, 
ρ<00,1) στην τελική μέτρηση από την ο
μάδα που ο κάθε ασκούμενος παρατη
ρούσε στο βίντεο τις δικές του κινήσεις 
(Μ 0 = 50,45, t=49,815, p <00,1), όσον α
φορά στη δεξιότητα του σερβίς, όταν α- 
ξιολογήθηκε η τεχνική. Ομοίτος, αυτή η 
διαφορά υπήρξε και στη μέτρηση της 
διατήρησης της συγκεκριμένης δεξιότη
τας, αφού η ομάδα που παρατηρούσε το 
εξειδικευμένο μοντέλο (ΜΟ = 61,59) είχε 
στατιστικώς σημαντικά καλύτερα αποτε
λέσματα ( t= 64,648, ρ<00,1) από την ο
μάδα που ο κάθε ασκούμενος παρατη-

Ιημετρ. 2η μετρ. 3η μετρ. 

Μετρήσεις

Σχήμα 3. Μέσοι όροι στη δεξιότητα του σερ
βίς όταν αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα.
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1 η μετρ. 2η μετρ. 3η μετρ.

Μετρήσεις

Σχήμα 4. Μέσοι όροι στη δεξιότητα του σερ
βίς όταν αξιολογήθηκε η τεχνική.

ροΰσε στο βίντεο τις δικές του κινήσεις 
(ΜΟ=43,63, t=32,354, ρ<00,1). Το σχή
μα 4 δείχνει την απόδοση και των δυο ο
μάδων στη δεξιότητα του σερβίς όταν α- 
ξιολογήθηκε η τεχνική.

Έτσι, τα αποτελέσματα στη δεξιότητα 
του σερβίς μπορεί να έδειξαν ότι και οι 
δυο ομάδες την έμαθαν, ωστόσο η ομάδα 
που παρατηρούσε το εξειδικευμένο μο
ντέλο είχε καλύτερα αποτελέσματα στη 
απόδοση και στη μάθηση από την ομάδα 
που ο κάθε ασκούμενος παρατηρούσε 
στο βίντεο τις δικές του κινήσεις, όταν υ
πολογίσθηκε το αποτέλεσμα, αλλά και η 
τεχνική.

Συζήτηση
Εδώ και πολλά χρόνια ένα πολύ ση

μαντικό πρόβλημα απασχολεί τους προ
πονητές και τους καθηγητές Φυσικής Α
γωγής αναφορικά με το τι μεθόδους θα 
χρησιμοποιήσουν, ώστε οι αθλητές και οι 
μαθητές τους να μάθουν, όσο το δυνατόν 
πιο σωστά και πιο γρήγορα, τις δεξιότη
τες που τους διδάσκουν, για να αποδώ
σουν καλύτερα στα ανάλογα αθλήματα. 
Οι προπονητές χρησιμοποιούν διάφο
ρους τρόπους πρακτικής και νοερής εξά
σκησης, ποικίλους τρόπους ανατροφοδό
τησης, διάφορα άλλα μέσα, με στόχο τη

μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλη
τών τους. Έ να  πολύ χρήσιμο εργαλείο 
για αυτό το σκοπό είναι η ανατροφοδό
τηση με τις δυο πιο συνηθισμένες μορφές 
της, της γνώσης της απόδοσης και της 
γνώσης του αποτελέσματος. Για το πού 
χρησιμοποιείται η μία και πού η άλλη 
μορφή έχουν γίνει πολλές έρευνες, οι ο 
ποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 
αυτό εξαρτάται από κάποιες παραμέ
τρους, όπως οι απαιτήσεις της δεξιότητας 
προς μάθηση, το επίπεδο δεξιότητας των 
ασκουμένων κ.ά.

Η πιο σύγχρονη μορφή ανατροφοδό
τησης είναι αυτή που γίνεται μέσοί παρα
τήρησης ενός μοντέλου (modeling) με τη 
χρήση βίντεο (Bandura, 1986). Πολλές έ
ρευνες σχετικές με αυτό το θέμα συμπε
ραίνουν ότι με τη χρήση μοντέλου επέρ
χεται η μάθηση, ενώ άλλες προτείνουν 
τον συνδυασμό μοντέλου - προφορικών 
οδηγιών για καλύτερα αποτελέσματα.

Βάσει αυτών των ερευνών σχεδιάστη
κε και η παρούσα έρευνα, επιλέγοντας 
να εξετασθεί ποια είναι η επίδραση που 
έχουν στους ασκούμενους δύο μορφές α
νατροφοδότησης με παρατήρηση μοντέ
λου. Αυτή η μέθοδος της ανατροφοδότη
σης, εκτός από τα άμεσα αποτελέσματα 
που έχει στην βελτίωση της απόδοσης, 
παίζει και έναν παρακινητικό ρόλο για 
την επίτευξη αυτού του στόχου (Locke, 
Shaw, Saari, & Latham, 1981), κυρίως ό
ταν οι ασκούμενοι είναι παιδιά ή αρχάρι
οι. Το πλεονέκτημα της έρευνας ήταν ότι 
έλαβε χώρα σε πραγματικές συνθήκες, 
δηλαδή σε γυμναστήριο σχολείου και όχι 
σε εργαστήριο.

Τα αποτελέσματα της παρούσας έ
ρευνας συμφωνούν με τα αποτελέσματα 
άλλων ερευνών (Magill, 1993, Tzetzis, 
Mantis, Zachopoulou, & Kioumourtzo- 
glou, 1999) στο ότι η παρακολούθηση μο



Η  Ε π ίδ ρ α σ η  τ η ς  Α ν α τ ρ ο φ ο δ ο τ η ς η ς  μ ε  Π α ρα τ ή ρη σ η 45

ντέλου βελτιώνει την απόδοση και τη μά
θηση, αφοΰ και οι δυο ομάδες έδειξαν 
στατιστικά σημαντική βελτίωση στην α
πόδοση και στη μάθηση, και όσον αφορά 
στο αποτέλεσμα και όσον αφορά οτην τε
χνική το ν̂ δεξιοτήτων. Η ομάδα, όμως, 
που παρακολουθούσε το εξειδικευμένο 
μοντέλο είχε καλύτερα αποτελέσματα α
πό αυτή που τα μέλη της παρακολουθού
σαν τον εαυτό τους να εκτελεί, τόσο ως 
προς την απόδοση όσο και ως προς τη 
μάθηση και στις δύο δεξιότητες, όταν α- 
ξιολογήθηκε το αποτέλεσμα, αλλά και η 
ποιότητα (τεχνική).

Η ομάδα που έβλεπε το εξειδικευμέ- 
νο μοντέλο εκτέλεσε καλύτερα τις δεξιό
τητες, είτε επειδή οι ασκούμενοι παρακι
νούνταν από το μοντέλο να την εκτελέ- 
σουν όπως αυτό είτε επειδή ήθελαν να 
του μοιάσουν και έτσι παρατηρούσαν την 
τέλεια εκτέλεση, λαμβάνοντας παράλλη
λα οδηγίες για τα σημεία της δεξιότητας 
που έπρεπε να επικεντρώσουν την προ
σοχή τους. Η παρακίνηση έπαιξε ένα πο
λύ σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την ομάδα. 
Από την άλλη μεριά, οι συμμετέχοντες 
στην άλλη ομάδα δεν είχαν παρακίνηση, 
γιατί δεν υπήρχε το ιδεατό μοντέλο, και 
έτσι προσπαθούσαν να διορθώσουν τα 
λάθη στην εκτέλεσή τους με τη βοήθεια 
των οδηγιών που τους δινόταν. ΓΥ αυτό 
το λόγο προτείνεται σε μεταγενέστερες 
έρευνες να υπάρξει η αξιολόγηση της πα
ρακίνησης του ασκούμενου, για να μπο
ρέσουμε να εντοπίσουμε ακριβώς το πο
σοστό της επίδρασης της παρακίνησης στη 
μάθηση με παρατήρηση μοντέλου. Κάτι 
που επίσης παρατηρήθηκε κατά τη διάρ
κεια της έρευνας σ’ αυτή τη δεύτερη ομά
δα ήταν ότι οι ασκούμενοι δυσκολεύο
νταν να επικεντρώσουν την προσοχή τους 
στα σημεία που τους έδειχναν οι καθηγη
τές τους, γιατί παρατηρούσαν τη γενικό

τερη εικόνα του εαυτού τους στην οθόνη.
Οι Magill και Schoenfelder-Zohdi 

(1996) δήλωσαν ότι οι αρχάριοι που πα
ρακολουθούν ένα μοντέλο και παράλλη
λα λαμβάνουν ανατροφοδότηση με τη 
μορφή της γνο5σης της απόδοσης εφοδιά
ζονται με πληροφορίες χρήσιμες για την 
διόρθωση και τη σωστή εκτέλεση της κί
νησης. Έτσι, και οι δυο αυτές πηγές βοη
θούν στην μνημονική αναπαραγωγή της 
δεξιότητας που μαθαίνεται. Ο Newell
(1985), οι Scully και Newell (1985) και ο 
Whiting (1988) υποστήριξαν ότι η παρα
κολούθηση του μοντέλου βοηθάει στην α
νάπτυξη της ικανότητας του συντονισμού 
των μελών και του σώματος έτσι, ώστε να 
εκτελέσουν οι ασκούμενοι τη δεξιότητα 
αποτελεσματικότερα. Γι’ αυτό η παρατή
ρηση μοντέλου έχει καλύτερα αποτελέ
σματα, όταν οι δεξιότητες που διδάσκο
νται έχουν απαιτήσεις συντονισμού, ενώ 
η επαυξημένη ανατροφοδότηση με προ
φορικές οδηγίες είναι πιο αποτελεσματι
κή σε δεξιότητες που έχουν χρονικές α
παιτήσεις (Weiss & Klint, 1987).

Φυσικά σε όλες τις μορφές ανατροφο
δότησης η πρακτική εξάσκηση παίζει ένα 
πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί με την παρα
τήρηση ενός μοντέλου η δεξιότητα μα- 
θαίνεται γνωστικά, ωστόσο η σωστή ε
κτέλεση θα συμβεί μόνο αν υπάρχει ε
παρκής εξάσκηση (Southard & Higgins, 
1987). Επίσης, και ο χρόνος παρατήρη
σης του μοντέλου πρέπει να είναι επαρ
κής. Ο Magill (1993) ανέφερε ότι, για να 
είναι αποτελεσματική η επίδειξη, πρέπει 
να παρουσιάζεται τουλάχιστον για 5 ε
βδομάδες. Η Rose (1997) ανέφερε ότι 
χρειάζεται περισσότερος χρόνος, για να 
μπορέσουν οι ασκούμενοι να εξοικειω
θούν με την παρατήρηση του μοντέλου, 
ώστε να παίρνουν τις πιο χρήσιμες πλη
ροφορίες από αυτό.
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Συμπερασματικά, η έρευνα αυτή δίνει 
κάπσια πρόσθετα στοιχεία για το ρόλο της 
ανατροφοδότησης μέσω της παρατήρησης 
ενός μοντέλου σε συνδυασμό με την παρο
χή προφορικών οδηγιών, όσον αφορά 
στην απόδοση και στη μάθηση αθλητικών 
δεξιοτήτων σε παιδιά, όταν και το αποτέ
λεσμα και η απόδοση αξιολογηθούν.

Προτείνεται οι καθηγητές Φυσικής Α 
γωγής και οι προπονητές να χρησιμοποι
ούν ως ανατροφοδότηση την παρατήρηση 
εξειδικευμένου μοντέλου σε συνδυασμό 
με προφορικές οδηγίες, για να  έχουν ση
μαντικά αποτελέσματα στη μάθηση αθλη
τικών δεξιοτήτων.

Χρειάζονται, ωστόσο, περισσότερες 
έρευνες που να εστιάζουν την προσοχή 
τους σε συνθήκες πραγματικού περιβάλ
λοντος, σε διαφορετικές ηλικίες ασκου
μένων ή σε διαφορετικών απαιτήσεων 
δεξιότητες προς μάθηση. Επίσης θα έ- 
πρεπε ίσως να πραγματοποιηθούν έρευ
νες που να μελετούν κάποιους συνδυα
σμούς παρατήρησης μοντέλου, όπως το 
συνδυασμό παρατήρησης εξειδικευμένου 
μοντέλου και του ίδιου του ασκούμενου 
να εκτελεί ή το συνδυασμό παρατήρησης 
μοντέλου και ελέγχου της παρακίνησης 
των ασκουμένων.
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