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Περίληψη 
Η ανατροφοδότηση µε την µορφή προφορικών οδηγιών και παρατήρησης προτύπου (µοντέλου) έχει χρη-

σιµοποιηθεί στην εκµάθηση δεξιοτήτων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να ερευνηθεί η επίδραση της 
ανατροφοδότησης µε τη µορφή προφορικών οδηγιών, σε συνδυασµό µε ταυτόχρονη παρατήρηση του προ-
τύπου και της ίδιας της δοκιµαζόµενης στη µάθηση µιας δεξιότητας του σερβίς στην πετοσφαίριση. Πενήντα 
τρεις µαθήτριες Γυµνασίου 12–15 ετών, χωρίστηκαν τυχαία κατά επίπεδα σε τρεις οµάδες και ασκήθηκαν σε 
ένα κοινό πρόγραµµα παρέµβασης 12 µονάδων εξάσκησης για την εκµάθηση του µετωπικού σερβίς από κά-
τω. Οι δοκιµαζόµενες της 1ης και 2ης πειραµατικής οµάδας λάµβαναν ως ανατροφοδότηση επίδειξη προτύ-
που, ενώ και οι τρεις οµάδες λάµβαναν προφορικές οδηγίες. Αξιολογήθηκε το αποτέλεσµα και η απόδοση των 
τεχνικών στοιχείων των δοκιµαζόµενων στη δεξιότητα του σερβίς πριν και στο τέλος του προγράµµατος πα-
ρέµβασης Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι και οι τρεις οµάδες (Π1, Π2, και Ε) βελτιώθηκαν σηµαντικά (p<.01) 
µόνο ως προς την απόδοση των τεχνικών στοιχείων και όχι στο αποτέλεσµα της δεξιότητας του σερβίς. Συµπε-
ρασµατικά, φαίνεται ότι κάθε τύπος επαυξηµένης ανατροφοδότησης που παρέχεται µε τη µορφή προφορικών 
οδηγιών και παρατήρησης προτύπου καθίσταται αποτελεσµατικός στην εκµάθηση κινητικών δεξιοτήτων. 
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The Effect of Different Types of Feedback on Skill Acquisition in Volleyball 
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Abstract 
Feedback that is being provided in the form of instructional cues and model observation has systemati-

cally been used for skill acquisition. The purpose of this study was to examine the effect of feedback provided 
with instructional cues together with simultaneous model observation and self modeling on volleyball skill 
acquisition. Fifty three high-school female pupils aged 12 to 15 were randomly assigned into 3 groups and 
received a common intervention program of 12 practice sessions for the learning of Service. Feedback for par-
ticipants in the 1st and 2nd group was provided with different type of model demonstration, whereas all groups 
received verbal instructions. The outcome and technique in Serviсe were evaluated before and after the comple-
tion of the intervention program, as well as during the retention phase. Results showed equivalent improve-
ment only in technique (p<.01) but not in outcome. In conclusion, it appears that every type of augmented 
feedback provided with instructional cues and model observation is effective for motor skill acquisition. 
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Εισαγωγή 

Στο χώρο της κινητικής µάθησης, κύριος παρά-
γοντας που συνεισφέρει στη διδασκαλία για την εκ-
µάθηση νέων δεξιοτήτων είναι η ανατροφοδότηση. 
Η ανατροφοδότηση παρέχεται είτε µέσω προφορι-
κών πληροφοριών (Magill, 1991; McCullagh, 1993; 
Newell, 1976; Schmidt, 1991), είτε µε την παρατή-
ρηση προτύπου (Bandura, 1969, 1971; Landers & 
Landers, 1973; Martens, Burwitz & Zuckerman, 1976; 
McCullagh, Weiss & Ross, 1989; Sheffield, 1961).  

Μία σειρά µελετών οδήγησε στη διατύπωση της 
θεωρίας σύµφωνα µε την οποία η παρατήρηση προ-
τύπου αφορά στην ενιαία διαδικασία τεσσάρων δια-
δοχικών και αλληλένδετων παραµέτρων παροχής 
πληροφοριών, που είναι η προσοχή, η διατήρηση, 
η αναπαραγωγή και η παρακίνηση (Bandura, 1969, 
1971). Η ανατροφοδότηση µε τις παρεχόµενες πλη-
ροφορίες λειτουργεί ως ενθάρρυνση, κίνητρο και 
διόρθωση για την τεχνική των δεξιοτήτων και συµ-
βάλλει στην επίτευξη βελτιωτικών αλλαγών στη 
συµπεριφορά του δοκιµαζόµενου ή στην αύξηση της 
απόδοσης των εκκολαπτόµενων αθλητών (Schmidt, 
1991). Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι συνεισφέρει στην 
µάθηση δεξιοτήτων ειδικότερα στο αρχικό στάδιο 
µάθησης (McCullagh, 1993). 

Η ανατροφοδότηση που παρέχεται µε τη µορφή 
της παρατήρησης ενός προτύπου αποτελεί µια ση-
µαντική παράµετρο της διδασκαλίας για την µάθηση 
κινητικών δεξιοτήτων. Οι McCullagh et al. (1989) 
διαµόρφωσαν ένα πρότυπο παρατήρησης για µάθη-
ση. Το µοντέλο αυτό είχε θετική επίδραση αν λαµ-
βάνονταν υπόψη τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης, 
το φύλο και η εµπειρία του µαθητή, τα γνωστικά 
στοιχεία της δεξιότητας και το είδος των στρατηγι-
κών επανάληψης. Το επίπεδο της επιδεξιότητας του 
προτύπου φαίνεται ότι µπορεί να επιδράσει στη µά-
θηση. Οι Landers και Landers (1973) βρήκαν ότι οι 
δοκιµαζόµενοι εκτέλεσαν καλύτερα όταν παρατη-
ρούσαν την επίδειξη του εκπαιδευµένου προτύπου 
από εκείνους που παρατηρούσαν µη εκπαιδευµένο 
πρότυπο. Αντιθέτως, οι Martens et al. (1976) δεν 
βρήκαν θετική επίδραση στη µάθηση µέσω της επί-
δειξης ενός µαθητευόµενου πρότυπου. Πιο πρόσφα-
τες µελέτες (Lirgg & Feltz, 1991; Weir & Leavitt, 1990) 
ανέφεραν επίσης ότι το πρότυπο µε το καλύτερο επί-
πεδο επέδρασε πιο θετικά στη µάθηση για τους δο-
κιµαζόµενους. Τα εξειδικευµένα πρότυπα συνίστα-
νται να χρησιµοποιούνται στην εκµάθηση σύνθετων 
δεξιοτήτων (Newell, 1991), αλλά παρουσιάζουν κά-
ποιες αδυναµίες στην εκτίµηση των κινητικών λαθών 
των δοκιµαζόµενων, παρόλο που τους παρέχουν κι-
νήσεις χωρίς λάθη και τους διευκολύνουν στην ανά-
πτυξη του σωστού κινητικού πρότυπου (Pollock & 
Lee, 1992).  

Ο συνδυασµός της παρατήρησης προτύπου και 
κάθε είδους πληροφορίας που παρέχονται από το 

περιβάλλον για την τεχνική του δοκιµαζόµενου απο-
τελούν την επαυξηµένη ανατροφοδότηση όπως ορί-
σθηκε από τους Richarson και Lee (1999). Η επαυ-
ξηµένη ανατροφοδότηση λειτουργεί ως ενθάρρυνση 
και κίνητρο για τη διόρθωση της τεχνικής του δο-
κιµαζόµενου. Προηγούµενοι ερευνητές έχουν εξε-
τάσει την αποτελεσµατικότητα του είδους της ανα-
τροφοδότησης και βρήκαν ότι η οπτική παρατήρη-
ση επέδρασε πιο θετικά στην εκµάθηση από ότι η 
προφορική πληροφόρηση σε παιδιά σχολικής ηλι-
κίας (McCullagh, Stiehl, & Weiss, 1990). Η επαυξη-
µένη ανατροφοδότηση που συνδυάζει την οπτική 
παρατήρηση και την προφορική πληροφόρηση οδή-
γησε σε καλύτερη κινητική εκτέλεση έναντι της πα-
ρατήρησης µόνο του προτύπου (Roach & Burwitz, 
1986; McCullagh & Little, 1989). Πιο πρόσφατα, οι 
McCullagh και Caird (1990) βρήκαν ότι οι δοκιµα-
ζόµενοι που λάµβαναν προφορικές οδηγίες, ανεξάρ-
τητα µε τον τύπο της οπτικής πληροφόρησης που 
δέχονταν, εκτέλεσαν καλύτερα από αυτούς που δεν 
έπαιρναν προφορικές οδηγίες µε εξαίρεση τους δο-
κιµαζόµενους που λάµβαναν ετεροχρονισµένη επί-
δειξη του προτύπου και της εκτέλεσης των ίδιων των 
δοκιµαζόµενων. Η επίδειξη ενός έµπειρου προτύπου 
σε παιδιά δηµοτικού σχολείου επέδρασε πιο απο-
τελεσµατικά, από την επίδειξη της εκτέλεσης των 
ίδιων των δοκιµαζόµενων στη δεξιότητα του σερβίς 
στην πετοσφαίριση, (Zetou, Fragouli, & Tzetzis, 1999). 

Μέχρι σήµερα, δεν υπάρχει καµιά αναφορά για 
επίδραση της ταυτόχρονης παρατήρησης όµοιου 
(ηλικιακά) προτύπου και της ίδιας της δοκιµαζό-
µενης σε άτοµα νεαρής ηλικίας. Σκοπός αυτής της 
µελέτης ήταν να ερευνήσει την επίδραση της ανα-
τροφοδότησης µέσω της ταυτόχρονης παρατήρη-
σης του προτύπου και της εκτέλεσης της ίδιας της 
δοκιµαζόµενης για την εκµάθηση της δεξιότητας 
του σερβίς στην πετοσφαίριση. Η υπόθεση που τέθη-
κε ήταν ότι η ταυτόχρονη παρατήρηση του προτύ-
που και της εκτέλεσης της ίδιας της δοκιµαζόµενης 
θα είχε καλύτερα αποτελέσµατα στην απόδοση και 
µάθηση µιας αθλητικής δεξιότητας, σε σχέση µε τον 
παραδοσιακό τρόπο ανατροφοδότησης ο οποίος 
είναι οι προφορικές οδηγίες (verbal instructions). 

Μέθοδος και ∆ιαδικασία 

Συµµετέχοντες 

Το δείγµα αποτέλεσαν 53 µαθήτριες Γυµνασίου 
ηλικίας 12-15 ετών (Μ=13.1, SD= 0.89), χωρίς προ-
ηγούµενη εµπειρία στην πετοσφαίριση. Εξασφαλί-
στηκε η απαραίτητη έγγραφη συγκατάθεση για συµ-
µετοχή στην έρευνα η οποία διεξήχθη εκτός ωρών 
διδασκαλίας στα υπαίθρια γήπεδα του σχολείου. 
Το δείγµα χωρίστηκε τυχαία κατά επίπεδα σε τρεις 
οµάδες, (1η πειραµατική οµάδα (Π1): n = 18, 2η πει-
ραµατική οµάδα (Π2): n = 16 και οµάδα ελέγχου 
(Ε): n = 19). 
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Αντικείµενο µάθησης 

Ως αντικείµενο µάθησης ορίστηκε το σερβίς το 
οποίο διδάχθηκε σε πρόγραµµα παρέµβασης διάρ-
κειας 8 εβδοµάδων και συνόλου 12 µονάδων εξά-
σκησης µε συχνότητα 2 φορές την εβδοµάδα. Κάθε 
οµάδα εκτελούσε 4 είδη ασκήσεων επί 10 επαναλή-
ψεις για κάθε µία άσκηση. Κατά τη διάρκεια του προ-
γράµµατος παρέµβασης, όλες οι οµάδες λάµβαναν 
τις ίδιες προφορικές οδηγίες, που αφορούσαν στην 
πληροφορία εκτέλεσης και διόρθωση λαθών της τε-
χνικής ανάλογα µε την εκάστοτε διδακτική µονάδα. 
Στις πρώτες διδακτικές µονάδες γινόταν επιλογή 
των κυριότερων λαθών και στις επόµενες οι λεπτο-
µέρειες  

Το πρότυπο 

Ως πρότυπο χρησιµοποιήθηκε µία αθλήτρια 
της ίδιας ηλικίας µε τις δοκιµαζόµενες µε εµπειρία 
5 ετών στην πετοσφαίριση. Η επίδειξη της δεξιότη-
τας πραγµατοποιούνταν σε κάθε µονάδα εξάσκη-
σης σε δύο χρονικές φάσεις, διάρκειας 90 δευτερό-
λεπτων έκαστη. Κάθε φάση περιελάµβανε συνολι-
κά 8 επιδείξεις της δεξιότητας από δύο οπτικές γω-
νίες: µετωπική και πλευρική µε γωνία 90°. Γίνο-
νταν 4 επιδείξεις σε κανονικό ρυθµό (2 µετωπικές 
και 2 πλευρικές) και 4 σε αργό ρυθµό (2 µετωπικές 
και 2 πλευρικές). Ο αργός ρυθµός είχε οριστεί στο 
50% του κανονικού. Σε κάθε µονάδα εξάσκησης, η 
πρώτη φάση λάµβανε χώρα πριν την έναρξη και η 
δεύτερη φάση στο ενδιάµεσο της παρέµβασης. Με-
τά την πρώτη φάση, οι Π1 και Π2 εκτελούσαν δύο 
είδη ασκήσεων επί 10 επαναλήψεις η κάθε µία, στη 
συνέχεια δέχονταν πάλι την δεύτερη επίδειξη του 
προτύπου και µετά εκτελούσαν δύο άλλες ασκήσεις 
των 10 επαναλήψεων. 

∆ιαδικασία Ανατροφοδότησης 

Οι δοκιµαζόµενες της πειραµατικής οµάδας (Π1) 
λάµβαναν ως ανατροφοδότηση τη µαγνητοσκο-
πηµένη επίδειξη της δεξιότητας από το πρότυπο, 
µέσω µιας κοινής ηλεκτρονικής οθόνης (VHS 21 
ιντσών) µε ταυτόχρονη παροχή προφορικών οδη-
γιών από τη διδάσκουσα, για επικέντρωση προσο-
χής στα κύρια σηµεία της δεξιότητας. Τα κύρια ση-
µεία αφορούσαν στη θέση ετοιµότητας µέτωπο προς 
την κατεύθυνση του στόχου, κράτηµα της µπάλας 
µε το αντίθετο χέρι του κτυπήµατος, ανύψωση της 
µπάλας, αιώρηση του χεριού, κτύπηµα της µπάλας 
και συνοδεία αυτής.  

Οι δοκιµαζόµενες της πειραµατικής οµάδας Π2 
λάµβαναν ως ανατροφοδότηση ταυτόχρονα τη µα-
γνητοσκοπηµένη επίδειξη της δεξιότητας από το 
πρότυπο και τη δική τους µαγνητοσκοπηµένη εκτέ-
λεση, καθώς και προφορικές οδηγίες µε τη βοήθεια 
ακουστικών σε ατοµική ηλεκτρονική οθόνη. Οι προ-
φορικές οδηγίες, που δίδονταν µε τη µαγνητοφω-
νηµένη φωνή της καθηγήτριας ΦΑ αφορούσαν στη 

διόρθωση των πιο σηµαντικών ατοµικών λαθών τους. 
Για το σκοπό αυτό, διαµορφώθηκε αίθουσα µε 16 
ατοµικούς χώρους. Σε κάθε ατοµικό χώρο υπήρχε 
µία οθόνη Philips 14 ιντσών µε ενσωµατωµένο βίντεο 
και ένα ζευγάρι ακουστικά για τη λήψη των ατοµι-
κών προφορικών οδηγιών κάθε δοκιµαζόµενης.  

Η διαδικασία δηµιουργίας της ατοµικής κασέτας 
ήταν η ακόλουθη: στο τέλος κάθε µονάδα εξάσκησης 
κάθε δοκιµαζόµενη εκτελούσε τη δεξιότητα τρεις 
φορές, οι οποίες µαγνητοσκοπούνταν ταυτόχρονα 
από µετωπική και πλευρική (90°) οπτική γωνία. Στη 
συνέχεια, στο εργαστήριο γινόταν επιλογή της καλύ-
τερης εκτέλεσης και µε τη χρήση ειδικού προγράµ-
µατος υπολογιστών δηµιουργείτο η ατοµική κασέτα 
κάθε δοκιµαζόµενης. Η κασέτα περιείχε την ταυτό-
χρονη εκτέλεση του προτύπου και της ίδιας της δο-
κιµαζόµενης από την κάθε τελευταία µαγνητοσκο-
πηµένη δική της εκτέλεση. Οι δύο κινούµενες εικό-
νες των εκτελέσεων της δεξιότητας εµφανίζονταν 
στην οθόνη τοποθετηµένες η µία επάνω στην άλλη 
και έτσι διακρινόταν η διαφορά µεταξύ της σωστής 
εκτέλεσης του προτύπου και της εκτέλεσης της δοκι-
µαζόµενης, ενώ ταυτόχρονα λάµβαναν προφορικές 
οδηγίες που αναφέρονταν στη διόρθωση των βασι-
κών ατοµικών λαθών επί της ανανεωµένης µαγνη-
τοσκοπηµένης εκτέλεσής τους. Αυτή τη δυνατότητα 
παρείχαν οι ίσων διαστάσεων κινούµενες εικόνες, 
γιατί είχε προβλεφτεί οι εκτελέσεις της δεξιότητας 
να µαγνητοσκοπηθούν από ίσες και σταθερές απο-
στάσεις. Σε κάθε συνεδρία, κάθε δοκιµαζόµενη πα-
ρακολουθούσε, συγχρόνως µε τις άλλες δοκιµαζό-
µενες της οµάδας της, την ανανεωµένη ατοµική της 
κασέτα.  

Οι δοκιµαζόµενες της οµάδας ελέγχου (Ε) λάµ-
βαναν ως ανατροφοδότηση µόνο προφορικές οδη-
γίες που αφορούσαν στις πληροφορίες για την σω-
στή εκτέλεση της δεξιότητας του σερβίς και διόρθω-
ση λαθών (παραδοσιακή διδασκαλία). 

Μέτρηση 

Για την αξιολόγηση της επίδρασης της ανατρο-
φοδότησης στη µάθηση της δεξιότητας του σερβίς 
έγιναν τρεις µετρήσεις. Η πρώτη µέτρηση έγινε πριν 
την έναρξη του προγράµµατος παρέµβασης, η δεύ-
τερη στο τέλος της εφαρµογής του και η τρίτη µία 
εβδοµάδα µετά το τέλος της εξάσκησης. Έγινε διττή 
αξιολόγηση της εκτέλεσης της δεξιότητας στο σερβίς, 
µέσα από τη µέτρηση του αποτελέσµατος και της 
απόδοσης των τεχνικών στοιχείων της δεξιότητας.  

Για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος της δε-
ξιότητας του σερβίς χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία 
της AAHPER (1965) για το σερβίς από κάτω (Σχή-
µα 1). Ο συντελεστής αξιοπιστίας αναφέρεται ως r 
=.80. Σκοπός αυτής της δοκιµασίας είναι η αξιολό-
γηση της ικανότητας της δοκιµαζόµενης να πραγ-
µατοποιεί σερβίς όπως σε ένα παιχνίδι. Απαιτούµε-
νος εξοπλισµός είναι οι µπάλες της πετοσφαίρισης, 
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Σχήµα 1: ∆οκιµασία αξιολόγησης του σερβίς (AAHPER, 1965) 

 
στυλοβάτες και δίχτυ ύψους 2.43µ., ταινία για την 
υπόδειξη των διαβαθµισµένων περιοχών. Η δοκιµα-
ζόµενη τοποθετείται πίσω από την τελική γραµµή, 
απέναντι από το διαβαθµισµένο γήπεδο για να εκτε-
λέσει µετωπικό σερβίς από κάτω. Καλείται να στεί-
λει τη µπάλα πάνω από το φιλέ στο απέναντι γήπε-
δο. Όταν η µπάλα καταλήξει έξω από τα όρια του 
γηπέδου ή δεν περάσει στο απέναντι γήπεδο, µετρά 
σαν προσπάθεια αλλά δε βαθµολογείται. Οι κανό-
νες είναι οι εξής: α) εκτελούνται 10 προσπάθειες από 
την ίδια θέση που επιλέγει η δοκιµαζόµενη, β) βαθ-
µολογούνται οι εκτελέσεις κατά τις οποίες η µπάλα 
καταλήγει µέσα στο διαβαθµισµένο χώρο, µε το τε-
λικό σκορ να προκύπτει από το άθροισµα βαθµο-
λογίας των 10 προσπαθειών, γ) το σερβίς πρέπει να 
εκτελείται σύµφωνα µε τους επίσηµους διεθνείς κα-
νονισµούς. 

Η τεχνική της εκτέλεσης αξιολογήθηκε από δι-
µελή επιτροπή προπονητών µετά από ενδοατοµικό 
(r>.914) και διατοµικό έλεγχο (r =.987), σύµφωνα 
µε την κλίµακα των Kernold και Carlton, (1992). Η 
δε προπονητική τους εµπειρία ήταν πάνω από 15 
χρόνια. Η κλίµακα για τις ανάγκες της παρούσας 
έρευνας κατασκευάστηκε σύµφωνα µε το διαχωρι-
σµό της τεχνικής της δεξιότητας σε έξι χαρακτηρι-
στικά σηµεία (0-6). Κριτήριο αξιολόγησης ήταν η 
σωστή ή λανθασµένη εκτέλεση της δεξιότητας σε κάθε 

ένα από τα 6 αυτά σηµεία, στα οποία αντιστοιχούσε 
ένας βαθµός «1». Έτσι, αν η δεξιότητα εκτελούνταν 
σωστά σε όλα τα σηµεία, τότε η δοκιµαζόµενη λάµ-
βανε βαθµό «6». Αν η εκτέλεση της δεξιότητας ήταν 
λανθασµένη σε όλα της τα σηµεία, τότε, λάµβανε 
βαθµό «0». Αν η εκτέλεση της δεξιότητας ήταν σωστή 
σε 3 χαρακτηριστικά σηµεία, τότε, λάµβανε βαθµό 
«3», κοκ. Βαθµολογούνταν και οι 10 συνεχόµενες 
προσπάθειες, που εκτελούσε η δοκιµαζόµενη. Η συ-
νολική βαθµολογία, που προέκυπτε για κάθε δοκι-
µαζόµενη στη δεξιότητα, ήταν µεταξύ του βαθµού 
«60» (6Χ10 = 60), που ήταν και το άριστα και του 
«0» (0Χ10 = 0), που ήταν και ο κατώτερος βαθµός. 
O ορισµός των 6 σηµείων αποφασιστικής σηµασίας 
έγινε από επιτροπή έµπειρων προπονητών, αφού 
προηγουµένως µελέτησαν τη διεθνή βιβλιογραφία 
(Asher 1997; Kluka & Dunn, 1996; Σέλινγκερ, 1991).  

Στατιστική Ανάλυση  

Ως ανεξάρτητη µεταβλητή ορίστηκαν οι οµάδες 
και ως εξαρτηµένες το αποτέλεσµα της δεξιότητας 
του σερβίς καθώς και η απόδοση των τεχνικών στοι-
χείων της δεξιότητας αυτής. Για την αξιολόγηση των 
δοκιµαζόµενων και των τριών οµάδων στην από-
κτηση και τη διατήρηση της τεχνικής και της επί-
δοσης τους στο σερβίς από κάτω, έγιναν τρεις επα-
ναλαµβανόµενες µετρήσεις. Για τη στατιστική επε-  

Πίνακας 1: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τη µέτρηση του αποτελέσµατος στη δεξιότητα του σερβίς 

 Σερβίς – Μέτρηση του αποτελέσµατος 
 Αρχική Τελική ∆ιατήρηση 
Οµάδα Μ + SD Μ + SD Μ + SD 

Π1 (n=18) 12.17 + 8.54 11.67 + 7.98 14.61 + 7.07 

Π2 (n=16) 8.56 + 7.18 10.75 + 9.46 11.25 + 10.48 

Ε (n=19) 10.89 + 8.61 12.53 + 6.66 12.53 + 6.31 
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Πίνακας 2: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των οµάδων στην αξιολόγηση της απόδοσης των τεχνικών στοιχείων του σερβίς.  

 Σερβίς – Αξιολόγηση της απόδοσης 
 Αρχική Τελική ∆ιατήρηση 
Οµάδα Μ + SD Μ + SD Μ + SD 

Π1 (n=18) 20.75 + 6.64 29.11 + 6.47 33.31 + 7.62 

Π2 (n=16) 19.53 + 6.90 33.34 + 9.66 36.50 + 9.94 

Ε (n=19) 18.32 + 5.92 29.21 + 5.40 30.74 + 4.34 

 
ξεργασία των δεδοµένων, χρησιµοποιήθηκε ανάλυ-
ση διακύµανσης µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις 
(3 οµάδες x 3 µετρήσεις).  

Αποτελέσµατα 

Αρχικά, για τον έλεγχο ύπαρξης στατιστικά ση-
µαντικών διαφορών µεταξύ των οµάδων στην πρώ-
τη µέτρηση πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διακύµαν-
σης µε ένα παράγοντα (οµάδα). Οι διαφορές που 
βρέθηκαν δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές και το 
αποτέλεσµα αυτό µας επέτρεψε να θεωρήσουµε τις 
τρεις οµάδες σχετικά ισοδύναµες.  

Συγκεκριµένα, από τις µετρήσεις που έγιναν στο 
τέλος του προγράµµατος παρέµβασης και κατά τη 
φάση της διατήρησης τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 
για το αποτέλεσµα της δεξιότητας του σερβίς δε βρέ-
θηκε σηµαντική διαφορά των τριών οµάδων στο τέ-
λος του προγράµµατος παρέµβασης (F1,50=1.47, p> 
.23) και στη φάση διατήρησης (F2,50 = 2.15, p>.15). 
Επίσης δεν παρουσιάστηκε αλληλεπίδραση ανάµε-
σα στις οµάδες τόσο στο τέλος του προγράµµατος 
παρέµβασης (F1,50=0.80 p> .45), όσο και στη φάση της 
διατήρησης ( F2,50=1.39, p>.26, Πίνακας 1). 

Στην αξιολόγηση της απόδοσης των τεχνικών 
στοιχείων των δοκιµαζόµενων στο σερβίς, βρέθηκε 
σηµαντική διαφορά και των τριών οµάδων (F1,50= 
122.65, p<.01) στο τέλος του προγράµµατος παρέµ-
βασης, καθώς επίσης και στη φάση διατήρησης (F1,50= 
17.95, p < .01). ∆εν παρουσιάστηκε όµως αλληλεπί-
δραση ανάµεσα στις οµάδες τόσο στο τέλος του προ-
γράµµατος παρέµβασης (F2,50=2.41, p>.10), όσο και στη 
φάση της διατήρησης (F2,50=1.30, p>.28, Πίνακας 2). 

Συζήτηση 

Η παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό 
να εξετάσει την πιθανή επίδραση ενός νέου σύνθε-
του τύπου ανατροφοδότησης µε τη χρήση προτύπου, 
στην εκµάθηση µιας δεξιότητας της πετοσφαίρισης. 
Ο νεωτερισµός του τύπου αυτού έγκειται στο ότι 
στην πειραµατική οµάδα (Π2) κάθε δοκιµαζόµενη 
παρατηρούσε ταυτόχρονα τη µαγνητοσκοπηµένη 
εκτέλεση της δεξιότητας από το πρότυπο αλλά και 
τη δική της εκτέλεση, ενώ συγχρόνως λάµβανε και 
προφορικές οδηγίες για τη διόρθωση των λαθών. 
Παράλληλα, οι δοκιµαζόµενες της πειραµατικής οµά-

δας (Π1) παρατηρούσαν τη µαγνητοσκοπηµένη 
εκτέλεση της δεξιότητας από το πρότυπο, ενώ συγ-
χρόνως λάµβαναν και προφορικές οδηγίες για επι-
κέντρωση προσοχής στα κύρια σηµεία της δεξιότη-
τας. Τέλος η οµάδα ελέγχου (Ε), λάµβανε µόνο προ-
φορικές οδηγίες για πληροφορία εκτέλεσης και διόρ-
θωσης.  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έδειξαν 
ότι οι δοκιµαζόµενες και των τριών οµάδων παρου-
σίασαν βελτίωση µόνο στην τεχνική. Οι δοκιµαζό-
µενες πιθανόν να µην κατέβαλαν την ίδια προσπά-
θεια και για τις δύο παραµέτρους. Τα ευρήµατα αυτά 
συµφωνούν εν µέρει µε τα αποτελέσµατα της Ebbeck 
(1990), η οποία υποστήριξε ότι οι δοκιµαζόµενοι 
καταβάλλουν µεγαλύτερη προσπάθεια για να βελ-
τιώσουν την τεχνική τους σε µια δεξιότητα όταν 
γνωρίζουν ότι θα αξιολογηθούν αποκλειστικά στο 
τέλος ως προς την παράµετρο αυτή. Ο Schmidt (1993) 
ισχυρίστηκε ότι δηµιουργούνται δύο ανταγωνιστι-
κοί στόχοι όταν οι δοκιµαζόµενοι αξιολογούνται 
στην τεχνική και στην επίδοση. Ο ένας στόχος είναι 
η προσπάθεια του δοκιµαζόµενου να φθάσει το απο-
τέλεσµα (επίδοση) και ο άλλος να εκτελέσει σωστά 
την δεξιότητα (τεχνική). Οι θέσεις αυτές πιθανόν 
να επαληθεύονται µε την παρούσα έρευνα, όπου 
αξιολογήθηκε η τεχνική αλλά και η επίδοση των 
δοκιµαζόµενων και βρέθηκε σηµαντική ισοδύναµη 
διαφορά µόνο στην τεχνική. 

Γνωρίζοντας τα θετικά αποτελέσµατα άλλων 
ερευνών µε τη χρησιµοποίηση παραδοσιακών παρεµ-
βάσεων, στην παρούσα έρευνα η παρέµβαση σχε-
διάστηκε µε αυστηρούς περιορισµούς για να εστι-
αστεί στη διαφορά µεταξύ της ανατροφοδότησης 
της απλής επίδειξης του προτύπου και της ανατρο-
φοδότησης µε ταυτόχρονη επίδειξη του προτύπου 
και της ίδιας της δοκιµαζόµενης. Η αποτελεσµατι-
κότητα ή όχι µίας απλής ή σύνθετης µορφής ανα-
τροφοδότησης για την εκµάθηση µιας δεξιότητας 
εξαρτάται από την ποιότητα της παροχής των προ-
φορικών οδηγιών ως προς τους πέντε παράγοντες, 
που την αποτελούν, οι οποίοι είναι: το επίπεδο των 
δοκιµαζόµενων, η φύση της δεξιότητας, η επικέντρω-
ση της πληροφορίας, η ακρίβεια του συγκεκριµένου 
σηµείου και η συντοµία του λόγου (Landin, 1994). 
Για το σκοπό αυτό οι προφορικές οδηγίες δόθηκαν, 
όπως ορίζει ο Maggil (1989) επιλεγµένα και διατυπω-
µένες µε τη µεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και συντο-
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µία, προκειµένου να καταστήσουν την ανατροφο-
δότηση πιο αποτελεσµατική. Όσον αφορά στην οπτι-
κή πληροφόρηση, σύµφωνα µε τον Dowrick (1983), 
οι δοκιµαζόµενες παρακολουθούσαν τις σωστές εκτε-
λέσεις των προσπαθειών τους για να ενισχυθεί η από-
δοση της τεχνικής τους και το αποτέλεσµα της δεξιό-
τητας.  

Η ακριβής εφαρµογή των παραπάνω θέσεων στο 
πρόγραµµα παρέµβασης της παρούσας έρευνας πι-
θανόν να συνετέλεσαν στη σηµαντική βελτίωση των 
δοκιµαζόµενων και των τριών οµάδων. Σε παρό-
µοιες µελέτες (Rothstein & Arnold, 1976; Weeks & 
Anderson, 2000) βρέθηκε ότι οι δοκιµαζόµενοι βελ-
τίωσαν σηµαντικά την απόδοσή τους στο σερβίς κα-
τά τη φάση της παρέµβασης αλλά και στη φάση της 
διατήρησης. H Ζέτου και οι συνεργάτες της (1999) 
εφάρµοσαν ένα πρόγραµµα παρέµβασης σε µαθη-
τές δηµοτικού σχολείου που παρακολουθούσαν ένα 
έµπειρο πρότυπο µέσω βίντεο να εκτελεί σερβίς. 
Βρήκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές υπέρ του 
έµπειρου προτύπου συγκριτικά µε τον ίδιο το δο-
κιµαζόµενο ως πρότυπο. 

Η παρατηρούµενη σηµαντική βελτίωση στην τε-
χνική στο σερβίς συµφωνεί µε προηγούµενα αποτε-
λέσµατα (Gould & Weiss, 1981; Landers & Landers, 
1973) και εν µέρει µε τα ευρήµατα της McCoullagh 
(1986, 1987) ως προς το χρόνο. Η γνώση της απόδο-
σης συµβάλλει στη βελτίωση της εκτέλεσης µιας νέας 
κίνησης και στην εκµάθησή της, γιατί βοηθάει το 
δοκιµαζόµενο να αναπτύξει ένα σταθερό και απο-
τελεσµατικό κινητικό πρότυπο (Marteniuk, 1976). 
Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι στην περί-
πτωση των κλειστών δεξιοτήτων, η ανατροφοδότη-
ση που δινόταν ως γνώση της απόδοσης οδήγησε 
σε πιο θετικά αποτελέσµατα στη µάθηση από την 
παροχή ανατροφοδότησης ως αποτέλεσµα της εκτέ-
λεσης (Boyce, 1991; Newell et al., 1991; Young & 
Schmidt, 1992).  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δεν έδει-
ξαν διαφορές µεταξύ των οµάδων όσον αφορά στον 
τρόπο ανατροφοδότησης και συµφωνούν µε αντί-
στοιχα αποτελέσµατα όπου βρέθηκε ότι η προβολή 
µε βίντεο δεν παρήγαγε πιο θετικά αποτελέσµατα 
από τις προφορικές οδηγίες σε έµπειρους αθλητές 
στο σερβίς της αντισφαίρισης (Εmmon et al., 1985; 

Rikli & Smith, 1980; Van Wierringen et al., 1989). 
Αντίθετα η McCoullagh (1986, 1987) ανέφερε ότι η 
επίδειξη του έµπειρου προτύπου επέδρασε θετικά 
στη βελτίωση των δοκιµαζόµενων. Επίσης σε προη-
γούµενη µελέτη (Shea et al., 2000) δε βρέθηκαν ση-
µαντικές διαφορές κατά τη φάση της διατήρησης. 
Σε µια εκτεταµένη µελέτη των Rothstein και Arnold 
(1976), κατά την οποία εξετάστηκε µεγάλος αριθµός 
µελετών σχετικά µε προφορική και οπτική πληρο-
φόρηση βρέθηκε ότι, περισσότερες ήταν οι έρευνες 
στις οποίες οι δοκιµαζόµενοι βελτιώθηκαν σηµα-
ντικά όταν υπήρχε προφορική πληροφόρηση και 
σε λιγότερες έρευνες όταν υπήρχε οπτική µόνο α-
νατροφοδότηση. Τα αποτελέσµατα της παρούσας 
έρευνας έρχονται να συνδράµουν στη διατήρηση της 
διελκυνστίδας των αντιθέτων αποτελεσµάτων, όπως 
ισχυρίστηκε και η Rose (1997).  

Συµπερασµατικά, ο νέος τύπος ανατροφοδότη-
σης που εξετάστηκε στην παρούσα έρευνα µε την 
ταυτόχρονη επίδειξη του προτύπου και της εκτέλε-
σης της ίδιας της δοκιµαζόµενης δεν έδειξε ότι υπε-
ρέχει έναντι των άλλων παραδοσιακών τύπων ανα-
τροφοδότησης στην εκµάθηση δεξιοτήτων πετοσφαί-
ρισης. Φαίνεται ότι η προφορική ανατροφοδότηση 
είτε παρέχεται µεµονωµένα, είτε σε συνδυασµό µε 
οπτική επίδειξη προτύπου σε ένα πρόγραµµα πα-
ρέµβασης διατηρεί την αξία της επίδρασής της. Η 
παρέµβαση του καθηγητή Φυσικής Αγωγής ή προ-
πονητή καθιστά κάθε τύπο επαυξηµένης ανατροφο-
δότησης αποτελεσµατικό στην εκµάθηση κινητικών 
δεξιοτήτων. Μερικές τάσεις που παρουσιάστηκαν 
στην παρούσα έρευνα υπέρ της οµάδας που λάµβα-
νε ανατροφοδότηση ταυτόχρονα µε την επίδειξη του 
προτύπου και την εκτέλεση της ίδιας της ασκούµε-
νης, ενθαρρύνουν για περαιτέρω ερευνητικές προ-
σπάθειες. Ένα πιο ελεγχόµενο πρόγραµµα παρέµ-
βασης ως προς µερικές παραµέτρους εφαρµοσµένο 
σε ένα µεγαλύτερο δείγµα δοκιµαζόµενων ενδεχο-
µένως να αποδώσει διαφορετικά αποτελέσµατα. 
Προτείνεται να εξεταστεί η διαφορετική επίδραση 
του σύνθετου τύπου ανατροφοδότησης µε σταθερο-
ποίηση της εικόνας σε σηµεία κλειδιά, σε δοκιµασί-
ες καταλληλότερες και προσαρµοσµένες στις δυνα-
τότητες των δοκιµαζόµενων και τέλος µε έλεγχο του 
επιπέδου της ικανότητάς τους. 

 

 

Σηµασία για τη Φυσική Αγωγή  

Η πετοσφαίριση ως οµαδικό παιχνίδι είναι ένα θαυµάσιο παιδαγωγικό µέσο και για το λόγο αυτό 
συµπεριλαµβάνεται στην ύλη των µαθηµάτων της φυσικής αγωγής στη µέση εκπαίδευση. Όµως η ιδιαιτε-
ρότητα των δεξιοτήτων που το συνθέτουν σε συνδυασµό µε τις δυσανάλογες ικανότητες των µαθητών και 
τον ελάχιστο διαθέσιµο χρόνο στο ωρολόγιο πρόγραµµα δηµιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες στην οµαδι-
κή εφαρµογή του. Οι δυσκολίες αυτές µπορούν να ξεπεραστούν µε τη βελτίωση των προγραµµάτων εξά-
σκησης και τη βελτίωση των στρατηγικών ανατροφοδότησης. Στην κατεύθυνση αυτή, τα αποτελέσµατα 
της παρούσας έρευνας οδηγούν σε συµπεράσµατα τα οποία µπορούν να λάβουν υπόψη οι καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής, έτσι ώστε να διαµορφώσουν ένα πιο κατάλληλο περιβάλλον εξάσκησης µε τύπο ανα-
τροφοδότησης, που θα επηρεάσει «επί τα βελτίω» τη µάθηση της πετοσφαίρισης. 
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