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 چکیده

 آموزاندانش یزنطناب مهارت یادداري و اکتساب بر یگروه و یزوج ،یانفراد ناتيتمر اثر ۀسيمقا حاضر، پژوهش از هدف

 که دادند لیتشک( سال 61±11/1 یسن ۀدامن با) پسر و دختر 621 را پژوهش یآمار ۀنمون. بود يیابتدا چهارم مقطع

 ريدمقا برحسب و دهيگرد انتخاب نهاوند شهرستان يیابتدا چهارم مقطع آموزاندانش نیب از یاخوشه یتصادف صورتبه

 یزنطناب آموزش تحت جداگانه مدارس در و شدند نشيگز یگروه و یزوج ،یانفرد گروه سه در آزمونشیپ نمرات

 بود یمرب نظرتحت نيتمر جلسه 67 شامل اکتساب ۀمرحل. گرفتند قرار( 6931 سال) طناورز یمل طرح ۀناموهیش اساسبر

 یهاداده لیتحل. آمد عملبه ریتأخ روز شش با یادداري آزمون و شده ثبت 67 و هشت چهار، جلسات در افراد عملکرد که

 داد اننش( تیجنس دو*  یریگاندازه دفعات سه*  یمکان شيآرا سه) مرکب انسيوار لیتحل از استفاده با اکتساب ۀمرحل

 بهتر یگروه و یزوج یمکان شيآرا در عملکرد و (P=0.001) دارد ریتأث یزنطناب مهارت یاجرا بر یمکان شيآرا که

 یادداري ۀمرحل در( یمکان شيآرا سه*  تیجنس دو) دوطرفه انسيوار لیتحل جينتا. باشدینم معنادار تیجنس اثر اما است؛

 و یزوج شيآرا نیب تفاوت عدم و (P=0.001) یانفراد به نسبت یگروه و یزوج یمکان شيآرا یبرتر ۀدهندنشان زین

 ستا بهتر یزنطناب مهارت یدشوار و جينتا اساسبر. باشدینم معنادار تیجنس اثر که است ذکربهلازم. باشدیم یگروه

 ،یامشاهده یریادگي مانند یگروه و نفرهدو نيتمر یايمزا از و نشود استفاده یانفراد ناتيتمر از مهارت نيا آموزش در که

 .گردد یبرداربهره رهیغ و یانهيآ یهانرون یسازفعال
 

 یزنطناب ،یادداري اکتساب، ،آرايش مکانی :واژگان کلیدی
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 مقدمه
 بدون رفتاري یریتغ یا یادگیري نوع هیچ و معین هدف یک به رسیدن براي است فعالیتی یادگیري

 محیط و خود بین یادگیري ۀوسیلبه تواندمی زنده موجود و گیردنمی صورت آزمایش یا تجربه

 .(1) ندباشمی پایدار نسبتاً یادگیري از ناشی راتیتغی براساس مطالعات،. کند ایجاد سازگاري

 وا یزندگ مختلف يهادوران ۀیاول يبناسنگ که بوده فرد هر یزندگ یمقدمات ۀمرحل یکودک دوران

 ککم با که است تلاش در وستهیپ ،ناشناخته يایدن به ورود يابتدا از کودک .دهدیم لیتشک را

 تاس لازم یهدف نیچن به دنیرس يبرا و برسد طراوتپر و سالم ،خوب یزندگ به ،تیترب و حرکت

 يهافرصت کردنفراهم .گمارند همت نوجوانان و کودکان حیصح آموزش به گسترده ۀمطالع با معلمان

 کمک ضمن ،اجتماع و مدرسه خانواده، طیمح در هاآن لیتحل و بالقوه يهاییتوانا ابراز جهت مختلف

 يهامسئولیت از یکی شکوفایی استعدادهاي بالقوه فراهم سازد. جهت را نهیزم تواندیم هاآن تکامل به

 باشد؛می یحرکت يهاترمها کسب در يمبتد نگیرندگادیا به کمک ن،مربیا و بدنیتربیت نمعلما مهم

 تمرینی یطاشر شناسایی ن،نساا حرکتی يگیردیا زمینۀدر مطالعات مهم افهدا از یکی ارههمو ،روینااز

 اکتساب بر ثرؤم عوامل جمله از(. 2) ساندرمی بهینه حدبه را حرکتی رتمها يگیردیا که ستا

 و تنوع بایستمی مربی باشد؛ بنابراین،می نیتمر شیآرا و یدهمانساز ۀویش ،یحرکت يهامهارت

 دست هارتم آن زیآمتیموفق ياجرا به ریفراگشکل به تا کند يزیربرنامه ينحوبه را ینیتمر راتییتغ

 شتریب الانتق ،و روان بهتر حرکات تر،عیسر عملکرددستیابی به  ن،یتمر در تیاهمبا موضوع .کند دایپ

 .(6-3) است يریخأت يهاآزمون بر یفراموش اتاثر کاهش و متنوع و دیجد فیتکال در

 اشاره یمشارکت و يانفراد ،یرقابت يهاروش به توانیم یآموزش يهاطیمح در مرسوم يهاروش از

 روابط ننداشت براین،علاوه. کنندیم تلاش هدف به دنیرس يبرا کودکان یرقابت يریادگی در(. 7) نمود

 ودکانک روش نیا در اصولاً و شودمحسوب می يانفراد يریادگی یمنف هايویژگی از گریکدی با مثبت

 در یکتمشار يریادگیدر  دیگر،سوياز. ندارند يازین گرانید با رابطه يبرقرار به هدف به دنیرس يبرا

 و يانفراد يریادگی يهاروش از فراتر یگروه روابط و یعاطف ـ یاجتماع رشد، هامهارت يریفراگ

 ینیتمر يهاروش دنبالبه ستا هاسال یحرکت رفتار ۀحوز پژوهشگران(. 7) ندکیم عمل یرقابت

 ياثرگذار ،اًریاخ .(2) کنند کینزد نهیبه حدبه را یحرکت يهامهارت يریادگی طیشرا که هستند

 قرار مختلف مطالعات توجه مورد یحرکت يهامهارت يریادگی در یالگوده و يامشاهده يریادگی

 یگروه و نفرهدو ینیتمر يهاروش در يامشاهده يریادگی که است شده عنوان ،راستانیادر و گرفته

 در یشناخت نظر از که هاییتیفعال در یحت نفرهدو نیتمر يسودمند و کندیم فایا را مؤثري نقش

 مختلف مطالعات در کهنیا رغمیعلبراین، علاوه(. 8) ه استشد اثبات زیناند قرار داشته ینییپا حوسط

 يانهیزم تداخل ،(11) يریپذرییتغ ،(9) بازخورد لیقب از نیتمر طیشرا بر گذاراثر متعدد عوامل بر
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 توجه مورد کمتر که ینکات از یکی اما غیره تأکید شده است؛ و( 12) یتصادف و مسدود نیتمر ،(11)

 ای نیتمر انجام جهت مختلف يهاگروه در هایآزمودن يریقرارگ نوع و یمکان شیآرا است، گرفته قرار

  .باشدمی یحرکت يهامهارت اجراي

 ییابتدا ۀدور آموزاندانش يبرا متعدد اهداف با ی رامختلف يهاطرح ریاخ يهاسال در پرورشوآموزش

 از یکی. است نموده ابلاغ کشور سراسردر  پرورشوآموزش هايتیریمد به اجرا جهت و کرده نیتدو

 مقطع يبرا که باشدمی طناورز یمل طرح ،گردید بیتصو( 1391) سال در آن ياجرا که هاطرح نیا

 رشد عضله، و عصب هماهنگی ،حرکات یروان و چابکی شیافزا هدف با و شده ياجبار ییابتدا چهارم

 یورزش يهابرنامه در جسمانی آمادگی و تعادل ،قدرت سرعت، ،يریپذانعطاف ،فیظر و درشت حرکات

 قابلمدر یگروه نیتمر آموزش تأثیربه  اندکی مطالعات در. است شده گنجانده آموزاندانش یحرکت و

 مداخلات تأثیر ،(13) يرشد یهماهنگ اختلال يدارا کودکان یحرکت عملکرد بر يفرد نیتمر

 دونفره نیتمر تأثیر ،(11) يرشد یهماهنگ اختلال با سال تا شش پنج کودکان بر یگروه يهامهارت

 و نفرهدو نیتمر و (15) فوتبال يپا بغل پاس مهارت يریادگی بر ماهر و يریادگی درحال يالگو با

 لیقب از یعوامل بهو  شده ختهاپرد (7) نهیبه يالگو ۀارائ و شنا يهامهارت يریادگی در يانفراد

 اثربخش و يقو يبازخورد منبع ،(5) شتریب یشناخت تلاش و تعامل مشاهده، ،(16) فعال مشارکت

 شده اشارهراستاي برتري تمرینات گروهی و دونفره در( 17،18) يانهیآ يهانورون يسازفعال و (7)

ازمند و نی بوده که یک مهارت نسبتاً پیچیده) زنیمهارت طناببه  این مطالعاتیک از در هیچاما  ؛است

 برحسبتواند که می)و نقش جنسیت ( استعضلانی زیاد در این گروه سنی  ـ هماهنگی عصبی

 . نشده است یتوجه (تأثیرگذار باشد هاي حرکتی پایهو توانایی هماهنگی ۀدر حوزهاي فردي تفاوت

 یتوجهقابل ۀوقت و هزینآن انجام  و نبوده ادیز طناورز چندان طرح ياندازراه قدمت کهنیا به توجه با

بود نعدم توجه به نقش جنسیت و برمبناي  ،دیگرسويو از نمایدهاي آموزشی تحمیل میبرنامه بر را

 ردر پژوهش حاض ،دار نمایدخدشهاین طرح ملی را  ۀتواند آیندمیکه  ارتباط نیا در یپژوهش ۀپشتوان

 تلفمخ مکانی تأثیر آرایش یبررس به ،زنیطناب مهارت بهتر عملکرد و فراگیري بهبود يراستادر

در کودکان دختر و پسر  یزنطناب مهارت یادداري و اکتساب بر گروهی( و زوجیانفرادي، ) نیتمر

 .شودپرداخته میمقطع چهارم ابتدایی 

 

 

 



 6931بهار  ،72رفتار حرکتی شماره                                                                                                         612

 روش پژوهش
 رحط با و يکاربرد شکلبه که بود یشیآزما گروه سه با یتجربمهین مطالعات نوع از حاضر پژوهش

 ياراددی آزمون با همراه یتجرب يهاگروه در کنندگانشرکت از يتکرار يریگاندازه صورتبه یپژوهش

( سال 11±65/1 یسن ۀدامن با( )پسر91 و دختر91) نفر 181 را پژوهش نیا يهانمونه. گرفت انجام

 ابانتخ ياخوشه یتصادف صورتبه که دادند لیتشک نهاوند شهرستان ۀپسران و دخترانه مدارس از

 یگروه و یزوج ،يانفرد گروه سه در همگن صورتبه آزمونشیپ نمرات ریمقاد برحسب و شدند

 قرار( 1391 سال) طناورز یمل طرح ۀناموهیش اساسبر یزنطناب آموزش تحت و گشته نشیگز

 سلامت ،یزن طناب در فعال مشارکت ۀسابق عدم: از بود عبارت پژوهش به افراد ورود ملاک. گرفتند

 موزانآدانش نیوالد که است ذکرانیشا(. یپزشک ۀپروند به رجوع) یجسمان مشکل نداشتن و یعموم

 . نمودند امضا پژوهش در شرکت جهت را نامهتیرضا فرم

 عملبه هایآزمودن از ساده یزنطناب آزمونشیپ کی پژوهش، يبرا ازینمورد يهانمونه انتخاب از پس

 اگر و دادندیم انجام وقفه بدون را ساده طناب پرش مرتبه 11 ستیبایم افراد کهبیترتنیبد آمد؛

 صورتبه هایآزمودن سپس،. گشتندیم خارج یآزمودن افراد ۀریدا از شدند،یم آن انجام به موفق

 آموزش تحت و شدند میتقس مختلف مدارس در یگروه و یزوج ،يانفراد گروه سه در یتصادف

 مانزمدت که است ذکربهلازم. گرفتند قرار طناورز یمل طرح ۀناموهیش درس طرح اساسبر یزنطناب

 .دادیم قرار سنجش مورد هفته دو هر را هایآزمودن و بود هفته شش پژوهش نیا انجام

 و گرفتندیم قرار همبه پشت ره،یدا ای لیمستط دمانیچ با آموزاندانش ،يانفراد یمکان شیآرا در 

 شدهادهد آموزش مهارت باشند، داشته فاصله نیطرف از متر دو حداقل و نندینب را گریکدی کهیصورتبه

 کوشش 11 هر نیب و دادیم انجام را یکوشش 11 بلوک شش فرد هر کهصورتنیبد کردند؛ اجرا را

 . شمردیم 11 تا کی از کسانی تمیر با معلم کردن،استراحت يبرا که است ذکربهلازم. کردیم استراحت

 هرکدام و گرفتند قرار هم يروبهرو دوبهدو صورتبه آموزاندانش ،یزوج یمکان شیآرا در ن،یهمچن

 مرتبه 11 را مهارت هاآن از یکی کهصورتنیبد کردند؛ نیتمر جداگانه صورتبه را مهارت هاآن از

 سپ. کردیم نگاه خود مقابل نفر به و پرداخته استراحت به روبهرو نفر زمان، نیهم در و دادیم انجام

 ود؛نمیم اجرا را خود بلوک مقابل نفر و گذاشته نیزم يرو بر را طناب فرد ،ییتا11 بلوک کی اتمام از

 دو درادامه،. دیگرد اجرا نفر دو توسط انیم در یکی صورتبه یکوشش 11 بلوک چهار ب،یترتنیبد

 اول، یکوشش 11 بلوک از پس آن در که نمودند اجرا را یکوشش 11 بلوک دو زمانهم شکلبه نفر

 اجرا را دوم ییتا11 بلوک سپس، و کردندیم استراحت شد،یم شمارش معلم توسط که شماره 11

 . نمودندیم
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 سپس، و شدند میتقس نفره شش ای پنج يهاگروه به آموزاندانش ،یگروه یمکان شیآرا در ن،یبراعلاوه

 مهارت زمانهم صورتبه زین گرید آموزاندانش و کردیم اجرا را مهارت و گرفته قرار وسط در نفر کی

 نیب آموزاندانش و دیگرد اجرا یکوشش 11 بلوک شش مجموع، در قسمت، نیا در. نمودندیم اجرا را

 .کردند استراحت شد،یم شمارش یمرب توسط که شماره 11 مدتبه بلوک هر

 یتمام و افتندی حضور ناتیتمر در( هفته در جلسه دو) جلسه 12 مدتبه آموزاندانش ،یطورکلبه

 و هشتم چهارم، جلسات در شرفتیپ زانیم یابیارز منظوربه. داشتند اریاخت در طناب کی هاآن

 15 جلسات، يابتدا در. شد گرفته آزمون آموزاندانش از ینیتمر يهابلوک انجام از شیپ دوازدهم،

 مطابق زمان نیا اول ۀجلس سه از پس که دیگردیم کردنگرم و کلاس یسازمانده صرف زمان قهیدق

 11 از سپ آموزاندانش ینیتمر جلسات در ن،یبراعلاوه. افتی لیتقل آموزاندانش شرفتیپ و ییآشنا با

 15 مدتبه را هامهارت شدهنییتع يهاگروه قالبدر کردن،گرم و کلاس یسازمانده قهیدق 15 یال

 آزمون جلسات در. زدندیم طناب یکوشش 11 بلوک شش کهصورتنیبد نمودند؛ نیتمر قهیدق

 صحت اریمع و شدیم ثبت هیثان 15 در افراد يهاطناب تعداد ،(يادداری و اکتساب ۀمرحل يهاآزمون)

 يادداری آزمون ت،ینهادر که است ذکرانیشا. بود پرورشوآموزش یابلاغ نیقوان و منابع اساسبر حرکت

 .دیگرد برگزار ینیتمر ۀجلس نیآخر از روز شش ۀفاصل با

 نمودارها رسم استاندارد، انحراف ،نیانگیم ،یفراوان) یفیتوص آمار از هاداده لیتحلوهیتجز در ن،یبراعلاوه

( يریگاندازه دفعات) سه×  (گروه) سه مرکب انسیوار لیتحل: اکتساب ۀمرحل) یاستنباط و( جداول و

 دیگرد استفاده(( تیجنس) دو( × گروه) سه: طرفهدو انسیوار لیتحل: يادداری ۀمرحل ؛(تیجنس) دو× 

 . گرفت 22 نسخه اساسپیاس افزارنرم توسط( P≤0.05) يدارمعنا سطح در يآمار يهاآزمون و

 

 نتایج 
 مریناثر ت دهندۀ معناداربودننشان اکتساب ۀدر مرحل با تکرار سنجش مرکب نتایج تحلیل واریانس

                 گروهاثر  .(F(292,2) =92.610؛ 0.001P= ؛ 0.42η =2) باشدمیگروهی عنوان عامل درونبه

(5= 0.12η0.0=0 1؛P (62,14) =1.13؛F) یتاثر جنساما ؛ استدار انیز معن ( 0 =59. P(614,1)=28.0؛F)  و

تحلیل نتایج  براین،علاوه .(F(1,146) 0.28=؛ 0P=53.) باشدمیدار نامعنگروه × اثر جنسیت تعامل 

 P =؛ 0.2η =25) باشدمیدار ااثر گروه معن حاکی از آن است که یادداري ۀواریانس دوطرفه در مرحل

گروه × اثر جنسیت تعامل و  (F(,1591) .0=007؛P .0 =93 اثر جنسیت ) ؛ اما(F(2,159) =75.26؛0.001 

 .(F(,1591) =57.1؛ P.0=21) باشدنمیدار امعن
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ـ آمار توصیفی، نتايج آزمون تحلیل واريانس مرکب با تکرار سنجش در مرحلۀ اکتساب و تحلیل 6جدول 

  واريانس دوطرفه در مرحلۀ يادداری
 

اکتسابمرحله  مرحله یادداري  

 میانگین
آرایش 
 مکانی

 میانگین جنسیت
آرایش 
 مکانی

 جنسیت

 انفرادي 18/3±91/51

 پسر

 انفرادي 88/3±13/12

 زوجی 95/55±69/1 زوجی 18/71±21/1 پسر

 گروهی 51/63±9/1 گروهی 39/1±81/73

 انفرادي 13/1±65/16

 دختر

 انفرادي 11/5±6/36

 زوجی 97/59±79/1 زوجی 18/78±82/3 دختر

 گروهی 98/58±31/1 گروهی 82/3±18/71

(تحلیل واریانس دو طرفهمرحله یادداري ) (تحلیل واریانس مرکب با تکرار سنجشمرحله اکتساب )   

 اندازه اثر
سطح 

 معناداري
مقدار 

F 

درجات 
 آزادي

منبع 
 تغییر

اندازه 
 اثر

سطح 
 معناداري

مقدار 
F 

درجات 
 آزادي

منبع 
 تغییر

25/1  111/1  75/26  2 

اثر 
آرایش 
مکانی 
 )گروه(

12/1  111/1  92/116  2 
اثر 

 تمرین

 93/1  117/1  1 
اثر 

 جنسیت

15/1  111/1  18/13  2 

اثر 
آرایش 
مکانی 
 )گروه(

 59/1  28/1  1 
اثر 

 جنسیت

 21/1  57/1  2 
آرایش 
 ×مکانی 

 جنسیت
 53/1  62/1  2 

آرایش 
 ×مکانی 

 جنسیت

 

وجی و هاي تمرینی زروش عملکرد بهتر ۀدهندنشاناکتساب  ۀمرحلدر نتایج تست تعقیبی بونفرونی 

 ی ـگروه؛ P = 0.001، 59/18 =دي افران ی ـزوج :اختلاف میانگینگروهی نسبت به انفرادي )

، 28/3 =زوجی ـ  گروهیبین زوجی و گروهی )دار امعن( و عدم تفاوت P = 0.001 ،88/21=انفرادي

P=0.46ی هاي تمرینی زوجیادداري نیز حاکی از عملکرد بهتر روش ۀتست تعقیبی در مرحل .باشد( می
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 ی ـ؛ گروهP = 0.001، 19/25 =انفرادي  ی ـزوج :)اختلاف میانگیننسبت به انفرادي و گروهی 

، -13/2 =زوجی  ی ـدار بین زوجی و گروهی )گروها( و عدم تفاوت معنP = 0.001، 36/23=انفرادي

P=1 )باشدمی. 
 

 

 و يادداری اکتساب مراحل درهای تمرينی با آرايش مکانی مختلف گروه ـ عملکرد6 شکل
 

 گیریبحث و نتیجه
 و اکتساب بر( یگروه و دونفره ،يفرد) ناتیتمر یمکان شیآرا ریتأث یبررس حاضر پژوهش از هدف

 که داد نشان هاافتهی. بود ییابتدا چهارم مقطع پسر و دختر آموزاندانش یزنطناب مهارت يادداری
 تفاوت اما داشت؛ يبرتر يانفراد نیتمر بر یگروه و دونفره نیتمر ،يادداری و اکتساب ۀمرحل در

 و گرانادوس يهاافتهی با امر نیا که نشد مشاهده یگروه و نفرهدو ینیتمر يهاروش نیب يدارمعنا
 و( 2111) همکاران و نینو مک ،(2111) ییشهرو یمانیسل ،(2113) پورنیپرو ،(2117) ولف

 ناتیتمر يبرتر در پژوهشگران نیا(. 7،15،19،21،1) باشدیم همسو( 2111) همکاران و یروزبهان
 خواهد اشاره هاآن به ادامهدر که افتندی دست يموارد به يانفراد نیتمر به نسبت یگروه و دونفره

 ،يریادگی درحال مدل ۀمشاهد فرصت با ند،ینمایم شرکت نفرهدو یمکان شیآرا در که يافراد. شد
 شدنعالف کمتر، یخستگ و مهارت یاصل يهایژگیو بهتر درک مثبت، تعاملات جادیا زش،یانگ شیافزا

11

21

31

11

51

61

71

81

91

1جلسه  8جلسه  12جلسه  یادداري

در 
ده 

 ش
ده

ي ز
ها

ب 
طنا

د 
دا

تع
15

یه
ثان

فردی دونفره گروهی



 6931بهار  ،72رفتار حرکتی شماره                                                                                                         617

 در ار يبهتر يریادگی ،يانفراد نیتمر گروه افراد به نسبت رقابت مثبت حس و يانهییآ يهانورون
 يهامهارت اکتساب يبرا را يادیز يهامنفعت يریادگی حالدر مدل. آوردند دستبه یزنطناب مهارت

 یشناخت يندهایفرا همان در گرمشاهده ط،یشرا نیا در که رسدیم نظربه را،یز دارد؛ همراهبه دیجد
 ند،یفرا نیا طول در هاآن که شودیم موجب امر نیا و کندیم شرکت باشدیم مواجه آن با مدل که

 قرار استفاده مورد هاآن خود يسو از فیتکل ياجرا هنگام در که دهند توسعه را یحیتصح مرجع
 صورتبه اهرندهیادگی نیب آزاد يگفتگوها و يامشاهده ،یبدن نیتمر يهامنفعت کردنبیترک با. ردیگ

 ملزومات کاهش باعث تواندیم تنهانه دونفره نیتمر. نمود هیته را يمؤثر ینیتمر ۀبرنام توانیم یتعامل
 ینوع یتمشارک يریادگی. باشد يانفراد نیتمر از ترسودمند ،يریادگی در تواندیم بلکه گردد، یآموزش

 در روش نیا در نوآموزان. باشدیم نوآموزان خود آموزش، یاصل محور آن در که است يریادگی از
 اب نظرمورد فیتکل در افتنیمهارت منظوربه و شده یسازمانده سانهم باًیتقر و کوچک يهاگروه

 يریگادی فکر به تنها نوآموزان ،يریادگی نوع نیا در که است ذکربهلازم. کنندیم يهمکار گریکدی
 کی در(. 21،22) کنندیم تلاش زین خود یگروههم به کمک يبرا بلکه ستند،ین نظرمورد فیتکل

 منظوربه و کنندیم شرکت یگروه تیفعال در آموزاننو یتمام ،یمشارکت يریادگی تیموقع
 عمل کنندهلیتسه کی عنوانبه یمرب ان،یمنیدرا. کنندیم هیتک گریکدی به فیتکل نمودنلیتکم

 يریادگی یاصل عناصر از یکی(. 22) دینمایم تمرکز آموزاننو به تیمسئول انتقال بر و کندیم
 يریادگی قیطر از که يگرید عنصر(. 23) باشدیم رانیفراگ نیب مثبت تعامل يبرقرار ،یمشارکت
 است کوچک گروه در تعامل با مرتبط يهامهارت و يفرد نیب يهامهارت شود،یم تیتقو یمشارکت

 ،يریپذتیمسئول مشترک، يریگمیتصم دن،یشن: شامل و ابدییم توسعه يریادگی طول در که
 تعامل که دارد ضرورت نکته نیا ذکر. باشدیم گریکدی قیتشو يریادگی و بازخورد اخذ و ارائه يریادگی

 بحث، به که سازدیم قادر را هاآن و شده رندگانیادگی در یاجتماع ۀزیانگ جادیا سبب چهرهبهچهره
 میت کی ۀتوسع ،یگروه نیتمر از هدف مجموع،در(. 13) بپردازند يهمکار و نشیب گذاشتناشتراک

 کی در رفاقت و یاجتماع يهامهارت ۀتوسع به کمک روش نیا تیمز. است يفرد آموزش يجابه
 یمیت يهامهارت آموزش ۀواسطبه که ترعیوس یتعامل ۀحافظ زمیمکان ن،یبراعلاوه(. 21) باشدیم میت

 گر،یديوازس. شود يشتریب سرعت با یتعامل ۀحافظ ۀتوسع و لیتسه به منجر تواندیم د،یآیم وجودبه
 ندارد وجود یگروه و دونفره نیتمر نیب یتفاوت ،يادداری و اکتساب ۀمرحل دو هر در که شد مشاهده

 ناتیتمر در کهنیا یاحتمال علت(. 25) باشدیم همسو( 2111) وینیمارت يهاافتهی با مهم نیا که
 نیرتم دو هر در که ییهاياستراتژ که است آن از یناش احتمالاً نداشت، وجود یتفاوت یگروه و نفرهدو

 و زهیانگ مسأله، حل رقابت، مشارکت، حس مثالعنوانبه باشد؛یم کسانی شود،یم استفاده
. ودشیم فعال یگروه و دونفره گروه دو هر در رهیغ و يریادگی حالدر يالگو ۀمشاهد ،يریپذتیمسئول

 بتواند که باشدینم حساس چندان سنجش روش که باشد نیا است ممکن گرید لیدلا از یکی
 شتریب مطابقت لیدلبه ینیتمر يهاروش در کم اختلاف ن،یبراعلاوه. بدهد نشان را کوچک يهاتفاوت

 با هک گرفت جهینت توانیم ،یکلطوربه. باشدیم گرید یاحتمال لیدلا از پرورشوآموزش ۀبرنام با
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 يکمتر یخستگ نوآموزان ،یزنطناب يهامهارت آموزش در یگروه و دونفره نیتمر روش از استفاده
 شیفزاا بلکه کند،ینم دایپ کاهش تنهانه يریادگی ۀتجرب تیفیک حال،نیعدر و کنندیم تجربه را
 نسکم کودکان آموزش يبرا همواره. دارد کاربرد زین یاتیعمل لحاظبه مهم نیا ن،یبراعلاوه. ابدییم

 گریکدی بمراق دوبهدو صورتبه دونفره، نیتمر با نوآموزان. شودیم گرفته نظر در ییبالا یتیامن ریتداب
 لحاظهب که يگرید تیمز. سازندیم مطلع را یمرب بلافاصله یناگهان یاتفاق رخداد صورتدر و هستند
 محور یمرب ،یسنت يهاروش در. است آموزش هنگام یمرب نقش باشد،یم تیاهم يدارا يکاربرد

 روش از استفاده با اما کند؛یم ییراهنما را نوآموزان فعال صورتبه همواره و بوده یآموزش يهاطیمح
. ندکیم دایپ کنندهلیتسه نقش شتریب یمرب و نبوده کار نیا انجام به یلزوم ،یگروه و دونفره
 . ندشویم محسوب يریادگی محور نوآموزان خود ،یوگروه دونفره نیتمر روش از استفاده با قت،یدرحق

 ریسا ریتأث يبرتر به توانیم را جنس دو در یمکان شیآرا ریتأث تفاوت به یابیدست عدم ن،یبراعلاوه
 رهیغ و رقابت و مشارکت حس ران،یفراگ نیب مثبت تعامل ،یستگیشا يقو حس لیقب از رهایمتغ

 داده قرار ودخ ریتأثتحت را ریمتغ نیا اثر هاآن قوت که ياگونهبه داد؛ نسبت تیجنس ریمتغ به نسبت
 واندتیم گروه به تعلق احساس و گرید نفرات ای فرد با نیتمر جنس، دو هر در گر،یدعبارتبه. تسا

 مجموع،در .دینما لیتسه را مهارت يادداری و اکتساب ندیفرا و شده شتریب ۀزیانگ و علاقه جادیا باعث
 فرهدون روش به یمکان شیآرا يایمزا ،یشگاهیآزما مطالعات با ییراستاهم ضمن حاضر پژوهش جینتا
 ۀنیزم توانیم هاروش نیا از استفاده با که داد نشان و داده میتعم یواقع طیمح کی به را یگروه و

 . نمود لیتسه یدبستان پسران و دختران در را یزنطناب مهارت يادداری و اکتساب

 به ینزطناب مهارت آموزش در یبدنتیترب انیمرب است لازم پژوهش نیا جینتا براساس :مقاله امیپ
  .ندیننما غفلت مهارت نیا يادداری و اکتساب بر آن ریتأث از و داشته توجه افراد یمکان شیآرا

 تقدیر و تشکر
ا م عزیزي که آموزاندانش تمامیو پرورش شهرستان نهاوند وآموزش محترم اناز مسئولوسـیله بدین

 شود. ، تقدیر و تشکر مینمودنددر اجراي این پژوهش یاري  را
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Abstract 
 

The present study sought to investigate individual, dyad and group exercising for 

learning a select few of rope jumping skills in fourth-grade students at primary school. A 

sample of 180 subjects in 10±0.65 age range was selected clustered randomly from 

research population which embraced the entire population of fourth-grade students at 

primary schools in Nahavand. Subjects without any previous experience in rope jumping 

in different schools were selected through individual, dyad and group exercising and 

were trained according to the national rope jumping scheme. The participants were 

trained during twelve sessions and their performance progress in the acquisition and 

retention stage (1 week later) was recorded. MANOVA with repeated measurement in 

the acquisition phase (3 PA*4 measurement * 2 sex) revealed that PA effect on 

performance was significant (P=0.001), dyad Vs group PA was better than individual; 

but, the sex effect wasn’t significant. Two-way ANOVA in retention test was also 

revealed that learning in dyad and group PA was better than individual (P=0.001), and 

no differences between dyad and group PA. Also, sex effect wasn’t significant. Based on 

the results and complexity of skills rope jumping, it deserves to don’t use of individual 

PA in learning of this skill and exploit of exercise in dyad PA such as observational 

learning, activation of mirror neurons, …. 
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