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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مقايسۀ اثر تمرينات انفرادی ،زوجی و گروهی بر اکتساب و يادداری مهارت طنابزنی دانشآموزان
مقطع چهارم ابتدايی بود .نمونۀ آماری پژوهش را  621دختر و پسر (با دامنۀ سنی  61±1/11سال) تشکیل دادند که
بهصورت تصادفی خوشهای از بین دانشآموزان مقطع چهارم ابتدايی شهرستان نهاوند انتخاب گرديده و برحسب مقادير
نمرات پیشآزمون در سه گروه انفردی ،زوجی و گروهی گزينش شدند و در مدارس جداگانه تحت آموزش طنابزنی
براساس شیوهنامۀ طرح ملی طناورز (سال  )6931قرار گرفتند .مرحلۀ اکتساب شامل  67جلسه تمرين تحتنظر مربی بود
که عملکرد افراد در جلسات چهار ،هشت و  67ثبت شده و آزمون يادداری با شش روز تأخیر بهعمل آمد .تحلیل دادههای
مرحلۀ اکتساب با استفاده از تحلیل واريانس مرکب (سه آرايش مکانی * سه دفعات اندازهگیری * دو جنسیت) نشان داد
که آرايش مکانی بر اجرای مهارت طنابزنی تأثیر دارد ( )P=0.001و عملکرد در آرايش مکانی زوجی و گروهی بهتر
است؛ اما اثر جنسیت معنادار نمیباشد .نتايج تحلیل واريانس دوطرفه (دو جنسیت * سه آرايش مکانی) در مرحلۀ يادداری
نیز نشاندهندۀ برتری آرايش مکانی زوجی و گروهی نسبت به انفرادی ( )P=0.001و عدم تفاوت بین آرايش زوجی و
گروهی میباشد .لازمبهذکر است که اثر جنسیت معنادار نمیباشد .براساس نتايج و دشواری مهارت طنابزنی بهتر است
که در آموزش اين مهارت از تمرينات انفرادی استفاده نشود و از مزايای تمرين دونفره و گروهی مانند يادگیری مشاهدهای،
فعالسازی نرونهای آينهای و غیره بهرهبرداری گردد.
واژگان کلیدی :آرايش مکانی ،اکتساب ،يادداری ،طنابزنی

* نویسندۀ مسئول

Email: e.zareian@atu.ac.ir

611

رفتار حرکتی شماره  ،72بهار 6931

مقدمه
یادگیري فعالیتی است براي رسیدن به یک هدف معین و هیچ نوع یادگیري یا تغییر رفتاري بدون
تجربه یا آزمایش صورت نمیگیرد و موجود زنده میتواند بهوسیلۀ یادگیري بین خود و محیط
سازگاري ایجاد کند .براساس مطالعات ،تغییرات ناشی از یادگیري نسبتاً پایدار میباشند (.)1
دوران کودکی مرحلۀ مقدماتی زندگی هر فرد بوده که سنگبناي اولیۀ دورانهاي مختلف زندگی او
را تشکیل میدهد .کودک از ابتداي ورود به دنیاي ناشناخته ،پیوسته در تلاش است که با کمک
حرکت و تربیت ،به زندگی خوب ،سالم و پرطراوت برسد و براي رسیدن به چنین هدفی لازم است
معلمان با مطالعۀ گسترده به آموزش صحیح کودکان و نوجوانان همت گمارند .فراهمکردن فرصتهاي
مختلف جهت ابراز تواناییهاي بالقوه و تحلیل آنها در محیط خانواده ،مدرسه و اجتماع ،ضمن کمک
به تکامل آنها میتواند زمینه را جهت شکوفایی استعدادهاي بالقوه فراهم سازد .یکی از مسئولیتهاي
مهم معلمان تربیتبدنی و مربیان ،کمک به یادگیرندگان مبتدي در کسب مهارتهاي حرکتی میباشد؛
ازاینرو ،همواره یکی از اهداف مهم مطالعات درزمینۀ یادگیري حرکتی انسان ،شناسایی شرایط تمرینی
است که یادگیري مهارت حرکتی را بهحد بهینه میرساند ( .)2از جمله عوامل مؤثر بر اکتساب
مهارتهاي حرکتی ،شیوۀ سازماندهی و آرایش تمرین میباشد؛ بنابراین ،مربی میبایست تنوع و
تغییرات تمرینی را بهنحوي برنامهریزي کند تا بهشکل فراگیر به اجراي موفقیتآمیز آن مهارت دست
پیدا کند .موضوع بااهمیت در تمرین ،دستیابی به عملکرد سریعتر ،حرکات بهتر و روان ،انتقال بیشتر
در تکالیف جدید و متنوع و کاهش اثرات فراموشی بر آزمونهاي تأخیري است (.)6-3
از روشهاي مرسوم در محیطهاي آموزشی میتوان به روشهاي رقابتی ،انفرادي و مشارکتی اشاره
نمود ( .)7در یادگیري رقابتی کودکان براي رسیدن به هدف تلاش میکنند .علاوهبراین ،نداشتن روابط
مثبت با یکدیگر از ویژگیهاي منفی یادگیري انفرادي محسوب میشود و اصولاً در این روش کودکان
براي رسیدن به هدف به برقراري رابطه با دیگران نیازي ندارند .ازسويدیگر ،در یادگیري مشارکتی در
فراگیري مهارتها ،رشد اجتماعی ـ عاطفی و روابط گروهی فراتر از روشهاي یادگیري انفرادي و
رقابتی عمل میکند ( .)7پژوهشگران حوزۀ رفتار حرکتی سالها است بهدنبال روشهاي تمرینی
هستند که شرایط یادگیري مهارتهاي حرکتی را بهحد بهینه نزدیک کنند ( .)2اخیراً ،اثرگذاري
یادگیري مشاهدهاي و الگودهی در یادگیري مهارتهاي حرکتی مورد توجه مطالعات مختلف قرار
گرفته و دراینراستا ،عنوان شده است که یادگیري مشاهدهاي در روشهاي تمرینی دونفره و گروهی
نقش مؤثري را ایفا میکند و سودمندي تمرین دونفره حتی در فعالیتهایی که از نظر شناختی در
سطوح پایینی قرار داشتهاند نیز اثبات شده است ( .)8علاوهبراین ،علیرغم اینکه در مطالعات مختلف
بر عوامل متعدد اثرگذار بر شرایط تمرین از قبیل بازخورد ( ،)9تغییرپذیري ( ،)11تداخل زمینهاي
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( ،)11تمرین مسدود و تصادفی ( )12و غیره تأکید شده است؛ اما یکی از نکاتی که کمتر مورد توجه
قرار گرفته است ،آرایش مکانی و نوع قرارگیري آزمودنیها در گروههاي مختلف جهت انجام تمرین یا
اجراي مهارتهاي حرکتی میباشد.
آموزشوپرورش در سالهاي اخیر طرحهاي مختلفی را با اهداف متعدد براي دانشآموزان دورۀ ابتدایی
تدوین کرده و جهت اجرا به مدیریتهاي آموزشوپرورش در سراسر کشور ابلاغ نموده است .یکی از
این طرحها که اجراي آن در سال ( )1391تصویب گردید ،طرح ملی طناورز میباشد که براي مقطع
چهارم ابتدایی اجباري شده و با هدف افزایش چابکی و روانی حرکات ،هماهنگی عصب و عضله ،رشد
حرکات درشت و ظریف ،انعطافپذیري ،سرعت ،قدرت ،تعادل و آمادگی جسمانی در برنامههاي ورزشی
و حرکتی دانشآموزان گنجانده شده است .در مطالعات اندکی به تأثیر آموزش تمرین گروهی درمقابل
تمرین فردي بر عملکرد حرکتی کودکان داراي اختلال هماهنگی رشدي ( ،)13تأثیر مداخلات
مهارتهاي گروهی بر کودکان پنج تا شش سال با اختلال هماهنگی رشدي ( ،)11تأثیر تمرین دونفره
با الگوي درحال یادگیري و ماهر بر یادگیري مهارت پاس بغل پاي فوتبال ( )15و تمرین دونفره و
انفرادي در یادگیري مهارتهاي شنا و ارائۀ الگوي بهینه ( )7پرداخته شده و به عواملی از قبیل
مشارکت فعال ( ،)16مشاهده ،تعامل و تلاش شناختی بیشتر ( ،)5منبع بازخوردي قوي و اثربخش
( )7و فعالسازي نورونهاي آینهاي ( )17،18درراستاي برتري تمرینات گروهی و دونفره اشاره شده
است؛ اما در هیچیک از این مطالعات به مهارت طنابزنی (که یک مهارت نسبتاً پیچیده بوده و نیازمند
هماهنگی عصبی ـ عضلانی زیاد در این گروه سنی است) و نقش جنسیت (که میتواند برحسب
تفاوتهاي فردي در حوزۀ هماهنگی و تواناییهاي حرکتی پایه تأثیرگذار باشد) توجهی نشده است.
با توجه به اینکه قدمت راهاندازي طرح طناورز چندان زیاد نبوده و انجام آن وقت و هزینۀ قابلتوجهی
را بر برنامههاي آموزشی تحمیل مینماید و ازسويدیگر ،برمبناي عدم توجه به نقش جنسیت و نبود
پشتوانۀ پژوهشی در این ارتباط که میتواند آیندۀ این طرح ملی را خدشهدار نماید ،در پژوهش حاضر
درراستاي بهبود عملکرد و فراگیري بهتر مهارت طنابزنی ،به بررسی تأثیر آرایش مکانی مختلف
تمرین (انفرادي ،زوجی و گروهی) بر اکتساب و یادداري مهارت طنابزنی در کودکان دختر و پسر
مقطع چهارم ابتدایی پرداخته میشود.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربی با سه گروه آزمایشی بود که بهشکل کاربردي و با طرح
پژوهشی بهصورت اندازهگیري تکراري از شرکتکنندگان در گروههاي تجربی همراه با آزمون یادداري
انجام گرفت .نمونههاي این پژوهش را  181نفر (91دختر و 91پسر) (با دامنۀ سنی  11±1/65سال)
از مدارس دخترانه و پسرانۀ شهرستان نهاوند تشکیل دادند که بهصورت تصادفی خوشهاي انتخاب
شدند و برحسب مقادیر نمرات پیشآزمون بهصورت همگن در سه گروه انفردي ،زوجی و گروهی
گزینش گشته و تحت آموزش طنابزنی براساس شیوهنامۀ طرح ملی طناورز (سال  )1391قرار
گرفتند .ملاک ورود افراد به پژوهش عبارت بود از :عدم سابقۀ مشارکت فعال در طناب زنی ،سلامت
عمومی و نداشتن مشکل جسمانی (رجوع به پروندۀ پزشکی) .شایانذکر است که والدین دانشآموزان
فرم رضایتنامه را جهت شرکت در پژوهش امضا نمودند.
پس از انتخاب نمونههاي موردنیاز براي پژوهش ،یک پیشآزمون طنابزنی ساده از آزمودنیها بهعمل
آمد؛ بدینترتیبکه افراد میبایست  11مرتبه پرش طناب ساده را بدون وقفه انجام میدادند و اگر
موفق به انجام آن میشدند ،از دایرۀ افراد آزمودنی خارج میگشتند .سپس ،آزمودنیها بهصورت
تصادفی در سه گروه انفرادي ،زوجی و گروهی در مدارس مختلف تقسیم شدند و تحت آموزش
طنابزنی براساس طرح درس شیوهنامۀ طرح ملی طناورز قرار گرفتند .لازمبهذکر است که مدتزمان
انجام این پژوهش شش هفته بود و آزمودنیها را هر دو هفته مورد سنجش قرار میداد.
در آرایش مکانی انفرادي ،دانشآموزان با چیدمان مستطیل یا دایره ،پشت بههم قرار میگرفتند و
بهصورتیکه یکدیگر را نبینند و حداقل دو متر از طرفین فاصله داشته باشند ،مهارت آموزش دادهشده
را اجرا کردند؛ بدینصورتکه هر فرد شش بلوک  11کوششی را انجام میداد و بین هر  11کوشش
استراحت میکرد .لازمبهذکر است که براي استراحتکردن ،معلم با ریتم یکسان از یک تا  11میشمرد.
همچنین ،در آرایش مکانی زوجی ،دانشآموزان بهصورت دوبهدو روبهروي هم قرار گرفتند و هرکدام
از آنها مهارت را بهصورت جداگانه تمرین کردند؛ بدینصورتکه یکی از آنها مهارت را  11مرتبه
انجام میداد و در همین زمان ،نفر روبهرو به استراحت پرداخته و به نفر مقابل خود نگاه میکرد .پس
از اتمام یک بلوک 11تایی ،فرد طناب را بر روي زمین گذاشته و نفر مقابل بلوک خود را اجرا مینمود؛
بدینترتیب ،چهار بلوک  11کوششی بهصورت یکی در میان توسط دو نفر اجرا گردید .درادامه ،دو
نفر بهشکل همزمان دو بلوک  11کوششی را اجرا نمودند که در آن پس از بلوک  11کوششی اول،
 11شماره که توسط معلم شمارش میشد ،استراحت میکردند و سپس ،بلوک 11تایی دوم را اجرا
مینمودند.
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علاوهبراین ،در آرایش مکانی گروهی ،دانشآموزان به گروههاي پنج یا شش نفره تقسیم شدند و سپس،
یک نفر در وسط قرار گرفته و مهارت را اجرا میکرد و دانشآموزان دیگر نیز بهصورت همزمان مهارت
را اجرا مینمودند .در این قسمت ،در مجموع ،شش بلوک  11کوششی اجرا گردید و دانشآموزان بین
هر بلوک بهمدت  11شماره که توسط مربی شمارش میشد ،استراحت کردند.
بهطورکلی ،دانشآموزان بهمدت  12جلسه (دو جلسه در هفته) در تمرینات حضور یافتند و تمامی
آنها یک طناب در اختیار داشتند .بهمنظور ارزیابی میزان پیشرفت در جلسات چهارم ،هشتم و
دوازدهم ،پیش از انجام بلوکهاي تمرینی از دانشآموزان آزمون گرفته شد .در ابتداي جلسات15 ،
دقیقه زمان صرف سازماندهی کلاس و گرمکردن میگردید که پس از سه جلسۀ اول این زمان مطابق
با آشنایی و پیشرفت دانشآموزان تقلیل یافت .علاوهبراین ،در جلسات تمرینی دانشآموزان پس از 11
الی  15دقیقه سازماندهی کلاس و گرمکردن ،درقالب گروههاي تعیینشده مهارتها را بهمدت 15
دقیقه تمرین نمودند؛ بدینصورتکه شش بلوک  11کوششی طناب میزدند .در جلسات آزمون
(آزمونهاي مرحلۀ اکتساب و یادداري) ،تعداد طنابهاي افراد در  15ثانیه ثبت میشد و معیار صحت
حرکت براساس منابع و قوانین ابلاغی آموزشوپرورش بود .شایانذکر است که درنهایت ،آزمون یادداري
با فاصلۀ شش روز از آخرین جلسۀ تمرینی برگزار گردید.
علاوهبراین ،در تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد ،رسم نمودارها
و جداول) و استنباطی (مرحلۀ اکتساب :تحلیل واریانس مرکب سه (گروه) × سه (دفعات اندازهگیري)
× دو (جنسیت)؛ مرحلۀ یادداري :تحلیل واریانس دوطرفه :سه (گروه) × دو (جنسیت)) استفاده گردید
و آزمونهاي آماري در سطح معناداري ( )P≥0.05توسط نرمافزار اسپیاساس نسخه  22گرفت.
نتایج
نتایج تحلیل واریانس مرکب با تکرار سنجش در مرحلۀ اکتساب نشاندهندۀ معناداربودن اثر تمرین
بهعنوان عامل درونگروهی میباشد ( η2= 0.42؛  P=0.001؛ .)F)2,292( =106.92اثر گروه
(η2= 0.15؛  P=0.001؛ )F)2,146( =13.1نیز معنادار است؛ اما اثر جنسیت ( P = 0.59؛ )F)1,146(=0.28و
تعامل اثر جنسیت × گروه معنادار نمیباشد ( P=0.53؛ .)F)1,146( =0.28علاوهبراین ،نتایج تحلیل
واریانس دوطرفه در مرحلۀ یادداري حاکی از آن است که اثر گروه معنادار میباشد ( η2= 0.25؛ =P
0.001؛)F)2,159( =26.75؛ اما اثر جنسیت ( P = 0.93؛ )F)1,159( =0.007و تعامل اثر جنسیت × گروه
معنادار نمیباشد ( P=0.21؛.)F)1,159( =1.57
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جدول  6ـ آمار توصیفی ،نتايج آزمون تحلیل واريانس مرکب با تکرار سنجش در مرحلۀ اکتساب و تحلیل
واريانس دوطرفه در مرحلۀ يادداری
مرحله اکتساب
جنسیت

پسر

دختر

مرحله یادداري

آرایش
مکانی

میانگین

انفرادي

12/13±3/88

زوجی

55/95±1/69

گروهی

63/51±1/9

گروهی

انفرادي

36/6±5/11

انفرادي

16/65±1/13

زوجی

59/97±1/79

زوجی

78/18±3/82

گروهی

58/98±1/31

گروهی

71/18±3/82

جنسیت

پسر

دختر

مرحله اکتساب (تحلیل واریانس مرکب با تکرار سنجش)
منبع
تغییر

درجات
آزادي

مقدار
F

سطح
معناداري

اندازه
اثر

منبع
تغییر

اثر
تمرین

2

116/92

1/111

1/12

اثر
آرایش
مکانی
(گروه)

2

2

13/18

1/111

اثر
جنسیت

1

1/28

1/59

آرایش
مکانی ×
جنسیت

2

1/62

1/53

1/15

انفرادي

51/91±3/18

زوجی

71/18±1/21
73/81±1/39

مرحله یادداري (تحلیل واریانس دو طرفه)
درجات
آزادي

اثر
آرایش
مکانی
(گروه)

آرایش
مکانی

میانگین

اثر
جنسیت

آرایش
مکانی ×
جنسیت

1

2

مقدار
F

26/75

1/117

1/57

سطح
معناداري
1/111

اندازه اثر

1/25

1/93

1/21

نتایج تست تعقیبی بونفرونی در مرحلۀ اکتساب نشاندهندۀ عملکرد بهتر روشهاي تمرینی زوجی و
گروهی نسبت به انفرادي (اختلاف میانگین :زوجی ـ انفرادي = P = 0.001 ،18/59؛ گروهی ـ
انفرادي= )P = 0.001 ،21/88و عدم تفاوت معنادار بین زوجی و گروهی (گروهی ـ زوجی = ،3/28
 )P=0.46میباشد .تست تعقیبی در مرحلۀ یادداري نیز حاکی از عملکرد بهتر روشهاي تمرینی زوجی
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و گروهی نسبت به انفرادي (اختلاف میانگین :زوجی ـ انفرادي = P = 0.001 ،25/19؛ گروهی ـ
انفرادي= )P = 0.001 ،23/36و عدم تفاوت معنادار بین زوجی و گروهی (گروهی ـ زوجی = ،-2/13
 )P=1میباشد.
91

71

61
51
11
31

تعداد طناب هاي زده شده در  15ثانیه

81

21
11
جلسه 12

یادداري
گروهی

دونفره

جلسه 8

جلسه 1

فردی

شکل 6ـ عملکرد گروههای تمرينی با آرايش مکانی مختلف در مراحل اکتساب و يادداری

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آرایش مکانی تمرینات (فردي ،دونفره و گروهی) بر اکتساب و
یادداري مهارت طنابزنی دانشآموزان دختر و پسر مقطع چهارم ابتدایی بود .یافتهها نشان داد که
در مرحلۀ اکتساب و یادداري ،تمرین دونفره و گروهی بر تمرین انفرادي برتري داشت؛ اما تفاوت
معناداري بین روشهاي تمرینی دونفره و گروهی مشاهده نشد که این امر با یافتههاي گرانادوس و
ولف ( ،)2117پروینپور ( ،)2113سلیمانی شهرویی ( ،)2111مک نوین و همکاران ( )2111و
روزبهانی و همکاران ( )2111همسو میباشد ( .)1،7،15،19،21این پژوهشگران در برتري تمرینات
دونفره و گروهی نسبت به تمرین انفرادي به مواردي دست یافتند که درادامه به آنها اشاره خواهد
شد .افرادي که در آرایش مکانی دونفره شرکت مینمایند ،با فرصت مشاهدۀ مدل درحال یادگیري،
افزایش انگیزش ،ایجاد تعاملات مثبت ،درک بهتر ویژگیهاي اصلی مهارت و خستگی کمتر ،فعالشدن
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نورونهاي آیینهاي و حس مثبت رقابت نسبت به افراد گروه تمرین انفرادي ،یادگیري بهتري را در
مهارت طنابزنی بهدست آوردند .مدل درحال یادگیري منفعتهاي زیادي را براي اکتساب مهارتهاي
جدید بههمراه دارد؛ زیرا ،بهنظر میرسد که در این شرایط ،مشاهدهگر در همان فرایندهاي شناختی
که مدل با آن مواجه میباشد شرکت میکند و این امر موجب میشود که آنها در طول این فرایند،
مرجع تصحیحی را توسعه دهند که در هنگام اجراي تکلیف از سوي خود آنها مورد استفاده قرار
گیرد .با ترکیبکردن منفعتهاي تمرین بدنی ،مشاهدهاي و گفتگوهاي آزاد بین یادگیرندهها بهصورت
تعاملی میتوان برنامۀ تمرینی مؤثري را تهیه نمود .تمرین دونفره نهتنها میتواند باعث کاهش ملزومات
آموزشی گردد ،بلکه میتواند در یادگیري ،سودمندتر از تمرین انفرادي باشد .یادگیري مشارکتی نوعی
از یادگیري است که در آن محور اصلی آموزش ،خود نوآموزان میباشد .نوآموزان در این روش در
گروههاي کوچک و تقریباً همسان سازماندهی شده و بهمنظور مهارتیافتن در تکلیف موردنظر با
یکدیگر همکاري میکنند .لازمبهذکر است که در این نوع یادگیري ،نوآموزان تنها به فکر یادگیري
تکلیف موردنظر نیستند ،بلکه براي کمک به همگروهی خود نیز تلاش میکنند ( .)21،22در یک
موقعیت یادگیري مشارکتی ،تمامی نوآموزان در فعالیت گروهی شرکت میکنند و بهمنظور
تکمیلنمودن تکلیف به یکدیگر تکیه میکنند .دراینمیان ،مربی بهعنوان یک تسهیلکننده عمل
میکند و بر انتقال مسئولیت به نوآموزان تمرکز مینماید ( .)22یکی از عناصر اصلی یادگیري
مشارکتی ،برقراري تعامل مثبت بین فراگیران میباشد ( .)23عنصر دیگري که از طریق یادگیري
مشارکتی تقویت میشود ،مهارتهاي بین فردي و مهارتهاي مرتبط با تعامل در گروه کوچک است
که در طول یادگیري توسعه مییابد و شامل :شنیدن ،تصمیمگیري مشترک ،مسئولیتپذیري،
یادگیري ارائه و اخذ بازخورد و یادگیري تشویق یکدیگر میباشد .ذکر این نکته ضرورت دارد که تعامل
چهرهبهچهره سبب ایجاد انگیزۀ اجتماعی در یادگیرندگان شده و آنها را قادر میسازد که به بحث،
اشتراکگذاشتن بینش و همکاري بپردازند ( .)13درمجموع ،هدف از تمرین گروهی ،توسعۀ یک تیم
بهجاي آموزش فردي است .مزیت این روش کمک به توسعۀ مهارتهاي اجتماعی و رفاقت در یک
تیم میباشد ( .)21علاوهبراین ،مکانیزم حافظۀ تعاملی وسیعتر که بهواسطۀ آموزش مهارتهاي تیمی
بهوجود میآید ،میتواند منجر به تسهیل و توسعۀ حافظۀ تعاملی با سرعت بیشتري شود .ازسويدیگر،
مشاهده شد که در هر دو مرحلۀ اکتساب و یادداري ،تفاوتی بین تمرین دونفره و گروهی وجود ندارد
که این مهم با یافتههاي مارتینیو ( )2111همسو میباشد ( .)25علت احتمالی اینکه در تمرینات
دونفره و گروهی تفاوتی وجود نداشت ،احتمالاً ناشی از آن است که استراتژيهایی که در هر دو تمرین
استفاده میشود ،یکسان میباشد؛ بهعنوانمثال حس مشارکت ،رقابت ،حل مسأله ،انگیزه و
مسئولیتپذیري ،مشاهدۀ الگوي درحال یادگیري و غیره در هر دو گروه دونفره و گروهی فعال میشود.
یکی از دلایل دیگر ممکن است این باشد که روش سنجش چندان حساس نمیباشد که بتواند
تفاوتهاي کوچک را نشان بدهد .علاوهبراین ،اختلاف کم در روشهاي تمرینی بهدلیل مطابقت بیشتر
با برنامۀ آموزشوپرورش از دلایل احتمالی دیگر میباشد .بهطورکلی ،میتوان نتیجه گرفت که با
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استفاده از روش تمرین دونفره و گروهی در آموزش مهارتهاي طنابزنی ،نوآموزان خستگی کمتري
را تجربه میکنند و درعینحال ،کیفیت تجربۀ یادگیري نهتنها کاهش پیدا نمیکند ،بلکه افزایش
مییابد .علاوهبراین ،این مهم بهلحاظ عملیاتی نیز کاربرد دارد .همواره براي آموزش کودکان کمسن
تدابیر امنیتی بالایی در نظر گرفته میشود .نوآموزان با تمرین دونفره ،بهصورت دوبهدو مراقب یکدیگر
هستند و درصورت رخداد اتفاقی ناگهانی بلافاصله مربی را مطلع میسازند .مزیت دیگري که بهلحاظ
کاربردي داراي اهمیت میباشد ،نقش مربی هنگام آموزش است .در روشهاي سنتی ،مربی محور
محیطهاي آموزشی بوده و همواره بهصورت فعال نوآموزان را راهنمایی میکند؛ اما با استفاده از روش
دونفره و گروهی ،لزومی به انجام این کار نبوده و مربی بیشتر نقش تسهیلکننده پیدا میکند.
درحقیقت ،با استفاده از روش تمرین دونفره وگروهی ،خود نوآموزان محور یادگیري محسوب میشوند.
علاوهبراین ،عدم دستیابی به تفاوت تأثیر آرایش مکانی در دو جنس را میتوان به برتري تأثیر سایر
متغیرها از قبیل حس قوي شایستگی ،تعامل مثبت بین فراگیران ،حس مشارکت و رقابت و غیره
نسبت به متغیر جنسیت نسبت داد؛ بهگونهاي که قوت آنها اثر این متغیر را تحتتأثیر خود قرار داده
است .بهعبارتدیگر ،در هر دو جنس ،تمرین با فرد یا نفرات دیگر و احساس تعلق به گروه میتواند
باعث ایجاد علاقه و انگیزۀ بیشتر شده و فرایند اکتساب و یادداري مهارت را تسهیل نماید .درمجموع،
نتایج پژوهش حاضر ضمن همراستایی با مطالعات آزمایشگاهی ،مزایاي آرایش مکانی به روش دونفره
و گروهی را به یک محیط واقعی تعمیم داده و نشان داد که با استفاده از این روشها میتوان زمینۀ
اکتساب و یادداري مهارت طنابزنی را در دختران و پسران دبستانی تسهیل نمود.
پیام مقاله :براساس نتایج این پژوهش لازم است مربیان تربیتبدنی در آموزش مهارت طنابزنی به
آرایش مکانی افراد توجه داشته و از تأثیر آن بر اکتساب و یادداري این مهارت غفلت ننمایند.
تقدیر و تشکر
بدینوسـیله از مسئولان محترم آموزشوپرورش شهرستان نهاوند و تمامی دانشآموزان عزیزي که ما
را در اجراي این پژوهش یاري نمودند ،تقدیر و تشکر میشود.
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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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