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مقایسه تاثیر تمرین دوتایی و انفرادی بر بهبود یادگیری 
 های دوم و چهارم ابتداییآموزان دختر پایهدانش

 
 3مرضیه باللیو  *2، اسماعیل نصیری1پورشهاب پروین

 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.. 1
 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شاهد، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(. 2
 یران.استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، تهران، ا. 3

 دهیچک
رداا  اای،ی  فرا ار از رو      و هاا  رداا امتعاا ی   در فراگیری مهاار   از انواع یادگیری است که یادگیری مشارکتی

های یادگیری مشارکتی  گزینه مناسایی رارای رسایاه راه     رو   عرین دو ایی از رو  یادگیری ان،رادی   عل می کنا.
و  ییدو اا  نی عار  ری اار  جررای ارررششای   درایط رهینه یادگیری است. پژوهش حاضر قصا دارد را است،اده از رو  نیعاه  

نای ماورد رررسای قارار دهاا.      زدانش آموزاه دو پایه دوم و چهارم درستاه را در یادگیری مهار  حرکتی یناب یان،راد
راه واور  مااگاناه     89/10و  60/8را میانگین سانی  آموز پایه چهارمدانش 40آموز پایه دوم و دانش 33ررای این منظور 

ملساه  عارین کارده و یات ه،تاه پا  از        8کنناگاه درکتره دو گروه؛  عرین دو ایی و  عرین ان،رادی  قسیم دانا. 
آموزاه انجام داا. ییا    گیری رر اساس امتیازدهی ره ررنامه ارائه داده داه ره دانشاناازهدا.  پایاه مااخله   آزموه گرفته

گروه  عرین دو ایی در پایه دوم رر ری معناداری نسایت راه گاروه  عارین ان،ارادی دادات در حااری کاه در پایاه           نتایج 
 اواه راا اسات،اده از رو   عرینای دو اایی       یما  گیاری ایان کاه   چهارم دو گروه  ،او  معناداری را هم نااداتنا. نتیجاه   

 ارررششی درایط  عرین را راال ررده و ره یت محیط  عرینی رهینه  ر نزدیت دا.
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 مقدمه  
از روش های معمول در محیط های آموزشی می توان 
به روش های رقابتی، انفرادی و مشارکتی اشاره نمود. در 
یادگیری رقابتی کودکان برای رسیدن به هدف، روابط 
متقابل منفی را تجربه می کنند، چون پیروزی آن ها به 

. در حالی که در یادگیری شکست دیگران بستگی دارد
مشارکتی کودکان با تجربه رابطه متقابل مثبت به طور فعال 
به کمک هم، برای رسیدن به هدف تالش می کنند. هم 
چنین نداشتن روابط مثبت با یکدیگر از خصوصیات منفی 
یادگیری انفرادی به حساب می آید و اصوالً در این روش 

اری رابطه با دیگران کودکان برای رسیدن به هدف به برقر
نیازی ندارند. یادگیری مشارکتی در فراگیری مهارت ها، 
رشد اجتماعی، رشد عاطفی و روابط گروهی فراتر از روش 

 .[3، 2، 1]های یادگیری انفرادی و رقابتی عمل می کند 
نشان داده  یمشارکت یریادگی نهیدر زم ها پژوهش یبررس

را  یداریمعن یآوردهادست یریادگیمدل  نیاست که ا
و موجب رشد  آوردیآموزان به ارمغان مدانش یریادگی یبرا
 توانیدستاوردها م نیکه از جملة ا شود،یآنها م شرفتیو پ

 سعهاعمال و درک مطلب(، تو یبرا ی)توانایلیتحص شرفتیپ
 ای/ و یارتباط ی)مهارت های شخص نیروابط و مهارت ب

 فیتعامل با تکالمشارکت ) شیروابط با همساالن(، افزا
افراد جوان  یروان شناخت یدر سالمت شرفتی( و پیریادگی

 .[5 ،4نام برد ]را ( زشی)عزت نفس و انگ
تحقیق ها نشان داده اند که آموزش مفاهیم و موضوع 
های مختلف درسی به شیوه سنتی، دارای کارآمدی الزم 
نیست و دانش آموزان برای یادگیری عمیق مفاهیم به 
تعامل و ارتباط با یکدیگر نیاز دارند. بنابراین الزم است که 
به دانش آموزان اجازه داده شود که با یکدیگر ارتباط و 

ل داشته باشند. روش تدریس مشارکتی به افزایش تعام
انگیزه در یادگیری منجر می شود و در نتیجه، پیشرفت 

 1980. از دهه [1]تحصیلی دانش آموزان را فراهم می سازد 
به بعد، آموزش مشارکتی به عنوان رویکردی جدید و 
برجسته در آموزش مدرسه ای مطرح شده است، یکی از 

ی گسترده از این الگو، مطالعاتی دالیل مهم در طرفدار
گسترده است که در پایه های تحصیلی اول تا دوازدهم در 
مدارس مختلف و برنامه های درسی گوناگون در کشورهای 
غربی صورت گرفته اند. این تحقیق ها نشان می دهند دانش 
آموزانی که با الگوی مشارکتی تکالیف گروهی انجام می 

هایی بهتر کسب می کنند، اعتماد دهند، در آزمون ها نمره 
به نفس بیشتر دارند، مهارت های اجتماعی مثبت و قوی تر 
دارند و در درک مطالب وتسلط بر مهارت ها توانایی 
بیشتری دارند. آموزش مشارکتی از یادگیری محتوا و مهارت 

های تحصیلی فراتر می رود و به اهداف مهم اجتماعی توجه 
وجود دارد که در آموزش مشارکتی . این عقیده [6]می کند 

دو عنصر مهم وجود دارند: اول: انگیزه مشترک و دوم: کار 
نفر یا بیشتر برای کسب دو زیرا در این یادگیری مشترک. 

 گروه، منوط است سهیم اند پاداش که به کوشش و موفقیت
[7]. 

تحقیقات زیادی در مدارس ایران نیز از برتری روش 
. [2 ،1]های سنتی حمایت کردند مشارکتی نسبت به روش 

به  1392احمدی، رضازاده و امامقلی زاده گنجی در سال 
مقایسه روش مشارکتی نسبت به سنتی در پیشرفت انشای 

. نتایج نشان داد روش یادگیری [2]دانش آموزان پرداختد 
مشارکتی نسبت به روش سنتی منجر به کاهش خطا 

ارعی و سعادت زاده )پیشرفت( در دانش آموزان شد. فینی، ز
(، تاثیر مثبت روش تدریس مشارکتی با تاکید بر 1392)

جرئت آموزی )بیانی( بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
پایه اول دوره متوسطه در درس دین و زندگی را بیان 

 .[1]داشتند 
روش تمرین دوتایی یکی از بهترین و عملیاتی ترین 

دگیری مهارت شیوه های یادگیری مشارکتی در حیطه یا
های حرکتی می باشد. این روش اولین بار در حوزه 
یادگیری مهارت های حرکتی توسط شیا و همکاران 

. در این روش در موقعیت یادگیری [8]( مطرح شد 1999)
دو نوآموز با یکدیگر جفت شده و به صورت متناوب مهارت 
مورد نظر را انجام می دهند. هنگامیکه یک نوآموز در حال 

ای مهارت است، نوآموز دیگر او را مشاهده می کند و در اجر
کوشش یا کوشش های بعدی آنها نقش خود را با هم عوض 

. بدین ترتیب نیمی از کوشش های تمرینی هر [8]می کنند 
یک از نوآموزان را کوشش های بدنی و نیمی دیگر را 
کوشش های مشاهده ای تشکیل می دهد. این ترکیب 

هده ای یکی از نقاط قوت این روش تمرین بدنی و مشا
تحقیقات متعددی  2000محسوب می شود چرا که در دهه 

نشان دادند با قرار دادن کوشش هایی از تمرین مشاهده ای 
در میان کوششهای تمرین بدنی می توان به نتایج قابل 

. به عنوان مثال [12، 11، 10، 9]توجه ای دست یافتند 
( در تحقیق خود نشان 2000) 1شیا، رایت، ولف و ویتاکره

دادند ترکیب تمرین مشاهده ای و بدنی نسبت به تمرین 
بدنی محض نه تنها اثربخشی کمتری ندارد، بلکه موثرتر نیز 
هست و با این ترکیب می توان از ویژگیهای منحصر به فرد 

. نکته قابل توجه در این تحقیق [10] هر دو روش بهره برد
ای که جایگزین کوششهای دهاین بود که کوششهای مشاه

بدنی شده اند به نسبت آنها از لحاظ صرف انرژی و خطر 

                                                           
1 Shea, Wright, Wulf and Whitacre 
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مصدومیت مقرون به صرفه ترند. یک روش تمرین بهینه 
روشی است که نه تنها اثربخشی باالیی داشته باشد )یعنی 
منجر به یادگیری قابل مالحظه ای شود( بلکه کارایی باالیی 

ه از لحاظ صرف انرژی و زمان نیز داشته باشد، بدین معنی ک
 هم برای نوآموزان و هم مربی مقرون به صرفه باشد. 

مروری بر ادبیات روش تمرین دوتایی به خوبی نشان 
می دهد که تمام ویژگیهای یک شرایط آموزشی بهینه را 

. بعنوان مثال شیا و [15، 14، 13, 8]دارا می باشد
یک تکلیف  ( در تحقیقی با استفاده از1999همکارانش )

سنج ثابت کردند که استفاده از تمرین دوتایی هم تعادل
شرایط تمرین را در مقایسه با  2و هم کارایی 1اثربخشی

تمرین به صورت انفرادی باال می برد. در این تحقیق 
درصد کوششهای تمرینی خود  100نوآموزان گروه انفرادی 

را به صورت بدنی انجام می دادند، در صورتی که در گروه 
درصد بدنی  50درصد کوششها مشاهده ای و  50دوتایی 

درصد افزایش  50ط تمرین را بود. این کار عمالً کارآیی شرای
. این یافته در تحقیقات بعدی نیز مورد تأیید [8]می دهد 
 .[17، 16، 15، 14، 13]قرار گرفت

تحقیقات فوق الذکر می توانند دستاوردهای بسیار 
جالبی برای مربی ها داشته باشند. به عنوان مثال معموالً در 

ز کالس های ورزش مدارس یک مربی با تعداد زیادی ا
دانش آموزان مواجه است و هدف، یادگیری مهارت مورد 
نظر از سوی تمام دانش آموزان است. در چنین شرایطیمعلم 
یا مربی با استفاده از روش دوتایی و جفت کردن نوآموزان با 
یکدیگر در هر وهله آموزش می تواند تعداد زیادی از دانش 

زش دهد. آموزان را بدون قربانی کردن میزان یادگیری، آمو
همچنین با روش دوتایی می توان بر مشکل محدودیت 
فضای آموزشی فائق آمد چرا که الزم نیست حتماً همه در 
یک زمان به تمرین بدنی مهارت ها بپردازند، بلکه در هر 
وهله تنها نیمی از آنها تمرین بدنی کرده و نیمی دیگر با 

 . مشاهده جفت خود در تمرین مشاهده ای شرکت می کنند
( در تحقیقی مزیت های روش 1392اخیراً پروین پور )

تمرین دوتایی را نسبت به روش انفرادی در آموزش مهارت 
های شنای کرال سینه نشان داده و یک مدل عملیاتی در 
اختیار مربیانی که در طرح سباح شرکت دارند، قرار دادند 

 . در این تحقیق افراد گروه انفرادی هر چند به میزان[15]
دو برابر افراد گروه دوتایی تمرین بدنی کرده بودند، در 
آزمون  عملکرد ضعیف تری از خود نشان دادند. این 
محققین ادعا کردند روش تمرین دوتایی با توجه به مزیت 
هایی از قبیل فرصت مشاهده مدل در حال یادگیری، 

                                                           
1 Effectiveness 
2 Efficiency 

افزایش انگیزش، استفاده از بازخورد بیشتر، ایجاد تعامالت 
درک بهتر ویژگی های اصلی مهارت و خستگی کمتر  مثبت،

نسبت به روش تمرین انفرادی فضای آموزشی اثربخش تر و 
کاراتری را مهیا می نماید. لذا نتیجه گیری کردند که مربیان 
شرکت کننده در طرح سباح می توانند از روش تمرین 
دوتایی به منظور بهینه ساختن محیط آموزش استفاده 

 نمایند.
 3یبا اعتبار بوم شناخت قاتیبا توجه به کمبود تحقلذا 

تحقیق حاضر در ادامه تحقیق  یی،دوتا نیتمر طهیباال در ح
( قصد دارد روش تمرین دوتایی را این بار 1392پروین پور )

در دیگر طرح ملی وزارت آموزش و پرورش کشور یعنی 
طرح طناورز به ورطه آزمون گذاشته و در صورت برتر بودن 

به روش های سنتی به اداره مذبور جهت ابالغ به  نسبت
معلمان درگیر در این طرح معرفی نماید. به صورت 

جلسه مداخله به دو روش  8اختصاصی تر در این تحقیق اثر 
تمرین دوتایی و انفرادی در یادگیری مهارت های طناب زنی 
در یک محیط واقعی و با اعتبار بوم شناختی باال )مدرسه( 

شود. ضمناً به منظور بررسی عمیق تر اثرات  بررسی می
روش های تمرینی، عامل سن نیز در این تحقیق لحاظ شده 

سال با  10و  8است و متغیرهای مستقل در دو رده سنی 
( 2006هم مقایسه می شوند. طبق نظر گاالهو و اوزمان )

ساله در دوره حرکات تخصصی قرار داشته  10تا  7کودکان 
رای اکتساب مهارت های ترکیبی و پیچیده و آمادگی الزم ب

.  رده سنی [18]ای چون مهارت های طناب زنی را دارند 
سال به این دلیل انتخاب شد که جامعه هدف در طرح  10

طناورز، این رده سنی یعنی پایه چهارم ابتدایی بود. اما به 
منظور بررسی اثربخشی روش دوتایی در سنین پایین تر، 

سال )پایه  8های آزمایشی را در سن  تحقیق حاضر گروه
دوم ابتدایی( نیز با هم مقایسه می کند تا با باریکتر شدن 
بررسی رده های سنی، تا حدودی محدوده سنی مناسب 
استفاده از روش تمرین دوتایی در مورد این تکلیف خاص 
بدست آید. اختالف دوساله بین رده های سنی به دلیل 

 لحاظ شد. تمایز بیشتر بین دو گروه 

 های پژوهشفرضیه

فرضیه تحقیق حاضر بر اساس ادبیات تحقیقی حوزه 
روش تمرین دوتایی این است که در هر دو رده سنی روش 
تمرین دوتایی نسبت به انفرادی اثربخشی و کارایی بهتری 
دارد و منجر به یادگیری بیشتری از مهارت های طناب زنی 

 خواهد شد. 

                                                           
3 Ecological validity 
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 روش پژوهش 

نوع نیمه تجربی می باشد که در آن گروه  این تحقیق از
های تمرین دوتایی و انفرادی پس از دوره مداخله در 

 یادگیری مهارت های مورد نظر با هم مقایسه خواهند شد.
آزمودنی ها: جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دانش 
آموزان پایه دوم و چهارم دبستان )در هر پایه دو کالس( 

چهار تهران بودند. نمونه آماری  مدرسه شهید هوایی منطقه
دانش آموز دختر از این دو پایه با  73در این تحقیق شامل 

سال  89/10و کالس چهارم  60/8میانگین سنی کالس دوم 
بودند. دو معیار برای گزینش این افراد در نظر گرفته شده 
بود. معیار اول محدودیت سنی بود که بر این اساس فقط 

هارم و دوم دبستان مورد استفاده قرار دانش آموزان پایه چ
گرفتند. معیار دوم برای انتخاب آزمودنی ها، نداشتن سابقه 
تمرین قبلی در مهارت های طناب زنی بود. تمامی آزمودنی 

 ها از نظر بدنی سالم بودند.
دانش آموز در  40پس از انتخاب  شیوه انجام پژوهش:

دانش آموز در پایه دوم که مطابق  33پایه چهارم و 
معیارهای تحقیق حاضر بودند، در هر یک از پایه ها یکی از 
کالس ها به صورت تصادفی به عنوان گروه تمرین دوتایی و 
دیگری به عنوان گروه تمرین انفرادی در نظر گرفته شدند. 

نفره تمرین دوتایی و  20رم دو گروه بنابراین در پایه چها
       نفره تمرین 16تمرین انفرادی و در پایه دوم دو گروه 

نفره تمرین انفرادی تشکیل شدند. دانش  17تایی و دو
آموزان گروه های تمرین دوتایی و انفرادی در کالس های 
متفاوتی بودند لذا اطالعی از روش های مختلف آموزش که 

نظر گرفته شده بود نداشتند. دوره آموزش  برای هر کدام در
جلسه در هفته( به طول انجامید، که  2جلسه ) 8کودکان 
مهارت طناب زنی گام جاجینگ با پای راست  5در آن 

)دویدن در جا و رد کردن طناب در حالی که پای راست 
جلو قرار دارد(،گام جاجینگ با پای چپ، مهارت مکث روی 

ا و یک بار رد کردن طناب(، مهارت پا )دو بار پریدن جفت پ
پرش ساده )یک بار پریدن جفت پا و رد کردن طناب(، 
مهارت پروانه) باز و بسته کردن پاها از پهلو و رد کردن 

جلسه اول آموزش داده شد و جلسه ششم به  5طناب(، در 
مرور و بازنگری و رفع اشکال دانش آموزان در هر دو گروه 

مهارت های آموزش داده شده به  پرداخته و در جلسه هفتم
دانش آموزان به صورت یک برنامه طراحی شد که در آن، 
مهارت ها به صورت پی در پی و بدون مکث با تکرار هر 

بار مورد آموزش قرار گرفت. در جلسه هشتم نیز  5مهارت 
به تمرین و مرور برنامه طراحی شده پرداخته شد که از 

عنوان شاخصی از میزان  اجرای این برنامه در آزمون به
یادگیری افراد در مهارت های طناب زنی استفاده گردید 

دقیقه  5دقیقه بود که  45(. مدت زمان هر جلسه 1)جدول 
دقیقه به آموزش مهارت و مرور مهارت  10به گرم کردن، 

دقیقه به تمرین دانش آموزان  30های جلسات قبل و 
کارشناس ارشد  پرداخته می شد. برای دوره مداخله از یک

تربیت بدنی که به طور کامل توجیه شده بود، استفاده شد 
تا در هر دو گروه روند مشابهی را از لحاظ آموزشی به کار 
برد. روش آموزش در هر یک از این جلسات بدین شکل بود 
که ابتدا دستورالعمل های آموزشی مربوط به هر یک از 

موزان شرح مهارت های طناب زنی توسط مربی برای نوآ
داده می شد. این توضیحات شفاهی با پرسش از نوآموزان تا 
جایی ادامه پیدا می کرد که مربی مطمئن می شد همه به 
خوبی روش صحیح اجرای مهارت را از نظر تئوری درک 

دقیقه به طول می  10کرده اند. بعد از این مرحله که حدوداً 
ظر را به کوشش صحیح از تکنیک مورد ن 10انجامید مربی 

عنوان الگوی کامل برای آن ها به نمایش می گذاشت. پس 
از این مرحله هر یک از گروه ها برنامه ای متفاوت را برای 
تمرین مهارت دنبال می کردند. نوآموزان گروه دوتایی پس 
از ارائه توضیحات شفاهی و مشاهده مدل ماهر دو به دو 

ها به اجرای شده و اینگونه توجیه می شدند که یکی از آن
بدنی مهارت با طناب بپردازد و نفر دیگر با دقت اجرای یار 
خود را مالحظه کند. نوآموزان این گروه توسط مربی و به 
روش تصادفی به گروه های دوتایی تقسیم می شدند. 
همچنین فردی که بدون طناب در روبروی جفت خود قرار 

ی او با داشت، پس از پایان هر کوشش وی، با مقایسه اجرا
الگوی کامل حرکت، بازخورد اجرای او را در آن کوشش می 
داد. بدین شکل هر یک از کودکان یک مربی در روبروی 
خود داشتند که بازخورد اجرای آنها را به ایشان اعالم می 
نمود. مربی کالس در این مرحله نقشی تسهیل کننده 
داشت. بدین شکل که جفت هایی که در ارائه بازخورد 

یف عمل می کردند و تعامل کمی با هم داشتند در طول ضع
این مرحله به تعامل حداکثری از سوی مربی ترغیب می 

دقیقه تمرین جفت ها با فرمان مربی  5شدند. پس از هر 
کالس نقش خود را با هم عوض می کردند و فردی که در 
حال اجرای مهارت بود، طناب را به یار خود که در حال 

ال گیری او بود می داد و خود به مشاهده و مشاهده و اشک
اعمال بازخورد و تعامل می پرداخت و بدین ترتیب در هر 

 15دقیقه ای) 5دوره  3جلسه هر یک از افراد گروه دوتایی 
دقیقه( تمرین بدنی اجرا می نمودند. اما برنامه تمرینی گروه 
کنترل در این مرحله کامالً متفاوت بود. آن ها پس از 

ات شفاهی مربی و مالحظه اجرای صحیح مهارت توضیح
مورد نظر، همگی طناب برداشته و با اعالم مربی به صورت 
                   دسته جمعی و همزمان به اجرای بدنی مهارت
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می پرداختند. بدین ترتیب آنها با توجه به مهارت تمرینی 
بر کوشش های تمرینی گروه در آن جلسه به میزان دو برا

های دوتایی به اجرای بدنی مهارت می پرداختند. یعنی 
دقیقه به تمرین  15چنانچه هر یک از افراد گروه دوتایی 

مهارت گام جاجینگ در یک جلسه به صورت بدنی می 
دقیقه این مهارت را  30پرداختند، همتای گروه کنترل وی 

شش های تمرینی اجرا می نمود. بدین ترتیب نیمی از کو
گروه دوتایی در هر یک از تکنیک ها، بدنی و نیمی مشاهده 
ای می شد و این در حالی بود که افراد گروه جفت شده 

درصد کوشش های تمرینی خود را به صورت بدنی  100
اجرا می نمودند. همسان سازی در مراحل آموزشی به این 

ی و صورت انجام پذیرفت که مجموع زمان های تمرین بدن
مشاهده ای در گروه تمرین دوتایی برابر با کوششهای بدنی 
در گروه تمرین انفرادی بود. مربی به طور یکسان پس از هر 
چند دقیقه نکات مهم هر مهارت را مجدداً به افراد هر دو 

 8گروه اعالم می نمود. بدین ترتیب نوآموزان دو گروه طی 
به دانش  جلسه مهارت های مورد نظر را تمرین کردند.

آموزان در دو گروه تاکید می شد که به هیچ وجه در خارج 
از جلسات تمرین مهارت های طناب زنی را تمرین نکنند. 
فضا و تعداد طناب های مورد استفاده توسط دو گروه نیز 
متفاوت بود. با توجه به این که نیمی از افراد گروه دوتایی 

ز نصف فضا و بدون طناب و در حال مشاهده بودند، لذا ا
طناب استفاده شده توسط گروه کنترل استفاده می 

جلسه تمرینی، آزمودنی ها  8کردند.یک هفته پس از پایان 
به منظور شرکت در آزمون  فرا خوانده شدند و هر یک 
برنامه گفته شده به آنان را اجرا کردند. فیلم اجرای هر یک 

له یک از آزمودنی ها به منظور امتیازدهی بعدی به وسی
که قابلیت فیلم برداری به  1دوربینسونی مدل اچ ایکس

فریم بر ثانیه را دارد از زاویه روبرو گرفته  30صورت آچ دی 
شد.

 .  برنامه مداخله دو گروه تمرین دوتایی و انفرادی1جدول 
 آزمون جلسه هفتم و هشتم شش جلسه اول گروه

 تمرین دوتایی
 تمرین برنامه مهارت هاتمرین 

 به صورت انفرادی
 به صورت دوتایی به صورت دوتایی

 تمرین انفرادی
 تمرین برنامه تمرین مهارت ها

 به صورت انفرادی
 به صورت انفرادی به صورت انفرادی

اندازه گیری بر اساس امتیازدهی به  ابزار اندازه گیری:
برنامه ارائه داده شده به دانش آموزان انجام پذیرفت. این 
برنامه طناب زنی که بر اساس مهارت های آموزش داده 
شده طراحی شده بود و در دو جلسه آخر دانش آموزان به 
تمرین آن پرداخته بودند، جهت امتیازدهی مورد استفاده 

مهارت آموزش داده شده، هر  5ل که قرار گرفت. بدین شک
کوشش به طور پی در پی و متصل توسط  5کدام با تکرار 

دانش آموزان انجام می پذیرفت و برای اجرای هر کوشش 
صحیح یک امتیاز در نظر گرفته می شد. بدین ترتیب که در 

امتیاز به دست  25کوشش،  5مهارت با تکرارهای  5ازای 
در هنگام اتصال بین مهارت ها، می آمد و در ازای هر مکث 

یک خطا در نظر گرفته می شد که در نهایت تعداد خطاها از 
امتیاز کلی کاسته می گردید. بنابراین دانش آموزی که 
مهارت ها را به طور پی در پی و بدون مکث انجام می داد 

بار توالی  3امتیاز کامل دریافت می کرد و چنانچه  25
    هدبه اجرای او دا 22نمره طناب زنی وی قطع می شد 

شد. امتیازها با استفاده از مرور فیلم های اجرای نوآموزان می
با کانن  تالیجیددر آزمون که با استفاده از یک دوربین 

فیلم برداری شده بود برای هر فرد  کسلیمگاپ 16رزولوشن 
 محاسبه شد.

 

 برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم ها:شیوه تحلیل داده
استفاده شد و برای مقایسه اثرات بین دو  SPSS24افزار 

 گروه از آزمون پارامتریک تی مستقل استفاده گردید.

 یافته ها

تمرین دوتایی در هر دو رده سنی نسبت به تمرین 
انفرادی اثربخشی و کارایی بهتری دارد و منجر به یادگیری 

 بیشتری از مهارت های طناب زنی می شود. 
نمره کودکان در آزمون که یک هفته پس از پایان 
آخرین جلسه تمرین برگزار شده بود به عنوان شاخص 
 عملکرد آنها برای تحلیل بعدی در نظر گرفته شد. نتایج

در هر داده ها  بودن اسمیرنوف نرمال -آزمون کولموگروف
ا استفاده از آزمون در نتیجه ب را تایید نمود.دو رده سنی 

های دو گروه با هم مقایسه  مستقل میانگین نمره tآماری 
طناب مستقل در مقایسه میانگین نمره  tنتایج آزمون  شد.
( 2سال )جدول  8دو گروه در آزمون و در رده سنی  زنی

نشان داد عملکرد گروه تمرین دوتایی به صورت معناداری 
                   نفرادی بودبهتر از عملکرد افراد گروه تمرین ا

(032/0, P=316/1t=) سال نتایج  10. اما در رده سنی
مستقل در مقایسه میانگین نمره طناب زنی دو  tآزمون 

( نشان داد عملکرد افراد دو گروه 3گروه در آزمون  )جدول 
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.(=P=293/0t ,859/0)با هم اختالف معناداری نداشت  

 سال 8مستقل در مورد مقایسه میانگین نمره طناب زنی دو گروه در آزمون  و در رده  t. نتایج آزمون 2جدول 

 منبع تغییرات
 میانگین
Mean 

 انحراف استاندارد
S.D 

t 
 درجه آزادی

df 
P 

 26/1 25/20 گروه تمرین دوتایی
316/1 31 032/0* 

 07/2 17 گروه تمرین انفرادی

 (.>05/0pتفاوت معنی دار ) ٭

 سال 10مستقل در مورد مقایسه میانگین نمره طناب زنی دو گروه در آزمون  و در رده  t.  نتایج آزمون 3جدول 

 منبع تغییرات
 میانگین
Mean 

 انحراف استاندارد
S.D 

t 
 درجه آزادی

df 
P 

 08/6 66/21 گروه تمرین دوتایی
293/0 38 859/0 

 73/5 16/21 گروه تمرین انفرادی

 (.≥05/0Pتفاوت معنی دار ) ٭

 گیرینتیجهبحث و 
کشف روش های بهینه آموزش مهارت های طناب زنی 
به عنوان ورزشی پایه، مفید، کاربردی، مدرن، علمی، و قابل 
اجرا در جهت دستیابی به اهداف تربیت بدنی از اهمیت ویژه 

یکی از روش های ای برخوردار است. روش تمرین دوتایی 
نوین آموزش مهارت های حرکتی است که با بهره بردن از 
شیوه های یادگیری مشاهده ای و مشارکتی، به نظر می 
رسد ویژگی های یک محیط بهینه آموزشی را داشته باشد. 
هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه روش تمرین دوتایی و 

رده سنی انفرادی در یادگیری مهارت های طناب زنی در دو 
 8سال بود. نتایج آزمون  نشان داد در رده سنی  10و  8

سال گروهی که به روش دوتایی تمرین کرده بودند عملکرد 
سال  10بهتری را از خود نشان دادند، اما در رده سنی 

عملکرد دو گروه در این آزمون با هم تفاوت معناداری 
 نداشت.

مرین همانطور که نتایج تحقیق نشان می دهد روش ت
سال یعنی کودکان مقطع دوم  8دوتایی در رده سنی 

ابتدایی منجر به یادگیری بیشتری نسبت به روش تمرین 
انفرادی شد. این در حالی بود که کودکان گروه تمرین 
انفرادی به میزان دو برابر کودکان گروه تمرین دوتایی به 
صورت بدنی به تمرین مهارت های طناب زنی پرداخته 

ا این وجود پس از یک هفته بی تمرینی گروهی که بودند. ب
تمرین بدنی کمتری کرده بود نتیجه بهتری کسب کرد. این 

( و شیا 1392نتیجه همراستا با نتایج تحقیقات پروین پور )
. در این تحقیقات نیز گروه [15 ،8]( بود 1999و همکاران )

های تمرین دوتایی علی رغم تمرین بدنی کمتر، در آزمون 
بت به همتایان گروه انفرادی عملکرد بهتری از خود به نس

 نمایش گذاشتند. 

 

سال یعنی کودکان مقطع چهارم  10اما در رده سنی 
ابتدایی هر چند میانگین عملکرد افراد گروه دوتایی باالتر از 
همتایان گروه انفرادی می باشد، لکن اختالف به وجود آمده 

ا استناد به این آزمون معنادار نیست و یادگیری دو گروه ب
یکسان می باشد. هر چند دو گروه در این رده سنی 
اختالفی در یادگیری مهارت های طناب زنی نداشتند اما با 
توجه با کارایی باالتر روش تمرین دوتایی همچنان این نتایج 
نیز حاکی از برتری این روش نسبت به روش انفرادی می 

ی باید دو بعد اثربخشی باشد. هنگام مقایسه دو روش تمرین
. اثربخشی مسائل مربوط به [8]و کارایی را مد نظر قرار داد 

میزان یادگیری است که از روش تمرینی مورد نظر حاصل 
می شود، حال آنکه کارایی با مقرون به صرفه بودن و بازده 
مرتبط است که در این تحقیق گروه تمرین دوتایی از نصف 

کرده بودند. دو روش تمرین دوتایی انرژی و امکانات استفاده 
سال تحقیق حاضر اثربخشی  10و انفرادی در رده سنی 

یکسانی را حاصل دادند اما با توجه به این که کارایی روش 
تمرین دوتایی نسبت به روش انفرادی بیشتر است، لذا می 
توان گفت ارجحیت بیشتری نیز نسبت به روش تمرین 

یت دیگر در خصوص این یافته انفرادی دارد. نکته حائز اهم
این است که شاید عدم اختالف دو گروه در آزمون به دلیل 
قدرت کم این آزمون در تمیز دادن اثربخشی دو روش باشد 
و چانچه آزمونی قوی تری چون آزمون انتقال برای تحقیق 
حاضر در نظر گرفته می شد، اختالف دو گروه مشخص تر 

ین اتفاق در تحقیق شیا و شده و به معناداری می رسید. ا
. در این تحقیق هر چند دو [10]( رخ داد 2000همکاران )

گروه در آزمون یادداری اختالف معناداری با هم نداشتند، 
در آزمون انتقال گروه ترکیب تمرین بدنی و مشاهده ای 
عملکرد بهتری از خود نشان داده و محققین به این جمع 

دنی و مشاهده ای فرصت بندی رسیدند که ترکیب تمرین ب
منحصر به فردی در اختیار نوآموز قرار می دهد که از طریق 
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هر یک از آنها به تنهایی یعنی تمرین مشاهده ای محض و 
 تمرین بدنی محض حاصل نمی شود. 

بنابراین به طور کلی نتایج تحقیق همراستا با تحقیق 
( نشان داد تمرین به روش دوتایی 1392اخیر پروین پور )

. اما چه [15]نسبت به روش انفرادی بهینه تر می باشد 
دالیلی احتماالً موجبات این برتری را رقم زده اند. مشاهده 
 مدل در حال یادگیری احتماالً یکی از دالیل مهم برتری

روش تمرین دوتایی می باشد. هر چند گروه تمرین دوتایی 
درصد کوشش بدنی کمتر نسبت به گروه تمرین انفرادی  50

  داشت، اما در عوض به جای تمرین بدنی از تمرین 
برد، در حالی که این فرصت برای گروه ای بهره میمشاهده

تمرین انفرادی مهیا نبود. نوآموزان گروه تمرین دوتایی در 
های مورد نظر، های تمرینی خود از مهارتنیمی از کوشش

کردند، به نحوی که اجرای یار خود را به دقت مشاهده می
بتوانند پس از پایان کوشش بدنی وی، بازخورد اجرایش را 

های به او بدهند. مشاهده مدل در حال یادگیری منفعت
 های جدید دارد، چرا که به نظرزیادی برای اکتساب مهارت

های رسد در این شرایط مشاهده گر در همان فرآیندمی
کند. این امر شناختی که مدل با آن مواجه است شرکت می

شود آنها در طول این فرآیند مرجع تصحیحی را موجب می
توسعه دهند که در هنگام اجرای تکلیف از سوی خودشان 

( ادعا کرد در هنگام 1986مورد استفاده قرار گیرد. آدامز )
شاهده مدل در حال یادگیری مشاهده گر فرصت این را م

دارد تا پیشرفت مدل را مشاهده کند و در نتیجه یادگیری از 
. [19]پذیرد طریق فرآیند آزمایش و خطا صورت می

( پیشنهاد کردند که مشاهده 1990همچنین لی و وایت )
کننده یک مدل در حال یادگیری ممکن است از طریق 

های تشخیص خطا و حل در فعالیت همراه شدن با مدل
مسأله که در یادگیری حرکتی فرآیندهایی اصلی هستند، از 

 . [20]این مشاهده سود ببرند 
یکی دیگر از دالیل احتمالی برتری روش تمرین دوتایی 
نسبت به انفرادی، انگیزش باالتر آنها در نتیجه شرکت در 

یی از رسد روش تمرین دوتاروش دوتایی است. به نظر می
چند طریق موجب افزایش انگیزش نوآموزان شود، اول اینکه 

رسد تمرین به روش دوتایی موجب افزایش به نظر می
انگیزش نوآموزان در نتیجه اضافه شدن فاکتور رقابت به 

شود. بدین ترتیب که ممکن است رقابتی موقعیت تمرین می
ا گزینی آنهگیرد منجر به هدفکه بین دو نوآموز شکل می

در سطحی کمی باالتر از سطح خود شود. در ادبیات حوزه 
های اختصاصی و گزینی نشان داده شده است که هدفهدف

کوتاه مدت )به عنوان مثال جلو زدن از یار خود در روش 
تمرینی دوتایی( منجر به عملکرد و یادگیری بیشتری از 

. دوم اینکه به [23، 22، 21]شود های حرکتی میمهارت
یابد. رسد انگیزش با احساس دیده شدن افزایش میمینظر 

در واقع نه تنها مدل در حال یادگیری منفعت هایی را برای 
کند به همراه دارد، بلکه خود کسی که او را مشاهده می

داند در حال مشاهده شدن مدل نیز با توجه به اینکه می
 کند.است، انگیزه بیشتری برای تالش در یادگیری پیدا می

سوم اینکه تحقیقات اخیر نشان داده اند که درگیر کردن 
نوآموزان در فرآیند یادگیری، خود موجب افزایش انگیزش 

. نوآموزان گروه تمرین [24]گردد آنها در ادامه فعالیت می
دوتایی با تشویق به تعامل حداکثری با یکدیگر و پیدا کردن 

و این امر شدند های هم در فرآیند یادگیری درگیر میضعف
برد. در روش تمرین دوتایی نوآموزان انگیزش آنها را باال می

شدند به کمک هم برای سیدن به هدفی مشترک تشویق می
های طناب زنی تالش کنند. در این یعنی یادگیری مهارت

روش افراد برای رسیدن به این هدف مشترک با هم تالش 
ل کنند. در تمام مراحکرده و احساس مسئولیت می

یادگیری همه آنها نقشی فعال دارند و برای دستیابی به 
هدفی مشخص با برنامه ریزی مناسب با هم تشریک مساعی 

 کنند. می
رسد نقش مهمی عامل احتمالی دیگری که به نظر می

در برتری گروه تمرین دوتایی نسبت به انفرادی داشت، 
بازخورد است. نوآموزان گروه دوتایی که در نقش مربی 

شدند پس از هر کوشش بازخورد اجرای ودند، تشویق میب
یار خود را به او بدهند. بنابراین اجرا کنندگان در گروه 
تمرین دوتایی پس از هر کوشش بازخورد اجرای خود را 

کردند. در ادبیات تحقیقی حوزه ( دریافت میKP)ازنوع 
بازخورد آمده است که هنگام یادگیری تکالیف پیچیده، هر 
چه بازخورد بیشتر باشد در نتیجه یادگیری نیز بیشتر 

. این مسأله مخصوصاً در مورد کودکان که [25]خواهد بود 
نسبت به بزرگساالن هم در محدوده توجه و هم ظرفیت 

ری دارند، بارزتر است پردازش اطالعات محدودیت بیشت
رسد نوآموزان گروه روش تمرین . لذا به نظر می[27 ،26]

دوتایی با دریافت بازخورد پس از هر کوشش هم از بار 
 اطالعاتی و هم انگیزشی آن بهره الزم را برده اند. 

ها راهبردهای مختلف را در همچنین ممکن است دوتایی
گذاشتند می راستای حل مسأله حرکتی با هم به اشتراک

های حل که این امر منجر به درگیری بیشتر آنها در فرآیند
. اخیراً تحقیقات در حوزه یادگیری [8]شده است مسأله می

-حرکتی نشان داده اند درگیری بیشتر نوآموزان در فرآیند

های مختلف چون های حل مسأله با استفاده از روش
منجر به  [29]ای و افزایش تداخل زمینه [28]خودکنترلی 

یادگیری بیشتری در تکلیف مورد نظر خواهد شد، که 
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تر اطالعات مربوط احتماالً دلیل اصلی آن پردازش عمیق 
. تشویق نوآموزان به تعامل [31 ،30]توسط نوآموزان است 

توان حداکثری پس از هر کوشش در مورد اینکه چگونه می
تالش  های اجرا فائق آمد احتماالً موجب افزایشبر ضعف

های پردازشی خواهد شد شناختی آنها و شرکت در فعالیت
ها وجود که در روش تمرین انفرادی امکان این فعالیت

نخواهد داشت. بر اساس ادبیات تحقیقی روشن شده است 
که یکی از فاکتورهای مهم در یادگیری حرکتی تالش 

 . [20]باشد شناختی می
یک عامل توان به عنوان در نهایت خستگی را می

گرفت. با توجه به محدودکننده برای یادگیری و اجرا در نظر
درصد تمرین بدنی  50اینکه افراد گروه تمرین انفرادی 

بیشتری نسبت به افراد گروه تمرین دوتایی داشتند، به 
همین نسبت نیز احتماالً با خستگی بیشتری در طول 

ی تمرین مواجه بودند. در ادبیات تحقیقی حوزه یادگیر
دانند که حرکتی، خستگی را به عنوان یکی از عواملی می

ممکن است عملکرد و یادگیری را در جهت منفی متأثر 
های مداوم کند. مخصوصاً اگر مهارت مورد نظر از نوع مهارت

های مداوم، مهارت هایی هستند که ابتدا . مهارت[32]باشد 
هنگین و انتهای مشخصی ندارند و دارای ماهیتی تکراری و آ

های توان جزء مهارتهای طناب زنی را میهستند. مهارت
مداوم به حساب آورد که خستگی در آن نقش مهمی دارد، 

-مخصوصاً چنانچه فرد در مراحل اولیه یادگیری این مهارت

توان برتری گروه تمرین دوتایی نسبت ها باشد. در نتیجه می
این گروه به انفرادی را تا حدودی به خستگی کمتر افراد 

 نسبت داد. 
ای بین نتایج تحقیق حاضر و چنانچه بخواهیم مقایسه

توان تحقیقات حوزه تمرینات دوتایی داشته باشیم، می
چنین اظهار داشت که نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات شیا 

(، گرانادوس و 2001(، ولف و همکاران )1999و همکاران )
( و پروین پور 1389(، پروین پور و همکاران )2007ولف )

. اما در تحقیق  [17 ،15، 14، 13, 8]( همراستا بود 1392)
( انجام گرفته است 2010اخیری که توسط کروک و بی یر )

در شرایطی خاص نشان داده شده است که تمرین به  [33]
باشد، که صورت انفرادی بهتر از تمرین به صورت دوتایی می

بحث دلیل این طبق اظهارات خود این محققان در قسمت 
امر نوع تکلیف انتخاب شده )تکلیفی با سهم زیادی از دانش 

( در این تحقیق بوده است و در نتیجه یکی از 1بیانی
بایست در استفاده از فاکتورهای مهم که طبق نظر آنها می

روش دوتایی مدنظر گرفته شود، نوع تکلیف مورد استفاده 
تایی روشی است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد روش دو

                                                           
1 Declaritive knowledge 

 باشد.های طناب زنی میبسیار مناسب برای آموزش مهارت
یکی از محدودیت های پژوهش حاضر شرکت کننده 
های تحقیق بود که در دو پایه دوم و چهارم انتخاب شده 
بودند. این محدودیت با توجه به در دسترس بودن در نظر 
گرفته شد و پیشنهاد می شود با توجه به به دست آمدن 

ایج متفاوت تحقیق حاضر در دو رده مورد بررسی، در پایه نت
های دیگر نیز اثربخشی روش تمرین دوتایی مورد بررسی 
قرار گیرد. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد، می 
توان با استفاده از روش تمرینی دوتایی کارآیی و اثربخشی 
 شرایط تمرین را باال برد و به یک محیط تمرینی بهینه

نزدیک شد. روش تمرینی دوتایی می تواند توسط معلمان 
تربیت بدنی در مدارس و یا مربی هایی که با تعداد زیادی از 
نوآموزان و با امکاناتی محدود سر و کار دارند، مورد استفاده 
قرار گیرد و جایگزین روش های سنتی آموزشی مخصوصاً 

 دد.در رشته های خستگی آوری چون شنا و طناب زنی گر
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