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 چکیده
هارت فورهند همتاسازي سطح مهارت در تمرین تعاملی دوتایی مشارکتی بر یادگیري م ریتأثی بررس با هدف حاضر پژوهش

نمونۀ در دسترس از  صورتبهسال)،  16-14دختر ( 24تجربی بود. در یک روش نیمه نوجوان دختران زتنیس روي می
هر دو گروه به دند. شماهر تقسیم  -ديمبتدي و مبت -ي دخترانۀ شهر نهاوند انتخاب و به دو گروه مبتديهارستانیدب

دادند، که هر  اهر) انجامم -يمبتد ،يمبتد -ي(مبتد خود به مربوط یمهارترا با آرایش  دونفرهجلسه تمرینات  5مدت 
 فورهند ۀضرب قتدآزمون  از استفادهبود. با  هاستي بین اقهیدق 1ي با زمان استراحت اقهیدق 3ست  20جلسه شامل 

 هادادهررسی توزیع طبیعی ب، یادداري و انتقال سنجیده شد. براي آزمونپس، آزمونشیپدر مراحل اجرا  ،زیم يرو سیتن
کار به  هادادهتعقیبی مناسببراي تحلیل  آزمونیلک استفاده شد. سپس آزمون آنالیز واریانس مرکب و و-از آزمون شاپیرو

ي در یادگیري مهارت فورهند تنیس داراعنمماهر پیشرفت  -بتدي و مبتديم -رفت. نتایج نشان داد هر دو گروه مبتدي
حل اکتساب، یادداري و انتقال نسبت به گروه ماهر در مرا -مبتدي گروه نیهمچن) . p > 5/0(روي میز نشان دادند 

دگیري ماهر براي یا-که ترتیب مبتدي دهدیمي فعلی نشان هاافته). یp > 5/0( مبتدي عملکرد بهتري داشت -مبتدي
ي هاو راهبرد هاچالشبهتر بود، زیرا آنها از مشاهدة مدل بهینه و سایر  دونفرهمهارت تنیس روي میز در حین آموزش 

 .برندیممرتبط در طول تمرین سود 
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 تمرینات دونفره، تنیس روي میز، همتاسازي سطح مهارت، یادگیري.
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 مقدمه
اند که آن درصددگیرند، اغلب یمو تحقیقاتی که در حوزة یادگیري و اکتساب مهارت انجام  هاپژوهش

یی (مثل کاراتوانند ضمن اثربخشی، تأثیرات خود را در یمها و رویکردهاي آموزشی یوهشکدام  بفهمند

هاي تمرینی جدیدي که اساساً با توجه به یوهشزمان، هزینه، تجهیزات و سایر منابع) هم نشان دهند. از 

وولف و  ). شیا1( است 1یی تمرین مورد توجه قرار گرفته است، تمرین دوتاییکاراافزایش در میزان 

) مطرح کردند 1992( 3رگیانو  شبلیسکه کارهايرا با الهام از  دوتایی تمرینی) پروتکل 1999( 2یتاکرهو

انجام  دوتاییصورت را به ویدئویی هاييباز های) آزمودن1992( رگیانو  شبلیسکه یق). در تحق1،2(

براي ؛ گرفتی) را بر عهده م4ییدژفضا ي(باز پیچیده تکلیفاز آن  نیمیکه هر نفر  ترتیب این؛ به دادندیم

انجام  انفراديصورت کار را به اینبود که  گروهی؛ در مقابل استیک جوي یا کلیدکنترل صفحه  مثال

یی آن از تمرین انفرادي کاراهرچند در آن تحقیق تمرین دوتایی به یادگیري بیشتري منجر نشد،  .دادیم

کردند که طبیعتاً این یمهمزمان در یک بازة زمانی تمرین  صورتبه دونفرهعبارت دیگر، بیشتر بود. به

و همکاران  5آرتوربود و نیازمند زمان آموزش بیشتري هم بودند. در تحقیق  دو برابرزمان در تمرین انفرادي 

ي تمرین انفرادي هاگروهتمرینی در یبهفته  8یک تکلیف پس از  6) نشان داده شد که اکتساب مجدد3(

و دوتایی به هم شباهت داشت. در اینجا هم هرچند تمرین دوتایی اثربخشی بیشتري نداشت، نسبت به 

)، 4ي مختلف مانند سرعت (هامهارتیی بیشتري داشت. در ادامه تحقیقات زیادي در کاراتمرین انفرادي 

) و 10)، بسکتبال و هندبال (9 ،8)، گلف (6،7سازي (یهشبي مبتنی بر هامهارت)، 5گردي (یپدقت 

ي هامهارت) اثربخشی این تمرینات را در گسترة وسیعی از 13) و شنا (12ی (زنطناب)، 11تکلیف تعادلی (

برخی تحقیقات اثربخشی این نوع تمرینات را در مقایسه با  کهیدرحال؛ انددادهی نشان رورزشیغورزشی و 

 ).17-14تمرینات انفرادي نشان ندادند (

است. این شکل  8و تمرین همزمان دوتایی 7هاي تمرین دوتایی، تمرین چرخشی دوتایییوهشاز جمله 

افتد؛ یمجایی و تناوب اتفاق ي جابهامشاهدهي است که در آن بین تمرین جسمانی و اگونهبهاز تمرین 

                                                           
1. Dyad Practice 
2. Shea, Wulf, & Whltacre 
3. Shebilske, & Regian 
4 . Space Fortress 
5. Arthur  
6 . Reacqusition 
7 . Dyadic Turn-taking Practice 
8 . Dyadicconcurrent Practice 
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ن فواصل فراگیران ). در ای18شود (یمي پیچیده توصیه هامهارتکوششی که در تمرین همان فواصل بین

هاي پردازشی را در پی یتفعالتوانند شریک تمرینی خود را نگاه کنند و تصور بر این است که این کار یم

دارد که بر اکتساب و یادداري تأثیرگذار است. هرچند در نگاه سطحی، برتري این تمرینات را به مجال 

تر از این مسائل باشد. احتماالً ماهیت تعاملی رسد چیزي فرایمنظر دهند، بهیمتمرین و مشاهده نسبت 

راي مثال، تمرین جسمانی بي عامل این برتري باشد. امشاهدهو پویاي چرخش بین تمرین جسمانی و 

جایی افراد در کند، و جابهیمکه فرد دیگر مشاهده یدرحالمسدود تکلیف تعادلی در نیمۀ اول تمرین، 

). با وجود این تحقیق روي تمرینات 1گاه چنین سودمندي را در پی نخواهد داشت (یچهنیمۀ دوم تمرین، 

). در علوم 11است ( شدهدوتایی چرخشی بسیار محدود بوده و تنها از یادگیري یک مهارت استفاده 

ی ). یادگیري اجتماعی، نوع19شوند (یمتمایز قائل  2و یادگیري اجتماعی 1رفتاري، بین یادگیري انفرادي

یادگیري است که با مشاهده، یا تعامل با دیگري (یا حاصل عملکرد دیگري) تسهیل و فرایندهاي متعددي 

، یادگیري 4با اتکا به دیدگاه ویگوتسکی 3گرایی اجتماعی ). پیروان نظریۀ سازنده20شود (یمرا شامل 

ی در توسعه و رشد فرد را مطرح کردند و اذعان داشتند بزرگساالن یا همتایان نقش بسزای 5مشارکتی

 6اي است. جانسونشدهي درس روش آموزشی کامالً شناختههاکالسدارند. امروزه یادگیري مشارکتی در 

. همبستگی درونی 1شود: یممؤلفۀ ضروري در یادگیري مشارکتی حادث  5) معتقدند 21و جانسون (

فردي ي بینهامهارت. 4ه به چهره، . تعامل چهر3. پاسخگویی فردي، 2مثبت (پیوند بین اعضاي گروه)، 

شود یم)، موقعیتی همکارانه و مشارکتی محسوب 22( 7ي گروهی. از منظر داچهاپردازش. 5و گروهی و 

داري با کسب هدف از سوي فرد دیگر امعنآوردن هدف توسط یک نفر همبستگی مثبت و  دستبهکه 

هایی در مورد چگونگی و زمان عمل بینییشپفردي در شرایط واقعی اساساً به داشته باشد. تعامالت بین

) و 23( استها براساس مشاهدة رفتار در حال اجراي شریک تمرینی بینییشپشریک تمرینی دارد. این 

). در 24سازي اعمال حمایت شود (یهشباي در یانهآهپیشانی تواند با فراخوانی شبکۀ حسی حرکتی و یم

). در تحقیق 25کنیم (یمبر اعمالی که باید اجرا کنیم، عمل شریک خود را نیز بازنمایی این روش عالوه

                                                           
1. individual learning 
2. Social learning 
3. social-Constructionism theory 
4 . Vygotsky 
5 . Cooperative learning 
6 . Johnson 
7 . Deutsch 
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تمایل دارند کینماتیک اعمال دیگران را  کنندگانشرکت) نشان داده شد که 26( 1فوربس و هامیلتون

قتی این تقلید به ضرر کارامدي و اثربخشی اعمال خودشان باشد. تحقیقات نشان تقلید کنند، حتی و

توانند اعمال شرکاي خود را در طول تعامالت یمها یآزمودنکه اعمال جفتی و مشترك وقتی  اندداده

 ).27یابند (یمحرکتی همکارانه و مشارکتی ادراك کنند، بهبود 

 گرمشاهدهي، توجه به سطح مهارت مدل و فرد امشاهدهگیري سازي یادینهبهاز مسائل مورد توجه در 

و مدل مشابهت وجود  گرمشاهدهاست. در مجموع نشان داده شده است که هرچه بین میزان مهارت فرد 

بار عبارت دیگر، سطح مهارت مدل بر ). به28داشته باشد، امکان انتقال و یادگیري بهینه بیشتر است (

نقص است، به فردي یبتأثیر دارد. در مدل ماهر، هرچند فرد شاهد الگوي حرکتی  گرمشاهدهی فرد شناخت

خواهد مقدمات و مراحل شناختی یادگیري را سپري کند و به شناسایی یماست و  مسئلهکه درگیر حل 

) 32و همکاران ( 3) و کاگر31،30و همکاران ( 2). اخیراً میرالس29کند (ینمو اصالح خطا برسد، کمکی 

عبارت دیگر، آنها . بهاندپرداختهي تمرینی و تمرینات دوتایی هازوجدر  کنندگانشرکتسطح مهارت به 

 همتاسازيشباهت و  دیگر بیانبه دنبال این موضوع بودند که آیا سطح مهارت، در تحقیقات خود به

. نتایج تحقیقات میرالس و همکاران باشد تأثیرگذار دخیلعملکرد افراد  یادگیريبر اجرا و  تواندیم 4مهارتی

) در تکالیف دسترسی و استواري نشان داد در تمرینات دوتایی که یک نفر ماهر و یک نفر مبتدي 31(

یري مهارت پذانتقالحضور داشتند، اجراي تکلیف بهتر از زمانی بود که طرفین مبتدي باشند. اما میزان 

عبارت دیگر، یی که طرفین مبتدي بودند، بیشتر بود، بههازوجشده به اجراي انفرادي مهارت در اکتساب

 ۀو اساس رشت ). پایه31کردند، میزان انتقال بیشتر بود (یموقتی افراد با سطوح مهارتی مشابهی تمرین 

شکل  یدرستمهارت به هنگامی دیگر،عبارت . بههاستییدوتا صحیحبر عملکرد  میز روي تنیس ورزشی

د. شوعمل کنند که مهارت موردنظر منعقد  ياگونهقالب مشارکت سازنده بتوانند به در طرفینکه  گیردیم

امکان  ،دچار خطا شود طرفیناز  یکیمثل فورهند  تکراريمهارت  یک متوالی يهاهر گاه در پاسخ

 دو نفر دچار چالش خواهد شد. برايمهارت  یادگیريو  توالی یريگشکل

دوتایی نیاز به انجام تحقیق در خصوص بررسی سطوح  تمریناته در مورد گرفتانجام تحقیقات با وجود

ي ورزشی همچنان هامهارتمهارتی افراد درگیر در تمرینات دوتایی و تأثیر آن بر اکتساب و یادگیري 

                                                           
1 . Forbes & Hamilton 
2 . Mireles  
3 . Kager 
4 . Skill matching 
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یی کاراخصوص شود. چالش تحقیق حاضر آن است، حال که تحقیقات متعدد اثربخشی و بهیماحساس 

ویژه در دهند و معتقدند که این شیوة تمرینی به یادگیري و انتقال بهتر بهیمنشان  تمرینات دوتایی را

ي آن بر کارایی هامؤلفهتوان با تغییر در یمشوند که به هماهنگی نیاز دارند، چگونه یمیی هامهارت

 ی با آرایشي دوتایهاگروهگونه تمرینات افزود. در این پژوهش با تأکید بر بررسی آرایش مهارتی، ینا

تا تأثیر آرایش مهارتی بر یادگیري افراد مبتدي  شدند یدمانماهر چ – يو مبتد يمبتد -يمبتد یبیترک

از  ،)32است (مورد تحقیق و پژوهش واقع شود. با توجه به اینکه یکی از اجزاي تمرین دوتایی مشاهده 

رفتار  يالگو شدهياطالعات کدگذار ینا یندهو در آ گیردیرفتار شکل م یکل ینمشاهده، قوان یقطر

انجام  یدبا يکه چه کار یاموزندب ي،مدل قبل از انجام هر کار یک ةافراد با مشاهد یلدل ینبه هم .شوندیم

مربوط به  ادبیاتدر  .)32کنند ( ییجواز لحاظ زمان و تالش صرفه سازدیافراد را قادر م یجهدهند. در نت

 بخشدرا توسعه  صحیححرکت  بازنمایی تواندیمدل ماهر م ةمشاهد استشده  یدتأک يامشاهده یادگیري

  ).33کمک کند ( مجریان خطايو اصالح  شناساییبه  تواندیم مبتديفرد  یا فراگیر ةو مشاهد

مثال،  راي. بگیرندیقرار م یو شناخت یحرکت يهاها افراد همزمان در معرض چالشورزش یاريبس در

ر یسمو  ردهف متمرکز کیت بدن حریورزشکار مجبور است توجه خود را به وضعس، یتن ۀدر طول مسابق

وپ بازگشت ت يح برایت صحیدر همان زمان به موقع ند وک شدن را دنبال کیحرکت توپ در حال نزد

افراد  شد که یدهپژوهش د یاتدر ادب ینهمچن .است بیشتر شناختیمستلزم تالش  شرایط ایندر  ؛بدود

در  یکسانی هايراهبرددارند و از نگه یینیخود را در سطح پا یدارند سطح تالش شناخت یلتما يمبتد

و تالش دهند میاز خود نشان  بیشتريافراد ماهر انعطاف  کهی؛ درحالکنندیخود استفاده م ینتمر

 کنندیم سعیود خ تمریناتافراد ماهر در  دیگر،عبارت . به)32( زنندیخود رقم م براي بیشتري شناختی

در پروتکل  رسدینظر مکنند، به ایجاد شناختیاز نظر  بیشتري يهابا زدن ضربات به اهداف مختلف چالش

کند  جادیا يفرد مبتد يبرا یشتريب یو شناخت حرکتیفرد ماهر چالش  ةو مشاهد تمرین دوتایی، تمرین

ضر بررسی هدف پژوهش حا تمرینات، این يامشاهده ماهیتبا توجه به  .منجر شود يبهتر یادگیريو به 

 است. روي تنیسمهارت فورهند  یادگیريبر  مشارکتی دوتایی تمریناتدر  مهارتی آرایش یرتأث
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 پژوهش یشناسروش

وتایی دتمرین  پژوهش دو گروه آزمایشیبا طرح ، تجربینیمه از نوعحاضر  روش و طرح پژوهش: پژوهش

 .ت کاربردي استاز نوع تحقیقا آن نتایج علمی و استفاده از ارائه دلیلنتیجه به نظرتحقیق از بود. این 

  افزارنرمز ابا استفاده  هاشیآزمااز  کدام هري پژوهش: در ابتدا حجم نمونه براي هایآزمودن 

G*Power 3.1  ،25/0) اندازة اثر متوسط (2018براساس تحقیقات پیشین (کارلینسکی و هودجز=fبراي ( 

و توان  05/0ي با سطح آلفاي ریگاندازهمرحله  4گروه و  2 ی شاملگروهدرون -یگروهنیب مرکب طرح

دخترانۀ  از مدارسدختر مقطع متوسطۀ اول  24 بنابراین تعدادنفر برآورد شد.  24تعداد  80/0آزمون 

مبتدي  -يمبتدتصادفی در دو گروه  طوربهشدند و  در دسترس انتخاب صورتبهشهرستان نهاوند 

بازیکن ماهر تنیس روي  12رفتند. همچنین گسال) قرار 0/15±83/16ماهر ( -) و مبتدي65/66±0/14(

به هیأت تنیس  کنندهمراجعهسال سابقۀ فعالیت در این رشته را داشتند، از بین بازیکنان  3میز که حداقل 

 -روه مبتدينات گدر تمری صرفاًدر دسترس انتخاب شدند و نمونۀ  صورتبهروي میز شهرستان نهاوند 

شامل  قیورود به تحق يهامالكعمل نیامد. ارزیابی حرکتی از آنها به گونهچیهماهر شرکت کردند و 

بودن (خودگزارشی)،  دستراستتنیس روي میز،  ژهیوبهي راکتی هاورزشنداشتن سابقۀ تمرینی در 

عدم تکمیل ي خروج نیز شامل هامالكسال بود.  16 -14داشتن دید طبیعی (خودگزارشی) و دامنۀ سنی 

 جلسات تمرینی و ارزیابی بود.

هاي فردي که شامل یاز پرسشنامۀ ویژگ کنندگانشرکتابزار و تکلیف: براي گردآوري اطالعات اولیۀ 

از فرم  .شد استفاده بود، التیتحص زانیمی و قبل یورزش ۀسابق ،يماریبسؤاالتی مانند سن، وزن، سابقۀ 

 تحقیق نیدر ا يهمکار يبرا شاننوالدی وکنندگان از شرکت یکتب ةگرفتن اجاز منظورنیز به نامهتیرضا

بت امتیازات درج ثطی مراحل ارزیابی بر برگۀ  کنندگانشرکت. اطالعات مربوط به عملکرد استفاده شد

وامل ع سنجی شدند و کلیۀدلیل شرایط کرونا، وسایل کامل ضدعفونی شده، و تمامی افراد تببهشد. 

 اجرایی پژوهش از دستکش و ماسک در طول پژوهش استفاده کردند.

، متریسانت 274استاندارد با طول  زیکه در م بود، زیم يروسیفورهند تن ۀضرب قیتحق نیا فیتکل

). 1 (شکل گرفتانجام  متریسانت 25/15و ارتفاع تور  متریسانت 76، ارتفاع متریسانت 5/152عرض 

 که) RoBoT –PonG  )Table TENNIS RoBoTانداز (ساخت تایوان)از یک توپ هاآزمونهمچنین براي 

و  آزمونپس، آزمونشیپ، استفاده شد. در مرحلۀ کردیمپرتاب  درجه 30 یۀرا با زاو سیتن يهاتوپ

 انتقال ۀمرحل درتنظیم شده بود، و  بر ساعتکیلومتر  45 در حدودو  3یادداري سرعت توپ روي درجۀ 
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 .بود کسانی هایها و آزمودنتمام کوشش يذکر است سرعت پرتاب برا شایانشد.  میتنظ 4 ۀدرج يور

 اسیمق زیم يرو سیتنفورهند  ۀدقت ضرب زمونبا استفاده از آ زیم يرو سیمهارت فورهند تن يدقت اجرا

 .)34( شدها) محاسبه کوشش جمع(ی ارزشپنج

 
 روي میز. آزمون دقت ضربۀ فورهند تنیس 1 شکل

 
پس از هماهنگی با ادارة آموزش و پرورش شهرستان نهاوند و اعالم فراخوان براي  روش اجراي پژوهش:

ي پژوهش، در هاگروهدر  هایآزمودني تصادفی بندمیتقسشرکت در پژوهش در مدارس این شهرستان و 

ابتداي پژوهش رضایت کتبی آنها و والدینشان براي شرکت در پژوهش گرفته شد و به آنها اطمینان داده 

ضرري براي آنها ندارد و آنها مختارند هر زمان که  گونهچیه هایابیارزي تمرینی و هاروششد تمامی 

  IR.RAZI.REC.1399.020ش با شناسۀ ي کنند. همچنین کد اخالق این پژوهریگکنارهخواستند، از پژوهش 

آشنایی با مهارت تنیس روي  گونهچیهکنند از قبل  دییتأکه  شدیافراد سؤال ماز  طورنیهمدریافت شد. 

، چراکه شرط ورود به تمرینات نداشتن آگاهی قبلی نسبت به این نوع مهارت بود و اگر اندنداشتهمیز 

 طورنیهم. شدیمکه نسبت به مهارت آگاهی دارد، از دایرة افراد آزمودنی خارج  کردیمفردي اعالم 

ي افراد با تعداد خیلی پایین و بندگروهدلیل شرایط بیماري کرونا تمامی تمهیدات بهداشتی و به

ده به مدت  هایآزمودنبندي آنها در نظر گرفته شد. پیش از انجام هر گونه ارزیابی و تمرین تمامی سانس

دقیقه با تمرینات کششی ایستا  5عمل گرم کردن و در پایان نیز  ایکشش پوزیربیشینه و  صورتبهدقیقه 

ي عضالنی به حداقل برسد. مجري پیش از شروع اجراي هابیآسعمل سرد کردن را انجام دادند تا خطر 
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و دستگاه را  هاآزمون، چندین بار افزارهانرمانداز و با دستگاه توپ هایابیارزشدن  ترقیدقمنظور کار به

 آزمایشی بررسی کرد. صورتبه

جلسه آشنایی و  ي پژوهش قرار گرفتند؛ سپس یکهاگروهتصادفی در  صورتبه هایآزمودندر ابتدا 

هارت در نظر گرفته شد. پژوهشگر و دو مربی مجرب تنیس روي میز م هایآزمودنتوجیهی براي همۀ 

آید.  دستبههارت مو نمایش مهارت آموزش دادند تا یک طرحوارة اولیه از این  کالمی صورتبهفورهند را 

پس از گرم کردن یک  هایآزمودنعمل آمد که در آن تمامی به آزمونشیپ ،یک روز پس از جلسۀ آشنایی

مربی اجرا  دستورالعمل و بازخورد از جانب گونهچیهکوششی مهارت فورهند تنیس را بدون  10بلوك 

دقیقه در سالن  20 باًیتقر هایآزمودنبراي هر کدام از  هایابیارز. مدت زمان شدو نمرات آن ثبت  کردند

وگیري از خستگی ناشی در سالن براي جل کنندگانشرکتي حضور بندزمانآزادگان شهرستان نهاوند بود. 

ي پژوهش هاگروهاز معطل شدن و همچنین پیگیري از بیماري کرونا توسط محقق و مربیان کنترل شد. 

 در. دادند جامان را خود ناتیتمري) اقهیدقسهست  20دوتایی به مدت شش جلسه (هر جلسه  صورتبه

) ماهر -يمبتد و يمبتد -ي(مبتد یمهارت باتیترک با اما ،مسدود ياجراهاصورت به مهارت پژوهش نیا

به تک در مقابل  تکبودند و  يمبتد یهمگ هایآزمودن يمبتد -يکه گروه مبتد صورتنیبد ،اجرا شد

 کدر مقابل ی يمبتد يهایکدام از آزمودنهر  زینماهر -يمبتد گروه. در پرداختند نیتمر یکدیگر به

 افراد در فقط يریادگی زانیمگروه صرفاً  نیدر ا .دادندیم انجام را زیم يرو سیتن ناتیتمر ماهر یآزمودن

 اهداف به هتوج با و بودند کرده عبور اکتساب ۀمرحل از ماهر افراد فیتعر طبق چون ،بود مدنظر يمبتد

 حضور يدمبت افراد يریادگی در مشارکت يبرا ناتیتمر درصرفاً  و نشدند یابیارز ماهر افراد پژوهش

 زمان نیب در هایآزمودن به ازین صورت در آزمونگر. بود قهیدق 1 زینها ست نیب استراحت زمان. داشتند

 عملبهآزمون پس ینیتمر ۀجلس نیآخر از پس) قهیدق 5( بالفاصله .دادیم خطا اصالح بازخورد استراحت

 يادداری آزمون. شد يریگاندازه یحرکت) عملکرد کوشش تعداد نظر(از  آزمونشیپ مشابه آن در که آمد

 زین انتقال آزمون .شد یبررس یحرکتآزمون عملکرد پس مشابه ینیتمر ۀجلس نیآخر از پس ساعت 48

 طیشرا در رییغت با را فورهند کوشش 10 هایآزمودن آن در که گرفت انجام يادداری آزمون از پس بالفاصله

  .دادند انجام) دستگاه توسط توپ پرتاب سرعت شی(افزا زیم يرو سیتن آزمون مهارت ياجرا

ي مرکزي (میانگین) و پراکندگی (انحراف هاشاخصاز آمار توصیفی براي محاسبۀ  :هادادهتحلیل 

در بخش آمار  .ندشد ترسیم2016 ۀنسخ excellافزار نرم با زین و جداول نمودارهااستاندارد) استفاده شد. 

، و از آزمون لوین هادادهمنظور اطمینان از طبیعی بودن توزیع استنباطی ابتدا از آزمون شاپیروویلک به
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 منظوربهاستفاده شد. سپس آزمون تحلیل واریانس مرکب و پس از آن  هاانسیوارمنظور بررسی همگنی به

استفاده  مستقل t وی از آزمون تعقیبی بونفرونی گروهدرونگروهی و تعیین دقیق اختالف میانگین بین

تمامی  ضمندر نظر گرفته شد. در   P> 05/0شد. سطح معناداري آماري براي تمامی عملیات آماري 

 انجام گرفت.  21نسخۀ  SPSS افزارنرمآماري با استفاده از ي هالیتحل

 
 نتایج

 ه شده است.ارائ 1و جدول  1ترتیب در نمودار ی مربوط به نتایج پژوهش بهو استنباطاطالعات توصیفی 

 
 ي پژوهشهاگروهدر  میانگین و انحراف استاندارد عملکرد فورهند تنیس روي میز. 1نمودار 

 نشان داد که تأثیرات اصلی مرحله )P≥05/0واریانس مرکب با کرویت موخلی (نتایج تحلیل 

)59/53=F ،0001/0=P ،70/0=2η () 94/16و گروه=F ،0001/0=P ،43/0=2η  () 22/4و اثر تعاملی=F ،

01/0=P ،16/0=2η ( آزمون . براي درك بهتر نتایج، است دارامعنt  ي هاتفاوتبراي دیدن مستقل

و از ول) براي کاهش احتمال خطاي نوع ا 012/0ي به دارامعنگروهی در هر مرحله (با تعدیل سطح بین

 استفاده شد.ي ریگاندازهآزمون تعقیبی بونفرونی براي پیگرد نتایج تأثیرات مراحل 

)، بین عملکرد فورهند تنیس t ،66/0=P=43/0( آزمونشیپمستقل نشان داد در مرحلۀ  tنتایج آزمون 

)، یادداري t ،0001/0=P=-74/3ي وجود نداشت؛ اما در مراحل اکتساب (دارامعنتفاوت  هاگروهمیز  روي
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)55/2-=t ،01/0=P) 65/3)، و انتقال-=t ،0001/0=Pي نسبت به گروه دارامعن طوربهماهر  -)، گروه مبتدي

 .مبتدي عملکرد بهتري داشتند -مبتدي

و انتقال نسبت  نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد افراد هر دو گروه در مراحل اکتساب، یادداري

تساب، یادداري و عملکرد فورهند تنیس روي میز بهتري داشتند. اما بین مراحل اک آزمونشیپبه مرحلۀ 

 )1ي وجود نداشت (جدول دارامعنانتقال با یکدیگر تفاوت 

 ي مراحلدودوبه. مقایسۀ 1جدول 

 يدارامعن اختالف میانگین )jمرحله ( )iمرحله (

 آزمونشیپ

 *0001/0 -12/17 اکتساب

 *0001/0 -58/15 یادداري

 *0001/0 -66/13 انتقال

 اکتساب
 88/0 54/1 یادداري

 27/0 45/3 انتقال

 99/0 91/1 انتقال یادداري

 .است دارامعن ≥05/0pدر سطح *     

 

 يریگجهینتبحث و 

همتاسازي مهارتی در تعامل دوتایی مشارکتی بر یادگیري مهارت  ریتأثی حاضر بررس قیاز تحق هدف

 -بود. اولین نتیجۀ این آزمایش نشان داد هر دو گروه مبتدي نوجوان دختران زفورهند تنیس روي می

عبارت دیگر تمرین د؛ بهتا انتقال نشان دادن آزمونشیپي از دارامعنماهر پیشرفت  -مبتدي و مبتدي

از سطح مهارت یار تمرینی موجب یادگیري فورهند تنیس روي میز شد که با  نظرصرفکلی و  طوربه

کلی  طوربه). 36، 32، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 1نتایج بیشتر تحقیقات تمرینات دوتایی همسو بود (

با استفاده از قانون توانی تمرین توجیه کرد که در ابتداي  توانیمپیشرفت افراد بعد از هر نوع تمرینی را 

تمرین  اثربخشی احتمالی دالیل از ).33( شودیممشاهده  نوآموزی در عملکرد افراد فراوانتمرین پیشرفت 
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 مراحل در همشاهد اندداده نشان يامشاهده یادگیري حوزة محققان هاستسال. است مدل مشاهدةدوتایی، 

). ماهیت تکلیف در پژوهش حاضر 35( شودیم منجر تمرین شرایط شدن تریغن به مهارت اکتساب اولیۀ

ي هاکوششکه مشاهدة نفر مقابل در بین  کندیمفقط امکان تمرین دونفرة متناوب (نه همزمان) را فراهم 

. البته با توجه به نیازهاي ادراکی تکلیف جهت انطباق فضایی و زمانی حرکت سازدیم ریپذامکانبدنی را 

تا الگوي حرکت یار مقابل، ولی امکان  اندداشتهافراد بیشتر به حرکت توپ توجه  احتماالًراکت با توپ، 

ی در مطالعات آینده رفتار خیرگ شودیمتفکیک میزان توجه به توپ و حرکت یار وجود ندارد و پیشنهاد 

 دوتایی روش به تمرین رسدیم نظربهدر تمرینات دونفره با استفاده از ردیاب چشم بررسی شود. همچنین 

 .شودیم تمرین موقعیت به رقابت فاکتور شدن اضافه نتیجۀ در یادگیرندگان انگیزش افزایش موجب

 سطحی در آنها ینیگزهدف به ،ردیگیم شکل یادگیرنده دو بین که رقابتی است ممکن که ترتیببدین

 يهاهدف که است شده داده نشان ینیگزهدف حوزة ادبیات در ).36( شود منجر خود سطح از باالتر کمی

 ). از دیگر37( شودیم منجر حرکتی يهامهارت از بیشتري یادگیري و عملکرد به مدتکوتاه و اختصاصی

 ي تمرینیهابلوكیا  کوشش هر از پس تمرینییار  بین که است ياسازنده تعامل دوتایی تمرینات مزایاي

 اجراي بازخوردیا دسته کوشش  کوشش هر از پس کنندهمشاهدهیادگیرندة  جفت احتماالً .افتدیم اتفاق

 همچنین. است بوده یزشیانگ هم و اطالعاتی بار حاوي هم بازخورد این که است دادهیم وي به را خود جفت

 که گذاشتندیم اشتراك به هم با حرکتی ۀمسئل حل راستاي در را مختلف راهبردهاي احتماالً آنهاهر دو 

 لیدلبه). در این پژوهش 1( است شدهیم منجر مسئله حل فرایندهاي در آنها بیشتر درگیري به امر این

در طول ۀ دو یار، فرصت تعامل و ارائۀ بازخورد لیوسبهآهنگ بودن مهارت و سرعت اجرا و تناوب آن برون

ماهر پس از  –در آرایش مبتدي  خصوصتمرین وجود نداشته، ولی این احتمال وجود دارد که دو یار به

که اشاره شد، برخی تحقیقات طورهمانتمرینات هر جلسه به انتقال اطالعات و تعامل پرداخته باشند. اما 

دلیل به احتماالًدهند که  ) نتوانستند اثربخشی تمرینات دوتایی را نسبت به انفرادي نشان14-17(

تعداد جلسات و ماهیت تکلیف با  هایآزمودنی آن تحقیقات مانند نوع مهارت، شناختروشي هاتفاوت

 صورتبهي را وتریکامپي افزارنرمیک برنامۀ  هایآزمودن) 14پژوهش حاضر باشد. در تحقیق کروك (

، نندیبیمانفرادي آموزش  صورتبهوقتی افراد انفرادي و دوتایی تمرین کردند که نتایج آنها نشان داد 

) نیز نشان دادند تفاوت معناداري بین دو گروه 15ماندگاري یادگیري بیشتر است. رادر و همکاران (

تمرینات دوتایی و انفرادي در یادگیري یک مهارت پیچیدة پزشکی وجود نداشت. بنابراین تمرینات دوتایی 

ي حرکتی ظریف و شناختی هامهارتي حرکتی درشت نسبت به هاارتمهاثربخشی بیشتري در  احتماالً
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 تیاز مز تیحما يبرا یشواهد کاف) نیز در مطالعۀ مروري نشان دادند 17دارد. الموت و همکاران (

کنندگان مبتال به در شرکت یروان-یو عصب يو عالئم رفتار یعملکرد شناخت بر دوتایی یمداخالت ورزش

اثربخشی بیشتري در افراد داراي سالمتی نسبی در  احتماالًبنابراین تمرینات دوتایی  وجود ندارد. آلزایمر

که تطبیق  دادند ) نیز نشان16(هارتاي و همکاران  دن). 17مقایسه با افراد با اختالل شناختی دارد (

. بنابراین دنسبت دا پس از یک جلسه تمرین یا تطبیق با یکدیگر پاروزنانبه تقلید  توانیپیچیدگی را نم

 ).16پیچیده نشان داد ( نسبتاًي هامهارتدر  توانینمرا  مدتکوتاهاثربخشی تمرینات دوتایی 

مبتدي  -، یادداري و انتقال نسبت به گروه مبتديآزمونپسماهر در مراحل  -همچنین گروه مبتدي

ا نتایج تحقیقات کاگر ) همسو و ب30،31عملکرد بهتري داشت که با نتایج تحقیقات میرالس و همکاران (

ي هازوجدر  کنندگانشرکتتحقیقات معدودي به بررسی سطح مهارت  .) ناهمسو بود38و همکاران (

اند. وجه اختالف تحقیق حاضر و تحقیقات همسو با تحقیق ناهمسو را تمرینی و تمرینات دوتایی پرداخته

ي نسبت داد. برخی بر این باورند که تمرین با ریگاندازه موردبه ماهیت مختلف تکالیف  توانیم احتماالً

ماهر) به دالیل  -مبتدي) سودمندتر از تمرین با سطح مهارت باالتر (مبتدي -سطح مهارت یکسان (مبتدي

). با توجه 38باشد ( توانکمي تمرینی هاجفتخصوص براي ي توانبخشی بههاپروتکلاصالح خطا براي 

ي ورزشی هامهارتدر  احتماالًگفت  توانیم) 31، 30یقات همسو (ي تحقتا حدودنتایج تحقیق حاضر و 

مانند تنیس روي میز و تمرینات دوتایی مشارکتی، تمرین افراد مبتدي با ماهر سودمندي بیشتري براي 

 ادامۀ و مهارم تداوم قصد به تمرینی شریک دو همکارانه، و مشارکتی دوتایی تمرینات یادگیري دارد. در

ببرند.  بهره و سود همکاري و اشتراك این از کنندیم سعی و رندیگیم قرار یکدیگر کنار رد حرکتی چرخۀ

 هايریگاندازه، ارتقاي مهارت در فرد مبتدي است و استاز سوي دیگر، آنچه در این پروتکل ترکیبی مدنظر 

مربوط به مشاهده مشارکتی  ییدوتا ناتیتمرمعطوف به عملکرد و اجراي وي بود. در ضمن بخش مهمی از 

. کرد ریتفسي امشاهدهاز دیدگاه مسائل مربوط به سطح مهارت مدل  توانیمکه نتایج حاصل را  شودیم

و به یادگیرنده براي ایجاد  استروش  نیترمرجحنمایش الگوي ماهر در فرایند تمرین یادگیري حرکتی 

بر این، این الگو . عالوهکندیم، کمک ی مهارت را اجرا کنددرستبهالگوي صحیح مبنی بر اینکه چگونه 

رود، و نمایش ذهنی کار میمنبعی براي تشخیص و تصحیح خطاها در عملکرد خودشان به عنوانبهسپس 

ة مهارت دهندنشان). در مقابل وقتی یک یادگیرنده الگوي جدید 39( دهدیمدست ي از مهارت را بهتريقو

منظور . این عمل بهشودیم، به تغییرپذیري کوشش به کوشش در عملکرد الگوها منجر کندیمرا مشاهده 

است، با وجود این از آنجا که الگوي مبتدي معیار صحیحی از منبع را  مؤثرشناسایی و تصحیح خطاها 
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را در اکتساب مهارت  شانییو کارااطالعات را با صحت کمتري دریافت  کنندهمشاهده، دهدینمنشان 

، آوردیمدست ة مهارت را بهدهندنشانآزمودنی الگوي متبحر  کهیزمان). بنابراین تا 39( کندیممحدود 

در توجیه برتري ). 41، 40( ابدییمة معیار صحیح منبع افزایش مشاهدمنافع یادگیري فردي از طریق 

به معناي بازآرایی ) همگام سازگاري( 1همسازگاري نظري سازوکاربه  توانیمماهر  –تمرین دونفرة مبتدي 

 مستمر بازآرایی ظرفیت وجود. اشاره کرد محیطی تغییرات با براي سازگاري هم کنار در سیستم اجزاي

 به کارکردي تغییرپذیري امکان ،)سازگارپذیر پیچیدة سیستم یک در آزادي درجات( سیستم اجزاي در

 در زیآمتیموفق دارند. اجراي نیاز اجرا محیط تغییرات با همگام سازگاريِ به که دهدیمدو یار تمرینی را 

 مبتنی که است، استوار موردنظر پیامدهاي به دستیابی براي تغییر و پایداري بین ظریف ترکیب بر ورزش

 حاصل تواندیم دو یار تمرینی در کارکردي تغییرپذیري و ثبات بین تعادل. است سینرژي تشکیل بر

 متفاوت، یا یکسان اجرایی نتایج به رسیدن براي هماهنگ ساختارهاي که جایی دیگر، عبارتبه( دیجنرسی

ماهر تداوم و افزایش  -). یکی دیگر از مزایاي ترکیبات مبتدي42( باشد سیستم درونیِ) شوندیم فراخوانی

غیرمستقیم به افزایش  طوربه. تداوم سیکل و چرخۀ حرکتی هاستیرالتعداد ضربات و کیفیت 

عبارت دیگر، ادامۀ زنجیرة حرکتی . بهدشویمي انگیزشی در فرد منجر هاتیظرفي و افزایش خودکارامد

نیروي انگیزشی ایجادشده،  کردن یدرون تبعبه کندیمو سعی  داندیمرا حاصل عملکرد مناسب خود 

ماهر یک  –ة مبتدي دونفر). براساس نتایج، تمرین 37میزان اشتغال و تالش در تکلیف را افزایش دهد (

که حرکات  ندیادگیري بر این اصل کلیدي استوار ي بازنمایانۀهاطرحیادگیري است.  2طرح بازنمایانۀ

، کنندیمي سازهیشبرا که محیط رقابتی  ینیدر تکالیف تمر کنندهنییمعموالً باید با متغیرهاي ادراکی تع

انفرادي و  يهاف نمایشی در ورزشکه در طراحی تکالی مدعی است یشناخت. پویایی بومپیوند بخورند

دقیق از متغیرهاي اطالعاتی موجود  يبرداربراساس نمونهي نیاز است که اینیتمر يسازهاهیشببه تیمی، 

تا آنها بتوانند براي تنظیم رفتارهاي خود  طراحی شده باشنداجرا براي ورزشکاران  مشخص يهاطیدر مح

یندهاي ااجرا از فر حینتا در  دهدیبه ورزشکاران این امکان را م بازنمایانهی استفاده کنند. تکالیف تمرین

در پژوهش  نکهیاالبته با توجه به ). 43استفاده کنند ( کامالً یکپارچهبه شکلی  خودشناخت، ادراك و عمل 

تحقیقات  شودیمکمی و نتیجه گرا انجام گرفته است، پیشنهاد  صورتبهحاضر سنجش مهارت فورهند 

بر این، سنجش رفتار خیرگی با استفاده از ردیاب چشم آینده فرایند حرکت را نیز بررسی کنند. عالوه

                                                           
1. Coadaptation 
2 . Representative design 
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ي دو نفر از نظر سطح مهارت و مکانیسم هاشیآرااطالعات بیشتري در مورد توجه بینایی دو یار در  تواندیم

 اثر ارائه کند.

که در واقع  است 1یشناختبومیکی از عواملی که باید در تحقیقات در نظر گرفته شود، اعتبار 

ي یا کاربرد نتایج حاصل از پژوهش به شرایط واقعی است. براي افزایش این اعتبار باید زمینۀ ریپذمیتعم

در ررسی شد، تحقیق شبیه به محیط آموزشی باشد. در پژوهش حاضر همستاسازي در تمرینات دوتایی ب

مربیان با نوآموزانی با درجات مختلف خبرگی سروکار  معموالًي حرکتی نیز هامهارتي یادگیري هاطیمح

، بنابراین این مسئله براي کنندیمبا هم تمرین  دونفره صورتبهدارند و در بیشتر موارد این نوآموزان 

براساس مرحلۀ یادگیري که نوآموزان  ي تمرینیهاجفتکه سطح خبرگی را در  استمربیان حائز اهمیت 

ي هامهارتدر محیط یادگیري  ناًیع توانیمدر آن قرار دارند، تنظیم کنند. آنچه از نتایج پژوهش حاضر 

کلی موجب تسریع یادگیري  طوربهکه  استماهر  -ي مهارتی مبتديهاجفتکار برد، استفاده از حرکتی به

 .شودیم تريمبتدبراي نوآموزان 

. داد نشان ار ییدوتا ناتیتمر یاثربخش نیشیپ يهاپژوهش مانند حاضر پژوهش جینتا یکلطور به

 در یرکتمشا ییدوتا ناتیتمر در یمهارت شیآرا یبررس به که بود یقیتحق نیاول  حاضر قیتحق نیهمچن

 ۀنیبه يلگواستفاده از ا يایمزا لیبه دال ماهر -يمبتد شیآرا داد نشان و پرداخت یورزش مهارت کی

 ماهر فرد با نیتمر اثر در که یمختلف يهاياستراتژ وها چالش نیهمچن و) ماهر فرد دنی(د يامشاهده

 از هادتفاس با که دارد يمبتد-يمبتد شینسبت به آرا يشتریب ییکارا ،شودیم جادیا يمبتد فرد يبرا

 شودیمرو توصیه ازاین .داد ارتقا زیم يرو سیتن رندگانیادگی در را يریادگی سرعت توانیم روش نیا

 ترکیبات زا استفاده يجابه تمرینی، يهاانگاره کردن تمرین، ضمن لحاظ جلسات طراحی در مربیان

یع و تسهیل کنند تا فرایند یادداري و انتقال مهارت تسر استفاده ماهر-مبتدي ترکیب از مبتدي-مبتدي

ی بیشتري نسبت به ماهر اثربخش -ي مبتديهاجفت صورتبهشود. در مجموع تمرینات دوتایی مشارکتی 

 بتدي در یادگیري مهارت فورهند تنیس روي میز نوآموزان دارد.م -ي مبتديهاجفت

  

                                                           
1. Ecological validity 
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Abstract 
Aim: This study aimed to investigate the effect of skill level matching in 
cooperative dyadic interactional practice on learning of forehand table tennis 
skill in adolescent girls. Methodology: in a semi experimental method, 24 
females (14-16ys) were selected by convenience sampling method from junior 
high school in Nahavand city and were divided into two groups as Novice-
Novice and Novice-skilled. Both groups performed five sessions of 
cooperative dyadic training with their arrangement (novice- novice and 
novice- skilled), which each session consisted of 20 sets, which lengthened 3-
minutes with a 1-minute time break between each set. Using table tennis 
forehand shot accuracy test, their forhand performance was measured in the 
pre-test, post-test, retention and transfer stages. Shapiro-Wilk test was used to 
investigate the natural distribution of gathered data. Then, combined analysis 
of variance test and appropriate post hoc test were used to analyze the data. 
Findings: The results showed that both Novice-Novice and Novice-skilled 
groups showed significant improvement of forehand table tennis skills 
(p<.05). Also the Novice-Expert performed better in the acquisition, retention 
and transfer stages than the Novice-Novice group(p<.05).Conclusion: The 
present finding suggest that Novice-skilled arrangement was better than other 
method for learning of forehand table tennis skill during cooperative dyadic 
training because they benefit from optimized model observation and other 
related challenges and strategies during practice. 
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