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 چکیده
ي یا دونفرهاي در مقایسه با روش تمرین انفرادي، روش تمرین زوجی و مشارکتی روشی است که در آن افراد در گروه

ها با افزایش کارایی و اثربخشی رسد این روشنظر میکنند و بهمشارکت می هم باهاي حرکتی بیشتر براي یادگیري مهارت
آموزش  رویکردهاي ضر مقایسۀموزشی را داشته باشد. هدف از پژوهش حاهاي یک محیط بهینۀ آشرایط تمرین ویژگی

-9آموز دختر  دانش 36بود. در این پژوهش  شوتوکان کاراته شودانانیه يکاتا يریادگیبر  یو مشارکت یزوج ،يانفراد
. در ادامه پس شدندشودان، به سه گروه تقسیم آزمون کاتاي هیانجلسه آموزش اولیۀ پیش 12ساله انتخاب و پس از  10
ه فاصله آزمون ارزیابی و پس از یک هفت آنهاماه تمرین کاتا، به روش تمرین انفرادي، زوجی و مشارکتی عملکرد  3از 

 .گرفت هاي مکرر انجامگیريها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازهآماري داده لیوتحلهیتجزیادداري گرفته شد. 
ر نوع تمرین د)، تعامل پیشرفت P 14/174=F,=001/0(کنندگان شرکت شرفتینمرات پ که دادنشان  آزمون نتایج

)001/0=,P 1724/5=F( هاي تمرینیتفاوت بین گروه و )006/0=,P 08/6=F( نشان زوجی مقایسۀ یجمعنادار است. نتا 
 گروهی و انفرادي موزشآ گروه بین تفاوت اما دارد؛ داري وجودتفاوت معنا زوجی و انفرادي آموزش گروه بین که داد

فضاي آموزشی، اثربخشی بیشتري  مصرف انرژي و از لحاظبودن  صرفهبهمقرونبر روش تمرین زوجی، افزون معنادار نبود.
یرنده مفید واقع خواهد اجتماعی یادگ-هاي آموزشی سنتی آموزش کاتا در کاراته دارد و در رشد عاطفینسبت به روش

 شد.
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 مقدمه

 از صحبت کهزمانی. است باورنکردنی و عجیب حرکتی، یادگیري خصوصبه یادگیري بدون دنیاي تصور

 مهم اهــداف از یکــی. است بحث جدانشدنی جزء یادگیري طور ویژه کودکان در میان باشد،انسان و به

با  .)1(دارند  نقش یادگیري سازيبیشینه در که است متغیرهایی شناسایی حرکتــی، یــادگیري در

 مسائلی. است آمدهدست به زیادي هايپیشرفت حرکتی، مهارت کسب هايروش ۀنیزم در زمان، گذشت

 خود به را فراوانی توجه حرکتی، مهارت یادگیري در موارد این نقش و تمرین نوع تمرین، شیوة مانند

 و انفرادي زوجی، هايروش به توانیم آموزشی هايمحیط در معمول هايروش از .)2(است  کرده جلب

 متقابل هايارتباط هدف، به رسیدن براي هارقابتی، یادگیرنده تمرین در کودکان. کرد اشاره مشارکتی

 یادگیري در کهدرصورتی. دارد بستگی دیگران شکست به آنها پیروزي زیرا کنند،می تجربه را منفی

 یکدیگر به فعال طوربا انگیزه و تالش بیشتري به مثبت، متقابل روابط تجربۀ دنبالبه کودکان مشارکتی،

 اجتماعی، رشد بر ریتأثبا  ها،مهارت کسب در مشارکتی یادگیري .کنندمی کمک هدف به رسیدن براي

 . )3(کند می عمل زوجی و انفرادي یادگیري هايروش از فراتر گروهی، هايارتباط و عاطفی رشد

 یا نفر یک براي فقط که مشخص هدفی به رسیدن براي آموزاندانش ،1یرقابت يریادگی کردیرو در

 دیگران که است موفق زمانی کنندهشرکت و پردازندمی رقابت به دیگران با است، دسترسی قابل گروه یک

آموزان (یا دانش بین منفی رابطۀ نوعی رویکرد، این در دلیل همین . به)4(شوند  ظاهر او از ترضعیف

 که شودمی ایجاد دلیل این به منفی ارتباط رویکرد این در در واقع .)5(آید می وجودبه فراگیران)

 2کریب و آتلی. پردازندمی رقابت بههم  با باشد، بهترین تواندمی کسی چه اینکه تعیین براي آموزاندانش

 به آموزاندانش از گروهی یا فرد یک دستیابی که آیدمی وجودبه یزمان یمنف ۀ) معتقدند رابط2007(

 زمینه، این در اندك تحقیقات نتایج براساس .)6(شود می دیگر گروهی یا فرد یک ناکامی موجب هدف

 مهارت، اکتساب تمرین، براي مناسبی فرصت گونههیچ رقابتی یادگیري رویکرد در آموزاندانش شرکت

 رویکرد این اگر ؛ در نتیجه)8 ،7(داد  نخواهد آنها به جسمانی آمادگی افزایش و غلط هايمهارت اصالح

 . )9(باشد  نیز آورزیان است ممکن بلکه نیست، مفید تنهانه نکند، کمکی آموزاندانش به ورزشی علوم در

 نیکه ا دارند اعتقاد آن. طرفداران است یآموزش سنت گرید يهاروش از 3يانفراد یادگیري رویکرد

                                                           
1. Competitive learning approach 
2.  Attle and Baker 
3.  Individual learning approach 
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 را کالس در آموزاندانش درگیري ،دهدیم شیافزا رابه هدف  دنیرس در شخص تیموفق زانیم کردیرو

 مشکالت در نهایت و کندمی تقویت و توسعه مستقل و انفرادي فعالیت طریق از را فرد شخصیت و کمتر

 و ) و جانسون2011دیلون ( و نظر آبراسنیکوا براساس .)10(شود می کمتر کالس در انضباطیبی از ناشی

 دیگر اشخاص موفقیت و کندمی تالش تنهاییبه فرد هر انفرادي یادگیري رویکرد در) 2000( 1جانسون

 و اعضاست سایر از مستقل آموزدانش هر هدف رویکرد این در. داندنمی خود شخصی موفقیت از مانع را

 آن در جمعی هايفعالیت از لذت و بودن جمع در عمالً و شده تلقی ارزشمند فردي موفقیت در نتیجه

  .)11، 5(شود نمی تجربه

 مباحث در خاصی جایگاه فعال یادگیرندة و فعال یادگیري فعال، آموزشی هايروش موضوع اما امروزه

 به فعال یادگیري روش از که شاگردانی تربیت، و تعلیم کارشناسان اعتقاد به. است کرده پیدا تربیتی

 طوربه زیرا برند،می بیشتري لذت یادگیري از بلکه آموزند،می بهتر را مهارت تنهاپردازند، نهمی یادگیري

 . از جمله)12 ،4(دانند می خویش یادگیري مسئول را خود و کنندمی مشارکت یادگیري در جریان فعال

 مناسب جایگزینی و کرده جلب خود به را تربیت و تعلیم کارشناسان توجه امروزه که فعالی هايروش

 .)13(است  2یمشارکت یادگیري رویکرد شود،میتربیت بدنی محسوب  درس آموزش کیفیت افزایش براي

 در شوند،می دیده غیرفعال و سنتی هايروش در که مشکالتی بیشتر دهندمی نشان تحقیقی شواهد

 ،7(دارد  قرار سنتی هايروش مقابل نقطۀ در روش این و رسدمی حداقل به مشارکتی یادگیري رویکرد

14( . 

 روانی و اجتماعی سالمت و مثبت هايارتباط دارند اعتقاد اجتماعی و رفتاري یادگیري پردازاننظریه

) 2004(3لیندا و سونیدا تحقیق نتایج بنابر. )6(یابد می افزایش مشارکتی یادگیري رویکرد طریق از افراد

خود به  فیوظا لیتکم يبرا کرده وشرکت  یکار گروه در شاگردانتمام  ی،مشارکت يریادگی کردیرو در

 هايمهارت یادگیري در الگودهی و ايمشاهده یادگیري تأثیرات اخیراً،. )15(کنند می اعتماد یکدیگر

 ايمشاهده یادگیري کهشده  عنوان زمینه، این در و است گرفته قرار مختلف مطالعات مورد توجه حرکتی

 هاییفعالیت در حتی زوجی تمرین سودمندي و دارد مؤثري نقش گروهی و زوجی تمرینی هايروش در

 .)16(است  شده اثبات نیز اندقرار گرفته پایینی سطوح در شناختی از نظر که

                                                           
1.  Johnson & Johnson 
2. Cooperative learning approach 
3. Dyson & Linda 
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 تمرینات. )17(شود محسوب می رزمی هايورزش ترینعمومی و ترینمحبوب از جهان در کاراته

 از ايمجموعه تمرین( کاتا ،)حریف بدون پایه هايتکنیک تمرین( کیهون اصلی قسمت سه داراي کاراته

 است هاییورزش از جمله کاراته. )18(است ) حریف با مبارزه( کومیته و) حریف بدون ترکیبی هايتکنیک

 تمرین آموزش تأثیر به که اندکی مطالعات . در)20 ،19(دارد  وجود زیادي تکنیکی تنوع آن، در که

 هماهنگی اختالل يدارا کودکان حرکتی عملکرد بر توانمی اند،پرداخته يفرد تمریندر مقابل  گروهی

ي رشد هماهنگی اختالل با سال شش تا پنج کودکان بر گروهی هايمهارت مداخالت تأثیر ،)21(ي رشد

فوتبال  يپا بغل پاس مهارت يریادگی بر ماهر و يریادگیدر حال  يالگو بادونفره  تمرین ریتأث ،)22(

 در. داشت اشاره )24(بهینه  يالگو ۀارائ و شنا يهامهارت یادگیري در انفرادي ودونفره  تمرین و )23(

 ،)26(بیشتر  شناختی تالش و تعامل مشاهده، ،)25(فعال  مشارکت مانند یراتیتأث بر هاپژوهش برخی

 اما شده است، اشاره زوجی و گروهی تمرینات يبرتر يراستا در )24(اثربخش  و يقو يبازخورد منبع

 عضالنی-عصبی هماهنگی نیازمند و بوده پیچیدهنسبتاً  مهارتی که( کاراته مهارت به مطالعات از کیچیه

 . اندنپرداخته) است سنی گروه این در باال

 دسته این در. دارد نیاز حرکتی کنترل از باالیی سطح به که است پیچیده حرکتی هايمهارت از کاراته

 الگوهاي و هاپوزیشن قالب در پاها و هادست حرکات و پویا تعادل ایستا، تعادل ترکیبیطور به هامهارت از

 و درستی تمرین، هنگام آموزش در موجود فاکتورهاي بین هماهنگی و تعامل ایجاد. شودمی اجرا خاص

روش  کیدر از سوي دیگر، . اندمهم بسیار مسابقه برگزاري هنگام که کندمی ایجاد را تکنیک صحت

در نظر گرفته شود. کارایی  دیبا زیکارایی نعامل بلکه  ست،یمدنظر نآموزش  یتنها اثربخش نه،یبه ینیتمر

روش  در این زمینه،حداقل باشد،  نهیزمان و هز ،يمعناست که روش موردنظر از لحاظ صرف انرژنیبد

 توجه با رونیازا. همراه داردبه يرا با صرف حداقل انرژ یاست که حداکثر اثربخش یروش نه،یبه ینیتمر

دارد، توجه به  نیاز آموزشی هايبرنامه در یتوجهشایان  ۀنیهز و وقت به کاراته کاتاهاي آموزش اینکه به

هاي بر این با اینکه از برخی از روشکارایی تمرینات طی یک دورة ثابت بسیار حائز اهمیت است. افزون

شود، اما تاکنون در آموزش کاراته استفاده می ختهیوگرجستهصورت در پژوهش حاضر به بحث مورد

 مقایسۀ به حاضر، پژوهش در . در این زمینهپژوهشی این رویکردها را با یکدیگر مقایسه نکرده است

 سبک کاراتۀ شودانهیان کاتاي مهارت یادگیري و اجرا بر مشارکتی و انفرادي آموزش رویکردهاي

 از در استفاده ارجحیت و مزایا طریق این از شد تا پرداخته ابتدایی سوم مقطع دختر کودکان در شوتوکان

 راهنمایی در دسترس مربیان قرار گیرد. عنوانبهدر آموزش کاراته روشن شود و  هاروش این
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 پژوهش روش

 تجربینیمه تحقیقات جزء متغیرها کنترلاز نظر  و کاربردي تحقیقات جزء هدف،از نظر پژوهش حاضر 

 آزمون با گروه کنترل استفاده شده است.پس-آزمونو در آن از طرح پیش است

در  سبزوار دبستان سماء شهرستان ابتدایی مقطع اول دورة دختر آموزاندانش پژوهش، آماري ۀجامع

 عنوانبهکه داراي سالمت کامل ذهنی و جسمانی بودند،  داوطلبان از بین نفر 36 بود که 97-96 سال

آزمون اجراي کاتاي پس از آموزش اولیه و براساس نمرات پیش هانمونۀ آماري انتخاب شدند. نمونه

 هايتکنیک پس از یادگیري قرار گرفتند و نفري 12 گروه سه در تصادفی انتسابصورت بهشودان یانه

 کمربند( شودانهیان کاتاي یادگیري آمادة جلسه، 12شوتوکان به مدت  سبک کاراتۀ ابتدایی و نیاز مورد

در یادگیري  گروهی تمرین و زوجی تمرین انفرادي، با توجه به پروتکل پژوهش شدند که شامل تمرین) زرد

 .شودان بودو اجراي کاتاي هیان

 آوري اطالعات استفاده شد:در این پژوهش از ابزار و وسایل به شرح زیر براي جمع

 بزرگ کافی ةانداز به بایستمی مسابقه که زمین: 8×8 حداقل اندازة با تاتمی به مجهز ورزشی سالن

 .باشد مانعی هر از خالی و مسطح همچنین پذیرد، صورت کاتا وقفۀ بدون اجراي تا باشد

هاي موجود در کاتاهاي ورزش کاراته و با توجه به اینکه ماهیت تکنیک: داوران) تیأهکاتا ( داور پنج

اي براي ارزیابی اجراي کاتا گیرد و آزمون ویژهة ارزیابی آن امر کیفی است و از روش مشاهده انجام مینحو

منظور برگزاري تمامی ها از همین رویکرد که بهمنظور ارزیابی آزمودنیپژوهشگر به رونیازاموجود نیست، 

که  صورتنیبدشود، استفاده کرده است؛ کار گرفته میالمللی و جهانی بهمسابقات کاتا حتی در سطح بین

ترین االترین و پاییناز پنج داور استفاده شد که پس از پایان کاتاي هر آزمودنی نمرة خود را ارائه دادند که ب

منظور تأیید نمره هر آزمودنی در نظر گرفته شده است. بهعنوان بهنمره حذف و میانگین سه نمره دیگر 

صالحیت داوران و بررسی اعتبار و عینیت این آزمون از نمرات اکتساب و یادداري گروه انفرادي آزمون 

ان داد. در مطالعات گذشته نیز از این شیوه را نش 94/0آمد که ضریب  عملبهضریب همبستگی پیرسون 

 .)19(گزارش شده است  87/0ها استفاده شد که ضریب همبستگی در آن عدد آوري دادهبراي جمع

به آزمودنی توسط پنج داور را روي برگۀ  شدهدادهامتیازنویس: امتیازنویس وظیفه داشت امتیاز  یک 

 ثبت امتیازها ثبت کند.

خانوادگی، نام کاتا، امتیاز داور از عدد یک برگۀ ثبت امتیازهاي کاتا: این برگه شامل ردیف، نام و نام

 .استترین نمره و میانگین نمرات تا هفت، جمع نمرات بدون احتساب باالترین و پایین
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رین در راستاي اجراي پژوهش حاضر با اعمال سه سطح از متغیر مستقل که شامل تمرین گروهی، تم

 آموزاندانش والدین پژوهشگر، توسط شدهمیتنظ تمرینی طرح با زوجی و تمرین انفرادي است، مطابق

جلسه  12 ها طیکنندهدر ابتدا براي همۀ شرکت .کردند امضا پژوهش در براي شرکت را نامهرضایت برگۀ

آزمون گرفته ارزیابی و پیش آنهاشودان تدریس، عملکرد هاي مورد نیاز کاتاي هیانآموزش مشترك تکنیک

 زوجی انفرادي، گروه سه آزمون اجراي کاتا به روش انتساب تصادفی درکنندگان پس از پیششد. شرکت

 آموزش ها،گروه منظور یکسان بودن شرایط عمومیبه. گرفتند قرار آموزش گروهی تقسیم شدند و تحت و

 ذکر شایان. گرفت انجام کاراته فدراسیون از هکارات یکدرجه  گريمربی مدرك داراي مربی توسط کاتا

. بود ساعت یک جلسه هر و جلسه 2 هفته هر و هفته 12در مجموع  ماه، 3 مداخلهزمان  مدت که است

دقیقۀ  30در  ؛ وها بوددقیقۀ اول کالس شامل آماده شدن و گرم کردن آزمودنی 15در جلسات آموزش 

عملی به  صورتبهها آموزش داده شد و سپس شدة کاتا توسط مربی به آزمودنیمانده قسمت تعیینباقی

پرداختند. آموزش کاتا در مرحلۀ اکتساب با استفاده از سه سطح تمرینات گروهی، زوجی و تمرین آن می

هاي خود خواسته شد تا فراگرفته آنهاز آزمون گرفته شد و اها پسانفرادي انجام گرفت و سپس از آزمودنی

متغیر وابسته امتیاز داده شد که نمایانگر میزان یادگیري  عنوانبه آنهارا اجرا کنند. در نهایت به اجراي 

هاي ها به روشر مرحلۀ پایانی پژوهش، براساس تحلیل دادهدشده بود. در نتیجۀ روش تمرینی اعمال آنها

 هش آزمون شدند.هاي پژوآماري مشخص فرضیه

 آموزاندانش) کنترل گروه( يانفراد تمرین گروه هاي پژوهش: درجزئیات تمرین و آزمون در گروه

 را شدهداده آموزش مهارت و گرفتند قرار نبینند، را یکدیگر صورتی کهبه و متر دو فاصلۀ با هم به پشت

 آموزاندانش زوجی تمرین گروه در. کردند استراحت دقیقه یک کوشش دو هر بین آنها دادند. انجام

 جداگانهصورت به را مهارتآنها  از هر کدام و گرفتند قرار هم يروروبه متر چهار فاصلۀ با دودوبهصورت به

 روروبه کنندةشرکت زمان، همین در و دادمی انجام را مهارتآنها  از یکی که صورتنیبد اجرا کردند،

پرداخت. دستورالعمل گروه زوجی اجراي می خود مقابل مهارت نفرضمن استراحت به مشاهدة اجراي 

گروهی  تمرین گروه در. بهتر کاتا نسبت به کوشش قبل و با توجه به مشاهدة مدل همتاي خود بود

مثلث (یک نفر جلو و دو  صورتبه سپس و شدندمی تقسیمنفره سه يهاگروه به آموزاندانش (مشارکتی)

پس از هر دو بار اجرا، یک دقیقه استراحت . پرداختند (کاتاي تیمی)می مهارت جرايا بههمزمان  نفر عقب)

 یادداري آزمون ،تینها درها آزمون اکتساب گرفته شد و کردند. پس از آخرین جلسۀ تمرین از آزمودنیمی

داوران در ارزیابی اجراي کاتا به دو فاکتور اجراي  .برگزار شد تمرینی ۀجلس آخرین از روز هفت ۀفاصل با
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سازي، تنفس صحیح، تمرکز، سختی تکنیکی، پیروي ها، حرکات انتقالی، هماهنگها، تکنیکفنی (ایستادن

 از استانداردها) و فاکتور عملکرد ورزشی (قدرت، سرعت، تعادل و ریتم) توجه کردند.

 طوربهکه هر کدام  صورتنیبدها ارزیابی شدند، تک آزمودنیپس از پایان جلسات آموزش، تک

شده قرار گرفتند و پس از اداي نام کاتا عملکرد خود را به نمایش گذاشتند. اجرا جداگانه در محل تعیین

 7تا  1اي از نظر خود نمرهکه هریک از داوران با توجه به نحوي توسط پنج داور مشاهده و ارزیابی شد؛ به

ترین نمره حذف و میانگین سه نمرة ، باالترین و پایینشده ثبته توسط مسئول امتیازها به فرد دادند ک

 .وارد شدندافزار نرم در تحلیل آماري براي اطالعات امتیازات ثبت و نمرة آزمودنی در فرم عنوانبهدیگر 

 هاداده تحلیل يهاروش

شده و در  گزارش معیار انحراف و میانگین هايشاخص هاداده آماري توصیف براي حاضر پژوهش در

 سطح در تکراري هايگیرياندازه با دوراهه تحلیل واریانس آزمون از نیز هاداده آماري راستاي استنباط

 .شده است استفاده 21 اساسپیاسافزار نرم در درصد 5 خطاي

 

 نتایج

 دهد.اکتساب و یادداري نشان می آزمون،میانگین و انحراف استاندارد عملکرد سه گروه را در پیش 1جدول 

 گروه سه يهایآزمودناستاندارد  انحراف و . میانگین1جدول 
 SD میانگین تعداد مقادیر گروه

 
 انفرادي

آزمونپیش  12 099/5  021/0  
644/5 12 اکتساب  307/0  
568/5 12 یادداري  306/0  

 
 زوجی

آزمونپیش  12 510/5  193/0  
511/6 12 اکتساب  436/0  
704/6 12 یادداري  414/0  

 
 مشارکتی

آزمونپیش  12 709/5  119/0  
302/6 12 اکتساب  732/0  
388/5 12 یادداري  727/0  

 
ــمیرنوف-کولموگروف آزمون نتایج  ــی در اسـ هاي داده بود که آن از حاکی هاداده بودن نرمال بررسـ

از طرفی مقایســـۀ  .برخوردارند طبیعی توزیع از پژوهش گروه ســـه در یادداري و اکتســـاب آزمون،پیش

ــان داد که اختالف معناداري بین گروه    آزمون گروهپیش آزمون ها در نمرات پیش هاي مورد پژوهش نشـ

 ).P ،47/0=F=628/0وجود ندارد (
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شان داد یادگیري  کنندگان شرکت  شرفت ینمرات پتکراري  هايگیرياندازه با نتایج تحلیل واریانس ن

 تمرین )، روشP29/32=F, =001/0انفرادي ( تمرین شوتوکان به روش  سبک  تهکارا شودان هیان کاتاي

ــارکتی ( تمرین ) و روشP 29/60=F,=001/0زوجی ( تغییر نمرات  ) با توجه بهP 71/95=F,=001/0مش

 ).2معنادار است (جدول  یادداري تا اکتساب آزمون،از پیش
 هايکنندگان گروهپیشرفت شرکت نمرات تکراري هاياندازه با تحلیل واریانس آزمون . نتایج2جدول 

 مختلف

 منبع
مجموع 
 مجذورات

درجۀ 
 آزادي

مجذور 
 F Sig میانگین

 001/0* 29/32 04/1 2 09/2 انفرادي تمرین
 001/0* 29/60 83/3 2 65/7 زوجی تمرین

 001/0* 71/95 98/2 2 97/5 مشارکتی تمرین
 

 رویکردهاي تأثیر بررسی در تکراري هاياندازه بادوراهه  تحلیل واریانس آزمون نتایج تینها در

 ) حاکی3شوتوکان (جدول  سبک کاراته شودانهیان بر یادگیري کاتاي گروهی و زوجی انفرادي، آموزشی

 معنادار )P 08/6=F,=006/0( گروه اثر و )P 72/5=F,=001/0تعاملی آزمون و گروه ( اثر که است آن از

تفاوت بین  ها در نوع تمرین و، تعامل آزمونکنندگانشرکت شرفتینمرات پ نتایجاست. براساس این 

 ها معنادار است.گروه
 

 رویکردهاي تأثیر بررسی در تکراري هاياندازه بادوراهه  تحلیل واریانس آزمون . نتایج3جدول 
 آموزشی

مجموع  منبع
 مجذورات

 ۀدرج
 آزادي

مجذور 
 میانگین

F  يدارامعنسطح  

75/14 آزمون  2 37/7  14/174  *001/0  
97/0 آزمون*گروه  4 24/0  72/5  *001/0  

79/2 خطا  66 04/0    
93/1 گروه  2 97/0  08/6  *006/0  
29/5 خطا  33 16/0    

 

دهد که تفاوت بین گروه آموزش انفرادي و گروه آموزش نشان می 4نتایج مقایسۀ زوجی در جدول 

که بین گروه آموزش انفرادي و آموزش گروهی درحالی .معنادار است )=P=31/0-D, 005/0زوجی (

)05/0, P>23/0-D= تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنین بین نمرات آموزش زوجی و آموزش گروهی (
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 ).=P> 08/0-D ,05/0ي مشاهده نشد (دارامعنتفاوت 
 ها. نتایج آزمون توکی در مقایسۀ زوجی تفاوت میانگین گروه4جدول 

 

 يریگجهینتبحث و 

 و اکتساب بر انفرادي، زوجی و گروهی هر سه روش تمرینات ریتأث که داد نشان پژوهش حاضر نتایج

صورت میانگین روش انفرادي به و در مقابل ریتأثاست؛ روش تمرین زوجی بیشترین  معنادار یادداري

 و) 2006( کارن نتایج با داشته است. این نتایج شودانهیان کاتاي یادداري و اجرا بر را ریتأث کمترین

 نتیجۀ . همچنین)25 ،14(ناهمسوست  انفرادي یادگیري رویکرد برتري زمینۀ در ،)2010( بیر و کروك

 آموزاندانش در یحرکت پیشرفت بر یمشارکت يریادگی تأثیر ۀنیزم در که هاییپژوهش نتایج با مذکور

 است، گرفته ) صورت2012(همکاران  و ) و دایسون2011آندره و همکاران ( توسط یی،ابتدا مقطع

 پژوهشگراناست.  سنتی آموزش يهاروش دیگر از يانفراد يریادگی . رویکرد)12 ،4(دارد  همخوانی

 يریدرگ شود،می اهداف به رسیدن در افراد موجب پیشرفت رویکرد، که استفاده از این دارند اعتقاد

 و توسعه مستقل و يانفراد فعالیت سبببه فرد را شخصیت دهد،می کاهش را کالس در آموزاندانش

 روش در .)10(دهد را تقلیل می کالس در انضباطیبی از ناشی مشکالت تینها در و کندمی تقویت

 که است پاداشی یا نمره ر پید و کندمی عمل مستقل و يصورت انفرادبه آموزدانش هر يانفراد يریادگی

 فردگرایی و است مشخصی يهازهیانگ يدارا فرد شیوه این در. شودیم داده وي به عملکرد سطح مبناي بر

 این در) 1991( همکاران و جانسون و) 2000( جانسون و جانسون نظر براساس. است نمایان او رفتار در

 در و دارد ارتباط خودشان بهآنها  شکست یا پیشرفت و کنندمی تالش يطور فردبه آموزاندانش رویکرد

 فرایند ارمغان تواندمی يریگگوشه و انزوا انگیزه، کاهش تنوع، نبود و کند، اما خستگینمی پیدا معنا جمع

-یاجتماع رشد ی،حرکت رشد متقابل ارتباط به توجه با .)27 ،11(باشد  رویکرد این يریادگی و آموزش

 ی،آموزش نظام در مذکور روش از استفادهصرفاً  ی،اجتماع روابط ۀتوسع در يانفراد يریادگی ضعف و یعاطف

 اعتقاد نیز) 1996( . گرینسکی)28 ،15 ،10(شود منجر نمیجانبه همه رشد به آموزاندانش یابیدست به

 P هانیانگیمتفاوت  وضعیت وضعیت

 005/0* 318/0 آموزش زوجی آموزش انفرادي

 624/0 088/0 آموزش گروهی آموزش زوجی

 051/0 230/0 آموزش انفرادي وهیگرآموزش 
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 اجتماعی روابط و شخصیتی هايویژگی رشد و مثبت روابط برقراري از مانعشدت به ردرویک این که دارد

 .)10(شود می آموزاندانش بین در

 يبرتر يانفراد و گروهی تمرین بر با میانگین باالتر زوجی تمرین نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد

 نشد. این نتایج با نتایج پژوهش مشاهده گروهی ودونفره  تمرینی يهاروش بین يمعنادار تفاوت اما دارد،

 و با )25(ناهمسو  معرفی کرده است، زوجی تمرین از بهتر را انفرادي تمرین که) 2010( بیر و کروك

) 2005( ریموند و رابرت ،)2001( همکاران و وولف ،)2004( همکاران و الم مانند يگرید تحقیقات نتایج

 زوجی يریادگی رویکرد دادند نشان محققان این. )30 ،29( ستهمسو) 2008( همکاران و اورتیجن و

 نسبت يشتریب کاربرد يدارا و ترمناسب برخوردارند، یکسانی مهارت سطح از که کالس یک اعضاي براي

 يهامهارت و فعالیت ماهیت به رویکردها این اثر کردند، بیان خود تحقیقات در. آنها است دیگر هايروش به

 روش به تمرین رسدمی نظربه. دارد بستگیآنها  درونی وابستگی و گروه افراد بین تعامل میزان موردنظر،

 ترتیببدین. شودمی تمرین موقعیت بیشتر درتالش  جهینت در آموزان،دانش انگیزش افزایش سبب زوجی

آنها  گزینیهدف به شکل گیرد که فرد دو بین ها درمثبت براي نشان دادن قابلیت رقابتی است ممکن که

 که شده است داده نشان گزینیهدف حیطۀ ادبیات در. شود منجر عملکرد فعلی آنها از باالتري سطح در

 به) زوجی تمرین روش در خود زوج تمرینی از زدن جلو مثال براي( مدتکوتاه و اختصاصی هايهدف

 شدندیده  احساس با همچنین. )4(شود می منجر حرکتی هايمهارت از بیشتري یادگیري و عملکرد بهتر

 فرد براي را هاییمنفعتتنها نه یادگیري حال در مدل حقیقت در ؛)31(کند می پیدا افزایش انگیزش

 است، شدن مشاهده حال در داندمی اینکه به وجهت با نیز مدل خود بلکه دارد، همراهبه کنندهمشاهده

 .آوردمیدست به یادگیري براي تالش منظوربیشتري به انگیزة

 ي،و نظربه. داندمی اطالعات منبع مؤثرترین و نیتريقو را يفردبین بازخورد ،)1993( جانسون

. )27( بخشدیم بهبود يادیز حد تا راعملکرد  ي،فردریغ بازخورد به نسبت دیگر فرد از اطالعات دریافت

 بر توانمی چگونه اینکه مورد در کوشش هر از بعد حداکثري املتع به آموزاندانش ترغیب و قیتشو

 پردازشی هايفعالیت در شرکت وآنها  شناختی تالش افزایش سبباحتماالً  آمد، فائق اجرا هايضعف

 پژوهشی ادبیات. براساس داشت نخواهد وجود هافعالیت این امکان انفرادي تمرین شیوة در که شد خواهد

هاي است و این پردازش شناختی تالش حرکتی یادگیري در مهم عوامل از یکی که است شده روشن

 تمرین زوجی، روش هايمنفعت ةدربار دیگر نکتۀ. )29(شناختی در تمرینات زوجی و گروهی بیشتر است 

در یکی از رویکردهاي این . افتدمی اتفاق کوشش هر از پس آموزاندانش بین که است ايسازنده تعامل
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 کند کهارائه می را خود زوج اجراي بازخورد کوشش هر از پس ،کنندهمشاهده نوآموز روش تمرینی، زوج

 در را گوناگونی راهبردهايآنها احتماالً  همچنین. خواهد بود انگیزشی و اطالعاتی بار حاوي بازخورد این

 فرایندهاي درآنها  بیشتر درگیري به مسئله این که گذارندمی اشتراك بههم  با حرکتی لۀمسئ حل راستاي

 بیشتر يریدرگ اند،داده نشان حرکتی یادگیري حوزة در مطالعات راًی. اخ)32(منجر خواهد شد حل مسئله 

 افزایش و )33(خودکنترلی  مانند متفاوتی هايروش از استفاده با مسئله حل يندهایفرا در هایادگیرنده

 آن اصلی دلیلاحتماالً  که شودمی منجرموردنظر  تکلیف در بیشتري یادگیري به ،)34(اي زمینه تداخل

 رویکردهرچند  گرینسکی عقیدة براساس همچنین. )32( استآنه اطالعات، توسط و معنادار قیعم پردازش

 رابطۀ و رقابت ریتأث دارد، مدارس درتربیت بدنی  يهابرنامه در يریچشمگ نفوذ هم هنوز رقابتی يریادگی

 .)10(است  شده گذاشته پژوهش و آزمایش بوتۀ به اندك بسیارتربیت بدنی آموزش  در ي،ریادگی با آن

تربیت  معلمانکه یزمان ،)2005( بارت و) 2004( همکاران و دایسون مانند محققانی ةدیعق براساس

اند کرده توجه و کمکتربیت بدنی  کیفی توسعۀ به کنند،می استفاده مشارکتی يریادگی رویکرد ازبدنی 

مرحله  به تواندمی بهتر مشارکتی یادگیري روش ۀلیوسبه شاگردان کردن فعال رسدمی نظر. به)15 ،9(

 فراهم یکدیگر با شاگرداننظر تبادل و بحثمنظور به بیشتري هايفرصت طریق این از زیرا درآید، اجرا

 کوچک هايگروه قالب در شاگردان آن در که است آموزشی ةویش مشارکتی یادگیري اصطالح. شد خواهد

 هستند، خود یادگیري مسئول نکهیا برافزون و کنندمی کار یکدیگر با مشترك هدف یک به دستیابی براي

 هاروش سایر از را آن روش این يهایژگیو .)6(کنند می مسئولیت احساس نیز دیگران یادگیري برابر در

 يبرا و باشند فعال مراحل و دورة تمرین تمامی در شاگردان تمامی که شودمی سبب و کندمی متمایز

 آموزدانش هر رویکرد این در. کنند یمساعکیتشر یکدیگر با مناسب يزیربرنامه با معین هدف به دستیابی

 مثبت وابستگی نوعی حالت این در و برسند هدف به دوستانش که رسید خواهد هدف به زمانی داندمی

 یوابستگ و یمشارکت يهاگروه ياعضا بین بیشتر رفاقت و صمیمیت .)15 ،9(آید می وجودبهآنها  بین

 همزمانصورت ؛ همچنین بهشودیم محسوب يریادگی پایدار نتایج به رسیدن در مهمی عامل اعضا، بیشتر

اجراي گروهی کاتا و مشاهدة - مهارت نوعاحتماالً  دهد.آموز را توسعه میاجتماعی دانش-رشد عاطفی

 ۀگفت به. میانگین عملکرد باالتر بوده است مهم معناداري تمرینات زوجی و مشارکتی با دالیل از -یکدیگر

عملکرد  سطح و سن مانند متفاوت عوامل از يامجموعه به یمشارکت يریادگی ریتأث میزان محققان، یبرخ

 یا بسکتبال مانند یگروه و یمیت تکالیف در مطالعات برخی. بستگی دارد مهارت ها و نوعیادگیرنده

. با اینکه )35(اند و زوجی گزارش کرده يانفراد تمرین از مؤثرتر و دتریمفرا  گروهی روش تمرین هندبال،
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کتی با گروه تمرین انفرادي معنادار نیست در پژوهش حاضر اختالف بین میانگین گروه تمرین مشار

)051/0 ,P=23/0-D=بین معتقدند که) 2008( جلیلیان و) 2005( زادهخسروي تحقیقات نتایج ) و با 

 يهاافتهی با و همراستا، )37، 36(ندارد  وجود تفاوت معناداري مشارکتی و انفرادي یادگیري روش

) 2014( همکاران و نوینمک و )2014( شهروییسلیمانی ،)2013( پورپروین ،)2007( ولف و گرانادوس

 )=P( )10/05P=  051/0( آمدهدستهاي حساس به؛ اما با توجه به شاخص)39 ،38 ،24 ،23( ستهمسو

زمان تمرینات و مدت  جمله ازهاي پژوهش توان این عدم معناداري را به برخی محدودیتمی احتماالً

با توجه به میانگین باالي گروه تمرین مشارکتی، همانند تمرین  صورت هر درتعداد کم نمونه نسبت داد. 

 زوجی این دو روش نسبت به تمرین انفرادي ارجحیت دارند.

 حال در مدل ةمشاهد با کنند،می شرکت زوجی یا مشارکتی مکانی آرایش در که آموزانیدانش

 يهانورون شدن فعال مهارت، اصلی يهایژگیو بهتر درك مثبت، تعامالت ایجاد انگیزه، افزایش ي،ریادگی

مهارت را تجربه  در يبهتر يریادگي یانفراد تمرین گروه افراد به نسبت مثبت رقابت حس و يانهییآ

 خواهد همراهبه جدید يهامهارت اکتساب منظوربه را يادیز يهامنفعت يریادگی حال در مدل. کنندمی

 مواجه آن با مدل که شناختی يندهایفرا همان در گرمشاهده شرایط، این در رسدمی نظربه زیرا داشت،

 را تصحیحی مرجع فرایند، این طول درآنها  که شودمی مسئله سبب این و کندیم شرکت است، شده

این فرایندها در تمرین  احتماالًشود و می استفادهآنها  خود يسو از تکلیف ياجرا زمان در که دهند توسعه

ها وجود ندارد و انفرادي این مزیت يریادگی موقعیت در کهیدرحال گیرد.زوجی با تمرکز بهتري انجام می

کنند نیز تا می شرکت گروهی فعالیت صورت همزمان دربه شاگردان تمامی در تمرین مشارکتی که

 فرد است يجابه گروه یک توسعۀ گروهی، تمرین از هدف ،موعدر مجاما . حدودي با تداخل همراه است

رفاقت و  اجتماعی،-عاطفی يهامهارت توسعۀ اي،رویکرد از طریق یادگیري مشاهده این هايمزیت و

 . )40(است  گروه انکارناپذیر در همبستگی

انفرادي با وجود  روش به نسبت زوجی تمرین روش بیشترکارایی  پژوهش نیدر ا اهمیت حائز ۀنکت

 بدنی هايکوشش درصد 50 زوجی گروه در که نحويبه ،است بیشترتمرین فیزیکی کمتر و استراحت 

 نصف براي آنهاشده اشغال فضاي در همین زمینه. شودمی جایگزین يامشاهده هايکوشش با آموزاندانش

 همین به. بازدهی و کارایی تمرینات باالتر است نیا وجود بااست؛  انفرادي گروه براي نیاز مورد فضاي

. است انفرادي رویکرد ازتر صرفهبهمقرون فضا هم و بدنی هايکوشش تعداداز لحاظ  هم رویکرد این دلیل

 در زیادي خستگی به یادگیري مستلزم تمرکز باالیی است و تمرینات اولیۀ مراحل در خصوصبه کاراته
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 کردن جایگزین با رونیازا دهد، کاهش را تمرین اثربخشیاحتماالً  خستگی این که شودمی منجر نوآموز

 یابد،کاهش نمی اثربخشیتنها نه زوجی روش ۀلیوسبه يامشاهده هايکوشش با بدنی هايکوشش از نیمی

با توجه به فرایندهاي مفید ذکرشده و همچنین افزایش انگیزه و تالش یادگیرنده، کارایی و اثربخشی  بلکه

بر افزون تواندمی مربی زوجی، براي تمرین الزم فضاي به توجه با همچنین. شد خواهد هم تمرین بیشتر

 یادگیري حال در مدل مشاهدة. دهد افزایش برابر دو تا انفرادي روش به نسبت را آموزشی کارایی، ظرفیت

 سازد،می تمرین را مضاعف اثربخشی کاراته در کاتا مهارت یادگیري در خصوصها بهکوشش در نیمی از

 حال در که مدلزمانی و طی است ناتوان هاي خودضعف تشخیص در کاتا، اجراي یادگیرنده هنگامچراکه 

 تواندمی مسئله این مواجه است که اجراي خود به شبیه با شرایطی باًیتقر کند،می مشاهده را یادگیري

 الگوي به او ترسریع دستیابی به کند و ایرادها سریع کردن برطرف به تشخیص خطا و زیادي کمک

 .شود منجرموردنظر  هماهنگی

تر با پایایی باال، استفاده سنجش حساس هايروشاحتماالً هاي پژوهش حاضر، با توجه به محدودیت

بررسی اختالف  کوچک خطاهاي بتواند کنندة بیشتر در پژوهشتر و تعداد شرکتاز پروتکل تمرینی طوالنی

 گفت توانمی یکل طوربهاضر حنتایج پژوهش ی اغماض و با توجه به کم بااما ؛ ها را کاهش دهدبین گروه

 خستگی وزاننوآم کاراته، در کاتا هايمهارت آموزش در گروهی و زوجی تمرین روش از استفاده با که

 به مطلب این این، برافزون. یابدمی افزایش اثربخشی تمرینات آنها کیفیت و کنندمی تجربه را يکمتر

 باالیی امنیتی تدابیر سنکم کودکان آموزش يبرا همیشهمعمول طور به دارد؛ کاربرد نیز عملیاتی لحاظ

 ناگهانی، اتفاقی رخداد در صورت و یکدیگرند زوجی و گروهی مراقب تمرین با نوآموزان. رودمی کاربه

 همواره و است آموزشی يهاطیمح محورمربی سنتی، يهاروش در. سازندمی باخبر را مربی بالفاصله

 کار این انجام به نیازي ی،گروه و زوجی روش از استفاده با اما کند،می راهنمایی را نوآموزان فعالطور به

 تمرین وشر از استفاده با یقت،. در حقکندمی پیدا و راهنما کنندهلیتسه نقش بیشتر مربی و نیست

ار در تمرین یب با احساس اختیترت ینبه ابخشی از تمرین در اختیار فراگیرنده است که  و گروهی، زوجی

وحدت و  جمله از آنهای پایۀ شناختروانمنظور رفع نیازهاي باالتر است و فرصتی به آنهاانگیزش تالش 

 .شودهمبستگی، احساس تعلق به گروه، حس شایستگی و خودمختاري فراهم می

 پیام مقاله

 مهارت یادگیري ۀنیزم تواندمی گروهی و زوجی تمرین روش از پژوهش حاضر نشان داد که استفاده

با افزایش کارایی تمرینات مزایایی در تعامل  همراستاکند و  تسهیل دبستانی دختران در را کاراته در کاتا
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اجتماعی آنها مفید خواهد -براي رشد عاطفی تینها درها از طریق تمرین وجود دارد که بیشتر یادگیرنده

 بود.

 تقدیر و تشکر

 انجاممنان سدانشگاه  که با حمایت است نویسندة اول پژوهش نامهپایان از مستخرجپژوهش حاضر 

هرچه بهتر طرح  ر اجرايدتمام کودکان و والدینی که  هاي دانشگاه ازضمن تشکر از حمایت گرفت. از

 .سپاسگزاریم کردند، همکاري پژوهش
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Abstract 
Compared to the individual training method, pair and participatory training 
method are methods in which people in groups of two or more contribute 
learning motor skills, and it seems that this method has the characteristics of 
an optimal educational environment increasing the efficiency and 
effectiveness of the training. The purpose of this study was to compare 
approaches of individual, pair and participatory training on learning of 
Shotokan karate. In this study, 36 female students aged 10-9 years were 
selected and divided into three groups after 12 sessions of initial training in 
HianShodan kata pre-test. Then, after 3 months of kata practice, by individual, 
pair and participatory practice, their performance was evaluated and a 
retention test was taken one week later. Statistical analysis of data was 
performed using repeated measures analysis of variance test. The test results 
showed that the participants' progress scores (F = 174.14, P = 0.001), the 
interaction of progress in the type of exercise (F = 5.1724, P = 0.001) and the 
difference between the exercise groups (F = 6.08, P = 0.006) is significant. 
The results of pairwise comparison showed that there is significant difference 
between individual and pair education groups; but difference between 
individual and group education groups was not significant. The pair training 
method, in addition to being cost-effective in terms of energy consumption 
and training space, is more effective than traditional kata training methods in 
karate. In addition, this method of practice will be useful in the socio-
emotional development of the learner. 
 
 Keywords: 

 Participatory Approach, Pair Approach, Individual Approach, Retention, 
Karate. 
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