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 چکیده

 ییدوتا نیروش تمره مزیت های یادگیری منتسب بدر  یخودکارآمد میانجینقش  یحاضر بررس پژوهشهدف 

 یتکواندو ط کی ةفرم شمار یریادگیدر  یو انفراد ییدوتا نیپسر در دو گروه تمر یدانشجو بیست و پنجبود. 

-یم نیبه تمر یدونفر یهادر گروه ییدوتا نیگرفتند. افراد گروه تمرمورد آموزش قرار یاقهیدق 03جلسه  چهار

قبل بار  کی یخودکارآمد ةنامکردند. پرسشیم نیه صورت جداگانه تمرب یانفراد نیافراد گروه تمرلی پرداختند و

نتایج نشان داد پیشرفت  .شدکنندگان ارائه رکتبه ش یادداریبار قبل از آزمون  کی از اولین کوشش تمرینی و

کرد که  یدتوان جمع بنیم یادگیری و خودکارآمدی در گروه تمرین دوتایی بیشتر از گروه تمرین انفرادی بود. لذا

را تجربه کنند،  یشتریب یریادگیکنند یم نیتمر ییکه به صورت دوتا یشود نوآموزانیم که موجب یاز عوامل یکی
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 دمهمق

تووان های آموزشی میهای معمول در محیطاز روش
های رقابتی، انفرادی و مشارکتی اشاره نموود. به روش

در یادگیری رقابتی کودکان برای رسویدن بوه هودف، 
کنند، چوون پیوروزی روابط متقابل منفی را تجربه می

که در ها به شکست دیگران بستگی دارد. در حالی آن
یادگیری مشارکتی کودکان با تجربوه رابهوه متقابول 
مثبت به طور فعال به کمک هو،، بورای رسویدن بوه 

چنین نداشتن روابط مثبت بوا کنند. ه،هدف تلاش می
های منفی یادگیری انفرادی بوه یکدیگر از خصوصیت

آید و اصوولا  در ایون روش کودکوان بورای حساب می
هه با دیگوران نیوازی رسیدن به هدف به برقراری راب

ها، رشد ندارند. یادگیری مشارکتی در فراگیری مهارت
-اجتماعی، رشد عاطفی و روابط گروهی فراتر از روش

کنوود هووای یووادگیری انفوورادی و رقووابتی عموول مووی
 (.1991، 1)گرینسکی

ترین روش تمرین دوتایی یکی از بهترین و عملیاتی
ری های یادگیری مشارکتی در حیهه یادگیشیوه
 2باشد. شبیلسکه و رجیانهای حرکتی میمهارت
ی روش تمرینی پژوهش(، برای اولین بار در 1992)

های حرکتی مهرح دوتایی را در حیهه اکتساب مهارت
خود از یک بازی ویدئویی به  پژوهشنمودند. آنها در 

به عنوان تکلیف استفاده کردند. این « فضاییدژ»نام 
نفره که ه، به صورت دوبازی قابلیت این را داشت 

کنترل شود، یعنی هر فرد بخشی از کنترل بازی را 
نفره. آنها در این بگیرد و ه، به صورت تکدستدر

گروه دوتایی را در یادگیری این تکلیف با  پژوهش
کردند. گروه دوتایی در این  گروه انفرادی مقایسه

های تمرینی نقش کنترلی که ، بین کوششپژوهش
کلید یا ها روی بازی داشتند )صفحهدوتاییهر یک از 

                                                 
1. Grineski 

2. Shebilske & Regian 

کردند. در نتیجه این ( را با ه، عوض می0دستة بازی
برنامه تمرینی افراد گروه دوتایی به میزان نصف افراد 

-کردند. در آزمونگروه انفرادی در تمرین شرکت می

بایست های بعدی که در آنها افراد هر دو گروه می
کردند، افراد دی اجرا میکل تکلیف را به صورت انفرا

گروه دوتایی اجرایی یکسان با افراد گروه انفرادی از 
ها بر اساس این یافته انپژوهشگرخود نشان دادند. 

گیری کردند که برنامه تمرینی دوتایی )با این نتیجه
صرفه بودن از لحاظ بهشکل خاص( علیرغ، مقرون

شده برای تمرین، اثربخشی یکسانی با زمان صرف
تمرین افرادی دارد. نکته جالب توجه در مورد این 

این بود که نتایج آن بخش آموزشی نیروی  پژوهش
هوایی ایالات متحده را متاثر کرد و رویکردهای 

ها در این سازمان تغییر تمرینی برای آموزش خلبان
-های بعدی با استفاده از تکلیف دژیافت. پژوهش

( را 1992ران )شبیلسکه و همکا پژوهشفضایی نتایج 
، 4تکرار کردند )آرتور، دی بنت، مک نلی و جردن

؛ شبیلسکه، 1991، 5؛ دی، آرتور و شبیلسکه1991
؛ و شبیلسکه، جردن، 1999، 1جردن، گوتل و دی

 (.1991، 1گوتل و پالوس
ی برای پژوهش(، در 1999) 1اما شیا، ولف و ویتاکره

گیری بار برنامه تمرینی دوتایی را در حوزه یاداولین
(. در این 1999کردند )شیا و همکاران، حرکتی معرفی

روش نوآموزان برای یادگیری مهارت جدید با ه، 
نظر را شدند و به صورت متناوب تکلیف موردجفت می
کردند؛ به نحوی که وقتی یکی از نوآموزان تمرین می

-کرد، یارش به مشاهده او میمهارت را اجرا می

ش بعدی نقش خود را با ه، ها در کوشپرداخت و آن

                                                 
3. Joystick 

4. Arthur, Bennett, McNelly, & Jordan 

5. Day, Arthur, & Shebilske 

6. Shebilske, Jordan, Goettl, & Day 

7. Shebilske, Jordan, Goettl, & Paulus 

8. Shea, Wulf, & Whltacre 
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کردند. به این صورت تمرین گروه دوتایی عوض می
ای و گفتگوهای آزاد و تعامل شامل تمرین مشاهده
شد، در حالی که گروه تمرین بین نوآموزان ه، می

انفرادی صرفا  به صورت انفرادی در مدت زمان مشابه 
 پژوهشپرداختند. در این به تمرین بدنی مهارت می

های ای و گفتگوهای آزاد در زمانتمرین مشاهده آثار
های تمرینی روی یادگیری یک استراحت بین کوشش
-شد. قهعا  برنامهسنج( بررسیتکلیف پیچیده )تعادل

های تمرینی دوتایی یا جفتی موجب افزایش کارایی 
نظر شود، اما آنچه موردشرایط یادگیری مهارت می

ها روی اثربخشی برنامهبود تأثیر این  انپژوهشگراین 
شود، بود. شرایط یادگیری که از این طریق فراه، می

-کردن منفعتکرد با ترکیبآنها ثابت پژوهشنتایج 

ای و گفتگوهای آزاد بین های تمرین بدنی، مشاهده
توان یک برنامه ها به صورتی تعاملی، مییادگیرنده

نتایج تمرینی با کارایی و اثربخشی بالا تهیه کرد. این 
شد تا مبانی قدرتمندی دیگر تکرار انپژوهشگرتوسط 

در خصوص اثربخشی روش تمرین دوتایی نسبت به 
؛ 2331، 1آید )گرانادوس و ولفوجودانفرادی به
؛ شانکس، بریدجز، دن بروک، نایر، 2313گرانادوس، 
؛ تلسگارد و 2314، 0؛ رادر و همکاران2310، 2و هاتالا
خل کشور نیز اخیرا  روش (. در دا2315، 4همکاران

-قرار انپژوهشگرتوجه برخی تمرین دوتایی مورد

پور، بهرام، ؛ پروین2310پور، است )پروینگرفته
پور (. به عنوان مثال پروین2313قدیری و بلالی، 

های دادن مزیتی ضمن نشانپژوهش( در 1092)
روش تمرین دوتایی نسبت به روش انفرادی در 

نای کرال سینه، با بکاربردن های شآموزش مهارت

                                                 
1. Granados & Wulf 

2. Shanks, Brydges, den Brok, Nair, & 

Hatala 

3. Räder et al 

4. Tolsgaard et al 

این روش در یک محیط ورزشی واقعی اعتبار بوم 
 (.2310پور، کرد )پروینشناختی آن را تایید

-پژوهشهر چند اثربخشی روش تمرینی دوتایی در 

است اما در باب شدهاین حوزه به خوبی تثبیت یها
-محدودی انجام یهاپژوهشیابی این اثربخشی علت

( اولین و 2331گرانادوس و ولف ) وهشپژاست. گرفته
ی بود که برای پاسخ به این یهاپژوهشاز جمله معدود 

(. عنوان 2331سوال انجام گرفت )گرانادوس و ولف، 
افزایش یادگیری حرکتی در طول تمرین »این کار 

در  پژوهشبود. این « دوتایی: سه، مشاهده و گفتگو
بود شده( طراحی1999شیا و همکاران ) پژوهشادامه 

های و قصد آن روشن کردن سه، هر یک از روش
های تمرین مشاهده و گفتگوهای آزاد در مزیت

شیا و همکاران  پژوهشدوتایی بود؛ چرا که در 
های تمرین دوتایی به بود که مزیتنشدهمشخص

دلیل مشاهده، گفتگوهای آزاد و یا هر دو است. لذا در 
هده و گفتگوی تنها و تعاملی مشا آثار پژوهشاین 

داد گرفت. در نهایت نتایج نشانقراربررسی آزاد مورد 
های یادگیری تمرین دوتایی در اصل به علت مزیت

یادگیری دیگر است. حالفرصت مشاهده فرد در
ی دیگر مجددا  سه، پژوهش(، در 2313گرانادوس )

مشاهده و گفتگو را در تمرین دوتایی به ورطه 
(. اما طرح این 2313وس،آزمایش گذاشت )گراناد

-تفاوت پژوهشگراین  2331سال  پژوهشمهالعه با 

که در آن از  پژوهشهایی اساسی داشت. در این 
بود، شدهبه عنوان تکلیف استفاده 5ضربه پات گلف

شده ها بین نوآموزان به صورت ساختاربندیگفتگو
گرفت و هدف بررسی اثر تمرین دوتایی با صورت می
نظر بود. موردز توجه بر یادگیری تکلیفتأکید بر تمرک
مشاهده یار تأثیر داد مشاهده یا عدمنتایج نشان

ان پژوهشگرمعناداری بر عملکرد نوآموزان نداشت. لذا 
گیری کردند که کیفیت گفتگوهای بار چنین نتیجهاین

                                                 
5. Golf putt 
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است نقش بین نوآموزان در تمرین دوتایی ممکن
 باشد. یری داشتهیادگحالمؤثرتری از مشاهده مدل در

گرفته در انجام یهاپژوهشای که در معدود اما نکته
دارد یابی اثر مثبت تمرین دوتایی وجودخصوص علت
تواند در به نقشی که عوامل روانشناختی می توجه ک،

کند است. یکی از این عوامل این میان ایفا
رسد در اثربخشی تمرین مینظرشناختی که بهروان

یرگذار باشد، خودکارآمدی است. طبق دوتایی تاث
تعریف، خودکارآمدی باورهای افراد در خصوص 

، 1هایشان برای تلاش نمودن است )بندوراقابلیت
(. افراد با خودکارآمدی بالا در مواجهه با تکالیف 1994

عنوان تهدیدی که بهتر اینکه آن را بهجایسخت به
ون چالشی بگیرند، آن را چنظراست از آن حذر کرد در

(. 1994بینند که باید از پس آن برآیند )بندورا، می
( یکی از منابع مه، رشد خودکارآمدی 1994بندورا )

داند. طبق نظر وی می 2در افراد را تجربه جانشینی
تجربه جانشینی از طریق مشاهده الگوهایی که تکلیف 

آید. مشاهده دهند بوجود میمورد نظر را انجام می
با خود که با صرف مقداری تلاش به فردی مشابه 
گر را در خصوص اینکه رسد، باور مشاهدهموفقیت می
ها با بودن همان قابلیتتواند با توجه به دارااو نیز می

کند پیداتقریبا  همان مقدار تلاش به موفقیت دست
یادگیری حالدهد. فرصت مشاهده الگوی درمیارتقاء

شود ممکن ایجاد می که از طریق روش تمرین دوتایی
است با توجه به شباهت فرد از لحاظ سهح مهارت با 

گام او، بهیار خود و مشاهده چگونگی پیشرفت گام
گذاشته و منجر به اثربخشی روی خودکارآمدی اثر

بیشتر این روش نسبت به روش تمرین انفرادی شود. 
-اند مشاهده مدل دردادهبه خوبی نشان هاپژوهش

در مقایسه با مدل ماهر منجر به ارتقاء  یادگیریحال
کولا، اسمیت شود )ویز، مکباورهای خودکارآمدی می

                                                 
1. Bandura 

2. Vicarious experience  

؛ 2332، 4ماری؛ کلارک و استه1991، 0و برلانت
(. به 2330، 5لگرین، آریپه لانگویویله و گرنیگون

ای ( در مهالعه1991عنوان مثال ویز و همکاران )
در یادگیری یادگیری و ماهر را حالنقش الگوهای در

-ازهای شنا و خودکارآمدی کودکانی که ترسمهارت

کردند. نتایج نشان داد علیرغ، تعداد آب داشتند بررسی
ک، نمونه و تغییرپذیری درون گروهی بالا، الگودهی 
تاثیر مثبتی روی باورهای خودکارآمدی و ترس از آب 

 (.1991کودکان داشت )ویز و همکاران، 
ای، یادگیری مشاهده ةی حیهاساس ادبیات پژوهشبر

الگودهی یا نمایش مدل در طول تمرین موجب 
جورج،  ؛1،1911)گود و ویزافزایش خودکارآمدی شده 

چقدر و هر (1915، 1آلیو مک ؛1992، 1فلتز و چیس
شباهت بین مدل و نوآموز بیشتر باشد این افزایش 

. (1991)ویز و همکاران،  بودتر خواهدتوجهقابل
-هها از افزایش عملکرد برخی پژوهشهمچنین ب
)فلتز و  اندافزایش خودکارآمدی حمایت کرده ةواسه

و ولفورک،  ؛1911، زیگود و و ؛1993، 9ریسینجر
. لذا با توجه به (1915، 13مورفی، گتسفلد و آیتکن

اثربخشی یادگیری در حالمشاهده الگوی دراینکه 
کند، ای را ایفا میروش تمرین دوتایی نقش برجسته

توان به عنوان رسد خودکارامدی را میمینظربه
واسهه آن افرادی که بهگرفت نظردرمتغیری میانجی 

کنند از لحاظ میکه به روش دوتایی تمرین
بت به افرادی که نسروانشناختی وضعیت بهتری 

                                                 
3. Weiss, McCullagh, Smith, & Berlant 

4. Clark & Ste-Marie 

5. Legrain, d Arripe-Longueville, & 

Gernigon 

6. Gould & Weiss 

7. George, Feltz, & Chase 

8. McAuley 

9. Feltz & Riessinger 

10. Woolfolk, Murphy, Gottesfeld, & 

Aitken 
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نهایت و در آورندمیدستبهکنند انفرادی تمرین می
 گیرند. مینظر را بهتر یادموردمهارت

می رسد جای نظرشده بهذکربا توجه به مهالب
-ی که به طور مستقی، به بررسی نقش واسههپژوهش

های ای عامل روانشناختی خودکارآمدی در منفعت
منتسب به روش تمرینی دوتایی بپردازد خالی است. 

حاضر قصد دارد در یک محیط ورزشی  پژوهشلذا 
من مقایسه دو واقعی یعنی کلاس آموزش تکواندو، ض

گروه تمرین دوتایی و انفرادی در یادگیری فرم یک 
شده در نتیجه تکواندو، تغییرات خودکارآمدی ایجاد

قرار دهد و بررسیهای مختلف تمرینی را موردروش
است  شده اینفرضیه ما بر اساس مبانی و پیشینه ذکر

که گروه تمرین دوتایی ه، از لحاظ یادگیری و ه، 
دکارآمدی برتر از گروه تمرین انفرادی باورهای خو
 خواهد بود.

 

 پژوهش روش
حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون  پژوهش

پس آزمون بود که اجرای آن دو هفته به طول  –
 انجامید.

 شرکت کنندگان
نفر از دانشجویان پسر  25نمونه آماری این پژوهش را 

خوارزمی مقهع کارشناسی رشته تربیت بدنی دانشگاه 
داد که برای گذراندن واحد اختیاری تشکیل می

بودند.  هیچ یک از تکواندو به این کلاس مراجعه کرده
این افراد سابقه فعالیت در رشته تکواندو نداشته و 

و  14/22، میانگین سنی 25تا  21دارای دامنه سنی 
کنندگان سال بودند. تمام شرکت 25/2انحراف معیار 
 شرکت در این مهالعه را امضا کردند.نامه فرم رضایت

 تکلیف

 11تکلیف فرم یک تکواندو بود. این تکلیف شامل 
-صورت متوالی انجام میالگوی حرکتی است که به

ای بوده و عناصر شوند. این مهارت از نوع زنجیره

سرعت، دقت، تعادل، هماهنگی و نیرو در وقدرت
کنند. آمیز آن نقشی اساسی ایفا میاجرای موفقیت
ترین فاکتورها در ارتقاء از کمربند سفید یکی از اصلی

به زرد در نوآموزان رشته تکواندو یادگیری و اجرای 
 باشد.  مناسب فرم یک می

 ابزار
نامه بر اساس این پرسش :خودکارآمدی ةنامسشپر

(. توسط 2331اصول پیشنهادی بندورا )بندورا، 
قت و اجرای د منظور سنجش دو مولفةین بهپژوهشگر
ها در اجرای فرم یک تکواندو بر اساس آزمودنی
دهی فدراسیون جهانی تکواندو های فرم امتیازمعیار
نامه، میزان دقت این پرسش ةشد. در مؤلفطراحی

اش در دقت اجرای حرکات اطمینان فرد به توانایی
ظریف و حفظ تعادل و در مؤلفه اجرا سرعت، ریت،، 

-شد. نمرهد پرسش واقع میتوان رزمی و قدرت مور

ارزشی و از نامهمئن  13گذاری بر اساس مقیاسی 
درصد( بود. 133-93درصد( تا کاملا  مهمئن ) 3-13)

نامه شامل شش جمله بود به این ترتیب این پرسش
-سنجید. از آزمودنیای خاص را میکه هر کدام مؤلفه

ها در شد که به هر کدام از این جملهها خواسته
و در  133-93که اطمینان کامل دارند صورتی 

بدهند.  13-3صورتی که اصلا  مهمئن نیستند، نمره 
اعتبار محتوایی این پرسشنامه توسط تعدادی از 

گرفت و میزان ثبات  قرار تایید متخصصان مورد
درونی آن نیز در یک مهالعه مقدماتی با روش آلفای 

 آمد.بدست 11/3کرونباخ 
اساس  ی اجرای فرم یک برهای ارزیابلیستچک

دهی به آخرین تغییرات موجود در نحوه ارزیابی و نمره
اجرای فرم یک از فدراسیون بین المللی تکواندو، 

ها پس از شد و اجرای آزمودنیهایی تهیهلیستچک
لیست گرفت. این چکقرارارزیابیبرداری موردفیل،

ها آنشامل دو مقیاس اجرا و دقت بود که هر کدام از 
های دقت مقیاسمی شد. خردهمقیاس را شاملخرده 0

شامل دقت در حرکات پایه، تعادل و دقت در جزئیات 
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های مقیاسفرم بود؛ در حالی که مقیاس اجرا خرده
شد. بر قدرت، هماهنگی و نیرو را شامل میوسرعت

 13ها نمره نهایی هر شخص از لیستاساس این چک
نمره مربوط  13مره از این شد که شش نمی محاسبه

به مقیاس اجرا و چهار نمره مربوط به مقیاس دقت 
دهنده اجرای بهتر بود. بر این اساس نمره بالا نشان

 وسیله دوربینکنندگان بهبود. تمام اجراهای شرکت
( فیل، برداری شده و توسط دو 500D)مدل  1کنان

داور رسمی فدراسیون تکواندو که دارای کمربند 
گرفت و چهار بودند مورد ارزیابی قرار دان مشکی

شد که در تحلیل ای حاصلنهایتا  برای هر فرد نمره
 گرفت.بعدی مورد استفاده قرار

 هاگردآوری دادهة شیو
کنندگان به شکل تصادفی در دو گروه تمرین شرکت
و تمرین  )0/20نفر با میانگین سنی  12دوتایی )
-بندی( تقسی،0/22نی نفر با میانگین س 10انفرادی )

بندی ها با تقسی،سازی گروهشدند. بنابراین همسان
در  شد.گرفتهنظرافراد به شکل تصادفی در دو گروه در

هایی در مورد چگونگی اجرای فرم ابتدا دستورالعمل
دهی آن توسط نظر در امتیازهای موردیک و معیار

هر یکی از مربیان درجه دو فدراسیون تکواندو برای 
های ها که در دو سانس متفاوت در جلسهیک از گروه

-کردند به صورت همسان شرحتمرینی شرکت می

های شفاهی، تکلیف بوسیله شد. پس از توضیحداده
ها نحوه اجرای آن شد و آزمودنیمیمربی سه بار اجرا

-کنندگان اجازهکردند. به تمام شرکتمی را مشاهده

تساب یک کوشش تمرینی شد قبل از مرحله اکداده
ها پرسشنامه دهند. بعد از این مرحله آزمودنیانجام

کردند و سپس بر اساس خودکارآمدی را تکمیل
داشتند مبادرت به تمرین فرم گروهی که در آن قرار
های تمرینی دو گروه چهار یک کردند. تعداد جلسه

های انفرادی ها به روشجلسه و مدت زمان تمرین آن

                                                 
1. Canon 

دقیقه بود. افراد گروه تمرین انفرادی در  03 و دوتایی
های تمرینی به شکل انفرادی به مرور بدنی کل جلسه
-وجودپرداختند و مربی از بهنظر میهای موردمهارت

کرد. این در حالی آمدن تعامل بین افراد جلوگیری می
بود که افراد گروه دوتایی قبل از شروع تمرین مهارت 

گرفتند و با کمک ه، به قرار میهای دوتایی در گروه
کنندگان پرسشنامه پرداختند. تمامی شرکتتمرین می

خودکارآمدی را یک بار قبل از شروع اولین جلسه 
تمرین و یک بار قبل از آزمون یادداری که یک هفته 

گردید، بعد از پایان آخرین جلسه تمرینی برگزار
گروه  کردند. آزمون یادداری برای افراد هر دوتکمیل

یکسان بود و شامل یک بار اجرای فرم یک به صورت 
برداری این اجرا از زاویه روبرو شد. فیل،انفرادی می

ای که معمولا  برای ارزیابی افراد در ارتقاء )زاویه
شد و پس از اجرای شود( انجامکمربند استفاده می

ها در اختیار تی، تحلیل کنندگان، فیل،همه شرکت
 گرفت.قرار

 هاهای پردازش دادهوشر
-خودکارآمدی شرکت اتنمره ةبه منظور مقایس

آزمون و های پیشکنندگان، اختلاف میانگین نمره
شد و سپس آزمون خودکارآمدی  هر فرد محاسبهپس

-نمرات دو گروه مورد از طریق آزمون تی مستقل

دلیل های اختلاف بهگرفت. استفاده از نمرهقرار مقایسه
اف سهح خودکارآمدی اولیه افراد دو گروه کنترل اختل

شده دو های اجرای فرم یک کسببود. میانگین نمره
شد. گروه نیز از طریق آزمون تی مستقل با ه، مقایسه

 خودکارآمدی میانجی نقش بررسی منظوربه همچنین
-استفاده متغیرهچند و ساده خهی واریانس تحلیل از

اری در  سهح در این پژوهش تمام محاسبات آم. شد
-گرفته و با نرم افزار اسصورت P≤3/ 35معناداری 

 .شد انجام 22نسخة اس اسپی
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 نتایج آزمون تی مستقل در مورد مقایسه میانگین نمره عملکرد افراد دو گروه در آزمون یادداری .6جدول 

 معناداری آزادی درجة ارزش تی انحراف استاندارد میانگین منبع تغییرات

 11/2 51/0 رین دوتاییگروه تم
015/4 20 331/3* 

 42/3 11/3 گروه تمرین انفرادی
 (p<0.05دار )تفاوت معنا ٭

 

افراد دو  نیقبل و بعد از تمر ینمره اختلاف خودکارآمد نیانگیم سهیمستقل در مورد مقا یآزمون ت جینتا. 2جدول 
 گروه

 معناداری آزادیدرجة  ارزش تی انحراف استاندارد میانگین منبع تغییرات

  11/2 53/2 گروه تمرین دوتایی

111/2 
 

20 
 

34/3* 
 20/2 13/3 گروه تمرین انفرادی

 (P<0.05تفاوت معنادار ) ٭
 

3/8
3/2

4/81

2/31

 

6

2

9

1

1

1

ن ی ر م ت ز  ا د  ع نب ی ر م ت ز  ا ل  ب ق

مدی رآ خودکا

گروه تمرین انفرادی
 

 تغییرات خودکارآمدی افراد دو گروه تمرین انفرادی و دوتایی قبل و بعد از تمرین .6شکل 
 

  هایافته
تی مستقل در مقایسه نموره عملکورد دو  نتایج آزمون

داد گروه تمرین دوتوایی گروه در آزمون یادداری نشان
-صورت معناداری برتر از گروه تمرین انفرادی بوود به

(333/3, p=015/4t= همچنوین نتوایج 1( )جودول .)
  تقل در مقایسه پیشرفت خودکارآمدیازمون تی مس

تمورین دوتوایی  افراد نیز حاکی از برتری معنادار گروه
 ( )جدول =P=111/2t ,34/3)نسبت به انفرادی بود 

 

 
تمرین ازتغییر روند این فاکتور روانی از مرحله قبل (.2

( قابول 1تمرین در دو گروه در شوکل )ازبه مرحلة بعد
اما به منظوور بررسوی نقوش میوانجی  مشاهده است.

خودکارآمدی در رابهه بین روش تمرین و عملکرد در 
 1مون یوادداری از روش پیشونهادی بوارون و کنویآز
( اسووتفاده شوود. بوور ایوون اسوواس سووه معادلووه 1911)

رگرسوویون در نظوور گرفتووه شوود. ابتوودا یووک معادلووه 
رگرسیون خهی ساده برای بررسی رابهه نوع تمرین و 

                                                 
1. Baron & Kenny 
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خودکارآمدی انجام شد که نتایج نشان داد نوع تمرین 
( بوه )با توجه به نتوایج بخوش قبلوی تمورین دوتوایی

      صووورت مثبتووی خودکارآموودی را متوواثر مووی کنوود 
(35/3 P<  ،109/4 ( =20,1)F و  )درصووووووود  11

واریانس آن را شامل می شود. معادله رگرسیون خهی 
ساده بعودی نشوان داد تمورین بوه روش دوتوایی بوه 
صورت مثبتوی عملکورد افوراد در آزموون یوادداری را 

 45(  و P<  ،142/19 ( =20,1)F 35/3افزایش داد )
درصد واریانس را شامل شد. اما در معادلوه سووم بوه 
منظور پیش بینی نمره افوراد در آزموون یوادداری بور 
اساس نوع تمرین و خودکارآمدی از رگرسیون خهوی 
چندگانه استفاده شد. معادلوه رگرسویون معنوادار شود 

(133/3 <P , 955/10 = (22,2)F و  )2R  برابووور
رگرسویون،  ةمین معادلوبه دست آمود. در سوو 559/3

خودکارآمدی عملکرد افراد در آزمون یادداری را متاثر 
درصد به واریانس  13( و =P<  , 219/2t 35/3کرد )

عملکرد افراد در آزمون اضافه نمود. در واقع از مقایسه 
معادله دوم و سوم متوجه می شوی، که نوع تمورین و 

درصود واریوانس  55خودکارآمدی به صورت مشترک 
ملکرد افراد در آزمون یادداری را شامل می شوند که ع

درصد بیشتر از واریانسی است که متغیور  13این عدد 
مستقل یعنی نوع تمرین به تنهایی رقو، زده بوود. در 
نهایت هرچند نوع تمرین همچنان اثر معنواداری روی 

سوم داشت  ةعملکرد افراد در آزمون یادداری در معادل
(35/3 P<  , 019/0- t= افووزایش ،)درصوودی  13

ة ( در نتیجو55بوه  45واریانس در متغیور وابسوته )از 
اعمال همزمان دو متغیر مستقل و میانجی و همچنین 

( بوه =11/3βدوم ) ةکاهش ضریب استاندارد از معادل
(، نشان می دهد خودکارآمودی =52/3βمعادله سوم )

در رابهه بوین تمورین دوتوایی و عملکورد در ازموون 
 نقش میانجی را ایفا می کند.یادداری 

 

 گیری بحث و نتیجه
ی به یکی پژوهشحاضر در راستای توجه اخیر  پژوهش
های ترین روشترین و اثربخشصرفهبهاز مقرون

نقش  داشتتمرینی یعنی روش تمرین دوتایی قصد
میانجی خودکارآمدی را در اثربخشی بیشتر این روش 

برای این  .نسبت به روش تمرین انفرادی بررسی کند
منظور دو گروه تمرین دوتایی و انفرادی در یادگیری 
فرم یک تکواندو پس از چهار جلسه مداخله با ه، 

اثربخشی مجدد  دادنضمن نشان ،شدند. نتایج مقایسه
، بت به روش تمرین انفرادیروش تمرین دوتایی نس

گری فاکتور روانشناختی خودکارآمدی حاکی از میانجی
 امر بود.ایندر
گوری فواکتور فرضیه پژوهش مبنی بر میوانجی ،نتایج

هووای یووادگیری روانشووناختی خودکارآموودی در مزیووت
هوای نموود. در سوالییدتأمنتسب به تمرین دوتایی را 

علووت  کووردنهووای محوودودی در کشووفاخیوور تلوواش
اثربخشی روش تمورین دوتوایی نسوبت بوه انفورادی 

؛ 2331اسووت )گرانووادوس و ولووف، پذیرفتووهصووورت
(. بووه عنوووان مثووال گرانووادوس و 2313گرانووادوس، 
-حوالدادند مشاهده الگوی در( نشان2331همکاران )

یادگیری نسبت به گفتگو نقش بیشتری در اثربخشوی 
ژوهش بهتوور تموورین دوتووایی دارد. در ادامووه ایوون پوو

دادنود چنانچوه ( نشوان2313گرانادوس و همکواران )
بووده و سوازماندهی ها هدفمندگفتگوهای بین دوتایی

تووری را در ایوون شووود ممکوون اسووت نقووش پررنوو 
کنود. اموا نکتوه مغفوول در ایون دسوته اثربخشی ایفا
باشد که ها توجه ک، به عوامل روانشناختی میپژوهش

یان باشد. هر چند ممکن است فاکتور کلیدی در این م
هایی مبنی بور صحبت ،در ادبیات پژوهشی این حیهه

نقوووش عوامووول روانشوووناختی چوووون انگیوووزش و 
یوک بوه اسوت، اموا هویچخودکارآمدی به میان آموده

اند. پژوهش حاضور بررسی مستقی، این مه، نپرداخته
نتیجوه داد خودکارآمودی نوآمووزان دربه خوبی نشوان

اتب بیشوتر از تمورین بوه مرتمرین به روش دوتایی به
 کند.  روش انفرادی ارتقاء پیدا می

خودکارآمدی  ،(1991بندورا ) یه خودکارآمدیطبق نظر
، از چهار منبع شامل تجارب ماهرانه )اجراهای گذشته(

هووای ، ترغیووب کلووامی و وضووعیتتجووارب جانشووینی
ای مشواهدهشوود. یوادگیری وژیکی تغذیوه مویفیزیول
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اطلاعاتی  ،ان تجارب جانشینیعنوفرایندی است که به
نمایود کوه روی خودکارآمودی مویفراه،برای فرد را 

-فراد درااثرگذار است. اطلاعاتی که از طریق مشاهده 

است انتظارات نشود ممکمیمهارت فراه، اجرایحال
-را تعودیلنتیجه رفتار کرده و درثرخودکارآمدی را متأ

ی اثووور مشووواهده مووودل رو(. 1991کنووود )بنووودورا، 
ویوز و  اسوت. گوودشدهخوبی مشخصخودکارآمدی به

هوو،  ،کردنوود کووه مشوواهده موودل( مشووخص1911)
همچنوین خودکارآمدی و ه، عملکرد را افوزایش داد. 

( 1915آلووی )( و مووک1992جووورج، فلتووز و چوویس )
دادند افزایش در خودکارآمدی در یک تکلیوف گزارش

ه بو ،هوای ژیمناسوتیکپا و مهوارتکردناستقامتی باز
-ای بوهیوادگیری مشواهدهای مبتنی بر دنبال مداخله

داد ( نشوان1991آمد. مهالعوه ویوز و همکواران )وجود
طور معناداری در کودکان دچار تورس مدی بهآخودکار
کورد. پیداافزایش ایدر نتیجه یادگیری مشاهده از آب
این پژوهشوگران زیوادی ارتبواط مثبتوی بوین برعلاوه

فلتووز و ) گووزارش دادنوود خودکارآموودی و عملکوورد
و ولفووورک،  ؛1911، زیووگووود و و ؛1993ریسووینجر، 

ها از نقش این یافته .(1915مورفی، گتسفلد و آیتکن، 
شده در افوزایش عملکورد ادراکمیانجی خودکارآمدی

بوه ماهیوت روش تمورین توجوهکنند. لذا باحمایت می
ای اسوت، درصد تمرین مشاهده 53دوتایی که شامل 

ی رسود ایون نووع تمورین موجوب افوزایش مونظوربه
آن افوزایش تبوعو بوه خودکارآمدی افراد گروه دوتایی

ایون  کوه از عملکرد این گروه نسبت به گروه انفرادی
طور کوه پیشوتر همان  .استبودند شدهفرصت محروم

( یکی از چهار منبع 1994) اساس نظر بندوراشد برذکر
ام مواجهوه بوا مه، افزایش خودکارآمدی در افراد هنگ

تجربوه جانشوینی اسوت. تجربوه  ،یک تکلیوف جدیود
شود که فورد الگوویی را جانشینی هنگامی حاصل می

. باشودنظور موورداجرای تکلیفلحاکند که درمشاهده
از لحواظ همچنین بندورا معتقد بوود هور چقودر الگوو 

داشته باشود،  به نوآموز شباهت بیشتری سهح مهارت
بیشوتر  ،آمیوز تکلیوفوفقیتحس اطمینان در انجام م

-هوای مودل درشده ویژگیشود. تمام مهالب ذکرمی

هوا بوه خووبی باشد. نتوایج پوژوهشیادگیری میحال
یادگیری موجب حالاند که مشاهده الگوی دردادهنشان

شووود )ویووز و همکوواران، افووزایش خودکاراموودی مووی
-(. لذا افرادی که در روش تمرین دوتایی درگیر1991

با توجه به اینکه هر دو نوآمووز بووده و سوهح هستند 
-مهارتی یکسانی دارند و همچنین در خلال تمرین به

صورت تقریبا  یکسانی به عنوان الگو برای یکدیگر به 
رسد که مینظرپردازند، پس منهقی بهایفای نقش می
بینی بندورا نسبت به افرادی که به صوورت طبق پیش

ن فرصت محروم هستند از کرده و از ایانفرادی تمرین
برده و خودکارآمدی بیشوتری در تجربه جانشینی بهره

 آورند.   میدستهنظر بتکلیف مورد
-ییشوخص در موورد توانوا یبه باورها یخودکارامد

از  یدر انجام امور دلالت دارد و از منابع مختلفو شیها
خوود فورد، مشواهده  یهواو شکست هاتیجمله موفق
بوه او هسوتند و  هیکه شب گرانیشکست د ای تیموفق
-یمظرنهرو ب نی. از اردیگیسرچشمه م یکلام بیترغ
تلواش  شتریدارند، ب ییبالا یمدآکه کار یاشخاص رسد
دارنود،  ینییپا یمدآکه سهح کار یو از کسان کنندیم

 یو ترس کمتر دهندیاز خود نشان م یشتریپشتکار ب
بتووان  دیشا نی(. بنابرا1011پارسا، ) کنندیرا تجربه م

 یریادگیودر  یاستدلال کورد کوه خودکارامود نگونهیا
 افوراد کنود ومهمی ایفا مینقش  یحرکت یهامهارت
 راتیتواث توانودیمو تشوانیکوه فعال ابندی نانیاگر اطم

انجوام  یبورا ه مضواعفیزیوکنود، انگ دیومهلوب  تول
پژوهش حاضور هور چنود نقوش . کنندپیدا می تیفعال

در برتووری روش تموورین  میووانجی خودکارآموودی را
دوتایی نسبت به انفورادی نشوان داد اموا میوزان ایون 

درصد واریانس متغیر وابسته بود  13گری تنها میانجی
دهود ممکون اسوت بتووان که این نتیجه نشوان موی

های روانشناختی دیگری پیدا کرد که با یافتن میانجی
ها دلایل اثربخشی روش تمرین دوتایی نسوبت بوه آن

تر شده و نقش عوامول روانشوناختی مشخص انفرادی
های تمرینی مشارکتی یوا تعواملی های روشدر مزیت

اما بخش دیگری از  گیرد.توجه قراربیش از پیش مورد 
داد یادگیری بیشتری تحت تواثیر نشانبار دیگر  ،نتایج
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-تمرین به روش دوتایی نسبت به انفرادی حاصل می

موجوود در  یهواپوژوهشه، راستا با اکثور که شود، 
باشد )شویا و همکواران، ی این حوزه میپژوهشادبیات 
؛ 2313؛ گرانوادوس، 2331؛ گرانادوس و ولوف، 1999

موجوود در حیهوه  هاپژوهش(. اکثر 2310پروین پور، 
انود تمورین بوه روش دادهکنون نشانتمرین دوتایی تا

-بهتنها از لحاظ صرف انرژی و وقت مقروندوتایی نه

روش انفرادی است، بلکه منجر بوه میوزان  تر ازصرفه
شود. اما نکته قابول تأمول و یادگیری بیشتری نیز می

تکلیوف  ،حاضر در این بخوش از نتوایج پژوهشبدیع 
گذشته در  یهاپژوهشباشد. هر چند مورد استفاده می

این حیهه اثربخشی روش تمرین دوتوایی را در انوواع 
ی )شویا و مختلف تکالیف حرکتی چون تکلیوف تعوادل

)گرانوادوس و ولوف،  لیووان چینوی(، 1999همکاران، 
( و شونای 2331(، ضربه پات گلف )گرانوادوس،2331

بودنود، اموا داده( نشوان2310کرال سینه )پروین پور، 
-پژوهشی بود که نتایج پژوهشحاضر اولین  پژوهش

ای پیچیوده یعنوی قبلی را به یک تکلیف زنجیره یها
شناختی بالا یهی با اعتبار بومفرم یک تکواندو و در مح

داد. عنصر اصولی موفقیوت در تکوالیفی از ایون تعمی،
دقوت، رعایت صحیح توالی حرکت و اجرای بوا ،دست

-های موجود در هر تووالی مویقوی و ظریف مهارت

هوا از شدن این ویژگیمی رسد برآوردهنظرباشد، که به
شوود. طریق تمرین به روش دوتایی بیشتر حاصل می

های استراحت افراد گروه تمرین دوتایی حتی در زمان
چون در تعامل با یوار خوود بودنود و او را در راسوتای 
-رسیدن به هدف حرکتی موورد نظور راهنموایی موی

کردند، همچنان به صورت فعال در فرآینود یوادگیری 
نتیجه احتمالا  توالی حرکات را نسبت به بوده و دردرگیر

کردنود و در چنوین ین مویافرادی کوه انفورادی تمور
سوپردند. میخاطرشدند، بهتر بهفرآیندهایی درگیر نمی

حاضور  پوژوهشی که نتایجی متناقض با پژوهشتنها 
 1است توسط کروک و بی یوردادهدر این بخش حاصل

(. 2313( انجام گرفته است )کروک و بوی یور ،2313)

                                                 
1. Crook & Beier 

داد که تمرین به در شرایهی خاص نشان پژوهشاین 
-نفرادی بهتر از تمرین به صورت دوتایی میصورت ا

ان دلیول ایون پژوهشگرباشد؛ که طبق اظهارات خود 
امر نوع تکلیف انتخاب شده )تکلیفی با سه، زیادی از 

نتیجوه اسوت و دربووده پوژوهش( در این 2دانش بیانی
بایسوت یکی از فاکتورهای مه، که طبق نظر آنها می

شوود، نووع رفتوهگدر استفاده از روش دوتوایی مودنظر
کوه بوا های پیشین پژوهش استفاده است.موردتکلیف

 علوت اثربخشوی روش تمورین دوتوایی هدف بررسی
احتموالی نقوش در نظور گورفتن از  انجام شده بودنود
. غافل مانده بودنددر این اثربخشی عوامل روانشناختی 

هوای روش داد بخشوی از مزیوتحاضر نشان پژوهش
نفرادی به فاکتور روانشناختی تمرین دوتایی نسبت به ا

گردد. این یافته از لحاظ کواربردی میخودکارآمدی بر
هوای که موقعیتاهمیت باشد چرا تواند بسیار حائزمی

آیود کوه هوای ورزشوی پویش مویفراوانی در محویط
نظور فواکتوری از نوآموزان به دلیل اینکه تکلیف مورد

 شووند.ترس در خود دارد با احتیاط به آن نزدیک موی
توان از جملة این های شنا و ژیمناستیک را میمهارت

 ،حاضر پژوهشگرفت. با توجه به نتایج نظرتکالیف در
سوادگی بوا هایی بوهه با چنین موقعیتهمربی در مواج
تواند خودکارآمودی روش تمرین دوتایی می بکارگیری

افراد را که مانعی جودی در پیشورفت آنهوا محسووب 
حاضور از بعود  پوژوهشد. همچنین شود ارتقاء دهمی

اسووت در بررسووی متغیرهووای داد بهتوورنظووری نشووان
یادگیری، توجه بیشتری به نقش عوامول روانشوناختی 

داده شود. به عنوان مثوال به عنوان میانجی اختصاص
طبق ادبیات حیهه تمرین دوتایی، انگیزش به عنووان 

تواند به است که میفاکتور روانشناختی دیگری مهرح
باشد داشتهنوان میانجی در اثربخشی این روش نقشع

 (.1991، 0)بوکائرتس

                                                 
2. Declaritive Knowledge 

3. Boekaerts 
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Abstract 
The present study aimed to investigate the mediating role of self-efficacy in 

learning advantages related to dyad training method. Twenty-five 

undergraduate students were divided into dyad and individual training group 

and were taught in taekwondo form 1 in four 30-minute sessions. The 

participants practiced the task in a dyadic manner in dyad training group 

while those selected for individual training group practiced individually. 

Then, they were asked to answer self-efficacy questionnaire before the first 

practice trial and before retention test. The results indicated that dyad 

training group was better in both learning and self-efficacy. Based on the 

results, both observing learning model and raising self-efficacy as a 

psychological factor can be regarded as the main reason of learning 

advantages among those learners taught based on dyad training.  

     

Keywords: Self-Efficacy, Motor Learning, Dyad Training, Taekwondo 
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