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 اثیر مفاهیم توانایی بر یادگیري مهارت طناب زنی کودکانت

  4، سمیه فتاحی3، راضیه بیرانوند 2بناب پنجه، نگار قوي1طیبه طاهرپوري

  کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران اهواز  -1

  دانشجوي کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه ارومیه -2

  ی بدنتیتربو کارشناس اداره  اهواز ید چمراندانشگاه شهرفتار حرکتی  کارشناس ارشد -3

 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس آموزش و پرورش -4

  

  چکیده

نظــور از بــین مســاله بــود. بــدین  9هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر متفاوت مفاهیم توانایی بر یادگیري مهارت طناب زنی پسران 

صــورت نفر به 30ه تحصیل بودند تعداد بمشغول  1393 - 94رم ابتدایی شهر الشتر که در سال تحصیلی دانش آموزان مقطع چها

عنوان نمونه آماري انتخاب و به دو گــروه بــازخورد توانــایی ذاتــی و اکتســاب مهــارت تقســیم شــدند. پــس از گــرفتن تصادفی به

ت دقیقــه اســتراحت بــین تکرارهــا بــه تمــرین مهــار 1اي بافاصله ثانیه 30تکرار  4ها در مرحله اکتساب، در آزمون، آزمودنیپیش

تســاب ها، آزمون یادداري به عمل آمد. نتایج نشان داد که هم در مرحله اکطناب زنی پرداختند. پس از گذشت یک روز از آزمودنی

)023/0sig=) 028/0) و هم در مرحله یادداريsig=رت وه اکتســاب مهــا) بین دو گروه تفاوت معناداري وجــود داشــت و گــر

  عملکرد بهتري داشتند. 

  بازخورد، توانایی ذاتی، کسب مهارت، طناب زنی. :واژگان کلیدي  

 
Abstract 
The purpose of this study was to investigate effect  different ability conceptions on  learning rope woman skill  in 9 year 
children. For this meant,  thirty boy student 9 years ،the academic year 1393-94 were randomly chosen from Alashtar 
Primary school. and divided into  inherent-ability (IA) or acquirable-skill (AS) group.  After taking the pre-test ، The 
subjects in acquisition phase, practiced rope woman skill in 4 repetitions  30 second ، With distance 1 minute rest 
between repetitions. One day after practice, retention tests without instructions or feedback were conducted. the results 
showed that ، there was a significant difference between the two groups ، in acquisition (0/23) and retention (0/28) phase. 
and better performance acquirable-skill.  
Key words: acquirable-skill, feedback, inherent-ability, rope woman. 

  

  مقدمه 

  صــفات یــا ذاتــی پایــداري  دمــور در باورهــایی شامل  که هستند بشري دانش هاي ساختارپایه توانایی مفاهیم       

 ایــن در پیشنهاد اولین. دارند اشاره کلیدي هايتوانایی ماهیت به توانایی مفاهیم مردم نظر به). 5( باشندمی تغییرپذیر

  افــراد  آنــان عقیده به ،)1988 لیگت، و دوك ؛1999،2002 دویک،(  شد مطرح همکارانش  و دویک توسط مورد

 محــدوده  عنوانبه  بنابراین و بوده پایدار نسبتاً  طبیعی ظرفیت عنوانبه که  مشاهدهقابل هايتوانایی در  دارند تمایل

 و تــالش بــه وابســته و پــذیرانعطاف  عمــدتاً یــا) هاي ذاتــیاصطالح نظریهبه( شوندمی تعریف  بالقوه دستاوردهاي

مختلفــی را در  رفتــاري پیامدهاي و هاانگیزه هاگیريجهت  این. باشند متفاوت) هاي افزایشینظریه( هستند یادگیري

  هــاآن دهنــد، خود را بــا اجــراي بهتــر از دیگــران نشــان  هايتوانایی  تا کنندمی تالش  ذاتی پردازاننظریه. دارندپی
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 بــا مواجــه در و داده نشــان پــایین را توانایی است ممکن  که هاییموقعیت کشیدن  چالش به از دارند تمایل معموالً

 بررســی بــه در همین راســتا مطالعــات انــدکی. )2کنند( دوري داده، نشان  را کمتري پشتکار و تالش خطا، ازخوردب

) 1991اي جوردن و همکــاران(اند براي مثال: در مطالعهپرداخته  حرکتی یادگیري و عملکرد در توانایی مفاهیم تأثیر

). همچنــین نتــایج 3رد گروه اکتساب مهارت بهتر بود(در یک تکلیف پیگردي چرخان به این نتیجه رسیدند که عملک

) در تکلیف تعادلی بــر روي بزرگســاالن نشــان داد کــه عملکــرد گــروه اکتســاب 2009پژوهش ولف و لیوزویت (

) به بررسی مفــاهیم توانــایی بــر یــادگیري یــک تکلیــف 2013دروز و همکاران ( ايمطالعه ). در6مهارت بهتر بود(

). بــا 2دهنده برتري گروه اکتساب مهارت بــود(طورکلی نتایج نشانساله پرداختند. به 14و  10، 6پرتابی در کودکان 

توجه به اینکه در رابطه با مفاهیم توانایی مطالعات اندکی صورت گرفته و با توجه به اهمیت این موضــوع در رابطــه 

یر مفــاهیم توانــایی بــر یــادگیري مهــارت با تأثیر آن بر عملکرد و یادگیري کودکان، مطالعه حاضر باهدف بررسی تأث

  ساله انجام شد. 9طناب زنی کودکان پسر 

  شناسی تحقیق روش

 آزمــون، اکتســاب وصورت مراحــل پیشروش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی و طرح تحقیق به     

ن بــه بررســی تــأثیر مفــاهیم یادداري با دو گروه تجربی (بازخورد توانایی ذاتی یا اکتساب مهارت) بود کــه در آ

ساله پرداخته شد. جامعه آمــاري پــژوهش  9توانایی بر اکتساب و یادداري مهارت طناب زنی دانش آموزان پسر 

مشغول به تحصــیل بودنــد،  1393 -94شامل کلیه پسران مقطع چهارم ابتدایی شهر الشتر که در سال تحصیلی 

عنوان نمونه آمــاري انتخــاب و بــه دو گــروه توانــایی ذاتــی و به ساله 9آموز نفر دانش 30باشد. بدین منظور می

 30تکــرار  4ها در مرحله اکتساب بــه تمــرین آزمون، آزمودنیاکتساب مهارت تقسیم شدند. پس از گرفتن پیش

). بعــد از 4دقیقه استراحت بین تکرارهــا در مهــارت طنــاب زدن جفــت از جلــو پرداختنــد ( 1اي بافاصله ثانیه

کردند، گروه توانایی ذاتی ایــن ها بازخورد مخصوص به خود را دریافت میآزمون،  هرکدام از گروهگرفتن پیش

دهد و آنها بــا ایــن ها را در مهارت طناب زنی نشان میبازخورد را دریافت کردند که این آزمون توانایی ذاتی آن

ه این آزمون توانــایی اکتســاب و یــادگیري توانایی متولد شده اند، در حالیکه به گروه اکتساب مهارت گفته شد ک

). 2یابــد(ها ممکن است در اوایل خطا داشته باشند اما با تمرین توانایشــان بهبــود میدهد و آنها را نشان میآن

هــا گرفتــه تکرار و بــدون بــازخورد از آزمودنی 2سپس یک روز پس از اتمام مرحله اکتساب آزمون یادداري با 

از  . شــد دریافــت کتبــی نامهرضــایت مطالعــه ایــن در شــرکت براي کودکان والدین ازکه  الزم به ذکر است شد.

 هــاي حاصــل از تحقیــقهــا و دادهمنظور توصیف آزمودنیعنوان آمار توصیفی بهمیانگین و انحراف استاندارد به

هاي آمــاري وتحلیلهتمامی تجزیمستقل استفاده شد.  tها از آزمون همچنین جهت مقایسه گروه  استفاده گردید،

  انجام  و در نظر گرفته شد.  P≥ 0/ 05در سطح   16نسخه  spssبا استفاده از برنامه 

  

   هایافته
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  براي مقایسه عملکرد دو گروه در مراحل مختلف نتایج آزمون،.1جدول 

  

 میانگین تعداد گروه  مراحل
انحراف 

 معیار
df Sig  

  آزمونیشپ
 56/1 90/15 15 توانایی ذاتی

28 076/0 
 42/1 79/15 15 اکتساب مهارت

  اکتساب
 37/1 34/18 15 توانایی ذاتی

28 *023/0 
 42/1 86/18 15 اکتساب مهارت

  یادداري
 31/1 11/18 15 توانایی ذاتی

28 *028/0 
 46/1 67/18 15 اکتساب مهارت

  

  

   گیريبحث و نتیجه

 قــرار  تــأثیر تحــت را آنــان حرکتی هايمهارت یادگیري توانایی کودکان هیممفا که دهدمی نشان اخیر هايیافته     

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که گروه اکتساب مهارت هــم در مرحلــه تمــرین و هــم در مرحلــه یــادداري  .دهدمی

)، 2009عملکرد بهتري نسبت به گروه توانایی ذاتی داشتند. که همسو با دیگر مطالعات همچون ولف و لیوزویــت (

 آســانیبه توانــایی از کودکــان مفــاهیم شــده،داده نشــان قبالً که طور). همان6و2باشد() می2013دروز و همکاران (

 ادامــه بــراي هــاآن  انگیزه بر و گیرد، قرار تکلیف مورد در  بازخورد یا اطالعات ارائه چگونگی  تأثیر تحت تواندمی

  حرکتــی، هــايمهارت رســدمی نظــر بــه  ذاتی  توانایی دیدگاه از مچنین). ه1گذارد( اثر تکالیف آن اجراي یا انجام

 حرکــات شــدن مختــل  باعث  که شوندمی) 2009ولف،( بدن حرکات روي بر درونی تمرکز افزایش  ترویج باعث

 تمایــل  خــود بر تمرکز کاهش به که  شرایطی مقابل در ،)2012ولف،( شودمی  حرکات  دقت کاهش و خودکاري

و بــدین  .)2کنــد( ایمــن  درونــی تمرکــز یــا خــود بر تمرکز از را فراگیران است ممکن مهارت، اکتساب انندم دارد،

   صورت باعث اجراي بهتر فرد شود.

هــاي (با توجه به اهمیت مفــاهیم اکتســاب مهــارت در اجــرا و یــادگیري مهارتعلمی پژوهش –پیام اجرایی

، زیــرا کودکــان زش کودکان از اکتساب مهــارت اســتفاده کننــدشود جهت آموحرکتی کودکان، به مربیان توصیه می

  ).ممکن است با پذیرش این نکته که توانایی پایینی دارند، تالش کمی را براي یادگیري مهارت انجام دهند
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