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The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the jump rope skills'
instruction and its role on psychomotor performance of students. To attain this aim,
researchers used quasi pre and post-test experimental method with experimental and
control groups. The statistical population included all the fourth grade boy students of
elementary schools in Kermanshah studying in academic year 2182-2182. Seventy
students were selected through randomized cluster sampling as the experimental (93
students) and control groups (93 students). The instrument was a research-made
questionnaire that experts approved its face and content validity and its reliability was
computed 1812 by Cronbach's alpha test. First, we the experimental and control groups
were given a pretest. Then, the treatment was conducted for 81 sessions of 53 minutes
for the experimental group, but the control group was instructed through the traditional
method and after the end of the course, both groups were tested by an achievement test.
The results showed that there is a significant difference between the performance of the
trained learners according to the jump rope skills' instruction and the current curriculum.
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مقدمه
در دوره ابتدایی ،پایهء وضعیت درسی ،اخالقی و رفتاری کودک شکل میگیرد .بر این اساس دوران کودکی مهمترین
دورهء زندگی است .کودکی ،دورانی است که مانند یك زمین حاصلخیز ،هر چه در آن بکاری در آینده درو خواهی کرد.
کودکان ،شهروندان کوچکی هستند که نیاز دارند بهعنوان شهروندی مستقل ،برای رشد فکری و اجتماعی آنان ،برنامهریزی
شود .بازیهایی مثل دویدن و طناببازی که کودک در آنها فعالیتهای زیادی انجام میدهد ،به رشد عضالت بزرگ و
کوچك ،پرورش نیرو ،استقامت و سرعت و کنش سریع عضالت و حرکت سریع مفاصل کمك میکند ،در ضمن گردش خون
کودک زیاد شده و خون بیشتری به مغز کودک میرسد .بازی نیز دارای انواعی است که از مهمترین انواع آن میتوان به بازی-
های پرورشی اشاره کرد .در این میان بازیها به طور اعم و بازیهای پرورشی به طور اخص ،میتوانند افکار ،حرکات و افعال و
جسم و روح را تحت تاثیر قرار دهند و موجب تقویت همه قوای فکری ،روحی ،جسمی ،مادی و معنوی شوند.
بازیهای پرورشی ،از مهمترین روشهای آموزش مطالب و رشد شخصیت کودکان در دوره ابتدایی هستند .تربیت بدنی نیز
به عنوان بخشی از نظام تعلیم و تربیت عمومی؛ از جمله مهمترین دروسی است که در مدارس به طور عملی ،درکسب و حفظ
سالمتی و تندرستی دانشآموزان مؤثر است .هر کدام از بازیهای پرورشی ،به گونهای هدفی پرورشی با خود همراه دارد و
چون در بسیاری از بازیهای پرورشی ،برخی از فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و ورزش هم نهفتهاست تعیین کردن جایگاه
این بازیها در ورزش دوره ابتدایی ،اهمیت خاصی دارد(.)Soltani ،Salahi ،1722
آموزشوپرورش ،کلید فتح آینده است و از دیرباز انتظار از آموزشوپرورش آن بوده که انسانهای فردا را تربیت کند و
نسل امروز را برای زندگی در جامعة فردا آماده سازد .امروزه شعار « نابودی در انتظار شماست مگر اینکه خلّاق و نوآور باشید »،
پیش روی انسانها قرار دارد و آموزشوپرورش ،ترغیب به خالقیت و نوآوری و همچنین هدایت و راهبری به سوی استفاده
صحیح و جهتدار از استعدادها و تواناییهای فردی را به عنوان امری مهم بر عهده دارد که این خود زمینهساز توسعه فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی در جامعه است .بنابراین ضرورت دارد برنامهریزان و سیاستگذاران آموزشی ،معلمان و مسئوالن آموزش
وپرورش ،الزامات و مقتضیات زندگی فرد را بشناسند تا بتوانند دانش و بینش الزم را در کودکان و جوانان ،برای فعالیت در
جامعه فردا ،پرورش دهند.
در حال حاضر ورزش مدارس پس از سالها رکود نتوانسته است به ماهیت اصلی خود برسد و آنچه در زنگ ورزش دیده
میشود چیزی نیست که به هدف اصلی نزدیك باشد و حتی میتوان گفت گاهی زنگ ورزش در مدارس ،قربانی دشواری
دروس ریاضی ،علوم و کالسهای فوق برنامه میشود ،در حالی که برای رشد ورزش قهرمانی در کشور توجه به ورزش
دانشآموزی ،نوعی الزام و اجبار است و زمان شروع ورزش ،برای بسیاری از رشتهها ،مقطع ابتدایی است ،اما دانشآموزان
ابتدایی تا پایه سوم حتی در بعضی موارد معلم ورزش هم ندارند و نبود امکانات و فضای ورزشی مدارس هم به مشکالت دامن
میزند .در کشور ما اغلب به علت عدم اطالع از فواید طناورزی ،به این فعالیت مهم و باارزش توجه نمیشود .با توجه به آنکه
طناورزی ،بر تمام عوامل آمادگی جسمانی -حرکتی انسان ،اثر مثبت میگذارد و برای عموم قابل دسترس است ،و نیز به این
دلیل که برای تمرین طناورزی به محل مشخص و زمان معین نیاز نیست؛ بنابراین در نظر است از این فعالیت مؤثر و مفید برای باال
بردن سطح آمادگی جسمانی -حرکتی دانشآموزان  ،همگانیکردن ورزش در مدارس و پرکردن اوقات فراغت آنان و باالخره
ایجاد فرصت برای شرکت دانشآموزان در مسابقات استفاده شود.
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در گذشته کتاب اصلیترین منبع برای کسب اطالعات در امر آموزش بود؛ اما تحوالت و پیشرفتهای انسان دستخوش
تغییرات اساسی شد؛ یکی از این حوزهای مهم آموزش ،آموزش درس تربیت بدنی است .حضور دانشآموزان و معلمان در
شرایط انعطافپذیر ،باعث گسترش فرآیند یاددهی -یادگیری شدهاست( .)Razidas ،1775دنیای کنونی روز به روز در حال
تحول و پیشرفت است .تکنولوژی در همه ابعاد زندگی بشر دیده میشود و قطعاً آموزش از این مقوله مستثنی نیست .ساختن
درسافزارهای آموزش الکترونیکی و استفاده از رایانه در موضوعهای مختلف درسی ،میتواند به عنوان محرّکی برای یادگیری
محسوب شود(.)Ghaffari ،1779
به کارگیری تکنولوژی آموزشی در سطح مدارس باعث شده است تا عالقه و انگیزه دانشآموزان به یادگیری بیشتر شود و
آنها خود را در یادگیری درگیر کنند که این امر ،یادگیری سریع و بهتر را در پی دارد( .)Ritchie ،1771طراحی آموزشی،
پیشبینی و تنظیم رویدادهای آموزشی بر اساس اهداف ،محتوا و امکانات موجود با توجه به ویژگیها و ساختشناختی دانش-
آموزان است .هدف از طراحی آموزشی ،فراهم کردن امکانات یادگیری است؛ بنابراین ،طراحی آموزشی را میتوان تجویز یا
پیشبینی روشهای مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانشها ،گرایشها ،و مهارتهای شاگردان
دانست(.)Fardanesh ،1722
ازسوی دیگر استفاده از درسافزار آموزشی ،فرصت بیشتری برای یادگیری و کار انفرادی یا گروهی در اختیار دانشآموزان
قرار میدهد ،همچنین این امکان را فراهم میسازد که هر دانشآموز با میزان توانایی خود پیش برود و هر زمان که فرصت یافت
در زمینههایی که مشکل دارد ابزارهایی را انتخاب کند و محتوای آن را با سرفصلهای برنامه درسی ملی و سطوح نظام آموزش
رسمی ،هماهنگ و مطابق سازد .استفاده از درسافزارهای آموزشی در موضوعهای مختلف درسی ،میتواند به عنوان محرّکی
برای یادگیری محسوب شود(.)Ghaffari ،1779
یکی از مزایای درسافزارها؛ افزایش تعامل بین دانشآموزان و همچنین بین مربی و یادگیرنده است .این همان هدفی است
که سالهای اخیر به شدت مورد توجه دستاندرکاران آموزشوپرورش با عناوینی چون «روشهای فعال یادگیری» بوده-
است(.)Khazaei ،1772
ء

همگام با روند توسعه ورزش و نگرشهای جدید در حوزه تربیت بدنی و استفاده از روشهای علمی و بهینه ،جهت پرورش
روانی -حرکتی دانشآموزان خصوصاً در بعد ورزش همگانی و با توجه به نیاز حرکتی دانشآموزان در سنین رشد ،مطالعه و
اجرای ورزشهای سودمند ،مفرّح و علمی ،اهمیت زیادی دارد .در این راستا مرکز تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش-
وپرورش کشور ،مطالعه و اجرای ورزشهای سودمند و علمی را از سیاستها و اولویتهای خود قرار دادهاست .بدین منظور
طرح آموزش مهارتهای پایه طناورزی و تشکیل انجمن طنابزنی مدارس کشور ،به عنوان ورزشی پایه ،مفید ،کاربردی،
مدرن ،علمی ،و قابل اجرا در جهت دستیابی به اهداف آموزشوپرورش در حوزه تربیت بدنی اهمیت ویژهای دارد ،شایان ذکر
است کشورهای موفق در حوزه ورزش مدارس از جمله کانادا ،آمریکا و مالزی ،با درک تأثیرات بسیار مفید ورزش طناورزی در
سالمتی جسمی و روحی و اجتماعی دانشآموزان ،این ورزش را در برنامهء ورزشی مدارس خود جای دادهاند(شیوهنامه طرح
طناورز ،سال تحصیلی .)37-32بدین منظور مرکز تربیت بدنی وزارت آموزشوپرورش ،در راستای اهداف و رسالت وجودی
خود ،با تشکیل انجمن طنابزنی (طناورزی) مدارس و گنجاندن مهارتهای پایه طناورزی در سرفصل آموزشی درس تربیت
بدنی پایه چهارم ابتدایی ،گام اساسی و مفیدی برداشته است .اگر چه پژوهشهایی درزمینه ویژگیهای درسافزارهای آموزش
الکترونیکی انجام شدهاست ،اما ویژگیهای روان شناختی دانشآموزان و محتوای مورد نیاز دانشآموزان را کمتر بررسی کرده-
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اند .پس الزم است تا جنبههای محتوایی ،با توجه به جنبههای روانشناختی دانشآموزان در تهیه درس افزارهای آموزش
الکترونیکی مطلوب ،به عنوان معیار اساسی در تهیه درسافزارهای آموزش الکترونیکی بررسی شود .در درس تربیت بدنی
اهداف مهارتی ،جایگاه ویژهای دارد و سهم قابل توجهای از اهداف کلی را به خود اختصاص میدهند .استفاده از درسافزار به
جهت تنوع و جذابیت میتواند در نمایش مهارت بسیار مؤثر واقع شود .در چنین حالتی ضمن نمایش مهارت ،معلم توضیحات
تکمیلی را ارائه مینماید .بدیهی است که استفاده از روشهای مختلف نمایش مهارت از یکنواختی کار میکاهد و انگیزه
بیشتری به دانشآموزان میدهد(.)Soltani ،Salahi ،1722
از آنجا که در شیوهنامهء اجرایی طرح ،آمده است که حرکت و فعالیت بدنی از جمله نیازهای غریزی فیزیولوژیك انسان
است که با سالمت روحی و جسمی انسان ارتباط دارد ،اهتمام به ورزش و فعالیت بدنی منظم و روزانه ،موجب تقویت و افزایش
کارایی دستگاههای حیاتی بدن (قلب و عروق ،تنفس ،عصبی) ،بهبود عملکرد سایر دستگاهها ،جذب بهتر کلسیم و استحکام
استخوانبندی میشود .یکی از شعارهای سازمان جهانی بهداشت «تحرّک ،رمز سالمتی» در سطح جهان است و مردم را به
ورزش و فعالیت بدنی دعوت میکند.
اگر چه مبانی نظری کار هم این نتایج را پشتیبانی مینماید و هرچند محققان زیادی اثرات برنامههای ورزشی بر مهارتهای
عملکردی را بررسی کردهاند ،اما مطالعهای از بستر اثربخشی درسافزار آموزش مهارت طناورزی بر مهارتهای عملکردی یافت
نشد .در ادامه به نتایج برخی از تحقیقات در این زمینه اشاره خواهد شد .در رابطه با پیدایش طناببازی (طناورزی) ،بین محققین
اختالف نظر وجود دارد ،بعضی از محققین معتقدند که طناببازی در یونان باستان آغاز شده و بعضی بر این باورند که ابتدا در
چین و مصر شروع شده و سپس به سایر نقاط گسترش یافتهاست .در حال حاضر میلیونها نفر زن و مرد ،پیر و جوان ،در تمام دنیا
به طناببازی مشغولند و از آن لذت میبرند.
طناورزی فعالیتی است که به شکل سادهاش برای کودکان  5تا  1سال و به صورت پیشرفته ،برای قهرمانان ورزشی ،مناسب
است .در سال  2317میالدی سازمان بینالمللی طناببازی و انجمن طناببازی کانادا تأسیس شد و دکتر بورتز در مجله انجمن
پزشکی امریکا در سال  2311گفته بود؛ در حال حاضر دارویی وجود ندارد که بتواند مانند تمرینهای ورزشی ضامن سالمتی
انسان در طول عمر او باشد .همچنین از بورتز سؤال میکنند که برای مقابله با سالخوردگی چه نوع تمرین ایروبیکی را پیشنهاد
میکند که مناسب و کم هزینه باشد ؟ و او در پاسخ میگوید؛ طناب زدن؛ زیرا نه تنها یك ورزش خوب و قدیمی است بلکه
ایروبیکی نیز هست و در سال  2332میالدی فدراسیون جهانی طناببازی تشکیل گردید.
با توجه به اهمیت آموزش طناورزی در نظام آموزشی و تأثیر بهرهگیری محیطهای الکترونیکی در آموزش مطلوب و اثر-
بخش ،هدف این پژوهش ،طراحی و تولید درسافزار آموزشی طناورزی و بررسی اثربخشی آن برمهارتهای روانی -حرکتی
دانشآموزان است.
فرضیههای پژوهش
استفاده از درسافزار آموزش مهارت طناورزی در تقلید عملکرد دانشآموزان مؤثر است.
استفاده از درسافزار آموزش مهارت طناورزی در اجرای مستقل عملکرد دانشآموزان مؤثر است.
استفاده از درسافزار آموزش مهارت طناورزی در دقت و سرعت عملکرد دانشآموزان مؤثر است.
استفاده از درسافزار آموزش مهارت طناورزی در هماهنگی عملکرد دانشآموزان مؤثر است.
استفاده از درسافزار آموزش مهارت طناورزی در عادی شدن عملکرد دانشآموزان مؤثر است.
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روش پژوهش و شیوه اجرا
روش پژوهش شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود .جامعه آماری ،شامل تمامی
دانشآموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی  2931 -39بود .برای انتخاب نمونه آماری با استفاده از
روش خوشهای تصادفی  07نفر از دانشآموزان انتخاب شدند که  91نفر در گروه آزمایش و  91نفر در گروه گواه قرار گرفتند.
ابزار مورد استفاده پرسشنامه محققساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن را متخصصان تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از
آزمون آلفای کرونباخ  7/11بهدستآمد .در این پژوهش آموزش طناورزی به مدت  27جلسه  51دقیقهای با گروه آزمایش اجرا
شد .درسافزار آموزش طناورزی بر اساس مطالعات موجود و با توجه به اصول طراحی آموزشی و روانشناسی یادگیری متناسب
با پایه چهارم تدوین گردید ،در نهایت این درسافزار که با هماهنگی اساتید و متخصصان تهیه گردیده بود با هدف آموزش
مهارتهای عملکردی (تقلید عملکرد ،اجرای مستقل عملکرد ،دقت و سرعت عملکرد ،هماهنگی عملکرد ،عادی شدن عملکرد)
اجرا گردید .ابتدا از گروههای آزمایش و کنترل پیشآزمون گرفته شد و پس از پایان دوره آموزشی از هر دو گروه ،پسآزمون
به عمل آمد .در این پژوهش به منظور توصیف متغیرها ،از روش آمار توصیفی و نیز در بخش آمار تحلیلی از آزمون تحلیل
کواریانس استفاده شد .شایان ذکر است تمامی مراحل نمرهگذاری و تجزیه و تحلیل دادهها به کمك رایانه و با استفاده از نرم-
افزار SPSS21ا انجام شد .
ابزار مورد استفاده در این پژوهش چكلیست محققساختهء سنجش عملکردروانی -حرکتی دانشآموزان پایه چهارم
ابتدایی» که بر اساس مراحل آموزش طناورزی تهیه شده است و شامل  21مؤلفه مهارت طناورزی است ،تا بر اساس آن میزان
موفقیت افراد نمونه در آموزش ارزیابی گردد.
یافتههای پژوهش
برای اطمینان از یکسان بودن توانایی و اطالعات دو گروه پیش از اجرای متغیر مستقل ،دادههای پیش آزمون برای دو
گروه بررسی و مقایسه شد.
جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون برای هر متغیر وابسته

متغیرهای وابسته

گروه

تقلید مهارت

اجرای مستقل

دقت وسرعت عملکرد

میانگین

انحراف معیار

حجم

پیشآزمون -پس آزمون

پیشآزمون -پسآزمون

نمونه

آزمایش

95/59

15/15

9/13

5/15

91

کنترل

99/22

99/99

9/02

9/51

91

کل

99/00

55/73

9/91

22/91

07

آزمایش

17/32

59/19

5/91

1/37

91

کنترل

11/32

19/00

5/99

5/55

91

کل

12/32

99/12

5/13

21/75

07

آزمایش

12/19

59/53

5/91

1/51

91

کنترل

19/59

19/59

5/51

5/51

91

کل

11/95

95/39

5/52

29/93

07
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هماهنگی عملکرد

عادی شدن عملکرد

آزمایش

12/15

51/77

5/19

0/71

91

کنترل

19/92

15/00

9/19

5/27

91

کل

11/51

99/91

5/77

29/71

07

آزمایش

19/90

50/19

9/95

0/50

91

کنترل

15/13

15/97

5/01

9/31

91

کل

19/19

99/12

5/15

29/21

07

فرضیه شماره  :1درس افزار آموزش مهارت طناورزی درتقلید مهارت روانی– حرکتی دانشآموزان پایه
چهارم ابتدایی مؤثر است.
جدول  :1مقایسه نمرات پسآزمون تقلید مهارت

گروه ها

میانگین تعدیل شده

خطای استاندارد

فاصله اطمینان  31درصدی
حد پایین

حد باال

آزمایش

19/09

5/152

11/11

19/12

کنترل

99/79

9/511

91/51

95/17

در جدول  1میانگین نمرات پسآزمون دو گروه را که بر اساس اختتالف هتای اولیته تعتدیل شتده ،مطتابق انتظتار در دو گتروه
مرتب شدهاند .مشاهده میشود که میانگین عملکرد گروه آزمایش در رتبه اول ،و گروه کنترل در مرحلهء بعدی قرار میگیرد.
در نتیجه درسافزار آموزش طناورزی بیشترین تأثیر مثبت را روی نمرات پسآزمون تقلید مهارت دانشآموزان گروه آزمایش
داشته است.
جدول  :9خالصه تحلیل کوواریانس تأثیر درسافزار آموزش طناورزی بر متغیر تقلید مهارت
منبع تغییر

SS

MS

F

Sig

Eta

پیشآزمون

59/59

59/59

1/073

7/275

7/793

پسآزمون

0231/33

0231/33

523/331

7/772

7/191

خطا

2251/51

20/252

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول  9پس از تعدیل اثر پیش آزمون نشان میدهد که درسافزار آموزش طناببتازی بتر
ارتقای سطح تقلید مهارت دانشآموزان مورد مطالعه در مهارت روانی -حرکتتی تتأثیر مثبتت دارد و اثتر معنتادار کتاربرد ایتن
روش ( )F=523/331,Sig=7/772مورد تأیید قرار گرفت و با در نظر گرفتن ضریب اتا میتتوان گفتت ایتن روش  19درصتد
واریانس نمره پس آزمون تقلید مهارت را تبیین مینماید.
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فرضیه شماره  :2درسافزار آموزش مهارت طناورزی در اجرای مستقل روانی– حرکتی دانشآموزان پایهه
چهارم ابتدایی مؤثر است.
جدول  :5مقایسه نمرات پسآزمون اجرای مستقل

گروه ها

میانگین تعدیل شده

خطای استاندارد

فاصله اطمینان  31درصدی
حد پایین

حد باال

آزمایش

52/09

1/379

57/17

59/91

کنترل

19/71

5/559

11/97

11/15

در جدول  5میانگین نمرات پسآزمون دو گروه را که بر اساس اختتالف هتای اولیته تعتدیل شتده ،مطتابق انتظتار در دو گتروه
مرتب شدهاند .مشاهده میشود که میانگین عملکرد گروه آزمایش در رتبه اول ،و گروه کنترل در مرحلهء بعدی قرار میگیرد.
در نتیجه گفته میشود که درسافزار آموزش طناورزی بیشترین تأثیر مثبت را روی نمرات پسآزمتون اجترای مستتقل دانتش-
آموزان گروه آزمایش داشتهاست.
جدول  :1خالصه تحلیل کوواریانس تأثیر درسافزار آموزش طنابورزی بر متغیر اجرای مستقل

منبع تغییر

SS

MS

F

Sig

Eta

پیشآزمون

309/229

309/229

10/911

7/777

7/137

پسآزمون

0591/209

0591/209

173/219

7/772

7/570

خطا

1937/052

91/919

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول  1پس از تعدیل اثر پیشآزمون نشان میدهد که درسافتزار آمتوزش طنتاورزی بتر
ارتقای سطح مهارت اجرای مستقل دانشآموزان مورد مطالعه در مهارت روانی -حرکتی تأثیر مثبت دارد و اثر معنادار کتاربرد
این روش ( )F=173/219, Sig=7/772مورد تأیید قرار گرفت و با در نظر گرفتن ضریب اتا میتوان گفت ایتن روش پتس از
تعدیل اثر دانش پیشین  57درصد واریانس نمره پسآزمون اجرای مستقل را تبیین مینماید.
فرضیه شماره  :3درسافزار آموزش مهارت طناورزی دردقت و سرعت عملکرد دانشآموز درمهارت
روانی– حرکتی مؤثر است.
جدول  :9مقایسه نمرات پسآزمون دقت وسرعت عملکرد

گروه ها

میانگین تعدیل شده

خطای استاندارد

فاصله اطمینان  31درصدی
حد پایین

حد باال

آزمایش

51/70

1/510

59/13

53/91

کنترل

11/07

5/111

12/32

15/31

در جدول  9میانگین نمرات پس آزمون دو گروه را که بر اساس اختالف هتای اولیته تعتدیل شتده ،مطتابق انتظتار در دو گتروه
مرتب شدهاند .مشاهده میشود که میانگین عملکرد گروه آزمایش در رتبه اول ،و گروه کنترل در مرحلهء بعدی قرار میگیرد.
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در نتیجه درسافزار آموزش طناببازی بیشترین تأثیر مثبت را روی نمرات پسآزمون دقت و سترعت عملکترد دانتشآمتوزان
گروه آزمایش داشته است.
جدول  :0خالصه تحلیل کوواریانس تأثیر درسافزار آموزش طناورزی بر متغیر دقت و سرعت عملکرد
منبع تغییر

SS

MS

F

Sig

Eta

پیشآزمون

117/315

117/315

21/190

7/777

7/213

پسآزمون

3159/213

3159/213

199/013

7/772

7/530

خطا

1177/997

90/923

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول  0پس از تعدیل اثر پیشآزمون نشان میدهد که درسافتزار آمتوزش طنتاورزی بتر
ارتقای سطح مهارت دقت و سرعت عملکرد دانشآموزان متورد مطالعته در مهتارت روانتی -حرکتتی تتأثیر مثبتت دارد و اثتر
معنادار کاربرد این روش ( )F=199/013, Sig=7/772مورد تأیید قرار گرفت و با در نظر گرفتن ضریب اتا میتوان گفت این
روش پس از تعدیل اثر دانش پیشین  53درصد واریانس نمره پس آزمون دقت و سرعت عملکرد را تبیین مینماید.
فرضیه شماره  :4استفاده از درسافزار آموزش مهارت طناورزی در هماهنگی عملکرد دانشآموزان مهؤثر
است.
جدول  :1مقایسه نمرات پسآزمون هماهنگی عملکرد
گروه ها

میانگین تعدیل شده

خطای استاندارد

فاصله اطمینان  31درصدی
حد پایین

حد باال

آزمایش

59/12

0/717

51/11

17/51

کنترل

15/70

5/271

19/99

19/21

در جدول  1میانگین نمرات پسآزمون دو گروه را که بر اساس اختتالف هتای اولیته تعتدیل شتده ،مطتابق انتظتار در دو گتروه
مرتب شده اند .مشاهده میشود که میانگین عملکرد گروه آزمایش در رتبه اول ،و گروه کنتترل در مرحلتهء بعتدی قترار متی-
گیرد .در نتیجه درسافزار آموزش طناببازی بیشترین تأثیر مثبت را روی نمرات پسآزمون هماهنگی عملکرد دانتشآمتوزان
گروه آزمایش داشته است.
جدول  :3خالصه تحلیل کوواریانس تأثیر درسافزار آموزش طناورزی بر متغیر هماهنگی عملکرد

منبع تغییر

SS

MS

F

Sig

Eta

پیشآزمون

110/115

110/115

3/019

7/779

7/210

پسآزمون

3079/921

3079/921

913/151

7/772

7/192

خطا

2305/950

13/509

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول  3پس از تعدیل اثر پیشآزمون نشان میدهد که درسافزار آموزش طنتاببتازی بتر
ارتقای سطح مهارت هماهنگی عملکرد دانشآموزان مورد مطالعه در مهارت طناببازی تأثیر مثبت دارد و اثر معنتادار کتاربرد
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این روش ( )F=913/151, Sig=7/772مورد تأیید قرار گرفت و با در نظر گرفتن ضریب اتا میتوان گفت ایتن روش پتس از
تعدیل اثر دانش پیشین  19درصد واریانس نمره پسآزمون هماهنگی عملکرد را تبیین مینماید.
فرضیه شماره  :5استفاده از درسافزار آموزش مهارت طناورزی در عادی شهدن عملکهرد دانهشآمهوزان
مؤثر است.
جدول  :27مقایسه نمرات پس آزمون عادی شدن عملکرد

گروه ها

میانگین تعدیل شده

خطای استاندارد

فاصله اطمینان  31درصدی
حد پایین

حد باال

آزمایش

59/12

0/717

51/11

17/51

کنترل

15/70

5/271

19/99

19/21

در جدول  27میانگین نمرات پسآزمون دو گروه را که بر اساس اختالفهای اولیه تعدیل شده ،مطابق انتظار در دو گروه
مرتب شدهاند .مشاهده میشود که میانگین عملکرد گروه آزمایش در رتبه اول ،و گروه کنترل در مرحلهء بعدی قرار میگیرد.
در نتیجه درسافزار آموزش طناورزی بیشترین تأثیر مثبت را روی نمرات پسآزمون عادی شدن عملکرد دانشآموزان گروه
آزمایش داشته است.
جدول :22خالصه تحلیل کوواریانس تأثیر درسافزار آموزش طناورزی بر متغیر عادی شدن عملکرد

منبع تغییر

SS

MS

F

Sig

Eta

پیشآزمون

121/971

121/971

9/930

7/725

7/710

پسآزمون

3993/919

3993/919

137/799

7/772

7/121

خطا

1119/093

99/191

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول  22پس از تعدیل اثر پیش آزمون نشان میدهد که درسافزار آموزش طنتاورزی بتر
ارتقای سطح مهارت عادی شدن عملکرد دانشآموزان مورد مطالعه در مهارت طناورزی تأثیر مثبت دارد .اثتر معنتادار کتاربرد
این روش ( )F=137/799, Sig=7/772مورد تأیید قرار گرفت و با در نظر گرفتن ضریب اتا میتوان گفت ایتن روش پتس از
تعدیل اثر دانش پیشین  12درصد واریانس نمره پسآزمون عادی شدن عملکرد را تبیین مینماید.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف «طراحی درسافزار آموزش مهارت طناورزی و نقش آن بر عملکرد روانی -حرکتی فراگیران» به شیوه

ء

شبهآزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل اجرا گردید .نتایج کلی پژوهش بیانگر اثرگذاری مثبت درسافزار
آموزش طناورزی بر  1متغیر وابستهء مورد نظر پژوهش نسبت به مهارت طناورزی در پنج حوزهء تقلید مهارت ،اجرای مستقل
مهارت ،دقت و سرعت عملکرد ،هماهنگی عملکرد و عادی شدن عملکرد بود .در این پژوهش  1فرضیه بیان گردید؛ نتایج

نشریه علمی -تخصصی پژوهش در آموزش ابتدایی ، ،پاییز و زمستان  ،1931سال اول ،شماره دوم ،ص ص3-13 :
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تحلیل فرضیات به صورت خالصه با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس به شرح زیر است :در بررسی فرضیه شماره  2پژوهش
با عنوان «درسافزار آموزش مهارت طنابورزی درتقلید مهارت روانی -حرکتی دانشآموزان مؤثر است» .نتایج جدول 9در
قالب آزمون تحلیل کوواریانس بیانگر آن بود که درسافزار آموزش طناورزی باعث ارتقای سطح تقلید مهارت دانشآموزان
مورد مطالعه در مهارت روانی -حرکتی گردیده و اثر معنادار کاربرد این روش مورد تأیید قرار گرفت و با درنظرگرفتن ضریب
اتا میتوان گفت این روش پس از تعدیل اثر دانش پیشین  19درصد واریانس نمره پسآزمون تقلید مهارت را تبیین مینماید .در
بررسی فرضیه شماره  1پژوهش با عنوان « درسافزار آموزش مهارت طناورزی دراجرای مستقل مهارت روانی -حرکتی دانش-
آموزان مؤثر است » .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول  1پس از تعدیل اثر پیشآزمون نشان میدهد درسافزار آموزش
طناورزی بر ارتقای سطح مهارت اجرای مستقل دانشآموزان مورد مطالعه در مهارت روانی -حرکتی تأثیر مثبت دارد .و اثر
معنادار کاربرد این روش مورد تأیید قرار گرفت و با در نظر گرفتن ضریب اتا میتوان گفت این روش پس از تعدیل اثر دانش
پیشین  57درصد واریانس نمره پسآزمون اجرای مستقل را تبیین می نماید .در بررسی فرضیه شماره  9پژوهش با عنوان «درس-
افزار آموزش مهارت طناورزی در دقت و سرعت عملکرد دانشآموز در مهارت روانی -حرکتی مؤثر است» .نتایج آزمون
تحلیل کوواریانس در جدول  0پس از تعدیل اثر پیشآزمون نشان میدهد که درسافزار آموزش طناورزی بر ارتقای سطح
مهارت دقت و سرعت عملکرد دانشآموزان مورد مطالعه در مهارت روانی  -حرکتی تأثیر مثبت دارد و اثر معنادار کاربرد این
روش مورد تأیید قرار گرفت و با در نظر گرفتن ضریب اتا میتوان گفت این روش پس از تعدیل اثر دانش پیشین  53درصد
واریانس نمره پسآزمون دقت و سرعت عملکرد را تبیین مینماید .در بررسی فرضیه شماره  5پژوهش با عنوان « درسافزار
آموزش طناورزی درهماهنگی عملکرد دانشآموزان درمهارت روانی -حرکتی مؤثر است » .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در
جدول  3پس از تعدیل اثر پیشآزمون نشان میدهد که درسافزار آموزش طناورزی بر ارتقای سطح هماهنگی عملکرد دانش-
آموزان مورد مطالعه در مهارت روانی  -حرکتی تأثیر مثبت دارد و اثر معنادار کاربرد این روش مورد تأیید قرار گرفت و با در
نظر گرفتن ضریب اتا میتوان گفت این روش پس از تعدیل اثر دانش پیشین  19درصد واریانس نمره پسآزمون هماهنگی
عملکرد را تبیین مینماید .در بررسی فرضیه شماره  1پژوهش با عنوان «درسافزار آموزش طناورزی در عادی شدن عملکرد
دانش آموزان در مهارت روانی -حرکتی مؤثر است» .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول  22پس از تعدیل اثر پیش-
آزمون نشان میدهد که درسافزار آموزش طناورزی بر ارتقای سطح عادی شدن عملکرد دانشآموزان مورد مطالعه در مهارت
روانی -حرکتی تأثیر مثبت دارد .و اثر معنادار کاربرد این روش مورد تأیید قرار گرفت و با در نظر گرفتن ضریب اتا میتوان
گفت نوع روش تدریس پس از تعدیل اثر دانش پیشین  12درصد واریانس نمره پسآزمون عادی شدن عملکرد را تبیین می-
نماید .در این پژوهش نقش طراحی درسافزار آموزش مهارت طناورزی بر عملکرد روانی -حرکتی فراگیران در  1مؤلفهء (تقلید
مهارت ،اجرای مستقل مهارت ،دقت و سرعت مهارت ،هماهنگی مهارتها و عادی شدن عملکرد مهارتها) مورد بررسی و
مطالعه قرار گرفت .نتایج حاصل از پژوهش تأثیرپذیری تمام مؤلفههای مورد بررسی را از درسافزار مذکور مورد تأیید قرار داد
و با تحقیق ) (Ghaffari, 1779) ،(Fardanesh,1722و ) (Khazaei,1772همسو میباشد.
به دلیل آنکه انجام موفق هر برنامهای نیازمند بهرهگیری از تمهیدات الزم است ،برای اجرای برنامه نیز ابزار مختلفی الزم است
که مربی با مهارت خاص خود ،از آنها به عنوان زمینهای برای رشد عملکرد روانی -حرکتی دانشآموزان استفاده میکند ،یکی
از برنامههای جذاب برای این کار طناورزی است چرا که در این پژوهش ثابت شد طناورزی باعث رشد مهارتهای پنجگانه
خواهد شد؛ چنین برنامهای اگر در قالب درسافزار ارائه شود میتواند اثرات مثبت و سازندهای داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد می-
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 بهره گیری از وسایل کمك، توجه به محیطهای آموزشی انعطافپذیر،شود با ایجاد محیطی مناسب و مطابق با نظر کودکان
 برگزاری دورههای ضمن خدمت برای مربیان با هدف آشنایی با روشهای، استفاده مربیان از درسافزارهای آموزشی،آموزشی
، توجه به پرورش و رشد استعدادهای ورزشی کودکان و توجه به کیفیت زنگ ورزش در مدارس،نوین آموزش تربیت بدنی
اسباب افزایش میل و رغبت کودکان به حضور در برنامه طناورزی فراهم شود آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شدهاست
یکی از برنامههای مفرّح درمدارس ابتدایی ایران است که میتواند برای طراحان و برنامهریزان در این حوزه جهت استفاده
 به این عوامل توجه شود و این عوامل توجه، امید است که در برنامهریزی برای درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی.پیشنهاد شود
 لذا پیشنهاد میشود پژوهش. جامعه آماری این پژوهش مدارس ابتدایی پسرانه بوده است.تصمیمگیران را به خود جلب کند
.مشابه در مدارس ابتدایی دخترانه در پایههای مختلف تحصیلی نیز انجام شود
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