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چکیده
ازبين شيوههای مختلف رقابت ،مطالعات متعددی آثار نسبی رقابت فردی و گروهی را بر تکاليف
شناختی ،بهبود تصميمگيری و اجرای مهارتهای ورزشی بررسی کردهاند؛ باوجوداين ،آثار انواع
مختلف رقابت بر يادگيری مهارتهای ورزشی بررسی نشده است .هدف اصلی از انجام پژوهش
حاضر ،مقايسة آثار رقابت فردی و گروهی بر اکتساب و يادداری سرويس چکشی واليبال بود .تعداد
 40دانشآموز دورة متوسطة دوم ( 18-16سال) که تجربهای در اين مهارت نداشتند ،بهصورت
دردسترس انتخاب شدند .با توجه به نمرات پيشآزمون ،شرکتکنندگان به دو محيط رقابت فردی
و گروهی تقسيم شدند .شرکتکنندگان هر دو گروه تکليف را در  10جلسه تمرين کردند .پيشآزمون
قبل از مداخله ،آزمونهای اکتساب در مرحلة اکتساب و آزمونهای يادداری فوری و تأخيری بعد از
مداخله اجرا شدند .برای اندازهگيری اجرای شرکتکنندگان از آزمون سرويس واليبال ايفرد ()1984
استفاده شد .برای تحليلدادهها ،آزمون تی نمونههای مستقل و آزمون تحليل واريانس با تکرار
سنجش در سطح معناداری  0/05استفاده شد .نتايج نشان داد که در مرحلة اکتساب بين گروههای
موردمطالعه تفاوت معناداری وجود نداشت؛ اما در مرحلة يادداری ،ميانگين امتيازهای گروه رقابت
گروهی بهطور معناداری بهتر از گروه رقابت فردی بود .بنابر نتايج پژوهش میتوان اذعان کرد که
يادگيری سرويس چکشی واليبال در محيط رقابت گروهی نسبت به رقابت فردی بهتر است .معلمان
و مربيان میتوانند برای استفاده از نوع رقابت در محيط تمرين برای آموزش سرويس واليبال به
دانشآموزان نوجوان ،به يافتههای اين پژوهش توجه نمايند.
واژگان کلیدی :رقابت فردی ،رقابت گروهی ،اکتساب ،يادداری ،سرويس واليبال.

1. Email:mohsenimorteza601@yahoo.com
2. Email: armovahedi@yahoo.com
3. Email: rafeii502@yahoo.com
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مقدمه
یادگیری حرکتی مجموعهای از فرایندهای همراه با تمرین و تجربه است که به تغییرات نسبتاً پایدار
در قابلیت اجرای ماهرانه منجر میشود ( .)1سالها است که در آموزشوپرورش برای افزایش یادگیری
از روشهای گوناگونی استفاده میشود .بسیاری از معلمان ویژگیهای دانشآموزان خوب را در
خصوصیاتی نظیر سختکوشی ،همکاری و عالقهمندی میدانند و بعضی از آنان این ویژگی را به
داشتن انگیزش دانشآموزان منحصر میکنند ( .)2مطالعات نشان دادهاند که عوامل محیطی بر اجرا
و یادگیری مهارت تأثیر دارند .ازبین این عوامل محیطی برخی نقش قابلمالحظهتری دارند .مؤلفههای
انگیزشی محیط شامل هدفگزینی ،پاداش ،جو رقابت و راهبردهای آموزشی نقش برجستهای در
یادگیری تکالیف متعدد دارند؛ زیرا ،این مؤلفهها به احساسات مرتبط با انگیختگی در فرد منجر
میشوند ( .)3مطالعات پیشین دربارة تأثیر انگیزش بر یادگیری نشان میدهند که انگیزش قوی به
یادگیری استوار و انگیزش کم به یادگیری کم منجر میشود ( .)4براساس تعریف آلدرمن ،1انگیزش
عبارت است از آمادگی برای گزینش و جهتدادن به رفتاری که ازطریق ارتباطاتش با نتایج آن رفتار،
کنترل میشود و این انگیزش ثبات رفتار را تا زمان رسیدن به هدف ادامه میدهد .انگیزش افزودهشده
بههنگام شکلگیری اثر حافظه را موجب مقاومت بیشتر اثر حافظه درمقابل تداخل دانست و نشان
داد که حالتهای افزایشیافتة انگیختگی برای یادگیری حرکتی ضروری هستند .با تکیه بر دیدگاه
تعاملی که مدعی است بهترین روش برای درک انگیزش ارزیابی تعامل عوامل محیطی و فردی است،
راهکارهای مختلفی برای افزایش انگیزش با هدف بهبود شرایط تمرین و مسابقه وجود دارند؛ برای
مثال ،گیل 2به این نتیجه رسید که انگیزش بچهها برای مشارکت در ورزش ،توسعة مهارت ،هیجان
و سرگرمی ،ابراز شایستگی و رقابت است؛ بنابراین ،با شناسایی انگیزشهای افراد شرایط محیطی
برای بهبود عملکرد و یادگیری فرد مهیا میشود (.)5
اثرهای هدفگزینی بهعنوان یک تکنیک انگیزشی بهخوبی اثبات شدهاند ( .)6پژوهشگران پیشنهاد
کردهاند که رقابت شکلی از هدفگزینی است که اجرای افراد دیگر و در برخی موارد اجرای قبلی خود
فرد بهعنوان هدف بهکار میروند .رقابت با هدفگزینی به شیوههای متعددی تالقی دارد .رقابت
میتواند افراد را برای دستیابی به اهداف باالتر ترغیب کند .رقابت میتواند به این منجر شود که افراد
سطح اجرای بهتری نسبت به افراد دیگر بهدست آورند .رقابت میتواند خودکارآمدی را ازطریق
برانگیختهشدن افراد و تمرکز بر راههایی که میتوانند پیروز شوند ،افزایش دهد ( .)6هنگامیکه

1. Alderman
2. Gill
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تریپلت )1898( 1دریافت که رقابت سرعت پیچاندن قرقرة ماهیگیری را بهبود میدهد ،روانشناسان
تالش کردند تا دریافت بهتری از این مفهوم اجتماعی داشته باشند .گیل ( )2000رقابت را بهعنوان
فرایندی تعریف کرد که طی آن عملکرد یک شخص با برخی استانداردها و با حضور دستکم یک
شخص دیگر که از مقیاس مقایسه آگاهی دارد و میتواند فرایند مقایسه را ارزیابی کند ،مقایسه
میشود (به نقل از  .)4صفت «رقابت» گرایش برای رقابت با دیگران را نشان میدهد .پژوهش درزمینة
رقابتجویی بهعنوان یک صفت شخصیتی ،پایههای مفهومی متعدد و متفاوتی دارد و صفت
رقابتجویی ،سازة شخصیتی مهمی در زیررشتههای علمی متفاوتی از روانشناسی است .موقعیت
محیطی رقابت تفسیر شناختی فرد از محیط رقابتی را بیان میکند .داچ 2و همکاران ( )1949استدالل
کردند که استنباطهای ذهنی شرکتکنندگان از موقعیت رقابتی برای فهم اثرهای رقابت بسیار مهم
و حیاتی است .موقعیت واقعی رقابت بیان میکند که دو یا چند نفر برای دستیابی به یک دستاورد
منحصربهفرد رقابت میکنند .همة این تصورات بر رقابت درونی که رقابت بین افراد است ،تمرکز
دارند .رقابت ممکن است شامل جنبههای دیگری مانند رقابت در درون فرد (بهعنوانمثال ،رقابت با
خود) و رقابت بین افراد یا رقابت بین گروهها باشد .رقابت ،اساس بیشتر فعالیتهای ورزشی است؛ اما
بیشتر پژوهشها درزمینة رقابت بر اینکه چگونه رقابت بر اجرا تأثیر میگذارد ،متمرکز بودهاند (به
نقل از  .)6مارتینز 3دربارة فرایند رقابت پیشنهاد کرد که رقابت فرایندی مشتمل بر چهار عنصر است:
موقعیت عینی ،موقعیت ذهنی ،پاسخ و نتایج پاسخ که در ارتباطی بسیار متقابل قرار دارند« .موقعیت
عینی رقابت» تعیین میکند چگونه اجرا اندازهگیری و ارزیابی شود؛ بنابراین ،در «موقعیت عینی
رقابت» وجود «معیار ارزیابی یا برتری»« ،ارزیابیکننده» و «مقایسه» ضروری است (« .)4موقعیت
ذهنی» رقابت به برآورد و شناخت منحصربهفرد و ویژة شخص از شرایط رقابت اشاره دارد .عنصر سوم
رقابت «پاسخ» است که اگر برآورد شناختی منفی باشد ،چون درک از احتمال شکستخوردن وجود
دارد ،آنگاه پاسخ آشکارا ،رها یی از چنین وضعیتی است .ماهیت یا کیفیت یک پاسخ در سه سطح
مختلف ارزیابی میشود که پاسخ رفتاری بسیار مشهود است و همانی است که ارزیابی میشود.
چهارمین عنصر رقابت« ،نتایج» است که چه موفقیتآمیز باشد و چه نباشد ،بهخاطر سپرده میشود
و بر بازنمایی بعدی از موقعیتهای مشابه تأثیر میگذارد (.)7
رقابت شیوههای مختلفی دارد .یک شیوة آن خودرقابتی است که در آن فرد سعی میکند عملکرد
فعلی خود را با عملکرد گذشتهاش مقایسه کند و از این طریق اجرای خود را بهتر کند .شیوة دیگر
1.Triplett
2. Deutsch
3. Martens
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رقابت که نوعی هدفگزینی بهحساب میآید ،عبارت است از ارائة یک معیار بیرونی و درخواست از
دانشآموزان برای رقابت با آن معیار ( .)8شیوة سوم رقابت که رایجتر از شیوههای قبلی است ،مقایسة
عملکرد افراد با یکدیگر است ( .)1در این نوع از رقابت افراد تالش میکنند نسبت به دیگر کسانیکه
در رقابت حضور دارند ،امتیاز بیشتری کسب کنند .در این شیوه از رقابت ،رقابت فردی کوششی است
که فرد برای پیشیگرفتن از فرد یا افراد دیگر در یک تکلیف میکند و در رقابت گروهی ،افراد یک
گروه برای پیشیگرفتن از گروه دیگر در یک تکلیف کوشش میکنند (.)4
استفاده از راهبرد رقابت در یک کالس روشی است که دربردارندة اثرهای مثبت و منفی است .مطالعات
درزمینة چالش بهکارگیری راهبرد رقابت در محیط یادگیری باید بر فهم این متمرکز باشند که چگونه
رقابت نگرش دانشآموزان را متأثر میکند و چگونه از افزایش انگیزه و اثرهای مثبت یادگیری
دانشآموزان استفاده میکند و اثرهای منفی رقابت را کاهش میدهد ( .)9بهخوبی اثبات شده است
که رقابت میتواند در اجرای ورزشی مؤثر باشد ( .)10پژوهشهای زیادی مشخص کردهاند که اجرای
حرکتی بهطور طبیعی درهنگام شرایط رقابتی نسبت به غیررقابتی بهتر است ()11 ،12؛ باوجوداین،
پژوهشهای اندکی اثرهای انواع متفاوت رقابت را که میتوانند بر اجرا و یادگیری مؤثر باشند ،آزمون
کردهاند .کار در گروه غالب ًا حل مسئله را تسهیل میکند .راهحلهایی که بهصورت گروهی بهدست
میآیند ،غالب ًا بهتر از راهحلهایی هستند که افراد به آنها دست مییابند ( .)13پژوهشهای قبلی
نشان دادند که اجرای شناختی اغلب درهنگام رقابت گروهی از رقابت فردی بهتر است؛ برای نمونه،
اکبیوکوال )14( 1نشان داد ،زمانیکه دانشآموزان دبیرستانی در آزمون علوم برای پاداش در یک گروه
چهارنفری رقابت کردند ،نسبت به رقابت انفرادی بهتر عمل کردند .همچنین ،محیاپور ( )1377اثر
رقابت بر انگیزة درونی و عملکرد حل مسئله در دانشآموزان راهنمایی را بررسی کرد .نتایج نشان داد
که استفاده از پاداشها و برانگیزانندههای بیرونی انگیزة ذاتی و درونی را در فعالیتهای جذاب کم
میکند (به نقل از .)7استفاده از مؤلفههای انگیزشی برای بهبود یادگیری در آموزشوپرورش فقط
مختص بعد شناختی نیست؛ بلکه شامل بعد روانی -حرکتی نیز میشود .تاور و هاراکویز )15( 2نشان
دادند که در مهارت شوت بسکتبال وقتیکه شرکتکنندگان دو نفر دو نفر رقابت میکنند ،نسبت به
وقتیکه یک نفر دربرابر یک نفر رقابت میکند ،موفقیت بیشتری بهدست میآورند .همچنین ،کوک3
و همکاران ( )10نشان دادند که اجرای تکلیف مقاومتی گرفتن با دست در روش رقابت گروهی،
نسبت به رقابت فردی افزایش یافته بود.

1. Okebukola
2. Tauer & Harackiewicz
3. Cooke
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با مرور ادبیات پژوهش دربارة تأثیر رقابت بر یادگیری بهوضوح درمییابیم که پژوهشگران عمدتاً اثر
رقابت بر یادگیری تکالیف بیانی و درسی را مطالعه کردهاند .همینطور در حیطة ورزشی ،پژوهشگران
به مقایسة اثر محیطهای رقابتی ،غیررقابتی و ترکیبی بر میزان اکتساب و یادداری مهارتهای ورزشی
پرداختهاند .تاآنجاییکه پژوهشگران مطالعة حاضر جستوجو کرده اند ،دراینزمینه پژوهشهایی کم
انجام شدهاند .تنها یک پژوهش راهکار رقابت فردی و گروهی را در اجرای مهارت گرفتن مقایسه
کرده است که موضوع یادگیری در آن مطرح نبود و تنها اجرای یک تکلیف مدنظر بود .والیبال ،یکی
از سرفصلهای درس تربیتبدنی در آموزشوپرورش است که در سالهای اخیر فراگیران زیادی را
بهسمت این رشته سوق داده است .سرویس در والیبال مهارت مهمی است که نقشی تعیینکننده در
نتیجة مسابقات دارد .بههمیندلیل ،مربیان وقت نسبتاً زیادی از جلسههای تمرین را به این مهارت
اختصاص میدهند ()16؛ بنابراین ،برای پرشدن خألهای پژوهشی موجود و اهمیت مهارت
هدفگزینی و رقابت ،پژوهش حاضر با هدف مقایسة اثر رقابت فردی و گروهی بر میزان اکتساب و
یادداری یک مهارت ورزشی (سرویس والیبال) انجام شده است .پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ به این
سؤال است که آیا اثر راهکار رقابت فردی و رقابت گروهی بر اکتساب و یادداری مهارت سرویس
چکشی والیبال متفاوت است یا خیر؟
روش پژوهش
نمونة آماری این پژوهش 40 ،نفر از دانشآموزان دورة متوسطة دوم با دامنة سنی  16-18سال بودند.
مالکهای ورود شرکتکنندگان در پژوهش شامل داشتن سن  16تا  18سال و نداشتن تجربه (این
مورد ازطریق آزمون سرویس والیبال با نظر مربی متخصص انجام شد) بود .نمونهگیری بهصورت
دردسترس انجام شد .شرکتکنندگان ازنظر جسمانی سالم بودند .شرکتکنندگان براساس نمرات
پیشآزمون رتبهبندی شدند و به دو گروه رقابت فردی ( 20نفر) و گروه رقابت گروهی ( 20نفر) در
جلسههای اکتساب و آزمونها شرکت کردند.
ابزار اصلی این پژوهش آزمون سرویس والیبال ایفرد )1984( 1بود ( .)17 ،18این آزمون برای
اندازهگیری صحت و دقت اجرای مهارت سرویس والیبال استفاده میشود و توسط آن امتیاز اجرا در
مراحل پیشآزمون ،اکتساب و یادداری محاسبه میشود ( .)19زتو 2و همکاران ( )1977در مطالعة
خود از این آزمون استفاده کردند و روایی این آزمون را قابلقبول گزارش کردند (به نقل از .)18

1. AAHPERD
2. Zetou
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براساس دستورالعمل آزمون ،یک نیمة زمین والیبال به چهار منطقه تقسیم میگردد و امتیازهای یک
تا چهار در آن عالمتگذاری میشوند (شکل شمارة یک) .آزمونشونده  10سرویس را از پشت خط
عرضی (خط سرویس) اجرا میکند و امتیازهای کسبشده در هر کوشش با هم جمع میشوند و ثبت
خواهند شد .برای توپهایی که به خطوط بین مناطق برخورد میکنند ،امتیاز بیشتر درنظر گرفته
میشود.
ابزار دیگر این پژوهش پرسشنامة سوگیری ورزشی مارتینز بود .این پرسشنامه  25سؤال دارد که
سوگیری ویژة ورزش یا بهطور اختصاصی رقابت را میسنجد که به پرسشنامة سوگیری ورزش1
معروف است .این پرسشنامه سه جنبة رقابتیبودن ،عامل چیرگی و لذتبردن از رقابت و تمایل به
تالش برای موفقیت در حالتهای رقابتی را اندازهگیری میکند و براساس مقیاس پنجامتیازی لیکرت
نمرهگذاری میشود ( .)20بهرام اعتبار و پایایی پرسشنامه را بررسی کرد که ضریب پایایی آن 90
درصد بود (.)21
در ابتدای کار ،تمام شرکتکنندگان بهمدت  30دقیقه آموزشهای دیداری و کالمی یکسانی
درمورداینکه چگونه مهارت حرکتی سرویس والیبال را انجام دهند ،دریافت کردند .سپس ،بهمدت
 10دقیقه تمرینهای اولیه را انجام دادند .در اواخر جلسه ،از آنها پیشآزمون گرفته شد که با توجه
به نمرات پیشآزمون ،آزمودنیها در گروههای رقابت فردی و رقابت گروهی همتاسازی شدند .در این
پژوهش ،شرط خارجکردن آزمودنیها از فرایند پژوهش حضورنداشتن آنها بهمدت سه جلسه در
تمرینها بود؛ البته تا پایان این پژوهش تمام آزمودنیها در تمرینها حضور پیدا کردند .پس از آنکه
آزمودنیها براساس پیشآزمون در دو گروه  20نفری همسانسازی شدند ،گروه رقابت فردی در
محیط رقابت فردی و گروه رقابت گروهی در محیط رقابت گروهی تمرین کردند .برای ایجاد محیط
با سطوح رقابتی متفاوت از روش برد و کرایپ )1986( 2استفاده شد (به نقل از  .)22ازنظر برد و
کرایپ ،رقابت فرایندی است که در آن عملکرد یک شخص با برخی استانداردها و با حضور حداقل
یک شخص دیگر که از مقیاس آگاهی دارد و میتواند فرایند مقایسه را ارزیابی کند ،انجام میگیرد
(به نقل از  .)22بههمینمنظور ،امتیاز اجرای آزمون سرویس والیبال در گروههای موردمطالعه در هر
جلسه محاسبه شد و افراد در محیط رقابت فردی براساس نمرات بهدستآمده رتبهبندی شدند و
رتبهها درمعرض دید آنها قرار داده شدند .همچنین ،در محیط رقابت گروهی ،امتیازهای بهدستآمده
از هر گروه با هم جمع شدند و عالوهبر معرفی گروه برتر ،جمع امتیازهای هر گروه درمعرض دید
آنها قرار گرفت .در هر جلسه ،امتیازهای کسبشده در همان جلسه و امتیازهای جلسههای پیشین
1. Sport Orientation Questionnaire
2. Bird & Crip
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بهصورت تراکمی به آزمودنیها نشان داده شدند و در هر جلسه در محیط رقابت فردی افراد اول تا
بیستم معرفی شدند .در محیط رقابت گروهی گروه برتر مشخص شد .هر دو گروه تمرینهای خود را
در محیطهای تعریفشده بهمدت  10جلسه (هر هفته سه جلسه) و هر جلسه  20کوشش ،انجام
دادند .محل تمرین مهارت یک سالن با امکانات و نور کافی بود .آزمودنیها در ساعت مقرر در سالن
حضور پیدا میکردند و زیرنظر پژوهشگر تمرین میکردند 24 .ساعت پس از اتمام جلسة دهم ،از
شرکتکنندگان هر دو گروه آزمون یادداری فوری گرفته شد .آزمون یادداری تأخیری  10روز پس از
آزمون یادداری فوری ،از هر دو گروه گرفته شد .یادآوری میشود که در آزمونهای اکتساب ،یادداری فوری
و تأخیری محیط برای هر دو گروه یکسان بود و از شرکتکنندگان درخواست شد تا بهترین عملکرد خود
را نشان دهند.
برای مقایسة میانگین اجرای شرکتکنندگان در مراحل پیشآزمون (بررسی همسانی گروهها بهلحاظ
مهارت اولیه) و یادداری (مقایسة میانگین امتیازهای گروهها بهلحاظ اجرای سرویس والیبال) از آزمون
تی نمونههای مستقل و در مرحلة اکتساب که  10جلسه بود ،از آزمون تحلیل واریانس بینگروهی با
اندازههای تکراری استفاده شد.
نتایج
در جدول شمارة یک ،میانگین و انحراف معیار خصوصیات  40نفر از شرکتکنندگان شامل سن ،قد،
وزن و نمرههای رقابتجویی در گروههای رقابت فردی و گروهی آورده شدهاند.
جدول  -1ميانگين و انحراف استاندارد خصوصيات شرکتکنندگان
متغيرها
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
رقابتجویی

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

گروه
رقابت فردی

20

17/35

1/18

رقابت گروهی
رقابت فردی

20
20

17
175/5

1/12
7/15

رقابت گروهی
رقابت فردی

20
20

179/5
76/55

6/48
6/30

رقابت گروهی
رقابت فردی
رقابت گروهی

20
20
20

72/65
42/60
44/55

9/51
9/30
11/86

معناداری
0/34
0/07
0/13
0/566

همانطورکه در جدول شمارة یک مشاهده میشود ،میانگین ویژگیهای سن ،وزن ،قد و صفت
رقابتجویی شرکتکنندگان بسیار مشابه است.

رفتار حرکتی ،دوره ،11شماره  ،37پاييز 1398

24

در شکل شمارة یک ،تغییرات میانگین امتیازهای سرویس والیبال در مراحل پیشآزمون ،اکتساب و
یادداری در گروههای رقابت فردی و گروهی نشان داده شدهاند.

رقابت گروهی

رقابت فردی

0.30

ميانگين امتيازهای سرويس

0.25
0.20
0.15

يادداری2

يادداری1

جلسه10

جلسه9

جلسه8

جلسه7

جلسه6

جلسه5

جلسه4

جلسه3

جلسه2

جلسه1

پيش ازمون

جلسه های اکتساب و يادداری

0.10

شکل  -1تغييرات ميانگين امتيازهای سرويس واليبال در گروه های موردمطالعه

قبل از آزمون فرضها ،با استفاده از آزمون تی ،همسانی گروهها را ازلحاظ میانگین تکلیف مالک
بین دو گروه ،در مرحلة پیشآزمون بررسی کردیم که آیا بین گروههای پژوهش قبل از شروع
جلسههای اکتساب اختالفی وجود داشته است یا خیر؟ جدول شمارة دو میانگین امتیاز تکلیف
مالک بین دو گروه را در مرحلة پیشآزمون مقایسه کرده است.
جدول  -2مقايسة ميانگين امتيازهای گروه رقابت فردی و گروهی در مرحلة پيشآزمون
شرکت کنندگان
گروهها

آزمون تی مستقل
انحراف معيار

تعداد

ميانگين

رقابت فردی

20

14/5

4/94

رقابت گروهی

20

13/4

5/55

مقدار

درجة

تی

آزادی

-0/66

38

تی
2/02

معناداری
0/51

نتیجة تحلیل نشان داد که در مرحلة پیشآزمون ،گروهها ازنظر میانگین تکلیف مالک تفاوت معنادار
ندارند .بهعبارتدیگر ،گروهها همسان هستند؛ درنتیجه ،میتوان اینگونه فرض کرد که احتماالً هر
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تغییری در میانگین امتیازهای شرکتکنندگان هرکدام از گروهها در مراحل اکتساب و یادداری ،ناشی
از اثر متغیر مستقل (محیط رقابت فردی و گروهی) بوده است.
جدول شمارة سه نتایج تحلیل واریانس در اندازههای تکراری برای مقایسة بینگروهی و درونگروهی
میانگین امتیاز سرویس والیبال را نشان میدهد.
جدول  -3تحليل واريانس در اندازههای تکراری برای مقايسة بينگروهی و درونگروهی ميانگين امتياز
سرويس واليبال
ميانگين
مجذورات
424/902

جلسههای تمرین

مجموع
مجذورات
2474/303

درجة
آزادی
5/823

F

معناداری

43/033

0/001

گروه * جلسهها

176/702

5/823

30/344

3/073

0/007

خطا
گروه
خطا

2154/895
26/522
10684/655

222/283
1
38

9/874
26/522
281/175

*
0/094
*

*
0/760
*

شاخص
درونگروهی
بینگروهی

نتایج نشان داد که اثر اصلی جلسههای تمرین و اثر تعاملی گروه در تمرین معنادار است؛ بااینحال،
اختالف بینگروهی معنادار نیست .این نتایج نشان میدهد که ازلحاظ توصیفی ،شرکتکنندگان در
محیط رقابت گروهی امتیازهای بهتری نسبت به شرکتکنندگان در محیط رقابت فردی بهدست
آوردند؛ ولی شرکتکنندگان گروه رقابت فردی و رقابت گروهی در مرحلة اکتساب اختالف معنادار
آماری نداشتند.
در جدول شمارة چهار ،نتایج آزمون تی نمونههای مسقل برای مقایسة میانگین امتیاز سرویس والیبال
بین شرکتکنندگان ،در محیط رقابت فردی و رقابت گروهی در مراحل یادداری فوری و تأخیری
نشان داده شده است.
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جدول  -4نتايج آزمون تی نمونههای مستقل برای مقايسة ميانگين امتياز سرويس واليبال در مراحل
يادداری فوری و يادداری تأخيری در گروههای موردمطالعه
نوع آزمون

یادداری فوری
یادداری تأخیری

گروهها

انحراف

تعداد

ميانگين

رقابت فردی

20

22/05

5/07

رقابت گروهی

20

27/15

6/22

رقابت فردی

20

20/85

5/10

رقابت گروهی

20

24/75

6/03

معيار

آزمون تی مستقل
مقدار

درجة

تی

آزادی

تی

معناداری

2/84

38

2/02

0/007

2/20

38

2/02

0/03

همانطورکه در جدول شمارة چهار مشاهده میشود ،تفاوت رقابت فردی و گروهی هم در مرحلة
یادداری فوری و هم در مرحلة یادداری تأخیری ازلحاظ آماری معنادار است.
بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر ،تعیین تفاوت اثر رقابت فردی دربرابر رقابت گروهی بر اکتساب و یادداری
سرویس والیبال ،در دانشآموزان پسر  16-18سال بود .نتایج نشان داد که در مرحلة اکتساب،
شرکتکنندگان رقابت گروهی امتیازهای بهتری نسبت به شرکتکنندگان رقابت فردی بهدست
آوردند؛ ولی تفاوت بین آنها معنادار نبود؛ بااینحال ،تفاوت گروههای رقابت فردی و گروهی هم در
مرحلة یادداری فوری و هم در مرحلة یادداری تأخیری ازلحاظ آماری معنادار بود و نتایج بهنفع
شرکتکنندگان محیط رقابتی گروهی بود.
با مشاهدة شکل شمارة یک که میانگین امتیازهای اجرای مهارت سرویس والیبال دو گروه موردمطالعه
(رقابت فردی و رقابت گروهی) را در مراحل پیشآزمون 10 ،جلسة اکتساب ،یادداری فوری و تأخیری
نشان میدهد ،میتوان به نتایج جالبی درمورد یادگیری این مهارت دست یافت.
قانون توانی تمرین 1اسنودی ) 23( 2به این موضوع اشاره دارد که در ابتدای یادگیری پیشرفت سریع
در عملکرد شرکتکنندگان مشاهده میشود و با ادامهیافتن تمرینها نرخ پیشرفت کند میشود(به
نقل از  . )23در پژوهش حاضر ،تمرین تکلیف مالک باعث پیشرفت سریع و اکتساب گروهها شده
است؛ زیرا ،همة شرکتکنندگان مبتدی بودند و هیچ سابقهای در مهارت مالک نداشتند و طبق مدل
سهمرحلهای فیتز و پوزنر ( ،)24در اولین مرحلة یادگیری؛ یعنی مرحلة شناختی قرار داشتند .با
مشاهدة شکل شمارة یک ،بهلحاظ توصیفی میتوان اینگونه قضاوت کرد که شرکتکنندگانی که در
1. Power Law of Practice
2. Snoddy
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محیط رقابت گروهی حضور داشتند ،در مرحلة اکتساب عملکرد بهتری نسبت به گروه رقابت فردی
نشان دادند؛ اما این تفاوت بهلحاظ آماری معنادار نبود.
مگیل )25( 1ویژگیهایی را برای منحنیهای اجرای مهارتهای حرکتی مطرح کرده است .این ویژگی-
های عمومی اجرا عبارتاند از :پیشرفت ،همسانی ،پایداری و انطباقپذیری .با توجه به شکل شمارة
یک ،هر سه ویژگی ذکرشده مشاهده میشود .در مرحلة اکتساب ،با ادامة جلسههای تمرینی میانگین
امتیازات سرویس والیبال در هر دو گروه موردمطالعه بهتر شد که نشاندهندة پیشرفت در تکلیف
مالک است .هرچه به جلسههای پایانی نزدیک شدیم ،اجراها شباهت بیشتری به یکدیگر پیدا کردند
و نیز تغییر در امتیازات کمتر شد و ثبات و پایداری بیشتری مشاهده شد.
رقابت موضوع پیچیدهای است که عوامل فراوانی بر آن تأثیر میگذارند ،یکی از جنبههای رقابت،
انگیختگی است و براساس نظریة بوت ،رقابت یکی از منابع مهم انگیختگی است؛ بنابراین ،بهدلیل
نزدیکبودن و مرتبطبودن رقابت و انگیختگی ،شاید بتوان ازطریق انگیختگی نتایج موجود را تفسیر
کرد .یکی از یافتههای این مطالعه اجرای بهتر شرکتکنندگان گروه رقابت گروهی درطول مراحل
پژوهش نسبت به گروه رقابت فردی بود .این برتری با نظریة یو وارونه یرکز و دادسون)1908( 2
توجیهشدنی است .براساس این نظریه ،درصورتیکه برانگیختگی در سطح متوسط یا بهینه باشد،
عملکرد در باالترین سطح خواهد بود .سطح بهینة برانگیختگی برای فرد مبتدی باید بهطور
چشمگیری پایینتر از سطح بهینه برای فرد خبره حین انجامدادن تکلیف یکسان باشد (به نقل از
 .)25این مفهوم تبین میکند که چرا ورزشکاران ماهر اغلب در موقعیتهای رقابتی عملکرد بهتری
در مقایسه با ورزشکاران مبتدی دارند .کوک و همکاران ( )10با اندازهگیری شاخصهای فیزیولوژیک
گزارش کردند که هیجانها (اضطراب و انگیختگی) در رقابت فردی و گروهی متفاوت هستند؛ بنابراین،
این احتمال وجود دارد که در پژوهش حاضر نیز شرکتکنندگان در محیط رقابت گروهی انگیختگی
متوسط یا بهینهای برای یادگیری سرویس والیبال بهوجود آورده باشند؛ درحالیکه در محیط رقابت
فردی ،انگیختگی شرکتکنندگان در سطح متوسط یا بهینه نبوده است و باعث کمترشدن میانگین
امتیازها نسبت به گروه رقابت گروهی شده است.
عالوهبر مشابهبودن سن شرکتکنندگان ،جدیدبودن تکلیف برای شرکتکنندگان هم در تکالیف
شناختی و هم در تکلیف حرکتی میتواند دلیلی بر سازگاربودن نتایج پژوهش حاضر با یافتههای
مطالعات اصالنی ( .)19این پژوهشگر یک تکلیف شناختی را مطالعه کرد و نشان داد که در مطالعة

1. Magill
2. Yerkes & Dodson
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اثر رقابت فردی ،تالش فردی و رقابت گروهی بر پیشرفت تحصیلی ،رقابت گروهی به نتایج بهتری
منجر میشود.
رتبهبندی شرکتکنندگان در محیط رقابت فردی که براساس امتیازهای کسبشده در آزمون اکتساب
در هر جلسه بود ،پس از جلسة چهارم به بعد تقریباً ثابت بود .بهعبارتدیگر ،افرادی که در گروه
رقابت فردی رتبههای باالتری داشتند ،برتری خود را نسبت به افرادی که رتبههای پایینتری کسب
کرده بودند ،حفظ کردند؛ اما در محیط رقابت گروهی ،با توجه به اینکه جمع امتیازهای گروه
نشاندهندة گروه برتر بود ،این برتری در جلسههای تمرینی مختلف متفاوت بود؛ بنابراین ،تالش
شرکتکنندگان در محیط رقابت گروهی نسبت به محیط رقابت فردی کمتر به شکست منجر شد.
در یافتههای پژوهش حاضر نیز تفاوت معناداری بین گروههای موردمطالعه در مراحل یادداری فوری
و یادداری تأخیری مشاهده شد .این یافتهها براساس نظریة انگیزش صالحیت هارتر ( )1978تبیین
میشوند .براساس نظریة انگیزش صالحیت ،افراد بهصورت فطری مشتاق به داشتن کفایت در تمامی
حوزههای موفقیت و پیشرفت بشری هستند؛ ازاینرو ،در حوزة ورزش نیز برای ارضای چنین اشتیاقی
فرد تالش میکند به تبحر و مهارت دست یابد .تالشهای موفق موجب ارتقای خودکارآمدی و
احساس کفایت فردی میشوند که این امر باعث پرورش انگیزش صالحیت زیاد در فرد میشود .با
افزایش انگیزش صالحیت ،ورزشکار به تالش بیشتر برای تبحر ترغیب میشود .برعکس ،اگر تالش
ورزشکار به شکست منجر شود ،در او انگیزش صالحیت کم ایجاد خواهد شد و به ترککردن تالش
خواهد انجامید (به نقل از  .)26در پژوهش حاضر ،با توجه به اینکه شرکتکنندگان هر دو گروه در
اجرای سرویس والیبال مبتدی بودند ،در مهارت مالک پیشرفت داشتند .نکتة دیگر اینکه ،پس از
پایان جلسههای تمرین ،شرکتکنندگان باوجود پیشرفت در مهارت مالک در اجرای سرویس ماهر
نشده بودند .شاید اگر شرکتکنندگان به مهارت رسیده بودند ،اختالف بین دو گروه معنادار نبود .از
این نظر ،یافتههای این پژوهش با مطالعة الم و همکاران ( )27سازگار است .آنها روی  52دانشآموز
هنگکنگی به بررسی تأثیر رقابت بر یادگیری مهارت تایپکردن پرداختند .یک گروه در شرایط رقابت
و گروه دیگر در شرایط غیررقابت به تمرین پرداختند .نتایج نشان داد که گروه رقابتی در مرحلة اول
بهتر از گروه غیررقابتی بودند؛ ولی وقتیکه شرکتکنندگان ماهرتر شدند ،این اختالف ازبین رفت.
یافتههای این پژوهش با مطالعة کوک و همکاران ( )10سازگار است .آنها در پژوهش خود روی 64
دانشجوی علوم ورزشی دریافتند ،شرکتکنندگانی که در تکلیف مقاومتی گرفتن بهصورت گروهی
(دو در برابر دو یا چهار در برابر چهار) رقابت میکردند ،نسبت به گروه رقابت فردی (یک در برابر
یک) و شرکتکنندگانی که تکلیف را براساس زمان و بهتنهایی انجام میدادند ،اجرای بهتری داشتند.
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ممکن است رقابت گروهی احساسی از همکاری را دربرابر همتیمی ها ایجاد کند که در شرایط رقابت
فردی این همکاری وجود ندارد (.)28
تاور و هاراکویز ( )15دریافتند که در شرایط رقابت گروهی ،میانگین امتیازهای اجرای شوت بسکتبال
در گروه رقابت گروهی نسبت به رقابت فردی بیشتر است .یافتههای پژوهش حاضر در مراحل یادداری
فوری و یادداری تأخیری نیز با مطالعة تاور و هاراکویز همخوان است .احتمال دارد که در هر دو
پژوهش رقابت گروهی نسبت به رقابت فردی احساسی از ارتباط را ازطریق همکاری با همتیمیها
پرورش دهد .کوک و همکاران ( )10گزارش کردند که پیشرفت در اجرای گروه رقابت گروهی نسبت
به رقابت فردی بهدلیل افزایش تالش بوده است .همچنین ،افزایش لذت درهنگام رقابت گروهی
منعکسکنندة افزایش انگیزش درونی است که به احساس ارتباط در همتیمیها منجر میشود (،14
 .)10نتایج پژوهش حاضر نیز از یافتههای مطالعة کوک و همکاران ( )10حمایت میکند .در پژوهش
حاضر نیز عملکرد گروه رقابت گروهی نسبت به رقابت فردی در آزمون یادداری فوری و یادداری
تأخیری بهتر بود .ممکن است همانند یافتههای پژوهش کوک و همکاران متفاوتبودن گروه رقابت
گروهی بهعلت افزایش تالش و لذت شرکتکنندگان این گروه بوده باشد.
در مرحلة اکتساب ،تفاوت بین میانگین امتیازهای گروه رقابت فردی و رقابت گروهی معنادار نشد.
ممکن است بدیندلیل باشد که در رقابت گروهی ،اضطراب بیشتر به اثرهای افزایشی عوامل اضطراب
مانند مقایسة اجتماعی و پاسخگویی به دیگران وابسته است ()10؛ بنابراین ،در جلسههای اکتساب،
میانگین امتیازهای گروههای موردمطالعه تفاوت معناداری را نشان نداد؛ اما در آزمون یادداری فوری
و یادداری تأخیری که محیط برای هر دو گروه یکسان بود (نشاندادن بهترین عملکرد) ،عملکرد بهتر
شرکتکنندگان گروه رقابت گروهی ممکن است بیانگر یادگیری بهتر مهارت سرویس والیبال در این
گروه باشد.
درنهایت ،برتری گروه رقابت گروهی نسبت به رقابت فردی را میتوان از دیدگاه عصبی نیز بررسی
کرد .رقابت در اجرا و تالش برای برترشدن ،بهخودیخود یک مؤلفة انگیزشی قوی برای فعالسازی
ال شناختهشدهای در حیطة روانشناسی فیزیولوژیک به نام «نیرومندسازی درازمدت» 1در
فرایند کام ً
دستگاه کناری مغز است .پژوهشها نشان دادهاند که پیدایش «نیرومندسازی دراز مدت» به یادگیری
سریعتر و پایدارتر تکالیف مختلف منجر میشود .این احتمال وجود دارد که جو رقابت گروهی پدیدة
«نیرومندسازی درازمدت» را بیشتر از جو رقابت فردی راهاندازی کرده باشد و همین موضوع به برتری
گروه رقابت گروهی بر رقابت فردی در مرحلة یادداری منجر شده باشد (.)29
1. Long Term Potentiation
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 با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت که یادگیری سرویس چکشی والیبال:پيام مقاله
در پسران نوجوان در محیط رقابت گروهی نسبت به محیط رقابت فردی بهتر صورت میگیرد؛
 به معلمان و مربیان ورزش والیبال توصیه میشود که بیشتر از شیوة رقابت گروهی برای،بنابراین
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Abstract
It is well documented that competition can affect performance in sports. However,
investigators have not studied the effects of types of competition on learning sport skills.
The main purpose of the present study was to compare the effects of individual and group
competition on acquisition and retention of volleyball serve. A total of forty male
adolescents (age ranged from (16 to 18) were divided into either an individual or group
competition groups. The participants were novitiate in volleyball. Based on the task pretest scores, participants were required to exercise the task either in individual or group
competition environments. The AAHPERD volleyball serve test (1984) was used to
measure the task performance. The participants of the two experimental groups exercised
the task for 10 sessions. Pretest, acquisition tests and retention tests were taken at pre
intervention, acquisition, and post intervention times respectively. For analyzing data,
independent sample t test and repeated measures analysis of variance were used. The
results showed that the performance of the two groups was found to be similar across
acquisition phase while a between group significant difference was found at immediate
and delay retention phase in terms of the skill performance. The results also showed that
the performance of group competition participants was better than the performance of
individual competition participants. We suggest that teachers and instructors use the
results of the present study to decide on the type of competitive environment for teaching
volleyball serve to adolescent male students.
Keywords: Individual Competition, Group Competition, Volleyball Serve, Acquisition,
Retention.
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