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 چکیده 
ا بر تکاليف  های مختلف رقابت، مطالعات متعددی آثار نسبی رقابت فردی و گروهی ربين شيوهاز

انواع  آثار  اين،وجودبا اند؛ ی بررسی کردهورزشهای و اجرای مهارت  گيری تصميمشناختی، بهبود 
انجام پژوهش . هدف اصلی از است های ورزشی بررسی نشدهمختلف رقابت بر يادگيری مهارت 

  تعداد   واليبال بود. چکشی  رقابت فردی و گروهی بر اکتساب و يادداری سرويس  آثار    ، مقايسةحاضر
صورت  هب ،ای در اين مهارت نداشتندجربهسال( که ت 16-18دوم ) آموز دورة متوسطةدانش 40
ت فردی  کنندگان به دو محيط رقابآزمون، شرکتتخاب شدند. با توجه به نمرات پيشدسترس اندر

  آزمون جلسه تمرين کردند. پيش   10  کنندگان هر دو گروه تکليف را درشرکتو گروهی تقسيم شدند.  
يادداری فوری و تأخيری بعد از   هاین وو آزم  اکتساب   های اکتساب در مرحلةداخله، آزمونقبل از م

(  1984د )کنندگان از آزمون سرويس واليبال ايفرگيری اجرای شرکت مداخله اجرا شدند. برای اندازه 
اريانس با تکرار  های مستقل و آزمون تحليل وها، آزمون تی نمونهدادهاستفاده شد. برای تحليل 

های  اکتساب بين گروه  ايج نشان داد که در مرحلة. نته شداستفاد 0/ 05ی معنادارسنجش در سطح 
رقابت  گروه  ين امتيازهایميانگ  ، يادداری ؛ اما در مرحلة ی وجود نداشتمعنادارموردمطالعه تفاوت 

  توان اذعان کرد که د. بنابر نتايج پژوهش میی بهتر از گروه رقابت فردی بومعنادارطور گروهی به 
ابت فردی بهتر است. معلمان  ر محيط رقابت گروهی نسبت به رقيادگيری سرويس چکشی واليبال د

اليبال به  رای آموزش سرويس و برای استفاده از نوع رقابت در محيط تمرين ب توانند و مربيان می

 . توجه نمايند  های اين پژوهشبه يافته ن،  آموزان نوجوادانش 

 

 . سرويس واليبالرقابت فردی، رقابت گروهی، اکتساب، يادداری،  کلیدی: واژگان 

 
1. Email:mohsenimorteza601@yahoo.com         

2. Email: armovahedi@yahoo.com 

3. Email: rafeii502@yahoo.com 
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 مقدمه
است که به تغییرات نسبتاً پایدار  و تجربهی از فرایندهای همراه با تمرین امجموعهیادگیری حرکتی 

 رای افزایش یادگیریب  وپرورشآموزشدر  که  ست  ا  هاسال  .(1)  شودمی  در قابلیت اجرای ماهرانه منجر

آموزان خوب را در های دانشی از معلمان ویژگیاریبس شود.می گوناگونی استفاده هایروش  از

ن ویژگی را به دانند و بعضی از آنان ایی میمندعالقهی و همکار ی،کوشسخت خصوصیاتی نظیر 

که عوامل محیطی بر اجرا  انددادهنشان  مطالعات .(2) کنندآموزان منحصر میدانش داشتن انگیزش 

ی هامؤلفه  ی دارند.ترمالحظهقابلی نقش  برخ  وامل محیطیبین این ع از  د.ندار  ریتأثی مهارت  ریادگیو  

ی در ابرجسته رقابت و راهبردهای آموزشی نقش  جو ،پاداش ی،نیگزهدفانگیزشی محیط شامل 

منجر به احساسات مرتبط با انگیختگی در فرد  هامؤلفه این  ،رایز ؛دارندیادگیری تکالیف متعدد 

د که انگیزش قوی به ندهانگیزش بر یادگیری نشان می ریتأث پیشین دربارة مطالعات. (3) دنشومی

انگیزش  ،1اساس تعریف آلدرمن. بر(4)شود کم به یادگیری کم منجر می زشیو انگیادگیری استوار 

 ،اطاتش با نتایج آن رفتارارتب  به رفتاری که ازطریق  دادناست از آمادگی برای گزینش و جهت  عبارت

 شدهافزودهانگیزش    .دهدرفتار را تا زمان رسیدن به هدف ادامه می  اتثباین انگیزش  و  شود  می کنترل

تداخل دانست و نشان  مقابلموجب مقاومت بیشتر اثر حافظه در ی اثر حافظه راریگشکلهنگام به

دیدگاه  بر هیتک با .تگی برای یادگیری حرکتی ضروری هستندانگیخ ةافتیشیافزا هایداد که حالت

رک انگیزش ارزیابی تعامل عوامل محیطی و فردی است، است بهترین روش برای د  تعاملی که مدعی

ی برا ند؛بهبود شرایط تمرین و مسابقه وجود دار ا هدفبراهکارهای مختلفی برای افزایش انگیزش 

ت، هیجان مهار ةتوسع برای مشارکت در ورزش، هابچه به این نتیجه رسید که انگیزش  2لیگ ،مثال

های افراد شرایط محیطی با شناسایی انگیزش ،نی؛ بنابراو رقابت است ستگیاز شایی، ابرو سرگرم

 .(5)شود یا میی فرد مهریادگیو برای بهبود عملکرد 

پژوهشگران پیشنهاد . (6)اند خوبی اثبات شدهعنوان یک تکنیک انگیزشی بهگزینی بهاثرهای هدف

برخی موارد اجرای قبلی خود   در  گزینی است که اجرای افراد دیگر وند که رقابت شکلی از هدفاکرده

متعددی تالقی دارد. رقابت  هایشیوهگزینی به رقابت با هدفند. روکار میهعنوان هدف ببه فرد

شود که افراد منجر  به این  تواند  رقابت می.  یابی به اهداف باالتر ترغیب کندتواند افراد را برای دستمی

تواند خودکارآمدی را ازطریق  ورند. رقابت میدست آهسطح اجرای بهتری نسبت به افراد دیگر ب

 که. هنگامی(6) افزایش دهد ،توانند پیروز شوندهایی که میاد و تمرکز بر راهشدن افربرانگیخته 

 
1. Alderman 

2. Gill 
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شناسان ، رواندهدیمگیری را بهبود  ماهی  یافت که رقابت سرعت پیچاندن قرقرة( در1898)  1تریپلت

 عنوان به( رقابت را 2000) لیگ .این مفهوم اجتماعی داشته باشند از بهتری دریافتتا  ندکردتالش 

یک  کمدستحضور  عملکرد یک شخص با برخی استانداردها و باکه طی آن  فرایندی تعریف کرد

مقایسه  تواند فرایند مقایسه را ارزیابی کند،شخص دیگر که از مقیاس مقایسه آگاهی دارد و می

دهد. پژوهش درزمینة گرایش برای رقابت با دیگران را نشان می  «رقابت». صفت  (4به نقل از  )  شودمی

رد و صفت تعدد و متفاوتی داهای مفهومی مپایه ،عنوان یک صفت شخصیتیجویی بهرقابت

. موقعیت شناسی استهای علمی متفاوتی از روانسازة شخصیتی مهمی در زیررشته  ،جوییرقابت

( استدالل 1949و همکاران )  2کند. داچمحیطی رقابت تفسیر شناختی فرد از محیط رقابتی را بیان می

بسیار مهم  ابترق از موقعیت رقابتی برای فهم اثرهای کنندگانهای ذهنی شرکتکردند که استنباط

ا چند نفر برای دستیابی به یک دستاورد کند که دو یو حیاتی است. موقعیت واقعی رقابت بیان می

تمرکز  ،این تصورات بر رقابت درونی که رقابت بین افراد است کنند. همةفرد رقابت میبهمنحصر 

رقابت با  ،مثالعنوان به) درون فرددر های دیگری مانند رقابت ابت ممکن است شامل جنبه ند. رقدار

های ورزشی است؛ اما اساس بیشتر فعالیت  ،ا باشد. رقابتهخود( و رقابت بین افراد یا رقابت بین گروه

به ) اندبوده متمرکز ،گذاردمیبر اجرا تأثیر رقابت بر اینکه چگونه رقابت  ها درزمینةبیشتر پژوهش

فرایند رقابت پیشنهاد کرد که رقابت فرایندی مشتمل بر چهار عنصر است:   دربارة  3نزیمارت.  (6نقل از  

 تیموقع»  .قرار دارندپاسخ که در ارتباطی بسیار متقابل    جیو نتا  پاسخ  ذهنی،  تیموقع  موقعیت عینی،

موقعیت عینی ، در »راینبناب شود؛ ی و ارزیابیریگاندازهچگونه اجرا  کندمی تعیین «عینی رقابت

 ت یموقع» .(4)کننده« و »مقایسه« ضروری است جود »معیار ارزیابی یا برتری«، »ارزیابیو «رقابت

سوم   عنصر  شخص از شرایط رقابت اشاره دارد.  و ویژة  فردمنحصربه   و شناخترقابت به برآورد    «ذهنی

خوردن وجود ن درک از احتمال شکست چو ،که اگر برآورد شناختی منفی باشد است «پاسخ»رقابت 

یی از چنین وضعیتی است. ماهیت یا کیفیت یک پاسخ در سه سطح رها گاه پاسخ آشکارا،آن ،دارد

 شود.و همانی است که ارزیابی می پاسخ رفتاری بسیار مشهود است که شودیممختلف ارزیابی 

شود خاطر سپرده میبه شد،چه نبا باشد و زیآمتیموفقاست که چه  «نتایج» ،رقابتعنصر  نیچهارم

  .(7)گذارد می ریتأثی مشابه هاتیموقعیی بعدی از بر بازنماو 

کند عملکرد رقابتی است که در آن فرد سعی میشیوة آن خود  کی ی مختلفی دارد.هاوهیش رقابت

دیگر  ةویش .این طریق اجرای خود را بهتر کند و ازمقایسه کند  اشگذشتهعملکرد  فعلی خود را با

 
1.Triplett 

2. Deutsch 

3. Martens 



 1398 پاييز ، 37 شماره ، 11دوره ، یحرکت رفتار                                                                                           20

معیار بیرونی و درخواست از   یک ارائةاست از  عبارت ،دیآیم حساببهی نیگزهدفرقابت که نوعی 

 ة سیمقا  ی قبلی است،هاوه یشاز    ترجیراسوم رقابت که    ة. شیو(8)برای رقابت با آن معیار    آموزاندانش

که یکسان گریدنسبت به  کنندیماین نوع از رقابت افراد تالش  در .(1) استعملکرد افراد با یکدیگر 

فردی کوششی است   رقابت  این شیوه از رقابت،  ردامتیاز بیشتری کسب کنند.    ،در رقابت حضور دارند

افراد یک  ،ت گروهیرقاب و در کندافراد دیگر در یک تکلیف میگرفتن از فرد یا که فرد برای پیشی

 .(4) کنندگرفتن از گروه دیگر در یک تکلیف کوشش میگروه برای پیشی

مثبت و منفی است. مطالعات   یاثرها  دربردارندةس روشی است که  رقابت در یک کالراهبرد  از    استفاده

فهم این متمرکز باشند که چگونه بر  رقابت در محیط یادگیری باید    ی راهبردریکارگبه چالش    زمینةدر

و چگونه از افزایش انگیزه و اثرهای مثبت یادگیری  کندمی متأثرآموزان را رقابت نگرش دانش

خوبی اثبات شده است . به(9) دهدیممنفی رقابت را کاهش  و اثرهای کندمیآموزان استفاده دانش

اند که اجرای زیادی مشخص کرده  های. پژوهش(10)باشد  مؤثر    یورزش ر اجرای  تواند دکه رقابت می

این، وجود؛ با(11، 12)رقابتی بهتر است طور طبیعی درهنگام شرایط رقابتی نسبت به غیرهحرکتی ب

، آزمون دنثر باشنند بر اجرا و یادگیری مؤتوارقابت را که میاثرهای انواع متفاوت  های اندکی  پژوهش

دست صورت گروهی بههایی که بهحلکند. راهاند. کار در گروه غالبًا حل مسئله را تسهیل میکرده

قبلی  های. پژوهش(13)یابند می دست هابه آن که افراد هایی هستندحل، غالبًا بهتر از راهدنآیمی

 ،برای نمونه بت گروهی از رقابت فردی بهتر است؛هنگام رقاکه اجرای شناختی اغلب در نشان دادند

در آزمون علوم برای پاداش در یک گروه   یتانآموزان دبیرسدانشکه  زمانیداد،  ( نشان  14)  1اکبیوکوال 

( اثر 1377پور )ایمح ،همچنین .کردندنسبت به رقابت انفرادی بهتر عمل  کردند،ی رقابت چهارنفر

نشان داد   جینتا  .کردی  بررسآموزان راهنمایی را  در دانش  مسئلهدرونی و عملکرد حل    رقابت بر انگیزة

ی جذاب کم هاتیفعالی را در و درونذاتی  ی بیرونی انگیزةهاندهزانیانگبرو  هاپاداشاستفاده از که 

فقط  وپرورشآموزش ی انگیزشی برای بهبود یادگیری در هامؤلفه از  استفاده. (7)به نقل از کندمی

نشان   (15)  2هاراکویزو    تاور  شود.میحرکتی نیز    -یشامل بعد روانبلکه   ؛مختص بعد شناختی نیست

نسبت به  ،کنندیمرقابت  دو نفر دو نفر کنندگانشرکت کهدادند که در مهارت شوت بسکتبال وقتی

 3کوک  ،همچنین .آورندمی دستبه موفقیت بیشتری  ،کندمیبرابر یک نفر رقابت یک نفر در کهیوقت

 ،متی گرفتن با دست در روش رقابت گروهیای تکلیف مقاودادند که اجر ( نشان10) همکاران و

  بود. افتهی شیافزانسبت به رقابت فردی 

 
1. Okebukola 

2. Tauer & Harackiewicz  

3. Cooke  
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که پژوهشگران عمدتاً اثر  میابییدرم وضوحبهرقابت بر یادگیری  ریتأثمرور ادبیات پژوهش دربارة  با

، پژوهشگران ورزشی  در حیطة  طورنیهم  .اندکرده  لعهمطارقابت بر یادگیری تکالیف بیانی و درسی را  

های ورزشی ی مهارتدارادی و ترکیبی بر میزان اکتساب و یررقابتیغی رقابتی،  هاطیمحاثر    به مقایسة

 کم هاییپژوهش زمینه، درایناندجو کرده وجستمطالعة حاضر  انکه پژوهشگرتاآنجاییاند. پرداخته

مقایسه جرای مهارت گرفتن را در اگروهی  تنها یک پژوهش راهکار رقابت فردی و .اندانجام شده

یکی  ،والیبال .بود مدنظرو تنها اجرای یک تکلیف  ه موضوع یادگیری در آن مطرح نبوداست ک کرده

های اخیر فراگیران زیادی را است که در سال وپرورشآموزش ی در بدنتیتربی درس هاسرفصل از 

 در  کنندهنییتع  یشت مهمی است که نقدر والیبال مهار  سیسرو  رشته سوق داده است.  سمت اینبه

تمرین را به این مهارت  هایزیادی از جلسه  اًنسبت، مربیان وقت دلیلهمینبه مسابقات دارد. ةجینت

و اهمیت مهارت  موجود هشیی پژوهاألخ پرشدن برای ،نیبنابرا ؛(16) دهنداختصاص می

ر میزان اکتساب و ی و گروهی بفردرقابت اثر  مقایسة هدف باپژوهش حاضر  ،گزینی و رقابتهدف

به این  پاسخدنبال حاضر به پژوهش .ه استیادداری یک مهارت ورزشی )سرویس والیبال( انجام شد

 مهارت سرویسی دارادو ی گروهی بر اکتساب و رقابتاست که آیا اثر راهکار رقابت فردی  سؤال

 چکشی والیبال متفاوت است یا خیر؟

 

 پژوهش روش
. ندسال بود  16-18سنی    ةبا دامن  دوم  آموزان دورة متوسطةنفر از دانش  40  ،نمونة آماری این پژوهش

سال و نداشتن تجربه )این  18تا  16سن داشتن  در پژوهش شامل کنندگانشرکتی ورود هامالک

صورت گیری بهنمونه .الیبال با نظر مربی متخصص انجام شد( بودن سرویس وطریق آزمو مورد از

کنندگان براساس نمرات ازنظر جسمانی سالم بودند. شرکت کنندگانرکتش .دسترس انجام شددر

( در نفر 20)و گروه رقابت گروهی  (نفر 20)و به دو گروه رقابت فردی  بندی شدندآزمون رتبه پیش

 .شرکت کردند هاآزمون  اکتساب و هایجلسه 

ای بر . این آزمون(17، 18)بود  (1984) 1سرویس والیبال ایفرد پژوهش آزمونابزار اصلی این 

آن امتیاز اجرا در  و توسطشود ی صحت و دقت اجرای مهارت سرویس والیبال استفاده میریگاندازه

 ( در مطالعة1977) همکاران و 2. زتو(19)شود ، اکتساب و یادداری محاسبه میآزمونشیپ مراحل 

. (18به نقل از )قبول گزارش کردند کردند و روایی این آزمون را قابلخود از این آزمون استفاده 

 
1. AAHPERD 

2. Zetou  



 1398 پاييز ، 37 شماره ، 11دوره ، یحرکت رفتار                                                                                           22

ی یک ازهایو امت  گرددمی  میتقسزمین والیبال به چهار منطقه    ةمین  کآزمون، ی  دستورالعملاساس  بر

از پشت خط را سرویس  10 شوندهآزمون(. شمارة یکند )شکل شوی میگذارعالمتدر آن  تا چهار

و ثبت   شوندجمع می  در هر کوشش با هم  شدهکسب  کند و امتیازهایخط سرویس( اجرا می)  عرضی

، امتیاز بیشتر درنظر گرفته دنکنهایی که به خطوط بین مناطق برخورد میتوپبرای د شد. نخواه

 .شودمی

سؤال دارد که  25نامه گیری ورزشی مارتینز بود. این پرسشنامة سوابزار دیگر این پژوهش پرسش

 1سوگیری ورزش  نامةبه پرسشسنجد که طور اختصاصی رقابت را میسوگیری ویژة ورزش یا به 

بردن از رقابت و تمایل به بودن، عامل چیرگی و لذتنامه سه جنبة رقابتیمعروف است. این پرسش

امتیازی لیکرت کند و براساس مقیاس پنجگیری میهای رقابتی را اندازهحالتتالش برای موفقیت در  

 90آن  ضریب پایایی که بررسی کردنامه را تبار و پایایی پرسشع ا بهرام. (20) شودگذاری مینمره

 .(21) درصد بود

دیداری و کالمی یکسانی های دقیقه آموزش  30مدت کنندگان به، تمام شرکتدر ابتدای کار

 مدت، بهت کردند. سپسدریاف ،اینکه چگونه مهارت حرکتی سرویس والیبال را انجام دهنددرمورد

گرفته شد که با توجه آزمون  ها پیشاز آن   ،در اواخر جلسهاولیه را انجام دادند.    هایدقیقه تمرین  10

سازی شدند. در این و رقابت گروهی همتای رقابت فردی  هاها در گروهآزمون، آزمودنیبه نمرات پیش

مدت سه جلسه در  ها بهورنداشتن آن ها از فرایند پژوهش حضکردن آزمودنی، شرط خارجپژوهش

پس از آنکه حضور پیدا کردند.  اهها در تمریندنیتا پایان این پژوهش تمام آزموا بود؛ البته هتمرین

در  فردی گروه رقابت ،سازی شدندهمسان ینفر 20گروه دو آزمون در براساس پیش هاآزمودنی

برای ایجاد محیط تمرین کردند. ابت گروهی فردی و گروه رقابت گروهی در محیط رق رقابت محیط

و نظر برد . از(22به نقل از )( استفاده شد 1986) 2با سطوح رقابتی متفاوت از روش برد و کرایپ

که در آن عملکرد یک شخص با برخی استانداردها و با حضور حداقل  رقابت فرایندی است، کرایپ

 گیردکند، انجام مید فرایند مقایسه را ارزیابی توانیگر که از مقیاس آگاهی دارد و مییک شخص د

های موردمطالعه در هر گروه امتیاز اجرای آزمون سرویس والیبال در ،منظورهمین. به(22ه نقل از ب)

بندی شدند و آمده رتبهدست هاساس نمرات برقابت فردی برجلسه محاسبه شد و افراد در محیط 

آمده دستهب  ازهایامتی  ،در محیط رقابت گروهی  ند. همچنین،ها قرار داده شدمعرض دید آنها دررتبه 

معرض دید وه درهر گر بر معرفی گروه برتر، جمع امتیازهایاز هر گروه با هم جمع شدند و عالوه

های پیشین شده در همان جلسه و امتیازهای جلسهلسه، امتیازهای کسبها قرار گرفت. در هر جآن 

 
1. Sport Orientation Questionnaire 

2. Bird & Crip 
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افراد اول تا فردی  و در هر جلسه در محیط رقابتها نشان داده شدند صورت تراکمی به آزمودنیبه

های خود را گروه تمرین دوهر شدند. در محیط رقابت گروهی گروه برتر مشخص شد.  بیستم معرفی  

انجام  ،کوشش 20و هر جلسه  )هر هفته سه جلسه( جلسه 10مدت شده بهتعریفهای در محیط 

مقرر در سالن  ساعت ها درآزمودنی با امکانات و نور کافی بود. محل تمرین مهارت یک سالن دادند.

جلسة دهم، از   ساعت پس از اتمام  24. کردندکردند و زیرنظر پژوهشگر تمرین میحضور پیدا می

روز پس از   10یادداری تأخیری  . آزمون وه آزمون یادداری فوری گرفته شد هر دو گر کنندگان شرکت 

های اکتساب، یادداری فوری  آزمون در  که  شود  . یادآوری می گرفته شد   از هر دو گروه   ، اری فوری آزمون یادد 

بهترین عملکرد خود  تا  کنندگان درخواست شد  دو گروه یکسان بود و از شرکت   خیری محیط برای هر و تأ 

 را نشان دهند. 

لحاظ به  هاگروه)بررسی همسانی    آزمونشیپ در مراحل    کنندگانشرکتمیانگین اجرای    برای مقایسة

لحاظ اجرای سرویس والیبال( از آزمون به  هاگروه  انگین امتیازهایة میمهارت اولیه( و یادداری )مقایس

با گروهی بیناز آزمون تحلیل واریانس  ،جلسه بود 10ة اکتساب که مرحل در ی مستقل وهانمونهتی 

 .ی تکراری استفاده شدهااندازه

 

 نتایج
گان شامل سن، قد، کنندشرکتنفر از    40میانگین و انحراف معیار خصوصیات    در جدول شمارة یک،

 .اندرقابت فردی و گروهی آورده شدههای جویی در گروههای رقابتنمرهوزن و 
 

 کنندگانو انحراف استاندارد خصوصيات شرکتميانگين  -1 جدول

داریامعن انحراف معيار ميانگين تعداد گروه متغيرها  

 سن )سال(
35/17 20 رقابت فردی  18/1  

34/0  
21/1 17 20 رقابت گروهی  

متر(قد )سانتی  
5/175 20 رقابت فردی  15/7  

07/0  
5/179 20 رقابت گروهی  48/6  

گرم(وزن )کیلو  
55/76 20 رقابت فردی  30/6  

13/0  
65/72 20 رقابت گروهی  51/9  

جوییرقابت  
60/42 20 رقابت فردی  30/9  

566/0  
55/44 20 رقابت گروهی  86/11  

 

های سن، وزن، قد و صفت میانگین ویژگی ،شودمشاهده می طورکه در جدول شمارة یکهمان

 است.کنندگان بسیار مشابه کتجویی شررقابت
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آزمون، اکتساب و در شکل شمارة یک، تغییرات میانگین امتیازهای سرویس والیبال در مراحل پیش

 .اندنشان داده شدههای رقابت فردی و گروهی یادداری در گروه
 

 
 ات ميانگين امتيازهای سرويس واليبال در گروه های موردمطالعهتغيير -1شکل 

 

لحاظ میانگین تکلیف مالک ازرا ها ، همسانی گروهتی ها، با استفاده از آزمونقبل از آزمون فرض

 قبل از شروع های پژوهشبررسی کردیم که آیا بین گروهآزمون در مرحلة پیش ،دو گروه بین

تکلیف  میانگین امتیاز ود داشته است یا خیر؟ جدول شمارة دوفی وجهای اکتساب اختالجلسه 

 است.ه کرده مقایسآزمون در مرحلة پیشرا  مالک بین دو گروه

 

 آزمونگروه رقابت فردی و گروهی در مرحلة پيشامتيازهای ميانگين  مقايسة -2جدول 

 شرکت کنندگان
 

 آزمون تی مستقل

 انحراف معيار ميانگين تعداد هاگروه

 

قدار م

 تی

 درجة

 آزادی
 یدارامعن تی

فردی رقابت  20 5/14  94/4  
 

66/0-  38 02/2  51/0  
4/13 20 روهیگ رقابت  55/5  

 

 

 معنادارر میانگین تکلیف مالک تفاوت نظاز  هاگروه  ،آزموندر مرحلة پیشتحلیل نشان داد که    نتیجة

که احتماالً هر  گونه فرض کردتوان این، مینتیجههستند؛ درها همسان گروه ،دیگرعبارت. بهندارند

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

ن
مو

 از
ش

پي

سه
جل

1 سه
جل

2 سه
جل

3 سه
جل

4 سه
جل

5 سه
جل

6 سه
جل

7 سه
جل

8 سه
جل

9 سه
جل

10 ی
دار

اد
ي

1 ی
دار

اد
ي

2

س
وي

سر
ی 

ها
از

تي
 ام

ن
گي

يان
م

جلسه های اکتساب  و يادداری 

رقابت گروهی رقابت فردی
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حل اکتساب و یادداری، ناشی ها در مراکنندگان هرکدام از گروهشرکت  تغییری در میانگین امتیازهای

 بوده است. (محیط رقابت فردی و گروهی)ر مستقل از اثر متغی

گروهی و درون وهیگربین های تکراری برای مقایسةنتایج تحلیل واریانس در اندازه شمارة سهجدول 

 .دهدمیانگین امتیاز سرویس والیبال را نشان می
 

گروهی ميانگين امتياز و درون گروهیبين  برای مقايسة های تکراریتحليل واريانس در اندازه -3دول ج

 سرويس واليبال 

 شاخص
مجموع 

 مجذورات
 ةدرج

 آزادی
ميانگين 
 مجذورات

F یدارامعن  

 گروهیروند

 001/0 033/43 902/424 823/5 303/2474 تمرین هایهجلس

 007/0 073/3 344/30 823/5 702/176 هاسهجل * گروه

 * * 874/9 283/222 895/2154 خطا

 گروهیبین
 760/0 094/0 522/26 1 522/26 گروه
 * * 175/281 38 655/10684 خطا

 

 ،حالبااینت؛ اس معنادارتمرین  تعاملی گروه درتمرین و اثر  هایهکه اثر اصلی جلس داد نشان نتایج

در کنندگان شرکت ،لحاظ توصیفیاز دهد کهاین نتایج نشان می .نیست معنادارگروهی اختالف بین

 دستهب در محیط رقابت فردیکنندگان بهتری نسبت به شرکت رقابت گروهی امتیازهای محیط

 معناداراب اختالف اکتس ةمرحل درگروه رقابت فردی و رقابت گروهی کنندگان شرکتولی  آوردند؛

 .شتندآماری ندا
ن امتیاز سرویس والیبال میانگی  های مسقل برای مقایسةنتایج آزمون تی نمونهجدول شمارة چهار،  در  

خیری گروهی در مراحل یادداری فوری و تأ در محیط رقابت فردی و رقابت  ،کنندگانشرکت بین 

 داده شده است.نشان 
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 در مراحل ميانگين امتياز سرويس واليبال برای مقايسة های مستقلج آزمون تی نمونهنتاي -4جدول 

 مطالعههای موردخيری در گروهو يادداری تأ يادداری فوری

 ميانگين  تعداد  هاگروه نوع آزمون  
انحراف  

 معيار

 آزمون تی مستقل

مقدار  

 تی

 درجة

 آزادی 
 ی معنادار تی

 یادداری فوری 
 5/ 07 22/ 05 20 فردی  رقابت

84 /2  38 02 /2  007 /0  
 6/ 22 27/ 15 20 رقابت گروهی

 خیری یادداری تأ
 5/ 10 20/ 85 20 رقابت فردی

20 /2  38 02 /2  03 /0  
 6/ 03 24/ 75 20 رقابت گروهی

 

ت رقابت فردی و گروهی هم در مرحلة تفاو ،شودمشاهده می طورکه در جدول شمارة چهارهمان

 است.  معنادارهم در مرحلة یادداری تأخیری ازلحاظ آماری یادداری فوری و 
 

 گیریبحث و نتیجه 
دداری برابر رقابت گروهی بر اکتساب و یا، تعیین تفاوت اثر رقابت فردی درحاضر  پژوهشهدف اصلی  

اکتساب،  نتایج نشان داد که در مرحلةسال بود.  16-18آموزان پسر سرویس والیبال، در دانش

دست هب رقابت فردیکنندگان بهتری نسبت به شرکت رقابت گروهی امتیازهایکنندگان شرکت

ی رقابت فردی و گروهی هم در هاتفاوت گروه ،حالایننبود؛ با معنادارها دند؛ ولی تفاوت بین آنآور

نفع بود و نتایج به معناداردداری تأخیری ازلحاظ آماری مرحلة یادداری فوری و هم در مرحلة یا

 .دگان محیط رقابتی گروهی بودکننشرکت

جرای مهارت سرویس والیبال دو گروه موردمطالعه ا  که میانگین امتیازهای  شمارة یکشکل    با مشاهدة

خیری یادداری فوری و تأ جلسة اکتساب،    10آزمون،  را در مراحل پیشرقابت فردی و رقابت گروهی(  )

 این مهارت دست یافت.مورد یادگیری توان به نتایج جالبی درمی ،دهدنشان می

گیری پیشرفت سریع ( به این موضوع اشاره دارد که در ابتدای یاد23) 2اسنودی 1قانون توانی تمرین

)به شودنرخ پیشرفت کند می هایافتن تمرینشود و با ادامهکنندگان مشاهده میدر عملکرد شرکت

 دهش هاگروه اکتساب و یعسر پیشرفت باعث مالک تکلیف تمرین ،حاضر . در پژوهش (23نقل از 

 مدل  طبق  و  نداشتند  مالک  مهارت  در  ایسابقه  هیچ و  بودند  مبتدی  گانکنندشرکت  ةهم  ،زیرا  ؛است

 با. داشتند قرار شناختی ةمرحل یعنی ؛یادگیری ةمرحل اولین در ،(24) پوزنر و فیتز ایمرحلهسه 

 در که کنندگانیشرکت که کرد وتقضا گونهاین توانمی لحاظ توصیفی، بهشمارة یکشکل  ةمشاهد

 
1. Power Law of Practice 

2. Snoddy 
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نسبت به گروه رقابت فردی  بهتری عملکرد اکتساب حلةمر در ،داشتند حضور گروهی رقابت محیط

 .نبود معنادارلحاظ آماری ؛ اما این تفاوت بهدادند نشان

-این ویژگی  های حرکتی مطرح کرده است.های اجرای مهارتهایی را برای منحنی( ویژگی25)  1مگیل

شکل شمارة  به توجه با پذیری.یشرفت، همسانی، پایداری و انطباق پ  :ند ازاای عمومی اجرا عبارته

میانگین   تمرینی  هایه جلس  ةادام  با  ،اکتساب  در مرحلة.  شودمی ذکرشده مشاهده ویژگی  سه  هریک،  

 تکلیف در پیشرفت دةدهننشان که شد بهترمطالعه در هر دو گروه مورد سرویس والیبال امتیازات

 کردند پیدا یکدیگر به بیشتری شباهت اجراها ،شدیم نزدیک پایانی هایهجلس به هرچه .است مالک

  .مشاهده شد بیشتری پایداری و ثبات و شد کمتر امتیازات در ریتغی نیز و

 رقابت، هایجنبه  از یکی گذارند،می ثیرأ ت آن بر فراوانی عوامل که  است ایپیچیده موضوع رقابت

 دلیل به ،بنابراین ؛است انگیختگی مهم منابع از یکی رقابت بوت، نظریة براساس و است تگیانگیخ

 تفسیر  را موجود نتایج انگیختگی ازطریق بتوان شاید انگیختگی، و رقابت بودنمرتبط  و بودننزدیک

ل احمر درطولگروهی  رقابت گروه کنندگانشرکت های این مطالعه اجرای بهتر. یکی از یافتهکرد

 ( 1908) 2یو وارونه یرکز و دادسون  برتری با نظریة بود. این یفرد رقابت گروه به نسبت پژوهش

که برانگیختگی در سطح متوسط یا بهینه باشد، درصورتی ، اساس این نظریهاست. بر دنیشتوجیه 

 طور انگیختگی برای فرد مبتدی باید بهبر االترین سطح خواهد بود. سطح بهینةعملکرد در ب

به نقل از )دادن تکلیف یکسان باشد ره حین انجامتر از سطح بهینه برای فرد خبچشمگیری پایین

های رقابتی عملکرد بهتری اران ماهر اغلب در موقعیتکند که چرا ورزشک. این مفهوم تبین می(25

یزیولوژیک  های فگیری شاخص( با اندازه10ک و همکاران )کون مبتدی دارند.  در مقایسه با ورزشکارا

 ر رقابت فردی و گروهی متفاوت هستند؛ بنابراین،)اضطراب و انگیختگی( د  هاگزارش کردند که هیجان

گروهی انگیختگی کنندگان در محیط رقابت  پژوهش حاضر نیز شرکتاین احتمال وجود دارد که در 

در محیط رقابت  کهوجود آورده باشند؛ درحالیهوالیبال بای برای یادگیری سرویس یا بهینه متوسط

شدن میانگین نبوده است و باعث کمتر متوسط یا بهینهکنندگان در سطح ، انگیختگی شرکتفردی

 .ت گروهی شده استسبت به گروه رقابن امتیازها

تکالیف کنندگان هم در کنندگان، جدیدبودن تکلیف برای شرکتسن شرکت بودنبر مشابهعالوه 

 هاییافته حاضر با تواند دلیلی بر سازگاربودن نتایج پژوهششناختی و هم در تکلیف حرکتی می

 که در مطالعة داد لعه کرد و نشانمطاتکلیف شناختی را یک  . این پژوهشگر(19مطالعات اصالنی )

 
1. Magill 

2. Yerkes & Dodson 
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یج بهتری اثر رقابت فردی، تالش فردی و رقابت گروهی بر پیشرفت تحصیلی، رقابت گروهی به نتا

 شود.منجر می

شده در آزمون اکتساب کسب  یط رقابت فردی که براساس امتیازهاینندگان در محکبندی شرکترتبه 

افرادی که در گروه  ،دیگرعبارتود. بهبه بعد تقریباً ثابت ب چهارم ، پس از جلسةدر هر جلسه بود

ی کسب ترهای پایینبرتری خود را نسبت به افرادی که رتبه ،داشتندهای باالتری رقابت فردی رتبه

گروه  به اینکه جمع امتیازهایبا توجه  ،در محیط رقابت گروهی کرده بودند، حفظ کردند؛ اما

، تالش بنابراین ای تمرینی مختلف متفاوت بود؛ه، این برتری در جلسه گروه برتر بود دهندةنشان

وهی نسبت به محیط رقابت فردی کمتر به شکست منجر شد. کنندگان در محیط رقابت گرشرکت

یادداری فوری   های موردمطالعه در مراحلی بین گروهمعنادارهای پژوهش حاضر نیز تفاوت  در یافته

ن ی( تبی1978هارتر )انگیزش صالحیت  اس نظریةها براس. این یافتهمشاهده شد خیرییادداری تأ و 

صورت فطری مشتاق به داشتن کفایت در تمامی انگیزش صالحیت، افراد بهشوند. براساس نظریة  می

ورزش نیز برای ارضای چنین اشتیاقی   ، در حوزةروهای موفقیت و پیشرفت بشری هستند؛ ازاینحوزه

کارآمدی و های موفق موجب ارتقای خود. تالشکند به تبحر و مهارت دست یابدفرد تالش می

شود. با در فرد می مر باعث پرورش انگیزش صالحیت زیادد که این انشواحساس کفایت فردی می

اگر تالش  ،عکسشود. برافزایش انگیزش صالحیت، ورزشکار به تالش بیشتر برای تبحر ترغیب می

کردن تالش م ایجاد خواهد شد و به ترکیزش صالحیت کدر او انگ ،ورزشکار به شکست منجر شود

کنندگان هر دو گروه در ، با توجه به اینکه شرکتحاضر در پژوهش .(26به نقل از )خواهد انجامید 

مالک پیشرفت داشتند. نکتة دیگر اینکه، پس از  ر مهارترای سرویس والیبال مبتدی بودند، داج

ماهر  در اجرای سرویسکنندگان باوجود پیشرفت در مهارت مالک ، شرکتتمرین هایپایان جلسه

ز نبود. ا معنادار اختالف بین دو گروه ،کنندگان به مهارت رسیده بودندنشده بودند. شاید اگر شرکت

 آموز دانش  52روی  ها  ( سازگار است. آن 27مکاران )الم و ه  مطالعةهای این پژوهش با  یافته  ،این نظر

رقابت   گروه در شرایط  کی  کردن پرداختند.پیادگیری مهارت تایرقابت بر    ریتأثی به بررسی  کنگهنگ

اول  رقابتی در مرحلة نشان داد که گروه جینتا رقابت به تمرین پرداختند.و گروه دیگر در شرایط غیر

 رفت. نیبازاین اختالف  ،شدند ماهرتر کنندگانشرکت کهولی وقتی ؛ی بودندررقابتیغ بهتر از گروه 

 64روی ها در پژوهش خود ( سازگار است. آن10کوک و همکاران ) های این پژوهش با مطالعةیافته

صورت گروهی هومتی گرفتن بکنندگانی که در تکلیف مقا، شرکتدانشجوی علوم ورزشی دریافتند

برابر  ، نسبت به گروه رقابت فردی )یک درکردندبرابر چهار( رقابت می برابر دو یا چهار در )دو در

اجرای بهتری داشتند.   ،دادندتنهایی انجام میکنندگانی که تکلیف را براساس زمان و بهیک( و شرکت
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تیمی ها ایجاد کند که در شرایط رقابت ر همبت گروهی احساسی از همکاری را دربرابممکن است رقا

 . (28)فردی این همکاری وجود ندارد 

اجرای شوت بسکتبال    میانگین امتیازهای  ،در شرایط رقابت گروهیکه  ( دریافتند  15تاور و هاراکویز )

یادداری    های پژوهش حاضر در مراحلبه رقابت فردی بیشتر است. یافته   در گروه رقابت گروهی نسبت

که در هر دو خوان است. احتمال دارد مهاراکویز هتاور و  خیری نیز با مطالعةری تأ یاددافوری و 

ها تیمیابت فردی احساسی از ارتباط را ازطریق همکاری با همرقابت گروهی نسبت به رق پژوهش

ابت گروهی نسبت ( گزارش کردند که پیشرفت در اجرای گروه رق10پرورش دهد. کوک و همکاران )

هنگام رقابت گروهی ، افزایش لذت درافزایش تالش بوده است. همچنین دلیلدی بهفربه رقابت 

، 14)شود می منجر هاتیمیافزایش انگیزش درونی است که به احساس ارتباط در هم کنندةکسمنع

 پژوهشکند. در  ( حمایت می10کوک و همکاران )  مطالعة  های. نتایج پژوهش حاضر نیز از یافته (10

یادداری ت فردی در آزمون یادداری فوری و حاضر نیز عملکرد گروه رقابت گروهی نسبت به رقاب

بودن گروه رقابت متفاوتان همکارکوک و پژوهش های بهتر بود. ممکن است همانند یافتهخیری تأ 

 کنندگان این گروه بوده باشد. علت افزایش تالش و لذت شرکتگروهی به

نشد.  معناداربت گروهی گروه رقابت فردی و رقا تفاوت بین میانگین امتیازهای ،اکتساب در مرحلة

فزایشی عوامل اضطراب ا  قابت گروهی، اضطراب بیشتر به اثرهایدر ردلیل باشد که  ممکن است بدین

 ،اباکتس های، در جلسه بنابراین ؛(10) استگویی به دیگران وابسته اجتماعی و پاسخ مانند مقایسة

اما در آزمون یادداری فوری  ؛نشان ندادرا ی معنادارمطالعه تفاوت های موردگروه امتیازهایمیانگین 

هترین عملکرد(، عملکرد بهتر  دادن ببود )نشان  حیط برای هر دو گروه یکسانخیری که میادداری تأ و  

گروه رقابت گروهی ممکن است بیانگر یادگیری بهتر مهارت سرویس والیبال در این کنندگان  شرکت

 گروه باشد.

بررسی  نیز یعصب دگاهید از توانیم را یفرد رقابت به نسبت یگروه رقابت گروه یبرتر ت،یدرنها

 سازی فعال یبرا یقو یزشیانگ ة لف ؤم کی خودی خودبه برترشدن، یابر تالش و اجرا در رقابت. کرد

 در  1«درازمدت  یرومندسازین»  نام  به  کیولوژیزیف  یشناسروان   ةطیح  در  یاشدهشناخته  کامالً   ندیفرا

 ی ریادگی  به  «مدت  دراز  یرومندسازین»  شیدایپ   که  اندداده  نشان  هاپژوهش.  است  مغز  یکنار  دستگاه

 ةدیپد  یگروه  رقابت  جو  که  دارد  وجود  احتمال  نیا.  شودیممنجر    مختلف  فیتکال  ترداریپا  و  ترع یسر

  ی برتر  به  موضوع  نیهم  و  باشد  کرده  یاندازراه  یفرد  رقابت  جو  از  شتریب  را«  درازمدت  یرومندسازین»

 (. 29) باشدمنجر شده  یادداری ةمرحل در یفرد رقابت بر یگروه رقابت گروه

 
1. Long Term Potentiation 
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 که یادگیری سرویس چکشی والیبالتوان گفت میهای پژوهش حاضر یافته با توجه به: پيام مقاله

 گیرد؛صورت می بهتر یفرد رقابتمحیط  به نسبت یگروه رقابت طیمح در در پسران نوجوان

 یابر یگروه رقابت ةوی ش از شتریب که شودیم هیتوص بالیوال ورزش انیمرب و معلمان به ،نابراینب

  ین گروه سنی استفاده کنند.در ا بالیوال سیسرو تدریس
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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 pre-

test 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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