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 چکیده

جويی و شدگی ويژگی شخصیتی رقابتثیر جفت تأتعیین  هدف از انجام اين پژوهش،

ای بر اکتساب، يادداری و انتقال پرتاب دارت محیط تمرينی در تمرين مشاهده جويی ورقابتغیر

گیری سال به روش نمونه 15تا  12 سنی آموز دختر مقطع متوسطه با دامنةدانش 60تعداد  بود.

 گیل و ديتر سوگیری ورزشی نامةپرسش شده ازشدند و براساس امتیاز کسبدسترس انتخاب در

و جو ای محیط رقابتی و نیز رقابتبا تمرين مشاهدهجو غیررقابت و جودر چهار گروه رقابت (1988)

ها آزمون، آزمودنیپس از پیشقرار گرفتند.  ای محیط غیر رقابتیبا تمرين مشاهدهجو غیررقابت

 نظرهای موردمحیط مشاهدةبه ه دو بار در هرجلسو  جلسهه دو هفته، هر هفتچهار مدت به

ته يک هفو  يادداری فوریاز هر چهار گروه آزمون  ،تمرين ةپس از اتمام دور بالفاصله .پرداختند

نس تحلیل وارياوکآزمون تحلیل  ها باداده .گرفته شد خیری و انتقاليادداری تأ آزمون، پس از آن

 داریعنامتفاوت  رقابتیو غیر در محیط رقابتی، و انتقال يادداری نتايج نشان داد که در مرحلة .ندشد

و میانگین امتیاز پرتاب دارت در داشت جو وجود جو و غیررقابتبین ورزشکاران گروه رقابت

ديدگاه تعاملی، وقتی سطح براساس  های با ويژگی شخصیتی همسان با محیط بیشتر بود.آزمودنی

بهترين  ،گیردتمرين در تعامل مثبت و صحیحی قرار میجويی افراد با سطح رقابت محیط رقابت

 دهند.سطح عملکرد را از خود نشان می

رقابتی، ويژگی تمرينی رقابتی، محیط تمرينی غیر ای، محیطتمرين مشاهده کلیدی: واژگان

 جويیرقابتو غیر جويیرقابت
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 مقدمه
ست که ايادگيري حرکتی انسان، شناسايی شرايط تمرينی  زمينةدر هايکی از اهداف مهم پژوهش

ه تعامل بين فرد، بثر يادگيري حرکتی مؤ (.1) دنرسانهينه میبحداي حرکتی را بههيادگيري مهارت

گيزش ان تشويق وو يادگيري، اجرا  ربين عوامل محيطی مؤثر د .(2) محيط و تکليف وابسته است

تري در اجرا و نقش مهم ،شونداز انگيختگی در فرد می شتريکه باعث پيدايش سطوح بيلحاظبدين

آگاه ايجاد طور ناخودشده، بهرهاي رقابتی شرايط ذکرقابت و محيط کنند که دريادگيري ايفا می

 ،همچنين .(4) جاد انگيختگی استبوت، رقابت يکی از منابع مهم اي براساس نظرية. (3) دنشومی

  .(5) شوددهند که رقابت موجب افزايش انگيختگی میمدارک فيزيولوژي عصبی نشان می

کم ها و با حضور دسترد شخص با برخی از استانداردعملک دي است که طی آن، مقايسةينرقابت فرا 

ارزيابی  را تواند فرايند مقايسهکه از مقياس مقايسه آگاهی دارد و می گيردانجام میيک شخص ديگر 

که رقابت بين افراد و  اندن دادهحرکتی نشا رقابت بر عملکرد هاي مربوط به اثرهاي. پژوهش(4)کند 

 (.6) شودهاي سنی میها باعث ارتقاي عملکرد در بسياري از وظايف و در انواع گروهگروه

ها را در آن ايط آنطور خودخواسته در موقعيت رقابتی عينی هستند يا شرنظر از اينکه افراد بهصرف

به موقعيت ها را له آن، اين مسئنتيجه، بايد به روشی موقعيت را ارزيابی کنند؛ دروضعيت قرار داده است

ز موقعيت رقابت عينی هاي فرد ادهد که چگونگی ادراک، پذيرش و ارزيابیرقابتی ذهنی سوق می

قابتی عينی را به ارزيابی افراد از موقعيت ر بودن يک ويژگی شخصيتی است که نحوةاست. رقابتی

کسانی هستند که حالت گرايش به پيشرفت را با  جوافراد رقابت (.7) کندبينی میبهترين نحو پيش

ن کردعملکوشی و حتی تمايل به بهتر الش براي برتري بر ديگران و با تأکيد بر سختتمايل به ت

بردن عنوان عامل چيرگی و لذتبودن را بهتوان رقابتیمی ،همچنين کنند.نسبت به ديگران آشکار می

 انگيزش پيشرفت در هاي رقابتی دانست. معموالًاز رقابت و تمايل به تالش براي موفقيت در حالت

حالی است که سوگيري افراد در ورزش ممکن است از شود. اين درناميده می« جويیرقابت»ورزش، 

محيط  جويی درافراد داراي ويژگی رقابت .(4) پيشرفت متفاوت باشد هايشان در ساير زمينهسوگيري

 رات اکتساب و يادداري بهتري دارندنم، رقابتیتمرينی رقابتی و افراد غيررقابتی در محيط تمرينی غير

کنند و نسبت يژگی رقابتی زياد، بيشتر تالش می( دريافتند که افراد با و9) و همکاران 1سمبولک. (8)

هاي يکی از روشدر تکاليف مشارکتی اجراي بهتري دارند.  ،ي که ويژگی رقابتی کمتري دارندبه افراد

رقابتی ايجاد کرد، و غير یتوان در آن شرايط رقابتو می شوددگيري میکه باعث ايجاد يا ايتمرينی

 .(10) اي استتمرين مشاهده

                                                 
1. Sambolec 
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يک مهارت جديد نيستند و هاي جسمانی تنها روش کسب در يادگيري يک مهارت جديد، مهارت

مشاهده، توانايی يادگيري  .(11) دنکنرا تسهيل می ايگسترده حرکاتيادگيري  ايهاي مشاهدهمدل

ينده آميز در آوفقيتز اطالعاتی را براي اجراي مکند و نيپيامدهاي رفتارهاي حرکتی را فراهم می

هاي کليدي فضايی و کند تا جنبهفراهم میکننده هايی براي مشاهدهکند. مشاهده، فرصتفراهم می

آن نياز  طريق کوشش و خطا بهاد بازنمايی شناختی الگوي عمل از)ابزاري که فرد براي ايج زمانی

 . (12) هاي حرکتی را تسهيل کندري مهارتتواند يادگيطريق باينبه وکند دارد( را تعيين 

را  یتحرک يريادگيدو روش  به، یحرکت يهاابزار انتقال اطالعات در مهارت کيعنوان مشاهده به

 تيالگو قبل از فعال کي لهيوسمهارت به ،روش نيدر ا :يامشاهده يريادگيروش  -1: کندمی ليتسه

 شينما ،روش نيا در :يامشاهده نيروش تمر -2؛ شودداده می شينما یبدن تيفعال ةمداخل اي یبدن

 شينما مشاهدة معرضدر نکهيکننده تنها بعد از امشاهدهي شود و اجرانمی ختهيمآ یبدن نيبا تمر

ت فرد اي قابليمشاهدهتمرين  .(13) شودمی ی، بررسرديگقرار می فيزيکی مهارت توسط فرد ديگر

کند که در مراحل اولية يادگيري يک مهارت پيچيده را فراهم میهايی يندبراي درگيرشدن در فرا

ارت جديد نده براي اجراي مهکنست که بيشتر منابع شناختی مشاهدهو اين زمانی اغيرممکن هستند 

  .(14) موردنيازند

و يادگيري پرتاب دارت بررسی يی ي و جنسيت را بر خودکارااتمرين مشاهده ( اثرهاي15) زادهشفيع

تواند به کسب و يادگيري يک مهارت، می يیدليل نقش خودکارامدل به که مشاهدةنشان داد  وي کرد.

اي و ترکيب تمرين مشاهده ( نشان دادند که16) شود. دانا و همکارانمنجر خوبی اجراي آن مهارت به

نسبت به  ونبهتر مهارت سرويس بدمينت قالباعث يادداري و انت ،اي با تمرين جسمانیتمرين مشاهده

هاي وجود مکانيسم نوروفيزيولوژيک نيز از ايدةهاي داده شود.می ،تنهايیگروه تمرين جسمانی به

. اندطريق تمرين بدنی حمايت کردهاي و يادگيري ازطريق تمرين مشاهدهمشترک بين يادگيري از

کورتکس وجود دارند حرکتی هايی در ناحية پيش( گزارش کردند که نورون17) و همکاران 1التیريزو

 .شوندمی آن نيز فعال اجراي يک عمل، بلکه هنگام مشاهدة تنها هنگامکه نه

 و رقابتی وهگر بين داريمعنا تفاوت که داد نشان( 18) پورو بهفر ابدالی مطالعة از حاصل نتايج

در  قابتیغيرر گروه نسبت به يبهتر و يادداري عملکردداراي  رقابتی گروه. دارد وجود غيررقابتی

 ه بدوننسبت به گرو يبهتر عملکرد تماشاگر با حضور گروه ،همچنين. بود نتونيکوتاه بدم سيسرو

 دررا  ردعملک بهترين تماشاچی حضور در رقابتیهاي گروه که داد نشان نتايج. داشت تماشاگر حضور

 در مينتونبد کوتاه سرويس يادگيري براين،عالوه. دارد بدمينتون کوتاه سرويس يک يادگيري و اجرا

 .يافت بهبود( مخاطبان حضور) رقابتی محيط افزايش با رقابتی افراد

                                                 
1. Rizzolatti  
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ط مشابه تمرين اجرا در محي ،نو براساس اصل ويژگی تمري ی دارندهاي شخصيتی متفاوتويژگیافراد 

ها باشند تا آن کمک به اجراکنندگان آگاه ان، مربيان و والدين بايد از نحوةداور (،19است ) ترموفق

 يلةوسمحور بهکسب کنند. اتخاذ رويکرد ورزشکار انشاحساس موفقيت بيشتري از تجارب ورزشی

تر و مشارکت هاي نزديکتعديل قوانين، تسهيالت و تجهيزات براي عمل بيشتر، امتياز باالتر، بازي

 (.7) کنندگان ايجاد کندهمة شرکترا براي مثبتی  تواند تجربياتفردي بيشتر می

هم م يهاجنبه زيشکل حرکت و ن ةتوسع باعث تواندیمدل م کي ةکه مشاهد شده است نشان داده

. (20) حرکت شود یتوال يبندخطا و زمان یبازشناس ،حرکت يالگو يیمانند بازنما اجرا گريد

ستقيم با حريف مقابل ي مبدون درگيرها مهارت هايی که در آنهاي مستقل )ورزشاران رشتهورزشک

گيري مستقيم با حريف در ر)د هاي تعاملیژيمناستيک( در مقايسه با ورزشکاران رشته شود؛اجرا می

هاي زو رشتهجمهارت دارت . (21) کننداستفاده می ياي بيشتراجراي مهارت( از يادگيري مشاهده

ر آن بر هاي شخصيتی و اثويژگی شده درزمينةانجامهاي شود و تاکنون پژوهشمستقل محسوب می

، بنابراين ؛نشده است اي استفادهمشاهده هاياند و از تمرينبدنی بوده هاييادگيري مربوط به تمرين

شدگی ويژگی ثير جفتتعيين تأ ،هشپژورسد. هدف از انجام اين نظر میاجراي اين پژوهش ضروري به

بر اکتساب، يادداري  ،ايمحيط تمرينی در تمرين مشاهده جويی وتجويی و غيررقابشخصيتی رقابت

 و انتقال پرتاب دارت بود. 
 

 پژوهش روش
آزمون و گروه آزمون، پستجربی است و طرح پژوهش شامل پيش، کاربردي ازنوع نيمهپژوهش حاضر

متوسطة آموزان مقطع ، دانشجامعة آماري پژوهش حاضر. ترل ديگري( است)هر گروه کن کنترل

و بود ال س 15تا  12کنندگان دامنة سنی شرکت. ندپاسداران عفت بود شهرستان لردگان، مدرسة

 نامةپرسش بود. دارتها با مهارت آشنايی آزمودنیگروه پژوهشی، نا در رفتنترين شرط قرارگهمم

 هايازيبراساس امت نفر 60 آموزان توزيع شد ودانش مياندر( 22) 1گيل و ديترسوگيري ورزشی 

عنوان افراد ها را کسب کردند، بهيشترين نمرهاز افرادي که ب نفر 30 تعداد .انتخاب شدند نامهپرسش

 جويیغيررقابتعنوان افراد با خصيصة به ،هاترين نمرهافراد با کم از نفر 30و جويی رقابتبا خصيصة 

اي محيط رقابتی، با تمرين مشاهدهو جنفري رقابت 15چهار گروه ها در ودنیاين آزم .شدندانتخاب 

اي محيط رقابتی جو با تمرين مشاهدهرقابتی، گروه غيررقابتاي محيط غيرجو با تمرين مشاهدهرقابت

 رقابتی قرار گرفتند.اي محيط غيرجو با تمرين مشاهدهگروه غيررقابت و

                                                 
1. Gill and Deeter 
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( با استفاده از 1988گيل و ديتر )بود.  گيل و ديتر 1گيري ورزشیة سونامپرسش ،گيريابزار اندازه

کدام پيامدهاي ذهنی رقابتی دست يافتند که هر گيريبه سه نوع جهتپرسشنامه سوگيري ورزشی 

سؤال دارد که سوگيري  25است و نامه يک مقياس از سوگيري رقابتی اين پرسش (.7) دنمتفاوتی دار

مقياس است: نامه داراي سه خردهشاين پرس سنجد.اختصاصی رقابت را میطور ويژة ورزش يا به

سوگيري  سؤال دارد؛ 13و شود ما محسوب می جويی که مقياس اصلی پژوهشسوگيري رقابت

. اين که حاوي شش سؤال هستند 3گرايیسوگيري هدفو ال که حاوي شش سؤ 2گرايیپيروزي

مقياس امتياز هر خردهکردن گذاري شد و با جمعنمره امتيازي ليکرتنامه براساس مقياس پنجپرسش

را ( 89/0)نامه ی پرسشو رواي قبولی قابلپاياي( 23) زادهبهرام و شفيع. دست آمدنامه بهنمرة پرسش

 تعيين کردند.

 ،همچنين .دشاستفاده  دارت استاندارد و صفحة دارت استاندارد که نُه حلقه و يک خال وسط دارد، از

 شد. سوبحمامتياز  10تا  کرد(برخورد نمی )اگر پرتاب به صفحه ها از صفرامتياز

گرفته شد  آزمونها از آزمودنی ،تمرينآزمون در شرايط محيطی منطبق بر پيش مرحلةچهار گروه در 

چهار مدت تمرين  د.و امتياز هريک ثبت ش بودتايی پرتاب دارت  10سه دسته کوشش که شامل 

رقابتی براي دو هاي اي محيطمشاهده( تمرين مشاهدهجلسه دو بار  )در هر جلسهه دو هفته، هر هفت

ويژگی  يداراکه گروه اول  .رقابتی براي دو گروه ديگر بودغيرهاي اي محيطتمرين مشاهدهگروه و 

 يداراکه گروه دوم نيز  پرداختند. یمحيط رقابتاي فيلم آموزشی تمرين مشاهدهبه  ،جويی بودندرقابت

گروه  پرداختند. بدون رقابت محيطدر اي فيلم آموزشی به تمرين مشاهده بودند،جويی ويژگی رقابتی

ی محيط رقابت اي فيلم آموزشیبه تمرين مشاهده ،جويی بودندويژگی غيررقابت يداراکه سوم 

اي فيلم آموزشی به تمرين مشاهده ،جويی بودندرقابتويژگی غير يدارانيز که گروه چهارم  وپرداختند 

، براي نمايش از دو فيلم استفاده شد که در فيلم محيط بدون رقابت .ندقابت پرداختدر محيط بدون ر

، دو نفر از افراد ماهر ها بود و در محيط رقابتیاجراي پرتابتنهايی درحالفقط يک فرد ماهر به

در  ،از هر چهار گروه ،ايمشاهده پس از اتمام دورة تمرين بالفاصله مسابقه با همديگر بودند.درحال

تنهايی بدون مقايسه و اطالع از امتياز رقابتی بهغير آزمونشد.  گرفتهآزمون تمرين  شرايط منطبق بر

مراحل يادداري  .ر گروه و حضور تماشاچی انجام شدندديگران و آزمون رقابتی با اطالع از امتياز خود د

 ند؛تايی بود 10وشش که شامل سه دسته ک ندخيري و انتقال، يک هفته پس از اکتساب انجام شدتأ

 وسيلةها بهداده شد. متر( اضافهسانتی 237) مسافت پرتابانتقال، يک متر به  لةکه در مرحدرحالی

بررسی فرض  نظر گرفته شد.رد 05/0 ي. سطح معنادارندشدواريانس تحليل وکآزمون تحليل 

                                                 
1. Sport Orientation Questioner (SOQ)  

2. Win Orientation 

3. Goal Orientation 
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 2نيآزمون لو وسيلةهواريانس بو تجانس انجام شد  1ويلک -شاپيروآزمون ها با بودن مشاهدهطبيعی

 انجام گرفت.
 

 نتایج
جو رقابتجو و غيرها، در دو گروه رقابتشمارة يک، ميانگين و انحراف معيار امتيازهاي پرتاب در جدول

 آزمون، يادداري و انتقال آورده شده است.آزمون و پسهاي مختلف در مراحل پيشدر محيط
 

جو و رقابت هایروهگ یپرتاب دارت در مراحل مختلف برا هایازیامت اریو انحراف مع نیانگیم -1جدول 

 جورقابتریغ

 نوع آزمون
 جوغیررقابت جورقابت

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 محيط رقابتی

 41/1 91/2 10/1 75/2 آزمونپيش

 17/1 98/2 08/1 64/3 آزمونپس

 32/1 48/2 25/1 64/3 يادداري

 93/0 40/1 27/1 21/3 انتقال

 رقابتیمحيط غير

 04/1 40/2 19/1 16/2 آزمونپيش

 27/1 49/3 16/1 93/3 آزمونپس

 95/0 23/3 62/0 48/2 يادداري

 72/0 44/2 74/0 78/1 انتقال

 

زمون در آآزمون به پساز پيش ، ميانگين امتيازهاشودمشاهده می طورکه در جدول شمارة يکهمان

جو در ن رقابتجو افزايش داشته است و ميانگين امتياز ورزشکاراجو و غيررقابتچهار گروه رقابتهر 

 بيشتر بوده است.  ،جو در محيط رقابتیآزمون نسبت به ورزشکاران غيررقابتپس

يت شده ها، تجانس واريانس بين متغيرها و همگونی شيب رگرسيون رعابودن توزيع دادهفرض طبيعی

در ورزشکاران  پرتاب دارت داري بين امتيازهاي، تفاوت معناآزموناکتساب با کنترل اثر پيشدر بود. 

 براي مقايسة ج تحليل کوواريانس رانتاي جدول شمارة دو جو وجود نداشت.جو و غيررقابتگروه رقابت

 دهد.رقابتی و رقابتی نشان میها در مرحلة يادداري در دو محيط غيرگروه

 

                                                 
1. Shapiro Wilk 

2. Levene 
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 رقابتیهای رقابتی و غیرنتايج تحلیل کوواريانس در يادداری پرتاب دارت در محیط -2جدول 

محیط 

 تمرينی

منبع 

 تغییر

مجموع 

 مربعات

 درجة

 آزادی

میانگین 

 مربعات

مقدار 

 اف

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

محيط 

 رقابتی

310/8 گروهیبين  1 310/8  899/4  038/0  189/0  

622/0 آزمونپيش  1 622/0  367/0  551/0  017/0  

محيط 

 رقابتیغير

437/3 گروهیبين  1 437/3  158/5  034/0  197/0  

187/0 آزمونپيش  1 187/0  281/0  601/0  013/0  

 

پرتاب  آزمون، تفاوت معناداري بين امتيازهايدر محيط رقابتی با کنترل اثر پيشيادداري،  در مرحلة

وجود داشت و ميانگين امتياز پرتاب دارت در جو جو و غيررقابتدارت در ورزشکاران گروه رقابت

با کنترل اثر  در محيط غيررقابتی ،طور معناداري بيشتر بود. همچنينهجو بورزشکاران رقابت

جو جو و غيررقابتپرتاب دارت در ورزشکاران گروه رقابت ، تفاوت معناداري بين امتيازهايآزمونپيش

با  طور معناداري بيشتر بود.هجو بدر ورزشکاران غيررقابت وجود داشت و ميانگين امتياز پرتاب دارت

درصد  19 که تقريباً معنیاست؛ بدين 189/0ور اتا در محيط رقابتی برابر با مقدار مجذ ،توجه به جدول

ور مقدار مجذ ،. همچنينهاي آزمايشی استپرتاب دارت ناشی از تفاوت در گروه از تغييرات امتيازهاي

پرتاب  درصد از تغييرات امتيازهاي 20 که تقريباًمعنیاست؛ بدين 197/0بتی برابر با اتا در محيط رقا

  هاي آزمايشی است.دارت ناشی از تفاوت در گروه
 

 رقابتیمهارت دارت در محیط رقابتی و غیرانتقال  نتايج تحلیل کوواريانس در مرحلة -3جدول 

محیط 

 تمرينی

منبع 

 تغییر

مجموع 

 مربعات

 درجة

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 افمقدار 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

محيط 

 رقابتی

930/18 گروهیبين  1 930/18  100/15  001/0  418/0  

123/1 آزمونپيش  1 123/1  896/0  355/0  041/0  

محيط 

 رقابتیغير

180/2 گروهیبين  1 180/2  356/4  049/0  172/0  

256/1 آزمونپيش  1 256/1  510/2  128/0  107/0  

 

پرتاب  ، تفاوت معناداري بين امتيازهايآزموندر محيط رقابتی با کنترل اثر پيشدر مرحله انتقال، 

جو وجود داشت و ميانگين امتياز پرتاب دارت در جو و غيررقابتدارت در ورزشکاران گروه رقابت

در محيط غيررقابتی با کنترل اثر  ،طور معناداري بيشتر بود. همچنينهجو بورزشکاران رقابت

جو جو و غيررقابتپرتاب دارت در ورزشکاران گروه رقابت ، تفاوت معناداري بين امتيازهايآزمونپيش

 طور معناداري بيشتر بود.هجو بوجود داشت و ميانگين امتياز پرتاب دارت در ورزشکاران غيررقابت
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پرتاب  درصد از تغييرات امتيازهاي 42 که تقريباً معنیاست؛ بدين 418/0مقدار مجذور اتا برابر با 

هاي آزمايشی است و مقدار مجذور اتا در محيط دارت در محيط رقابتی ناشی از تفاوت در گروه

پرتاب دارت  درصد از تغييرات امتيازهاي 17 که تقريباًمعنیاست؛ بدين 172/0غيررقابتی برابر با 

 . يشی استهاي آزماناشی از تفاوت در گروه
 

 گیریو نتیجه بحث
جويی جويی و غيررقابتشدگی ويژگی شخصيتی رقابتثير جفتتعيين تأ ،هدف از انجام اين پژوهش

ب دارت بود. نتايج تحليل در بر اکتساب، يادداري و انتقال پرتا ،ايمحيط تمرينی در تمرين مشاهده و

جو پرتاب دارت در ورزشکاران گروه رقابت امتيازهايداري بين که تفاوت معنا اکتساب نشان داد مرحلة

تکليف حرکتی همة  له باشد کهکه دليل آن اين مسئرسد نظر میبهجو وجود ندارد. و غيررقابت

تمرين يک  هايها از ابتدا تا انتهاي جلسهگروهافراد  اي مشابه بوده است وتمرين مشاهدههاي جلسه

طور مکرر تکليفی پايين بوده است؛ زيرا، يک تکليف بهبنابراين، تداخل دروناند؛ فيلم را مشاهده کرده

کاري فرد حفظ  ، تنها اين تکليف در حافظةنتيجههاي تمرين مشاهده شده است و دردرطول جلسه

اي به در اجراي آزمون، نوع تمرين از مشاهده ،طرفیآيد. ازترتيب، تداخل پايين میبدين و است هشد

شود و آزمودنی دچار سردرگمی تکليفی میباعث ايجاد تداخل بيناين امر که  ی تبديل شدتمرين بدن

آزمون  ها الگو را در جو رقابتی و غيررقابتی مشاهده کردند و در مرحلةیآزمودن، ديگرفطرشود. ازمی

 در فرد ،زيرا شود؛ه باعث ايجاد تداخل مضاعف میگيرند کخود در جو رقابتی و غير رقابتی قرار می

ادراکی، انگيزشی  هايپردازش گونهاين رو،ازاين؛ است درگير تکليفیميان و تکليفیدرون هايپردازش

 د.نشومیمنجر به اجراي ضعيف آزمودنی  اکتساب در مرحلة فرد، شناختی هايتالش و

تازگی و سطح مهارت  يعنی ؛هاي تکليفويژگیاداري در مرحلة اکتساب را معنشايد بتوان دليل نبود 

مدل  يک دانست. يادگيري ازطريق مشاهدة شدهمشاهدهموردبررسی و سطح مهارت الگوي آزمودنی 

افزايش  يک مدل ماهر ، در مقايسه با مشاهدةيادگيري است( درحال)مدلی که واقعاً  يادگيريدرحال

بيند که گر میمشاهده :ندکبيان میگونه د مناسب انتقال اين يافته را اينين. ديدگاه فرا(24) يابدمی

عات را براي چگونه اطال گيرييادبيند که مدل درحالکند و میتالش میيادگيري چگونه مدل درحال

شود گير میله درگر در همان فرايند حل مسئديگر، مشاهدهعبارتبرد. بهر میاکتطبيق تالش بعدي به

فرد ماهر، مشاهدگر را در يک است. درمقابل، مشاهدة  روهحين اجراي واقعی تکليف با آن روبکه در

يند آزمايش و خطايی که براي يادگيري آن مهارت نياز دارد، بسيار کند که با فرافرايندي درگير می

اي شامل توجه، يادداري يا هدهتوان گفت که يادگيري مشاراستا می، دراينمتفاوت است. همچنين

قيت کسب از راه مشاهده موف اگر يادگيرنده ،بنابراين ؛(25) يزش استسپاري، توليد حرکت و انگيادبه
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ياد گرفته  است ی از الگو که قرار بودههايکه يادگيرنده به فعاليتعلت است نکرده باشد، شايد بدين

 را نداشتهها ی انجام آناست يا ازلحاظ جسمی توانايها را به ياد نسپرده يا آن ، توجه نکرده استشوند

 نداشته است. ها را براي انجام آنيا انگيزش مناسب است 

ها قادر به تشخيص خصوصيات يادگيرنده ،طی مشاهده( استدالل کردند که در62و همکاران ) 1شی

هاي کنندگان قادرند ويژگیمشاهده ،نه خصوصيات انتخابی پاسخ و همچنين ؛عمومی تکليف هستند

انتقال يابند، درک و پردازش ند به الگوهاي هماهنگی مؤثري توانها میی که آنرا به روش نسبی تکليف

به پردازش خروجی و بازخورد اکتساب دسترسی مستقيم  کنندگان در مرحلةکنند؛ زيرا، مشاهده

 سيستم حرکتی خواهند بود. احتماالً کمتر قادر به تنظيم درستا هآنو ندارند  مربوط را

هاي ري و انتقال در محيطياددا مرحلة ها درگروه بين معناداري تفاوت، هاي پژوهشيافتهبراساس 

يادداري  شده در مرحلةبا توجه به مجذور اتاي محاسبه شان وجود دارد.متناسب با ويژگی شخصيتی

تغييرات  ،(درصد 20مشابهی )حدود  رقابتی به مقدار تقريباَدر محيط رقابتی و هم در محيط غيرهم 

است؛  بودنوجرقابتيا غير جولحاظ رقابتناشی از تفاوت در شخصيت افراد از در امتياز پرتاب دارت

ی از تفاوت دارت ناش درصد از تفاوت در امتيازهاي 42دود ح ،انتقال در محيط رقابتی اما در مرحلة

درصد  17رقابتی اين تبيين بسيار کمتر و به مقدار در نوع شخصيت افراد است؛ ولی در محيط غير

ظ ا محيط ازلحاها ببودن آنهاي شخصيتی و همسان يا غيرهمسانرسد که تفاوتظر میناست. به

-بنديطبقه دهد و طبقانتقال در گروه محيط رقابتی اثرش را بيشتر نشان می در مرحلة ،بودنرقابتی

 اثر نزديک به متوسط دارد. ، اندازةشدههاي انجام

 عمومی هايويژگی از يکی که پذيريانطباق ويژگی از استفاده با توانرا می حاضر هاي پژوهشيافته

 پذيريانطباق است، همراه يادگيري با که ايويژگی د.کر است، تفسير مهارت يادگيري هنگامبه اجرا

 تغييرات با پذيريتطبيق به آميزموفقيت اجراي رو،ازاين است؛ متنوع هايزمينه با مهارت اجراي

ثر از شباهت وضعيت متأ ،است. ارتباط بين اجراي بهينه مربوط فردهاي شخصی ويژگی يا محيطی

اثر »يا « اثر سازگاري»قانون  نتايج اين پژوهش اي و آزمون است وانگيزشی هنگام تمرين مشاهده

؛ ييد کرد، تأبود ( بيان کرده19) موحدي و همکارانرا که قباًل « شدن انگيختگی و اجراجفت

گرفتن او شده نيازمند قراربه اجراي بهينة تکليف يا اوج اجراي يادگرفته يابی فرددست کهصورتبدين

يادگيري  ،(21) 2تحليل بالکوآن مهارت است. با توجه به تجزيهدر محيط همسان با محيط تمرين 

ورزشکاران  براين،. افزونبخشی و سود بيشتري دارد که پويايی حرکتی داشته باشداي زمانی اثرمشاهده

 شود؛ل اجرا میها مهارت بدون درگيري مستقيم با حريف مقابهايی که در آن)ورزش مستقل هايرشته

                                                 
1. Shea 

2. Block 
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)درگيري مستقيم با حريف در  هاي تعاملیمانند ژيمناستيک و دارت( در مقايسه با ورزشکاران ورزش

 کنند.بيشتر استفاده می ،اياجراي مهارت( از يادگيري مشاهده

شده و اي مشتقموقعيت ايدهيادگيري وابسته به  فرضية( بيان کردند که 28) 1س و تامسونديوي

انی ويژه، حالت روکه وقتی يادگيري حرکات در بدين مفهوم  با فرضية ويژگی تمرين استمشابه 

هاي يا حتی در يک اتاق ويژه صورت بگيرد، اگر موقعيت هاثير داروتأويژگی شخصيتی خاص، تحت

ازجمله  پژوهشگرانگذاشت. بر اجرا در هنگام آزمون تاثير خواهدرا ايجاد کنند،  نيز اين شرايط آزمون

 به وابسته حافظة» يا «حالت با مرتبط يادگيري» فرضية عنوان با را فرضيه اين( 1995مارتينز )

 شرايط در را موضوعی يا مطلب افراد کهزمانی پژوهش، اين نتايج مطابق با اند.کرده بررسی نيز «حالت

 نيز را آن يادداري بهترين ،گيرندفرا می (ترس و غيره خوشحالی، )ناراحتی، ايويژه روحی حالت يا

 .(28) آورنددست میبه اکتساب مرحلة روحی شرايط با مشابه روحی شرايط در

ط املی، تعامل بين فرد و محيديدگاه تع است. شدنیتوجيههاي اين پژوهش لی نيز يافتهاز ديدگاه تعام

قابت رجويی افراد با سطح ، وقتی سطح رقابتحاضر ايجاد يک رفتار انگيزشی است. در پژوهشدر 

فراد اجو در محيط رقابتی و )افراد رقابت گيردمحيط تمرين در تعامل مثبت و صحيحی قرار می

 . (29)دهندبهترين سطح عملکرد را از خود نشان میافراد رقابتی(، جو در محيط غيرغيررقابت

چنانچه  و دارند يکديگر به زيادي وابستگی تمرين محيط و مهارت که کندمی اظهار (30) 2مگيل

با  خواهد. همسو بهتر مرحله همان در اجرا شود، تمرين آزمون شرايط با مشابه محيط در مهارتی

 با تعامل در محيط و مهارت که رسيدند نتيجه اين به (31همکاران ) و فارو حاضر، پژوهش نتايج

 افزايش اثر بررسی ( در1991) همکاران و 3اديسون ،دارند. همچنين تأثير مهارت يادگيري بر يکديگر

 مهارت که کردند اشاره نکته اين به ،بسته و باز هايمهارت يادگيري بر محيطی کاهش متغيرهاي و

 با تضاد در حاضر پژوهش نتايج .(28) گذارندمی تأثير يادگيري بر يکديگر تعامل با در محيط و

 مؤثر يادگيري بر يکديگر با تعامل در محيط و مهارت است کرده که بيان است (32) 4ليو پژوهش

 سطوح با محيط در هامهارت که است اين ليو پژوهش و حاضر پژوهش تفاوت احتمالی نيستند. دليل

 .اندبررسی نشده انگيزشی مختلف

الگوي  مشاهدة کندمی بياناين نظريه خوانی دارد که هم باندورا شناختی وساطت نظرية با نتايج

 از شناختی بازنمايی پيشرفت ،همچنين و حرکتی الگوي تقويت يادداري موجب مرحلة در صحيح

اين ديدگاه  کهخوانی دارد هم مستقيم ادراک ديدگاه با براين، نتايجافزون شود.می شدهمشاهده حرکات

                                                 
1. Davice & Thompson 

2. Magil 

3. Edison  
4. Liu 
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 مدل راهبردهاي از فرد تقليد ،همچنين و مربوط ادراک اطالعات دليلبه مدل شاهدةمدعی است م

 که است اين کند،می متمرکز را عملکرد که مهمی راهبرد ،بنابراين ؛شودمی منجر بهتر يادگيري به

 به دسترسی ،روايناز باشد؛ واضح طورکاملبه بايد گيرد،می ياد مهارت نمايش از فرد که اطالعاتی

 که گفت توانمی ،بنابراين (؛33) است پذيرامکان صحيح مدل مشاهدة ازطريق واضح اطالعات اين

 کند.می حمايت شناختی وساطت نظرية از حاضر پژوهش نتايج

 کند که تحريکاي را فعال میفعاليت فرد ديگر يک مکانيسم آينه ةفيزيولوژيک، مشاهداز ديدگاه عصب

رسد که نظر میبهشود. میمنجر به تسهيل حرکتی براي رفتار تقليدي شده، عمل ادراک نهيشيب رِيز

کند و براي  سرعت عمل و توالی فرد ديگر را درکدهد بهکننده اجازه میبه مشاهدهسازي اين فعال

ر فرايند پردازش اطالعات اي و بدنی بتمرين مشاهده ،کلیطورحامی باشد. بهکننده يادگيري مشاهده

که زمانی اي درهاي آينهدر سيستم نورون ، فعاليت مغزي کمدر افراد جوان(. 34) داردکيد أمشابه ت

فعاليت و  ،تجربه نشده بود که فعاليت قبالًنده وجود داشت يا زمانیکنتفاوت در مهارت مدل و مشارکت

شده گزارش، کننده بودمشاهده هاي مدل مشابه باکه ويژگی، زمانیمغزي بيشتر و اجراي حرکتی بهتر

 پيروي کنند تا اينکه ازسنشان هاي همتر از مدلتوانند راحتکودکان می ،براي مثال ؛(35) است

ها آنکه زمانی ،هااي رقصندههاي آينه. سيستم نورون(36) تر يا بزرگساالن پيروي کنندهاي بزرگبچه

. اين (37) جنس بودهمافراد غير، بيشتر از مشاهدة کردندجنس را مشاهده میفيلم اجراي افراد هم

(. 35) بخشنديادگيري حرکتی را بهبود می ،کنندههاي مشابه مشاهدهدهد که مدلها نشان میيافته

هاي شخصيتی و محيط رسد که حتی تشابه بين ويژگینظر میهاي اين پژوهش، بهبراساس يافته

 ر يادگيري پرتاب دارت شود. ب ايشدن اثر تمرين مشاهدهتواند باعث بيشترمشاهده نيز می

-بودن ويژگی شخصيتی و شرايط محيطی در تمرين مشاهدهراستاحاضر نشان داد که هم نتايج پژوهش

براينکه در تمرين بدنی به اين شود عالوهتوصيه می ،بنابراين ؛اي باعث بهبود يادگيري خواهد شد

آمده دستهه به نتايج بتوج بااين موضوع رعايت شود.  اي نيزدر تمرين مشاهده ،شودمسئله توجه 

 .ي بررسی شوداو ويژگی شخصيتی با تمرين مشاهده ثير محيطباز تأ فِيتکال که در شودپيشنهاد می
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Abstract 
The purpose of the present study was to determine the effect of pairing the 
personality characteristic of competitiveness, non-competitiveness and training 
environment in observational practice on acquisition, retention and transference of 
dart throwing. 60 girl students of ninth grade in high school in age range of 12-15 
years were selected by accessible sampling and based on their scores in Gill and 
Deeter Sports Orientation Questionnaire. They were put in four groups of 
competitive with observational practice of competition environment, competitive 
with observational practice of non-competition environment, non-competitive with 
observational practice of competition environment and non-competitive with 
observational practice of non-competition environment. After pretest subjects 
practiced four weeks and two sessions held in every week (two observations for 
each session) of the intended environments. Immediately after the observational 
practice period, acquisition test was performed for all four groups. The delayed 
retention and transference phases were a week after acquisition. The data was 
analyzed using a data covariance analysis method. There were significant 
differences between competitiveness and non-competitiveness subjects in 
competitive and noncompetitive environment in retention and transfer tests. The 
mean of scores were better in subjects with the same personality characteristics with 
environment situation. According to interaction view, when the level of 
competitiveness and exercise environment competition level are in a correct and 
positive interaction, the best level of performance will be achieved.  

 
Key words: Observational Practice, Competitive Environment, Non-Competitive 
Environment, Competitiveness and Non-Competitiveness Trait  
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