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  منتخب پایه حرکتی  هاي مهارت در ساله هفت کودکان عملکرد بر گر تماشا و رقابتی محیط تاثیر

  4مجتبی محمودي ،3پریسا انگوري، 2سمیرا شریفی، 1وحیده خانی نژاد

 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی ، دانشگاه ارومیه  - 1

   ارومیه دانشگاه ، حرکتی رفتار ارشد کارشناسی - 2

  کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد اهر - 3

 رجایی تهران تربیت دبیر شهید کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی ، دانشگاه - 4

  چکیده

  هاي مهارت در ساله هفت کودکان عملکرد بر گر تماشا و بتیرقا محیط تاثیر حاضر پژوهش هدف :مقدمه 

   .بود منتخب پایه حرکتی

 5/28±7/2 ساله،وزن 7±10/0(شهر اهر ابتدایی اول آموزان دانش از نفر90منظور بدین شناسی تحقیق:روش

 با کودکان رقابت کنترل، گروه سه به آزمون پیش اجراي از پس و انتخاب) متر سانتی127±4/1 وقد کیلوگرم

 جداگانه صورت به ه گروهر.شدند تقسیم همسال تماشاگران حضور در همدیگر با کودکان رقابت و همدیگر

. شد ثبت رکورد بهترین و اجراکردند جفت طول پرش آزمون بار 3 و لی، لی و  سرعت دوي آزمون یکبار

  . شد استفاده راهه یک واریانس تحلیل از ها داده تحلیل براي

 ولی)≥05/0P(دارد معناداري تاثیر کردن لی لی و دویدن پایه مهارتهاي اجراي بر رقابت داد نشاننتایج  :یافته ها

 از یک هیچ اجراي بر همسال تماشاگران حضور در رقابت بعالوه. ندارد تاثیر جفتی طول پرش اجراي بر

  .  ندارد معناداري تاثیر جابجایی پایه مهارتهاي

 کودکان میان در کردن لی لی و دویدن پایه مهارتهاي اجراي چون شود می گیري نتیجه: گیري نتیجه و بحث

 با رقابت در مهارتها این اجراي از حاصل انگیختگی اند آموخته بخوبی را مهارتها این و است تر شایع

 ابترق اثر در انگیختگی حد از بیش افزایش. شود می مهارتها این عملکرد سطح در افزایش به منجر همساالن

 مهارتهاي اجراي بر مثبتی تاثیر و بوده انگیختگی مطلوب حد از فراتر ظاهرا همسال تماشاگران حضور در

 .است نداشته بنیادي حرکتی

  پایه مهارت ، اجرا ، تماشاگر ، رقابت:  واژگان کلیدي

Effect of Competitive Environment and spectators  on performance of 7years 
old Children  in Selected  Fundamental Motor Skills 

Abstract 
Introdoction: Studies have shown when athletes compete with other athletes or in front of spectators, they have 
better performance.  
Metods: The aim of this study was to examine the impact of competition and the presence of spectators on the 
performance of fundamental motor skills of running, skipping and standing long broad jumping . 90 first-grade 
students (7 ± 0.1 years old, weighs 28.5 ± 2.7 kg and a height of 127 ± 1.4 cm) were selected and divided into three 
groups of control; competition and competition in the presence of peer spectators. After warm-up, each group 
individually performed 45 meter running test, skipping for 10 seconds once and standing long broad jump test 3 
times and their best records were written down. To analyze the data, one way ANOVA test were performed at the 
significance level of 0.05. 
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Resulte: The results showed that competition has significant effect on the performance of basic running and 
skipping (P <0.05) but does not have any effect on standing long broad jump performance. In addition, competition 
in the presence of peer spectators didn't have any significant effect on the performance of any of the fundamental 
motor skills. 
Discusion: Since running and skipping are more common among children, and apparently the students have learned 
these skills well, it's concluded that high level of arousal induced by competitive environment can lead to increased 
performance. Excessive arousal induced by competition in the presence of spectators seems to have been beyond 
the optimal level and haven't had positive impact on the performance of fundamental motor skills. 

Keywords: Competition ،spectator ،performance ،Fundamental Motor Skills 

  چکیده بلند

  مقدمه 

 حرکتی مهارتهاي مناسب الگوهاي فراگیري و است ورزشی مهارتهاي یادگیري اساس پایه، حرکات مهارتهاي

 به کودکان رشدي مراحل در پایه حرکتی مهارتهاي توسعه).1(است مرتبط بعدي ارادي حرکات اکتساب با پایه

 می قرار کودك زندگی شیوه و فعالیت محیطی، تأثیرعوامل تحت بشدن بلکه نیست، خودبخود شکل

  انگیختگی. باشد ورزشکاران انگیختگی بر گذار تاثیر عوامل است ممکن محیطی، واملع این از یکی).3(گیرد

 تکلیف، اهمیت). 2(رود می شمار به اجرا بر مؤثر محیطی عوامل ترین اصلی زمرة در آن، بر حاکم شرایط و

 قرار فادهاست مورد مختلف تحقیقات در انگیختگی ایجاد در بازخورد پاداش، تماشاگر، حضور رقابتی، محیط

 انگیختگی سطح رفتن باال باعث تماشاگران حضور و رقابتی محیط کردن فراهم که رسد می نظر به. اند گرفته

 که یابیم می در تأمل اندکی با. شود می زمخت و ساده مهارتهاي در بویژه، آنان عملکرد بهبود  و ورزشکاران

 و است متناقض ورزشکاران عملکرد بر رقابتی یطمح و تماشگران حضور تأثیر درباره مختلف مطالعات نتایج

 در این و است گرفته صورت بزرگساالن روي بر مطالعات این همه همچنین،. ندارد وجود باره این در توافقی

 اهمیت دلیل به). 1(گیرد می شکل کودکی دوران در حرکتی مهارتهاي یادگیري بناي زیر که است حالی

 محیط و تماشاگر حضور است ممکن آیا که است این آید می پدید ذهن در هک سوالی پایه، حرکتی مهارتهاي

  بگذارد؟ تاثیر نیز پایه حرکتی مهارتهاي در کودکان عملکرد بر رقابتی

  شناسی تحقیقروش

 اهر شهرستان ساله 7 دختر آموزان دانش کلیه که آماري جامهاز بین . است تجربی نیمه نوع از تحقیق

بصورت )  متر سانتی 127±4/1 قد و کیلوگرم 5/28±7/2 وزن داراي ساله، 7±10/0( نفر 90 تعدادند،بود

  بندي تقسیم همسان گروه سه به آزمون پیش  اجراي از پس و  انتخاب نمونه عنوان به اي خوشه تصادفی

 سه رد  را ها آزمودنی آزمون پیش نتایج اساس بر و آمد عمل به آزمون پیش ها آزمودنی از ابتدا در. شدند

 پذیرفت انجام مربوط آزمونهاي شرایط سه ایندر کردن گرم از بعد.شدند سازماندهی همسان نفري 30 گروه

 و همدیگر با کودکان رقابت بادوم  گروه، رقابت  بدون و تماشاگر حضور بدون و عادي شرایط در اول، گروه:

 صورت بدین .همسال تماشاگران حضور و همدیگر با کودکان رقابت در سوم گروه تماشاگر و حضور بدون
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. گردید اجرا بار یک لی لی و  سرعت دوي آزمون. گرفتند قرار آزمون مورددکر شده  شرایطسه  در کودکان که

  .شد ثبت  آنان  رکورد بهترین و گردیده تکرار بار 3 جفت طول پرش آزمون سپس

  ها یافته

  ) در متغیرهاي مورد سنجشANOVAنتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه( .1جدول شماره 

 df  F P  میانگین  گروه  متغیر

  متر 45 يدو
  ثانیه146/11  یکنترل و رقابت

  

54  

303/5  *025/0  

  443/3  069/0  ثانیه28/11  کنترل و رقابت در حضور تماشاگران

 یل یل یهثان

  کردن

  001/0*  553/11  متر223/22  یکنترل و رقابت

  068/0  481/3  متر689/20  انکنترل و رقابت در حضور تماشاگر

پرش طول 

  یجفت

  721/0  128/0  متر678/101  یکنترل و رقابت

  874/0  025/0  متر339/102  کنترل و رقابت در حضور تماشاگران

  معنادار می باشد  ≥05/0Pدر سطح * 

  بحث و نتیجه گیري

 عادات مهارت، پیچیدگی از بارتندع که دهند می قرار تأثیر تحت را عملکرد عمده عامل سه سائق نظریه براساس

 بهبود موجب انگیختگی افزایش ساده مهارتهاي در.  عملکرد=  انگیختگی* عادت  ، انگیختگی و شده آموخته

 نیامده در عادي صورت به( باشیم نداشته تسلط آن به هنوز یا و باشد پیچیده مهارت اگر. بود خواهد عملکرد

 و دویدن پایه مهارتهاي اجراي بر رقابت که داد نشان تحقیق هاي یافته. بود دخواه اجرا از مانع انگیختگی) باشد

 تماشاگران حضور در رقابت بعالوه. ندارد تاثیر جفتی طول پرش اجراي بر ولی دارد معناداري تاثیر کردن لی لی

 پیچیده مهارت دویدن نکهای به توجه با.  ندارد معناداري تاثیر پایه جابجایی مهارتهاي از یک هیچ اجراي بر همسال

 در عملکرد افزایش باعث رقابت سائق نظریه اساس بر شود، می انگیختگی افزایش باعث رقابت و نیست اي

 در. دهدمی افزایش فرد در را شده آموخته خوب هايپاسخ برانگیختگی، کل در). 3(شد خواهد دویدن مهارت

 فرد عملکرد سطح افزایش باعث برانگیختگی باشد سبمتنا تکلیف انجام با فرد غالب هايپاسخ که صورتی

 می نظر به. گذاردمی منفی تاثیر فرد عملکرد بر باشد داشته تداخل فرد عملکرد با غالب هايپاسخ اگر ولی شودمی

 جو از حاصل انگیختگی افزایش و اند نداشته چندانی آشنایی جفتی طول پرش مهارت آموزان دانش که رسد

  . است نداشته مهارت این در را آنها عملکرد بر مثبتی تاثیر حضور ینهمچن و رقابتی

 دبستانی پیش سنین در بویژه پایه حرکتی مهارتهاي تمرین هنگام به شود می پیشنهاد :پژوهش علمی –اجرایی پیام

. یابد بهبود موزانآ دانش عملکرد و یادگیري میزان تا شود استفاده رقابتی جو ایجاد از تنها ابتدایی ن دورا اوایل و

 مهارتهاي رویداد، این از قبل پرداخت، خواهند مهارتها اجراي به تماشاگران حضور در آموزان دانش که صورتی در

  .نگردد اختالل دچار آنها عملکرد باال انگیختگی شرایط در تا شوند تمرین خوبی به نظر مورد
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