فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی پنجم ،شمارهی  ،3زمستان  ،59صفحات 121 -113

تأثیر فعّالیّتهای ورزشی رقابتی و غیررقابتی بر رشد اجتماعی دانشآموزان مقطع
ابتدایی
2
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسهی تأثیر فعّالیّتهای ورزشی رقابتی و غیررقابتی بر رشد
اجتماعی

دانشآموزان  7تا  9ساله با  11تا  12ساله انجام شده است .جامعهی آماری این

پژوهش 2211 ،دانشآموز پسر مدارس ابتدایی خلیلآباد در سال تحصیلی  1391-1391بودهاند.
ابتدا  1آموزشگاه ابتدایی به صورت تصادفی انتخاب شد و دانشآموزان دو آموزشگاه در گروه
رقابتی و دانشآموزان دو آموزشگاه دیگر نیز در گروه غیررقابتی قرار گرفتند .برای ارزیابی رشد
اجتماعی ،از مقیاس رشد اجتماعی واینلند استفاده شده و طول دورهی اجرای برنامهی تمرینی 12
هفته و هر هفته دو جلسه بوده است .پس از القای شرایط ورود ،دادههای بهدست آمده از 211
شرکتکننده مورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیّره نشان داده که اثر
تعامل گروه رقابتی-غیررقابتی با گروه سنّی بر نمرههای پسآزمون معنادار بوده ( P=1/111و
 )f=7/99و بیشترین بهبود رشد اجتماعی در گروه رقابتی  11تا  12سال رخ داده است.
هرچند شاخص رشد اجتماعی در همهی گروهها افزایش یافته ،امّا شاهد بهبود معنادار رشد
اجتماعی در گروه رقابتی  11تا  12سال بودهایم .در نتیجه ،میتوان از فعّالیّتهای ورزشی رقابتی
بهعنوان یک روش مداخلهای مثبت برای بهبود رشد اجتماعی دانشآموزان مقطع ابتدایی بهویژه در
سنین باالتر استفاده کرد.
واژههای کلیدی :کودکان ،ورزش ،رقابت ،رشد اجتماعی.
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مقدّمه
دوران قبل از نوجوانی ،دورانی مهم برای رشد اخالقی و شناختی کودك بهشمار میآید (چوی
و همکاران2111 ،1؛ آیوویل و همکاران .)161 :1391 ،سنین بین  6تا  11سالگی یعنی اواسط
دوران کودکی و اوایل نوجوانی ،دورهی پیشرفتهای مهم ،رشد و ایجاد حسّ هویّت است؛
ورود به مدرسه ،پیوستن به برنامهها و درگیر شدن با همساالن و بزرگساالن در خارج از
خانوادهی خود ،بهطور چشمگیری تغییر میکند (اکلس.)31 :1999 ،2
رشد اجتماعی به مجموعهی متوازنی از مهارتهای اجتماعی و رفتارهای انطباقیِ فراگرفته
شده مربوط است که فرد را قادر میسازد با افراد دیگر ،روابط متقابل مطلوب داشته باشد؛
واکنشهای مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامد منفی دارند ،اجتناب ورزد .وجود مهارتهایی
چون همکاری ،مسؤولیّتپذیری ،همدلی ،خویشتنداری و خوداتّکایی از مؤلّفههای رشد اجتماعی
بهشمار میرود (کارتلج و میلبرن .)1372 ،سیگلر و همکاران )2116( 3معتقدند رشد اجتماعی
بخشی از رشد همهجانبهی کودك است که از دیگر افراد ،محیط و نهادهای اطراف کودك تأثیر
میپذیرد .بهعقیدهی ادوم و اگاوا ،)1992( 1کودکان بسیاری از مهارتهای اجتماعی 1را در
دوران کودکی یاد میگیرند (حاج یوسفی و همکاران.)311 :1391 ،
ورزش یکی از عوامل رشد طبیعی انسان محسوب میشود (اردستانی .)39 :1391 ،وودز و
همکاران )2116( 6نشان دادند که مشارکت در ورزش و تربیت بدنی میتواند نقش مهمّی در
غنیسازی زندگی اجتماعی کودك و توسعهی مهارتهای ارتباطات اجتماعی ایفا کند .الخلولی
( ،)1393همراهی با بزرگساالن ،لذّت بردن و تعامل اجتماعی با همساالن را از دالیل فعّالیّت بدنی
کودکان ذکر کرده است .پژوهشگران (اشتراوس و پوالك2113 ،؛ لیراز2111 ،7؛ کارن2111 ،9؛
کانینگام و کوهن2111 ،9؛ روسو و همکاران2116 ،11؛ استراچن و همکاران2116 ،11؛ اسچینک و
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همکاران ،)2116 ،1اظهار داشتند که ورزش چارچوب و ظرفیّتی برای اجتماعی شدن کودکان،
کمک به شبکههای اجتماعی مثبت ،آموزش و مشارکت اجتماعی است و از نتایج اصلی
فعّالیّتهای بدنی ،تقویت شکلگیری دوستی و مناسبات اجتماعی ،بهبود روابط بین گروهی و
پشتیبانی از مهارتهای اجتماعی است .ضمن آنکه این فعّالیّتها عاملی برای تبادل فرهنگی و
فعّالیّت بدنی ،ضعفهای اجتماعی آشکار میشود .لون ،)2116( 2توسعهی ورزش دانشآموزی را
در مواجهه با تأثیر این ضعف ،پیشنهاد کرده است.
چارچوب نظری و پیشینهی پژوهش
بر اساس نظریّهی اریکسون ،در سالهای ابتدایی مدرسه و از طریق تعامالت اجتماعی ،رشد
حسّ غرور کودکان نسبت به دستاوردها و تواناییهای خود آغاز میگردد .در کودکانی که توسّط
والدین یا معلّمان تشویق و هدایت میشوند ،حسّ کفایت ،صالحیّت و اعتقاد به تواناییهای خود
بهوجود میآید (کریمی.)1391 ،
ورزشهای رقابتی بهعنوان ورزشهایی تعریف شدهاند که در آنها کودکان برای دریافت
پاداش ،در برابر دیگران به رقابت میپردازند .در فعّالیّتهای غیررقابتی (تفریحی) ،کودکان به
صورت منظّم تمرین میکنند ،امّا این فعّالیّتها برای رقابت با دیگران و شرکت در مسابقات در
برابر تیمهای دیگر برای کسب مقام و جوایز نیست (امک و همکاران .)2112 ،3بر اساس نظر
چوی و همکارانش ( )2111و نیز واینبرگ و گولد ،)111 :1392( 1رقابت فرایندی اجتماعی است
که نیاز به ارزیابی ذهنی از یک وضعیّت دارد و تحتتأثیر مشارکت اجتماعی (از جمله مربّیان،
والدین ،دوستان و روانشناسان ورزشی) قرار میگیرد .آنها معتقدند که رقابت در اصل ،یک
فرایند اجتماعی «آموخته شده» است.
فاکس و ریکانسنت ( ،)2119کورالرو و همکاران )2111( 1و نیز روچله و همکاران)2113( 6
معتقدند که در حین رقابت ،کودکان قادر به تمرین و کاربرد قوانین ،تأثیر متقابل بر همساالن و
حفظ پیوندهای اجتماعی خود هستند .آنها سازگاری اجتماعی ،یکپارچگی و عاطفهی خود را از
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طریق رقابتهای ورزشی رشد میدهند و نسبت به کسانی که در دیگر فعّالیّتها مشارکت دارند،
میزان باالتری از خودآگاهی و تنظیم احساسی را نشان میدهند .فرصت تعامل با دیگران از طریق
رقابت در ورزش جوانان که زمینهای برای یادگیری ارتباطات اجتماعی مناسب است ،فراهم
میشود (الیت2111 ،1؛ وایت و مکتیر2112 ،2؛ تئوکس2119 ،3؛ بیکر و همکاران2119 ،؛ فورد و
میکنند ،بلکه بهعنوان عضوی از گروه احساس لذّت میکنند .کودکان در طول ورزشهای رقابتی
میتوانند الگوهایی از همکاری اجتماعی را بدون زیادهروی از محدودهی تعیینشدهی پرخاشگری،
یاد گیرند (راسل .)2117 ،کلیبر ( )1999معتقد است رقابتهای ورزشی موجب ایجاد وقفه در
رشد فشارها و استرسهای زندگی میشوند (به نقل از چوی و همکاران.)2111 ،
از سوی دیگر ،چوی و همکاران ( )2111معتقدند مسابقه به سبب تأکید بیش از حد بر رقابت،
میتواند رشد کودکان را به تأخیر اندازد .هانسن و همکاران )2113( 1و نیز کوهن ( )1992اظهار
کردهاند که افراد جوانِ درگیر در ورزش ،میزان روابط منفی باالتری با همساالن خود داشتهاند.
رابطهی منفی هنگامی ایجاد میشود که دستیابی فرد یا گروهی از دانشآموزان به هدف موجب
ناکامی یک فرد یا گروه دیگر شود و همیشه نیز یک برنده و یک بازنده و یا یک برنده و تعداد
زیادی بازنده وجود دارد .از این دیدگاه ،رقابت دارای پیامدهای منفی متعدّدی نظیر تمرکز بر
مبارزه با دیگران به جای عملکرد مطلوب ،پرورش ناامنی و تحلیل عزّت نفس ،پرورش خصومت،
تعصّب و پرخاشگری در میان افراد و ایجاد حسادت بیمورد ،احساس حقارت و شرمساری است.
مسابقه شرایطی را فراهم میکند که میتواند ترس و استرس ناشی از شکست را پدید آورد و
مهارتهای اجتماعی نامناسب ،انتظارات غیرواقعی و رشد ضعیف خود ادراکی را تشدید کند
(چوی و همکاران2111 ،؛ شوماخر و همکاران2111 ،1؛ رمزی و رنک .)1997 ،6به عقیدهی کر و
همکاران ،)2116( 7صدمات روانی ناشی از بدرفتاری مربّیان ،والدین و همتیمیها و نیز نتایج
بهدستآمده در ورزش میتواند بر همدلی افراد اثر بگذارد .استاپلتون و همکاران )2116( 9معتقدند
که از طریق رشد شناخت اجتماعی و اعمال نفوذ مربّیان میتوان مشارکت کودکان را در سطوح
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باالتر ورزشهای رقابتی افزایش داد .بنا به اظهار ماسچ و گرندین )2111( 1نیز تفاوتهای سنّی در
رقابت میتواند عواقب مهمّ فردی و اجتماعی داشته باشد.
با توجّه به تناقضات و سردرگمی موجود در زمینهی تأثیرات متفاوت فعّالیّتهای ورزشی
رقابتی بر رشد اجتماعی کودکان و نیز نبودِ پیشینهی تحقیقاتی دربارهی تمایزات سنّی در این
ورزشهای غیررقابتی مقایسه میشود؟ و آیا تأثیر فعّالیّتهای رقابتی بر رشد اجتماعی کودکان
همسنگ فعّالیّتهای غیررقابتی است؟ ما در این پژوهش به دنبال مقایسهی تأثیر فعّالیّتهای
رقابتی و غیررقابتی بر رشد اجتماعی دانشآموزان  7تا  9ساله و  11تا  12ساله هستیم.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی است و با دو گروه ورزشهای رقابتی و غیررقابتی با استفاده
از طرح پیشآزمون و پسآزمون گروههای تصادفی انجام گرفته است .جامعهی آماری این پژوهش
شامل همهی دانشآموزان پسر مدارس مقطع ابتدایی شهرستان خلیلآباد (استان خراسان رضوی)
در سال تحصیلی  1391-1391با تعداد تقریبیِ  2211نفر است .تعداد شرکتکنندگان در این
پژوهش ،بر اساس فرمول محاسبهی حجم نمونهی کوکران 211 ،نفر ( 11دانشآموز در چهار گروه
آزمایشی به تفکیک سن و برنامهی تمرینی) تعیین شده است .برای انتخاب شرکتکنندگان ،نخست
 1مدرسه از بین مدارس ابتدایی شهرستان خلیلآباد بهطور تصادفی انتخاب شد و دانشآموزان
پایهی اوّل تا ششم دو آموزشگاه در گروه فعّالیّتهای رقابتی و دانشآموزان پایهی اوّل تا ششم دو
آموزشگاه دیگر نیز در گروه فعّالیّتهای غیررقابتی قرار گرفتند .با مراجعه به پروندهی سالمت
دانشآموزان ،سالمت جسمانی آنها و نداشتن سابقهی بیماریهای روحی-روانی بررسی گردید و
سطح رقابتجویی و هوش هیجانی اوّلیّهی دانشآموزان توسّط پرسشنامهی ورزشگرایی یا
انگیزش پیشرفت ورزشی و نیز پرسشنامهی رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام سنجیده شد.
تعداد فرزندان خانواده و وضعیّت اجتماعی-اقتصادی 2دانشآموزان نیز بهعنوان معیارهای ورود به
این پژوهش مورد توجّه قرار گرفتند .دادههای بهدست آمده از دانشآموزان فاقد شرایط ورود،
مورد تحلیل قرار نگرفت.
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گروههای رقابتی در هر دو گروه سنّی در هر جلسه  11دقیقه به آمادهسازی و گرم کردن و 31
دقیقه به ورزش رقابتی پرداختند و در پایان نیز  1دقیقه برنامهی سرد کردن و برگشت به حالت
اوّلیّه را داشتند .در پایان هر جلسه بهعنوان تشویق ،گروه یا نفرات برنده با نظر آموزگار از یک
تکلیف کالسی معاف و اسامی برترینها تا جلسهی بعدی تمرین بر دیوار کالس نصب شد.
 31دقیقه به ورزش غیررقابتی پرداختند و در پایان هم  1دقیقه برنامهی سرد کردن و برگشت به
حالت اوّلیّه را داشتند .این گروه مورد تشویق یا در معرض مقایسهی اجتماعی قرار نگرفت.
تمرینات همهی گروهها ،بر اساس برنامه و مشابه بوده است (جدول شمارهی یک) .طول دورهی
اجرای برنامهی تمرینی گروهها  12هفته و هر هفته دو جلسه بوده و در مجموع هریک از
گروههای تمرینی  21جلسه در معرض متغیّرهای مستقل پژوهش قرار گرفتند .در انتهای مداخله از
همهی گروهها پسآزمون بهعمل آمد .برای جلوگیری از درماندگیِ آموخته شده در گروه بازندهی
بخش رقابتی ،افراد در هر جلسهی تمرینی ،سازماندهی مجدّد میشدند.
1

به منظور اندازهگیری میزان رشد اجتماعی دانشآموزان ،از مقیاس رشد اجتماعی واینلند استفاده
گردید .این پرسشنامه که در سال  1913توسّط دال 2تهیّه و سپس در سال  1916تجدیدنظر شد،
 117سؤال دارد و برای همهی سطوح سنّتی قابل اجراست .پرسشنامه دارای  9مؤلّفه یا خردهمقیاس
شامل خودیاری عمومی ،خودیاری در لباس پوشیدن ،خودیاری در غذا خوردن ،ارتباط با دیگران،
خودتنظیمی در رفتارهای خویش ،اجتماعی شدن ،تحرّك بدنی و حرفه و شغل است .مقیاس واینلند
بر روی 621نفر شامل  11مرد و  11زن در هریک از گروههای سنّی از تولّد تا  31سالگی ،هنجاریابی
شده است .ضریب پایایی با بازآزمایی  123نفر 1/92 ،گزارش شده که فاصلهی بازآزمایی از یک روز
تا  9ماه بوده است .مقیاس رشد اجتماعی واینلند توسّط توکّلی و همکاران نیز در سال 1379
هنجاریابی شده است (پورشکوری شارمی و همکاران.)1391 ،
برای توصیف دادهها ،میانگین و انحراف معیار محاسبه گردیده و به منظور بررسی معناداری
تفاضل میانگین گروهها و تعیین اثر تعاملی گروههای فعّالیّت ورزشی رقابتی و غیررقابتی با
گروههای سنّی ،از روشهای آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیّری 3استفاده شده است.

Winelend Social Growth Scale
Doll
Multivariate covariance

1
2
3
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گروههای غیررقابتی در هر دو گروه سنّی نیز در هر جلسه  11دقیقه به آمادهسازی و گرم کردن و

تأثیر فعّالیّتهای ورزشی رقابتی و غیررقابتی بر رشد اجتماعی دانشآموزان مقطع ابتدایی115.................
جدول شمارهی یک -برنامهی تمرینی مشترك اجرای پژوهش
جلسه

برنامهی تمرینی رقابتی و
غیررقابتی

خالصهی فعّالیّت

2

تمرین مهارتهای بنیادی

پرتاب توپ به هدف

3

تمرینات آمادگی جسمانی و حرکتی

دویدن

1

فوتسال

تمرین انواع پاس

1

تمرین مهارتهای بنیادی

6

فوتسال

بازی ضربهی هدفدار

7

طنابزنی

طناب زدن ساده

9

فوتسال

تمرین مهارت دریبل

9

تمرین مهارتهای بنیادی

دریافت توپهای با اندازه متفاوت در قالب بازی

11

فوتسال

تمرین انواع دریافت توپ

11

تمرینات آمادگی جسمانی و حرکتی

تمرینات چابکی

12

فوتسال

بازی در زمین کوچک

13

طنابزنی

طنابزنی ساده

11

فوتسال

تمرینات دفاع کردن

11

تمرین مهارتهای بنیادی

تمرین مهارت لیلی و یورتمه

16

فوتسال

تمرینات هجومی

17

تمرینات آمادگی جسمانی و حرکتی

تمرینات سرعتی

19

فوتسال

بازی فوتسال

19

تمرین مهارتهای بنیادی

تمرین انواع پریدن

21

فوتسال

تمرینات پاس و دریافت در قالب بازی

21

تمرینات آمادگی جسمانی و حرکتی

تمرینات استقامتی (هوازی و عضالنی)

22

فوتسال

تمرین ضربات ایستگاهی (اوت ،کرنر ،خطا و پنالتی)

23

طنابزنی

طنابزنی ساده

21

فوتسال

بازی فوتسال

ضربه زدن به اهداف ثابت و متحرّك (راکت تنیس روی میز
و بدمینتون)
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فوتسال

آشنایی با توپ
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یافتههای پژوهش
دادههای خام جمعآوری شده از ارزیابیهای پژوهش حاضر ،مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار
گرفته و شامل دو بخش آمار توصیفی و استنباطی است .ابتدا میانگین متغیّرهای تابع در پیشآزمون
و پسآزمون توصیف گردید و سپس همگن بودن گروهها در این زمینه به آزمایش گذاشته شد .به
برای بررسی نرمال بودن دادهها بهکار گرفته شد .سپس با در نظر گرفتن نرمال بودن یا نرمال نبودن
دادهها ،از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیّرهی مقایسهی تغییرات بین گروهی و درون گروهی
استفاده گردید .تجزیه و تحلیل اطّالعات در سطح معناداری  p≤1/11و  p≤1/11انجام شد.
در جدول شمارهی دو و نمودار شمارهی یک ،شاخصهای توصیفی رشد اجتماعی در
تقسیمبندی رقابتی-غیررقابتیِ گروههای سنّی  7تا  9سال و  11تا  12سال و میزان بهبود رشد
اجتماعی در چهار گروه آمده است.
جدول شمارهی دو -شاخصههای توصیفی رشد اجتماعی
گروه
طبقهی سنّی

رقابتی/
غیررقابتی
رقابتی

 7تا  9سال
غیررقابتی

 11تا 12
سال

رقابتی
غیررقابتی

پیشآزمون/
پسآزمون

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف

تفاوت بین پیشآزمون

استاندارد

و پسآزمون

پیشآزمون

9/11

12/61

11/63

1/11

پسآزمون

9/21

13

11/31

1/91

پیشآزمون

9/11

13/21

11/16

1/23

پسآزمون

9/11

13/11

11/12

1/27

پیشآزمون

11/61

16

13/11

1/29

پسآزمون

12/61

17

11/19

1/16

پیشآزمون

11/91

11/11

13/33

1/19

پسآزمون

11/91

16/91

13/73

1/19

+1/69

+1/11
+2/1
+1/1
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2.5

0.68

0.45

0.4

گروه رقابتی
 11تا  12سال

 7تا  9سال

نمودار شمارهی یک -میزان بهبود رشد اجتماعی در گروه فعّالیّتهای رقابتی و غیررقابتی در دو گروه
دانشآموزان  1تا  5سال و  11تا  12سال

در آزمون این فرضیّه ،تحلیل کوواریانس چندمتغیّره نشان داده (جدول شمارهی سه) که پس از
حذف اثر پیشآزمونِ نمرهی رشد اجتماعی ،اثر تعامل گروه رقابتی-غیررقابتی با گروه سنّی بر
نمرههای پسآزمون همچنان معنادار است ( P=1/111و  .)f=7/99در نتیجه ،فرضیّهی صفر رد و
فرضیّهی آزمایش تأیید میشود؛ یعنی ،فعّالیّتهای رقابتی و غیررقابتی ،تأثیرات متفاوتی بر رشد
اجتماعی دانشآموزان  7تا  9ساله و  11تا  12ساله دارند.
جدول شمارهی سه -تحلیل کوواریانس ـ بررسی اثر گروه (فعّالیّتهای رقابتی و غیررقابتی) بر رشد اجتماعی
شاخص متغیّر

مجموع

Df

مجذورات

میانگین
مجذورات

مقدار

f

معناداری

اندازهی اثر
(اتا)

پیشآزمون

167/91

1

167/91

111/11

1/111

1/69

گروه رقابتی-غیررقابتی

11/12

1

11/12

31/99

1/111

1/13

11/19

1

11/19

11/72

1/111

1/17

گروه سنّی  7تا  9سال و
 11تا  12سال
تعامل گروه
رقابتی -غیررقابتی با گروه

2/91

1

2/91

سنّی
خطا

71/21

199

کل

33391/92

211

1/37

1/99

1/111

1/13
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در جدول شمارهی چهار ،میانگینهای تعدیلشدهی پسآزمون رشد اجتماعی برای اثر تعاملی
گروهِ رقابتی-غیررقابتی با گروه سنّی ارائه شده است.
جدول شمارهی چهار -میانگینهای تعدیلشدهی پسآزمون رشد اجتماعی

رقابتی
غیررقابتی

 7تا  9سال

12/31

1/19

 11تا  12سال

13/13

1/111

 7تا  9سال

12/11

1/11

 11تا  12سال

12/72

1/19

میانگینهای تعدیلشده یعنی مقادیر اصالحشدهی میانگین که در آنها اثر متغیّر پیشآزمون به
صورت آماری حذف شده است .این یافته نشان میدهد که میانگین نمرهی پسآزمون رشد
اجتماعی در گروه رقابتی  11تا  12سال از سایر میانگینها بیشتر است .بنابراین ،فعّالیّتهای
رقابتی در مقایسه با فعّالیّتهای غیررقابتی در گروه سنّی  11تا  12سال تأثیر متفاوتی بر رشد
اجتماعی دانشآموزان دارند.
بحث و نتیجهگیری
فرایند اجتماعی شدن ،از مهمترین مؤلّفههای رشد و یکی از زیربناییترین محورهای رشد
شخصیّت است (پورشکوری شارمی و همکاران .)1391 ،استراچن و همکاران ( ،)2116روسو و
همکاران ( ،)2116کانینگام و کوهن ( ،)2111کارن ( ،)2111کورالرو و همکاران ( ،)2111الیت
( )2111و راسل ( ،)2117معتقدند که کودکان الگوهایی از همکاری ،سازگاری ،مشارکت و
ارتباطات اجتماعی مناسب ،یکپارچگی ،عاطفه ،هویّت مثبت و شخصیّت خود را از طریق ورزش
و رقابت رشد میدهند .اسچینک و همکاران ( )2116نیز ورزش را بهعنوان مأموریّتی اجتماعی،
عاملی برای تبادل فرهنگی و عدالت اجتماعی و نیز سالمتی و رفاه معرّفی کردند.
بر پایهی یافتههای این پژوهش ،میانگین نمرهی پسآزمون رشد اجتماعی در گروه رقابتی 11
تا  12سال از سایر میانگینها بیشتر است ،بنابراین ،ورزشهای رقابتی در مقایسه با ورزشهای
غیرقابتی در گروه سنّی  11تا  12سال تأثیر متفاوتی بر رشد اجتماعی دانشآموزان دارند .تحلیل
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گروه

مقطع سنّی

میانگین

خطای استاندارد

تأثیر فعّالیّتهای ورزشی رقابتی و غیررقابتی بر رشد اجتماعی دانشآموزان مقطع ابتدایی123.................

کوواریانس چندمتغیّره نشان داده که پس از حذف اثر پیشآزمونِ نمرهی رشد اجتماعی ،اثر تعامل
گروه رقابتی-غیررقابتی با گروه سنّی بر نمرههای پسآزمون همچنان معنادار است ( P=1/111و
)f=7/99؛ یعنی ،فعّالیّتهای رقابتی و غیررقابتی ،تأثیرات متفاوتی بر رشد اجتماعی دانشآموزان 7
تا  9ساله و  11تا  12ساله دارند .مقایسهی اثر تعاملی گروههای رقابتی و غیررقابتی با گروههای
نتایج این پژوهش با یافتههای کلیبر ( ،)1999الخلولی ( ،)1393تریپلت ( ،)1999فاکس و
ریکانسنت ( ،)2119کاپس ( ،)2117بیکر و همکاران ( ،)2119الیت ( ،)2111کورالرو و همکاران
( ،)2111فورد و همکاران ( )2112و لیراز ( )2111همسوست .اینان معتقدند رقابتهای ورزشی و
تجربههای پیروزی و شکست در ورزش ،شخصیّت اجتماعی کودکان را نضج و عملکرد آنها را
بهبود میدهد؛ پیوندهای اجتماعی را حفظ میکند؛ ارتباطات بین گروهی را افزایش میدهد و
کودکان را قادر به تمرین ،کاربرد قوانین و تأثیر متقابل بر همساالن خود میکند و در مجموع ،آنها
سازگاری اجتماعی ،یکپارچگی و عاطفهی خود را از طریق رقابتهای ورزشی رشد میدهند .از
طریق رقابت در ورزش جوانان ،فرصت تعامل با دیگران بهوجود میآید .همچنین این فعّالیّتها،
زمینهای برای یادگیری فراهم میکنند (وایت و مکتیر2112 ،؛ تئوکس.)2119 ،
بر اساس نظریّهی اریکسون ،اثرپذیری بیشتر گروه رقابتی  11تا  12سال را میتوان به رشد
بیشتر حسّ غرور نسبت به دستاوردها و تواناییها ،حسّ کفایت ،صالحیّت و اعتقاد آنها به
تواناییهای خود نسبت داد .با توجّه به ماهیّت اکثر ورزشهای رقابتی که بهطور مستقیم در ارتباط
و در مقایسه با دیگر افراد برگزار میشود ،تالش مضاعف در رقابت و برد و باختهای حاصل از
آن ،ممکن است از عوامل اثرگذار بر توانایی و صالحیّت دانشآموزان ،افزایش حسّ کفایت و در
نهایت ،رشد اجتماعی کودکان باشد.
از سوی دیگر ،گروهی از محقّقان (کوهن1992 ،؛ الرسون و دورکین2113 ،؛ شوماخر و
همکاران2111 ،؛ رمزی و رنک1997 ،؛ روچله و همکاران2113 ،؛ چوی و همکاران2111 ،؛
استایرلینگ و مکفرسون ،)2116 ،مسابقه را یک فرایند ارزیابی اجتماعی در برابر یک معیار بیرونی
(هدف استاندارد) میدانند و معتقدند که رقابت ،هزینه و آفتهایی نیز دارد؛ ترس و استرس ناشی
از شکست ،تمرکز بر مبارزه با دیگران به جای عملکرد مطلوب ،پرورش ناامنی و تحلیل عزّت
نفس ،پرورش خصومت ،تعصّب و پرخاشگری در میان افراد ،ایجاد حسادت بیمورد ،احساس
حقارت و شرمساری و آسیب رسیدن به عناصر شناختی و عاطفی و همدلیِ افراد ،نمونههایی از

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 8:52 +0430 on Tuesday April 13th 2021
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پیامدهای ذکر شده در این زمینه است .به باور این محقّقان ،علل عمدهی این پیامدها ممکن است
نتیجهی تأکید بیش از حد بر رقابت ،صدمات روانی ناشی از بدرفتاری مربّیان ،والدین و همتیمیها
و نیز نتایج بهدست آمده در ورزش باشد.
با توجّه به این که ورزشهای رقابتی در هر دو گروه  7تا  9سال و  11تا  12سال دارای تأثیر
برنامهی تمرینی به گونهای طرحریزی شده بود که با تغییر سازماندهی دانشآموزان در هر جلسه،
مانع درماندگیِ آموخته شده در آنها گردید و نیز در طول دورهی تمرین ،بیش از اندازه بر رقابت
تأکید نشد .با توجّه به نظارت دائم مربّی ورزش و نیز برگزاری مسابقات در سطح هر کالس،
روابط دوستانه تا حدّ زیادی مانع بروز رفتارهای غیرقابل قبول شد و مجموع تعامالت درون گروه
موجب افزایش رشد اجتماعی گردید.
با عنایت به یافتههای این پژوهش و روابط و تعامالتی که حین اجرای فعّالیّتهای رقابتی بین
کودکان شکل میگیرد ،استفادهی کنترلشده از این برنامه همراه با برنامههای غیررقابتی ،ترکیب
مناسبی برای کیفیّتبخشی به برنامهی درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی و بهبود رشد اجتماعی
دانشآموزان خواهد بود که این بهبود در گروههای سنّی باالتر ،بیشتر است.
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مثبت بودهاند ،ممکن است یکی از دالیل تأثیرات مثبت رقابت بر دانشآموزان این باشد که
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