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رفتار حرکتی

ارتباط كنترل تولید نیرو و تنظیم زاويۀ دست برتر با برخی ويژگیهای
روانشناختی دانشجويان ورزشکار و غیرورزشکار
امین غالمی ،1ملیحه نعیمیكیا ،2علیرضا بهرامی ،3حسن كردی ،4روحاهلل طالبی
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 .2استادیار پژوهشکده علوم رفتاری در ورزش ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی
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 .4دکترای رفتار حرکتی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .5دانشجوی دکتری رفتار حرکتی ،دانشگاه فردوسی مشهد

"مقاله مستخرج از طرح پژوهشی پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزشی"
تاريخ دريافت1395/03/10 :

تاريخ پذيرش1396/01/20 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط کنترل توليد نيرو و تنظيم زاويۀ دست برتر با برخی از ويژگیهای روانشناختی
دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار بود .بدينمنظور 120 ،ورزشکار عضو تيمهای ملی دانشجويان ايران (29ـ 19سال)
( 99پسر و  21دختر) در پژوهش شرکت نمودند 120 .دانشجوی غيرورزشکار ( 100پسر و  20دختر) نيز از دانشگاه تهران
برای مقايسه با دانشجويان ورزشکار انتخاب شدند .از نيروسنج ديجيتال و زاويهسنج بهترتيب برای اندازهگيری دقت
کنترل نيرو و تنظيم زاويۀ دست برتر آزمودنیها استفاده شد .برای ارزيابی حاالت خلقی نيز از پرسشنامۀ حاالت خلقی
بهره گرفته شد .همچنين ،بهمنظور ارزيابی هوش هيجانی از مقياس هوش هيجانی شاته استفاده گرديد و برای بررسی
ارتباط بين متغيرها ،ضريب همبستگی پيرسون بهکار رفت .جدول  Zrـ فيشر نيز برای بررسی اختالف بين ضرايب
همبستگی مورداستفاده قرار گرفت .نتايج نشان میدهد که ارتباط معناداری ميان اختالل حاالت خلقی با خطای کنترل
نيرو و تنظيم زاويۀ دست برتر دو گروه پژوهش وجود دارد؛ اما اين همبستگی در غيرورزشکاران بهطور معناداری بيشتر
است؛ لذا ،حاالت خلقی منفی بر خطاهای حس حرکت اثرگذار میباشد؛ اما اين اثرگذاری درمورد ورزشکاران کمتر است.
ازسویديگر ،هم بستگی هوش هيجانی با عملکرد دو تکليف کنترل نيرو با تنظيم زاويۀ دست بين ورزشکاران و
غيرورزشکاران معنادار نمیباشد؛ بهعبارتديگر ،توانايی کنترل شناختی هيجانات بر قابليتهای حس حرکت افراد اثری
نداشته و شرکت در ورزش بر ميزان اين همبستگی بیتأثير است.
واژگان كلیدی :کنترل توليد نيرو ،تنظيم زاويۀ مفصل ،حاالت خلقی ،هوش هيجانی ،ورزشکار
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مقدمه
امروزه ،اهمیت شناخت نقش قابلیتهای روانی ـ حرکتی در عملکرد ورزشکاران موردتوجه پژوهشگران
علوم ورزشی قرار گرفته است .اهمیت شناخت و ارزیابی قابلیتهای روانی ـ حرکتی ورزشکاران از
جنبههای آموزشی ،غربالگری ،استعدادیابی و قهرمانی بسیار زیاد میباشد .یکی از این قابلیتها که در
بیشتر ورزشها مطرح است" ،تشخیص یا تمایز حس حرکت" در ورزشکاران است ( .)1این قابلیت
ارتباط بسیاری با دقت اجرای تکالیف حرکتی دارد؛ بهگونهای که در بسیاری از ورزشها ،دقت در
اجرای حرکت تعیینکنندۀ ورزشکار برنده میباشد ( .)2حس حرکت دارای سه مؤلفه است :مؤلفۀ اول
امکان درک حرکت اندام را فراهم میسازد؛ مؤلفۀ دوم اجازۀ درک و تنظیم تولید نیروی عضلات و
تلاش ایجادشده حین تولید نیروی عضلانی را صادر میکند؛ مؤلفۀ سوم ،حس جهتیابی و درک
وضعیت اندام و بدن میباشد .شایانذکر است که این مؤلفه در تنظیم زاویۀ مطلوب مفصل هنگام
انجام تکالیف ،بسیار دخیل میباشد .اجرای موفق بسیاری از مهارتهای ورزشی همچون مهارتهای
پرتابی و نشانهگیری از قبیل پرتاب آزاد بسکتبال و هدفگیری در تیراندازی ،نیازمند تنظیم دقیق
نیرو و زاویۀ دست است ( .)3دراینراستا ،حس حرکت امکان درک ویژگیهای حرکت و اصلاح آن
براساس اهداف و نیازهای حرکت و تکلیف را فراهم میسازد .توانایی حفظ بهینۀ تولید نیرو گذشته از
مزایای تکنیکی در ورزشها ،بر اقتصاد حرکت نیز مؤثر میباشد .مطالعات صورتگرفته در دهۀ اخیر
نشان میدهد که حس حرکت در بازتوانی و جلوگیری از آسیبدیدگی ورزشکاران مورد توجه است؛
زیرا ،اگر ورزشکاری در حس حرکت اندام یا اندامهای مجری درگیر در حرکت دچار نارسایی باشد،
قادر به استفادۀ مناسب از مؤلفههای آن؛ یعنی تنظیم تولید نیرو و زاویۀ اندام نخواهد بود و این امر
احتمال آسیبدیدگی ورزشکار درحین انجام حرکت را افزایش میدهد .علاوهبراین ،امروزه میزان
توانایی ورزشکاران آسیبدیده در انجام آزمونهای تنظیم تولید نیرو یا زاویۀ اندام بهعنوان شاخص
وضعیت بهبود و میزان بازیابی مجدد کنترل حرکتی مناسب پس از آسیبدیدگی قلمداد میشود (.)1
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد برخی از ابعاد حس حرکت میتواند از حالت خلقی افراد تأثیر
بپذیرد .خلق یکی از پیشگوهای مهم عملکرد میباشد و همین امر موجب شده است تا توجه بسیاری
از پژوهشگران و روانشن اسان ورزشی به شناسایی و تدوین راهبردهای کنترل حالات خلقی منفی
ورزشکاران جلب شود ( .)4دراینراستا ،بهرامی و همکاران ( )5نشان دادند که تعدیل وضعیت خلقی
ورزشکاران از طریق تصویرسازی ذهنی قبل از مسابقه و آرامسازی بعد از مسابقه میتواند بر بهبود کنترل نیرو
و تنظیم زاویۀ دست برتر بازیکنان بسکتبال مؤثر باشد .دقت تولید نیروی زیربیشینه ممکن است با
ویژگیهای روانشناختی ،جامعهشناختی و بیولوژیکی افراد مرتبط باشد ( .)6طبق نظریۀ ایسنک،1
1. Eysenck
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افراد برونگرا ترجیح میدهند تمرینات خود را با شدت بالاتری انجام دهند .شایانذکر است که
مورگان 1این نظریه را با بررسی برونداد توان پا درمورد افراد برونگرا حمایت کرد ( .)7مرادی و
همکاران نیز به بررسی رابطۀ بین اضطراب صفتی و حالتی با حس حرکت در دانشجویان ورزشکار و
غیرورزشکار پسر پرداختند و گزارش کردند که همبستگی قوی و مثبتی بین اضطراب صفتی و حالتی
با خطای حس حرکت وجود دارد ( .)8ازسویدیگر ،خطای حس حرکت میتواند اضطراب صفتی و
حالتی را پیشبینی کند .یافتههای آنها حاکی از آن بود که غیرورزشکاران نسبت به ورزشکاران از
اضطراب و خطای حس حرکت بیشتری برخوردار میباشند.
علاوهبراین ،شواهد پژوهشی نشان میدهد که هوش هیجانی میتواند اجرای ورزشی را تسهیل کند
( .)9همچنین ،ناتوانی در مدیریت مناسب هیجانات مسابقه میتواند موجب پرخاشگری ورزشکار،
ارتکاب خطا و خروج از میدان رقابت گردد؛ ازاینرو ،لازم است ورزشکاران شرایط هیجانی خود را
شناسایی نموده و آن را بهنحو مناسبی مدیریت نمایند .در ارتباط با توانایی کنترل هیجانات ،مفهومی
با عنوان هوش هیجانی از سوی روانشناسان ارائه شده است .مییر و سالووی )11( 2هوش هیجانی را
اینگونه تعریف میکنند" :نوعی از هوش که توجه به احساسات و هیجانات خود فرد و دیگران،
فرقگذاشتن بین آنها و استفاده از این اطلاعات برای راهنمایی افکار و اعمال فرد را شامل میشود".
لن 3و همکاران ( )11درخصوص ورزش و توانایی کنترل هیجانات یا هوش هیجانی (ظرفیت ادراک،
ابراز ،شناخت ،کاربرد و ادارۀ هیجان در خود و دیگران) نشان دادند که هوش هیجانی ورزشکاران با
نمرات بالا در حالات خلقی خوشایند (چون احساس آرامش ،خوشحالی و سرزندگی) و نمرات پایین
حالات خلقی ناخوشایند (چون عصبانیت ،سردرگمی ،افسردگی ،خستگی و تنش) قبل از اجرا ارتباط
دارد .پس از بررسی مطالعات انجامشده ،مشاهده شد که تاکنون پژوهشی درزمینۀ بررسی ارتباط
هوش هیجانی با ابعاد حس حرکت ورزشکاران صورت نگرفته است .بهنظر میرسد که بررسی این
ارتباط بتواند در بهینهسازی اجرای تکالیف حرکتی نیازمند کنترل نیرو یا زاویۀ دست برتر سودمند
باشد؛ ازاینرو ،در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا مشخص شود که چه ارتباطی بین حالات خلقی
و هوش هیجانی ورزشکاران با کنترل نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر آنها وجود دارد؟ و نیز اینکه
میزان این ارتباط درمقایسه با غیرورزشکاران چگونه است؛ بهعبارتدیگر ،آیا تمرینات ورزشی اثری بر
میزان ارتباط بین متغیرها داشته است یا خیر؟

1. Morgan
2. Meyer and Salovey
3. Lane
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روش پژوهش
جامعۀ آماری این پژوهش را تمامی دانشجویان (29ـ 19سال) ورزشکار ایرانی تشکیل دادند .نمونۀ
پژوهش نیز ورزشکاران دعوتشده به اردوهای تیمهای ملی دانشجویان برای شرکت در یونیورسیاد
جهانی چین ( )2111بود که شامل 121 :دانشجوی ورزشکار پسر ( 99نفر) و دختر ( 21نفر) از
تیمهای تکواندوی مبارزه و پومسه ( 24نفر) ،تیراندازی ( 11نفر) ،تیروکمان ( 11نفر) ،دوچرخهسواری
(هفت نفر) ،گلف (شش نفر) ،دوومیدانی ( 11نفر) ،وزنهبرداری ( 12نفر) ،جودو (هشت نفر) ،والیبال
( 16نفر) ،ژیمناستیک (هشت نفر) و ایروبیک (هفت نفر) میشد 21 .دختر نیز از رشتههای تکواندو
(شش نفر) ،تیراندازی (پنج نفر) ،تیروکمان (پنج نفر) ،گلف (سه نفر) و دوومیدانی (دو نفر) انتخاب
شدند .علاوهبراین ،گروه دانشجویان غیرورزشکار سالم (29ـ 19سال)  121دانشجو بودند ( 111پسر
و  21دختر) که به هیچ ورزش خاصی نمیپرداختند و بهطور تصادفی ساده از بین دانشجویان ساکن
در خوابگاههای دانشگاههای تهران و شهید بهشتی انتخاب شدند .در این پژوهش بهمنظور اندازهگیری
متغیرهای وابسته از ابزارهای زیر استفاده گردید.
آزمون کنترل نیروی دست برتر :بهمنظور اندازهگیری دقت کنترل نیروی دست برتر از نیروسنج
دیجیتال ساخت شرکت یاگامی 1کشور ژاپن با دقت ( )1/1کیلوگرم استفاده شد .این آزمون دقت در
کنترل نیروی دست برتر را در سه حالت نیروی کم ( 25درصد حداکثر نیرو) ،متوسط ( 51درصد
نیرو) و بالا ( 75درصد نیرو) برحسب کیلوگرم با استفاده از نیروسنج اندازهگیری میکند؛ بدینصورتکه
ابتدا حداکثر نیروی دست برتر آزمودنی درحالت ایستاده و دست بر پهلو اندازهگیری میگردید؛
برایمثال ،اگر حداکثر نیروی دست برتر آزمودنی  51کیلوگرم بود ،نیروی کم باید برابر با  12کیلوگرم،
نیروی متوسط معادل  25کیلوگرم و نیروی زیاد برابر با  37کیلوگرم نشان داده میشد .ابتدا ،آزمودنی
چند بار در حالتهای مختلف تمرین میکرد و سپس ،از او خواسته میشد سه مرتبه با چشمان بسته
نیروی کم ،سه بار نیروی متوسط و سه مرتبه نیروی زیاد را نشان دهد .شایانذکر ست که در هر
حالت مقدار اشتباهات آزمودنی به کیلوگرم محاسبه شده و میانگین قدرمطلق آنها ثبت میگشت
(.)8،12

1. Yagami
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شکل 6ـ نیروسنج ديجیتال

آزمون تنظیم زاويۀ دست برتر :برای ارزیابی دقت تنظیم زاویۀ دست برتر از ابزار ساختهشده توسط
بهرامی و همکاران ( )1389که با الگوگیری از نمونۀ خارجی طراحی و ساخته شده بود ،استفاده گردید.
نمونۀ خارجی این وسیله در سال ( )1988در کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق برای ارزیابی عملکرد
روانی حرکتی ورزشکاران معرفی شد .شایانذکر است که روایی و پایایی این ابزار را بهرامی و همکاران
( )1389از طریق ضریب همبستگی با ابزار اصلی معادل ( )1/75در سطح معناداری ( )1/1و روایی آن
از طریق آزمون مجدد را معادل ( )1/89گزارش کردهاند ( .)8،12برای اجرای آزمون ،آزمودنی روی
صندلی نشسته و ساعد خود را در محل مخصوص دستگاه که روی میز گذاشته شده بود ،قرار میداد.
ابتدا ،آزمودنی چند بار زاویههای مختلف را تمرین کرده و نشان میداد .سپس ،از وی درخواست
می شد که با چشمان بسته هر سه حالت را سه بار نشان دهد؛ برایمثال ،از آزمودنی خواسته میشد
که این عمل را با زاویۀ کم (◦25ـ ،)21متوسط (◦51ـ )41و زیاد (◦75ـ )71و با چشمان بسته نشان
دهد .این عمل در زاویههای مختلف سه بار تکرار میشد و در هر حالت مقدار اشتباهات آزمودنی به
درجه محاسبه گشته و میانگین قدرمطلق آنها ثبت میگردید .لازمبهذکر است که برای جلوگیری از
تأثیر خستگی بر آزمونهای تنظیم زاویه و نیرو ،آزمونها در روز استراحت آزمودنیها و در نوبت صبح
انجام میگرفت.

شکل 8ـ دستگاه زاويهسنج
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پرسشنامۀ حالات خلقی :)POMS) 6این آزمون که با توجه به شرایط بومشناختی ایران توسط
واعظ موسوی در سال ( )1379روایییابی و پایاییسنجی شده است ( ،)13شش حالت روانی را بررسی
نموده و دامنۀ ضریب پایایی مؤلفههای آن بین  69/71تا  87درصد گزارش شده است .در این
پرسشنامه عوامل دربرگیرندۀ پرسشها از شش عامل فوق اشباع شدهاند .همچنین ،ضریب پایایی
آزمون ـ بازآزمون برای شش زیرمقیاس از  65برای قدرت تا  74برای افسردگی ،متغیر بوده و همسانی
درونی هر زیرمقیاس با همبستگی حدود  91قابلملاحظه میباشد .شایانذکر است که روایی همزمان
بهوسیلۀ ارجاع شش زیرمقیاس  POMSبه سایر مقیاسهای شخصیت بهدست آمده و نتایج هر
زیرمقیاس درجهت پیشبینیشده قرار داشته است (.)13
این آزمون  65سؤالی شش عامل خلقی تنش ،خشم ،خستگی ،نیرومندی ،افسردگی و اغتشاش فکری
را موردسنجش قرار میدهد .اگر نمرۀ نیرومندی که شاخص مثبت خلقی میباشد ،از مجموع پنج
عامل دیگر (عوامل منفی) کم شود ،نمرۀ مجموع اختلالات خلقی محاسبه خواهد گشت .پرسشها و
روش نمرهدهی این آزمون به شرح زیر است:
روش امتیازدهی در این آزمون بهگونهای است که درمقابل هر گزینه عدد صفر تا چهار قرار گرفته
میگیرد که بهترتیب بهمعنای :بههیچوجه ،کم ،متوسط ،تقریباً زیاد و بسیار زیاد میباشد.
 .1تنش :در این آزمون تنش و اضطراب نشانۀ تنش عصبی ـ عضلانی توسعهیافته بوده که ممکن است
قابلمشاهده نباشد و از حاصلجمع امتیازات فرد در پاسخ به پرسشهای ،26 ،22 ،21 ،16 ،11 ،2
 34 ،27و  41بهدست میآید.
 .2افسردگی :در این آزمون منظور از افسردگی ،احساس بیکفایتی و بیلیاقتی فردی است که از
مجموع امتیازات فرد در پاسخ به پرسشهای ،48 ،45 ،44 ،36 ،35 ،32 ،23 ،21 ،18 ،14 ،9 ،5
 61 ،58و  62حاصل میشود.
 .3خشم :در این آزمون خشم و خصومت نمایانگر احساس خشم و تنفر از دیگران است و از حاصلجمع
امتیازات فرد در پاسخ به پرسشهای  53 ،52 ،47 ،42 ،39 ،33 ،31 ،24 ،12 ،3و  57بهدست
میآید.
 .4نیرومندی :منظور از نیرومندی در این آزمون ،جوش و خروش و افزایش سطح انرژی در فرد
میباشد که با آزمون دیگر همبستگی منفی داشته و از مجموع امتیازات فرد در پاسخ به پرسشهای
 61 ،56 ،51 ،38 ،19 ،15 ،7و  63حاصل میشود.
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 .5خستگی :در این آزمون منظور از خستگی ،احساس خستگی ،بیزاری ،بیحالی ،تنبلی و سطح انرژی
پایین میباشد که از جمع امتیازات فرد در پاسخ به پرسشهای  49 ،46 ،41 ،29 ،11 ،4و  65بهدست
میآید.
 .6اغتشاش فکری :در این آزمون اغتشاش فکری از راه بیان احساساتی مانند گیجی ،گمراهی و
کودنی مشخص شده و از مجموع امتیازات فرد در پاسخ به پرسشهای  59 ،54 ،51 ،37 ،28 ،5و
 64بهدست میآید.
مقیاس هوش هیجانی :برای اندازهگیرى هوش هیجانى از مقیاس هوش هیجانی شاته و همکاران
( )14استفاده شد .این مقیاس شامل  33سؤال میباشد که براساس مدل سالوی و مییر ( )15ساخته
شده است .سؤالات آزمون در سه مقولۀ تنظیم هیجانات ،بهکارگیری هیجانات و ارزیابی آنها براساس
مقیاس پنج درجهای لیکرت از نمرۀ یک (کامل ًا مخالف) تا نمرۀ پنج (کامل ًا موافق) سنجیده شدند.
شاته 1و همکاران ( )14ضریب پایایی ـ بازآزمایی این مقیاس را درمورد یک نمونۀ  28نفری از
دانشجویان به فاصلۀ دو هفته معادل ( )1/78گزارش کردند .آستین 2و همکاران ( )16نیز همسانی
درونی سؤالات این مقیاس را برحسب ضریب آلفای کرونباخ در دامنۀ ( )1/84تا ( )1/91بهدست
آوردند .روایی مقیاس هوش هیجانی نیز از طریق سنجش همبستگی آن با سازههای مرتبط کافی
گزارش گردید ( .)14،16علاوهبراین ،بشارت در فرم فارسی این مقیاس ،آلفای کرونباخ پرسشهای
ضرایب همبستگی بین نمرات  42نفر از افراد نمونۀ مذکور را در دو نوبت با فاصلۀ دو هفته معادل
( )1/83محاسبه کرد که نشانۀ پایایی بازآزمایی رضایتبخش مقیاس بود (.)17
بهمنظور انجام پژوهش ،ابتدا مکاتبات لازم بین پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی وزارت علوم و
فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی درخصوص معرفی و انجام طرح صورت گرفت .پس از موافقت
فدراسیون ،هماهنگیهای لازم با سرپرستان و مربیان تیمهای ورزشی که برای شرکت در یونیورسیاد
جهانی چین ( )2111در اردوی تدارکاتی بهسر میبردند ،بهعمل آمد .طبق برنامۀ زمانبندیشده،
رضایتنامههای شرکت در پژوهش و اطلاعات فردی میان آزمودنیها توزیع شده و جمعآوری گردید.
همچنین ،براساس روز توافقشده با مسئولان مربوطه ،پرسشنامههای حالات خلقی و هوش هیجانی
بین ورزشکاران توزیع شد و در همان روز آزمونهای کنترل نیرو و زاویۀ دست برتر صورت گرفت.
در این پژوهش ابتدا از آمار توصیفی برای طبقهبندی و تنظیم دادهها و تعیین شاخصهای مرکزی و پراکندگی
استفاده گردید .همچنین ،برای بررسی و اطمینان از نرمالبودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف
بهره گرفته شد .درادامه و بهمنظور بررسی ارتباط بین متغیرها (با توجه به توزیع نرمال و نوع دادهها)،
1. Schutte
2. Austin
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ضریب همبستگی پیرسون مورداستفاده قرار گرفت .علاوهبراین ،برای بررسی ارتباط بین متغیرها،
ضریب همبستگی پیرسون بهکار رفت و از  Zrـ فیشر برای بررسی اختلاف بین ضرایب همبستگی
استفاده گردید .لازمبهذکر است که تمامی آزمونهای آماری در سطح خطای ( )1/15و با استفاده از
نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس  117صورت گرفت.
نتايج
در جداول شمارۀ یک و دو ،برخی از اطلاعات مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیهای دو
گروه (ورزشکاران و غیرورزشکاران) و دادههای توصیفی متغیرهای موردبررسی ارائه شده است.
جدول 6ـ دادههای توصیفی مربوط به توزيع جنسیت ،میانگین و انحراف استاندارد سن و سابقۀ ورزشی
آزمودنیها
گروه

تعداد

ورزشکاران

121

غیرورزشکاران

121

جنسیت
پسر ( 99نفر)
دختر ( 21نفر)
پسر ( 111نفر)
دختر ( 21نفر)

سن (سال)

سابقۀ ورزشی (سال)

24/32±3/41

7/11±3/765

24/63 ±2/86

-

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول بالا ،توزیع نمونهها در گروه ورزشکاران بدینشکل است 99 :پسر
و  21دختر با میانگین سنی ( 24/32±3/41سال) و سابقۀ ورزشی ( 7/11±37/65سال) .توزیع
نمونهها در گروه غیرورزشکاران نیز عبارت است از 111 :پسر و  21دختر با میانگین سنی
( 24/63±2/86سال).
جدول 8ـ میانگین و انحراف استاندارد دادههای مربوط به نمرات گروهها در متغیرهای اندازهگیریشده
گروه

هوش هیجانی

ورزشکاران
غیرورزشکاران

121/87±16/8
118/83±17/4

اختلال حالات

خطای کنترل نیرو

خطای کنترل

خلقی

(کیلوگرم)

زاويه (درجه)

23/26±7/16
25/14±7/68

2/44±1/625
2/52±1/581

2/63±1/628
2/41±1/618

بررسیهای توصیفی متغیرهای موردمطالعه در جدول شمارۀ دو نشان میدهد که میانگین هوش
هیجانی در ورزشکاران ( )121/87±16/8اندکی بیشتر از غیرورزشکاران ( )118/83±17/4است .در
متغیر اختلال حالات خلقی نیز میانگین نمرات غیرورزشکاران ( )25/14±7/68اندکی بیشتر از
1. SPSS 17
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ورزشکاران ( )23/26±7/16میباشد .علاوهبراین ،بررسیها نشان داد که ورزشکاران خطای کمتری در
کنترل نیرو ( )2/44±1/625نسبت به غیرورزشکاران ( )2/52±1/581داشتهاند؛ اما خطای ورزشکاران
در کنترل زاویه ( )2/63±1/628بهشکل غیرمعناداری بیشتر از گروه دیگر ( )2/41±1/618میباشد.
درادامه ،برای انتخاب آزمونهای آماری ،طبیعیبودن توزیع دادهها موردبررسی قرار گرفت.
بدینمنظور ،از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف استفاده شد .نتایج بررسی طبیعیبودن توزیع دادههای
دو گروه در جدول شمارۀ سه آورده شده است.
جدول 9ـ نتايج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف درمورد توزيع طبیعی متغیرها بهتفکیک
ورزشکار

متغیرها

آمارۀ Z
1/145
1/967
1/225
1/218

هوش هیجانی
اختلال حالات خلقی
خطای کنترل نیرو (کیلوگرم)
خطای تنظیم زاویه (درجه)

غیرورزشکار

سطح معناداری
1/145
1/318
1/199
1/113

آمارۀ Z
1/117
1/314
1/117
1/317

سطح معناداری
1/252
1/163
1/172
1/162

نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف طبیعیبودن توزیع دادهها را برای هریک از متغیرها بهتفکیک
ورزشکار و یا غیرورزشکاربودن نمونهها تأیید کرد ( .)P>0.05درادامه ،جهت بررسی همگنی واریانسها
از آزمون لون استفاده گردید .نتایج نشان میدهد که تمامی متغیرهای موردآزمون از تجانس واریانس
برخوردار هستند ()P>0.05؛ بنابراین ،برای مقایسۀ میانگین نمرات دو گروه از آزمون تی مستقل
استفاده شد (جدول شمارۀ چهار).
جدول 5ـ نتايج مقايسۀ میانگینهای دو گروه در متغیرهای اندازهگیریشده
آزمون لون
متغیرها

هوش هیجانی
اختلال حالات خلقی
خطای کنترل نیرو
(کیلوگرم)
خطای کنترل زاویه
(درجه)

(برابری واريانس)

اختلاف
میانگین

خطای
استاندارد

آمارۀ t

اختلاف

درجۀ
آزادی

سطح معناداری

F
1/112
1/174

p
1/751
1/785

2/133
-1/711

2/211
1/959

1/921
-1/772

238
238

1/359
1/178

1/471

1/493

-1/1791

1/178

-1/117

238

1/311

1/136

1/849

1/221

1/179

2/757

238

** 1/116
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نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که تنها در متغیر خطای کنترل زاویه بین دو گروه ورزشکار و
غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد ( )t=2.757 ،P=0.006و در بقیۀ متغیرها تفاوتها معنادار
نبودند (.)P<0.05
جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در
جدول شمارۀ پنج ارائه است.
جدول 3ـ ضريب همبستگی پیرسون بین متغیرهای زوجی پژوهش در دو گروه
متغیر

تعداد

ضريب همبستگی

اختلال حالات خلقی /خطای
کنترل نیرو
هوش هیجانی /خطای کنترل
نیرو

ورزشکاران
غیرورزشکاران
ورزشکاران
غیرورزشکاران

121
121
121
121

1/45
1/65
1/137
1/122

اختلال حالات خلقی /خطای
تنظیم زاویه

ورزشکاران

121

1/22

1/112

غیرورزشکاران

121

1/552

1/1111

ورزشکاران

121

1/116

1/864

غیرورزشکاران

121

1/147

1/924

هوش هیجانی /تنظیم زاویۀ
دست برتر

گروه

سطح معناداری
1/1111
1/1111
1/687
1/511

*
*

*
*

نتایج جدول شمارۀ پنج نشان میدهد که ارتباط معناداری میان اختلال حالات خلقی با خطای کنترل
نیرو و خطای تنظیم زاویۀ دست برتر ورزشکاران وجود دارد ()P>0.05؛ اما ارتباط معناداری میان
هوش هیجانی با خطای کنترل نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر ورزشکاران مشاهده نمیشود (.)P<0.05
شایانذکر است که این روابط در گروه غیرورزشکار نیز بهچشم میخورد.
یکی از اهداف پژوهش حاضر مقایسۀ میزان ارتباط بین متغیرها میان ورزشکاران و غیرورزشکاران بود.
دراینزمینه ،با استفاده از جدول  Zrـ فیشر ،اختلاف بین دو ضریب همبستگی محاسبه گردید و سپس،
با تقسیم تفاوت بین  Zrها بر خطای استاندارد ،میزان  Zمحاسبه شد .نتایج بهدستآمده در جدول
شمارۀ شش ارائه شده است.
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جدول 1ـ آمارههای مربوط به مقايسۀ میزان ارتباط بین متغیرها بین ورزشکاران و غیرورزشکاران
متغیرها

اختلال حالات خلقی و
خطای کنترل نیرو
هوش هیجانی و خطای
کنترل نیرو
هوش هیجانی و خطای
تنظیم زاویه
اختلال حالات خلقی و
خطای تنظیم زاویه

ضريب همبستگی

 Zrـ
فیشر

ورزشکاران

1/45

1/485

غیرورزشکاران

1/65

1/774

ورزشکاران

1/137

1/137

غیرورزشکاران

1/122

1/122

ورزشکاران

1/116

1/116

غیرورزشکاران

1/147

1/147

ورزشکاران

1/228

1/229

غیرورزشکاران

1/552

1/618

Z
محاسبهشده

سطح معناداری

-2/22

* 1/ 126

1/11

1/ 912

-1/24

1/ 811

-2/98

* 1/ 112

براساس  Zمحاسبهشده ،در سطح معناداری ( )α=0.05میتوان نتیجه گرفت که بین ضریب
همبستگی اختلال حالات خلقی /خطای کنترل نیروی دست برتر ورزشکاران با غیرورزشکاران
( )P=0.026و ضریب همبستگی اختلال حالات خلقی /خطای تنطیم زاویۀ دست برتر ورزشکاران با
غیرورزشکاران تفاوت معناداری وجود دارد ()P=0.002؛ بهگونهایکه همبستگی مشاهدهشده براساس
نمرۀ  Zفیشر در غیرورزشکاران بیشتر از ورزشکاران میباشد .لازمبهذکر است که این ارتباط بین دو
متغیر دیگر مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان داد که ارتباط بین اختلال حالات خلقی و خطای کنترل نیروی دست
برتر در هر دو گروه معنادار بوده و این ارتباط در غیرورزشکاران بهطور معناداری بیشتر است .همچنین،
ارتباط معناداری میان اختلال حالات خلقی و خطای تنظیم زاویۀ دست برتر در دو گروه پژوهش وجود
داشت که این ارتباط در غیرورزشکاران بهطور معناداری بیشتر بود .از این یافتهها استنباط میشود
که با افزایش اختلال حالات خلقی ،میزان خطای ورزشکاران و غیرورزشکاران در کنترل تولید نیرو و
تنظیم زاویۀ دست برتر آنها بیشتر میشود؛ بهعبارتدیگر ،این احتمال وجود دارد که ورزشکردن
بتواند همبستگی اختلال حالات خلقی و خطای تولید نیرو و تنظیم زاویۀ دست را کاهش دهد .شاید
بتوان اینگونه عنوان کرد که حالات خلقی منفی در ورزشکاران ،کمتر میتواند موجب خطای تولید
نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر آنها شود .مطابق با شواهد ،تیراندازان نخبه لرزش عضلانی کمتری
نسبت به افراد مبتدی دارند که میتواند ناشی از این باشد که تیراندازان حرفهای ،کمتر تحتتأثیر
عوامل بروز نوفۀ عضلانی (مانند حالات خلقی منفی) قرار میگیرند .شرایط هیجانی افراد مانند عصبانیت
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و ترس از طریق تاثیر بر میزان آدرنالین ،تأثیر قابلتوجهی بر میزان و اندازۀ لرزش عضلانی دارند (.)18
در پژوهش حاضر نیز ممکن است توانایی بهتر کنترل حالات خلقی منفی و کنترل نوفۀ عضلانی در
ورزشکاران ،دلیل کسب این نتایج باشد.
در این ارتباط ،جکسون و دیشمن عنوان نمودند که دقت تولید نیروی زیربیشینه ممکن است با
ویژگیهای روانشناختی و بیولوژیکی افراد مرتبط باشد ( .)6استیونز و لن ( )4نیز طی پژوهشی
گزارش کردند که حالات خلقی میتواند تحتکنترل فرد قرار گرفته و تنها واکنشی به عوامل بیرونی
نباشد .آنها معتقد بودند که شناسایی راهبردهای تنظیم هریک از حالات خلقی (ترس ،افسردگی،
تنش ،نیرومندی ،سردرگمی و عصبانیت) میتواند در کاهش حالات منفی و تقویت حالت مثبت مؤثر
باشد .همچنین ،لاکی در پژوهشی به بررسی ارتباط اضطراب حالتی و ویژگیهای شخصیتی
(روانرنجورخویی ،برونگرایی ،تجربهگرایی (انعطافپذیری نسبت به تجربه) ،موافقت و باوجدانبودن)
با دقت تولید نیروی پا در دانشجویانی (31ـ 18سال) که در کلاسهای فعالیت بدنی شرکت داشتند،
پرداخت ( .)18در پژوهش مذکور ارتباطی بین اضطراب حالتی و دقت تولید نیرو در افرادی که به
فعالیتهای بدنی عمومی پرداخته بودند ،مشاهده نشد .جکسون و همکاران ( )19نیز به نتایج مشابهی
درمورد ارتباط اضطراب حالتی و درک تولید نیرو بهطور افزایشی دست یافتند .علت عدم همسویی
بین نتایج این پژوهش با مطالعات قبلی را میتوان به تفاوت در اندازهگیری متغیرهای پژوهش و تفاوت
در نمونههای موردمطالعه نسبت داد.
همانطور که مشاهده شد ،بین حالات خلقی ورزشکاران و غیرورزشکاران با دقت آنها در کنترل
نیروی دست و تنظیم زاویۀ دست برتر ارتباط معناداری وجود دارد؛ ازاینرو ،خلق یکی از پیشگوهای
مهم عملکرد میباشد .شواهدی در دست است که نشان میدهد حالت خلقی میتواند بر سرعت
پردازش اطلاعات تأثیر گذاشته و از این طریق بر ظرفیت شناختی افراد مؤثر باشد .خلق منفی میتواند
موجب کندی پردازش اطلاعات شود و درنتیجه ،افراد غمگین در یک محدودۀ زمانی خاص درمقایسه
با افراد بانشاط ،اطلاعات کمتری را پردازش میکنند ( .)21همین امر موجب شده است توجه بسیاری
از پژوهشگران و روان شناسان ورزشی به شناسایی و تدوین راهبردهای کنترل حالات خلقی منفی
ورزشکاران جلب شود ()4؛ برایمثال ،مشخص شده است که تعدیل وضعیت خلقی ورزشکاران از
طریق تصویرسازی ذهنی قبل از مسابقه و آرامسازی پس از آن میتواند بر بهبود کنترل نیرو و تنظیم
زاویۀ دست برتر اثرگذار باشد ( .)5همچنین ،ایجاد حالت خوشایند در افراد میتواند بهطور قابلتوجهی
حداکثر نیروی تولیدی را افزایش دهد ( .)21انواع خاصی از نیازهای روانی مانند انگیزش و توجه نیز
میتواند موجب افزایش فعالیت عضلانی در عضلات خاص شود ()22؛ لذا ،برخی از ابعاد حس حرکت
میتواند متأثر از وضعیت خلقی افراد باشد.
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علاوهبراین ،مؤلفههای کنترل نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر ورزشکاران بهعنوان مهارتهای روانی
حرکتی دخیل در بیشتر تکالیف ورزشی قلمداد میشوند .افراد برای ایجاد تعامل موفق با محیط اطراف
نیازمند اتکا به حواس خود میباشند .حین حرکت ،حواس ویژه امکان درک حرکات و خارج بدن را
مهیا میسازند .شایانذکر است که حس حرکت بهتنهایی یک حس یا توانایی نمیباشد؛ بلکه یک
بخش اساسی از دستگاه کنترل حرکت است .مطالعات نشان دادهاند که عوامل متعددی میتواند بر
حالات خلقی ورزشکاران تأثیرگذار باشد .همانگونه که ویژگیهای جسمانی تحتتأثیر شدت و مدت
تمرین قرار میگیرند ،ویژگیهای رفتاری و روانشناختی نیز از این تغییرات متأثر میشوند .اگر فرد
تمرینهای بدنی را بهصورت منظم و با شدت متوسط انجام دهد ،کاهش اضطراب ،افسردگی و افزایش
اعتمادبهنفس را تجربه خواهد نمود .ازسویدیگر ،شرکت در فعالیتهای ورزشی سنگین و رقابتی
ممکن است باعث ایجاد اضطراب ،افسردگی ،پرخاشگری و اختلالات خلقی شود .دراینراستا ،لبری و
همکاران در پژوهشی که در ارتباط با اثر فعالیت ورزشی بر مقدار تغییرات خلق و عوامل فیزیولوزیک
متعاقب فعالیتهای ورزشی انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که دیهیدرواپی اندروسترون ،واسطۀ
متابولیکی در مسیر بیوسنتز تستوسترون ،استرون و استرادیول بوده و میتواند خلقوخو را تحتتأثیر
قرار دهد ( .)23این پژوهشگران نتیجهگیری کردند که فعالیت ورزشی میتواند از طریق واسطههای
فیزیولوژیک ،خلقوخو را تحتتأثیر قرار دهد .برلین و همکاران نیز نشان دادند که یکی از عوامل
اصلی اثرگذار بر خلقوخو ،تنیدگی رقابتی است ( .)24اگر حضور افراد در فعالیتهای ورزشی برای
شرکت در مسابقات بهگونۀ انتخابی نبوده و این افراد ،رقابتی با یکدیگر برای انتخابشدن نداشته
باشند ،تنیدگی رقابتی در زمان تمرین وجود نخواهد داشت؛ بنابراین ،این موضوع میتواند منجر به
کاهش ویژگیهای منفی خلقی گردد (.)25
خلقوخو عموم ًا به "وضعیت هیجانی و یا انگیختگی عاطفی متغیر" اطلاق میشود .احساس غرور و
یا خوشبختی بیش از چندین ساعت و یا چندین روز طول نمیکشد؛ درحالیکه اعتمادبهنفس و یا
عزتنفس که نشانۀ وضعیت شخصیتی فرد میباشد ،پایدارتر است .خلقوخو اشاره به آن ویژگیهای
روانشناختی دارد که از فرایندهای فیزیولوژیکی سرچشمه میگیرند .ازسویدیگر ،برخی از
پژوهشگران بر این باور هستند که خلقوخو حاصل واکنشهای عاطفی در یک زمان معین میباشد؛
بهبیاندیگر ،خلقوخو یک استعداد عاطفی زیربنایی است که آکنده از گرایشهای هیجانی و غریزی
بوده و به حالتهای روانی جنبۀ مطبوع و نامطبوع میدهد؛ بنابراین ،به تحریکپذیری هر روز مغز،
دستگاه عصبی خودمختار و دستگاه درونریز فرد مربوط میشود .بهخوبی مشخص شده است که
انجام فعالیتهای بدنی یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر سلامت جسمانی و روانی میباشد ()25؛
بنابراین ،میتوان اینگونه استنباط کرد که یکی از اثرات ورزش ،ایجاد وابستگی کمتر عملکرد
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ورزشکاران به حالات خلقی است .از این طریق میتوان به این نتیجه دست یافت که ارتباط حالات
خلقی با کنترل نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر ورزشکاران بهلحاظ منطقی باید کمتر از غیرورزشکاران
باشد.
علاوهبراین ،مطالعاتی دردسترس است که نشان میدهد تمرینات ورزشی موجب توسعۀ حس عمقی
و حرکت ورزشکاران میشود .دراینزمینه ،سوانیک و همکاران ( )26در پژوهش خود بیان نمودند که
حس عمقی و حرکت ورزشکاران پس از تمرینات پلایومتریک بهطور قابلتوجهی بهبود پیدا میکند.
آنها استدلال کردند که حس عمقی بهواسطۀ سازگاریهای محیطی و مرکزی سیستم عصبی تغییر
کرده است .همچنین ،آنها بر این باور بودند که تحریک مداوم گیرندههای مکانیکی مفصل میتواند
سازگاریهایی را در سیستم عصبی محیطی ایجاد نماید .دراینراستا ،تمرینات پلایومتریک نیازمند
فعالسازی عضلانی در مرحلۀ آمادهسازی در پیشبینی گرفتن توپ و فعالسازی غیرارادی عضلات
برای تولید نیروی درونگرا هنگام پرتاب توپ گشته و این سازگاریها میتوانند آگاهی هشیارانۀ
موقعیت مفصل را بهدنبال داشته باشند .در این ارتباط ،یافتۀ مشابهی توسط بویار گزارش شد (.)27
وی دریافت که حس عمقی مفصل شانۀ بازیکنان ماهر تنیس در وضعیت سرویس ،فورهند و بکهند،
بهتر از گروه کنترل غیرورزشکار میباشد؛ اما در پژوهش دیگری که توسط کبلان و همکاران ()28
صورت گرفت ،گزارش شد که تفاوت معناداری بین حس عمقی مفصل شانۀ بازیکنان والیبال ماهر و
مبتدی در سه زاویۀ متفاوت ،قبل و بعد از خستگی وجود ندارد؛ بنابراین ،میتوان گفت که ورزشکاران
بهواسطۀ تمرین ورزشی از حس حرکت قویتری نسبت به غیرورزشکاران برخوردار هستند و لذا
بهواسطۀ یادگیری حرکتی ،مراکز عصبی پایینتر آنها (مانند دوک و اندامهای وتری گلژی) نقش
غالب را برای تولید ،راهاندازی و کنترل حرکت ایفا میکند که دراینبین ،نقش حالات خلقی و
احساسات ناشی از آن بر عملکرد حرکتی کمرنگتر میشود.
علاوهبراین ،نتایج نشان داد که خطای کنترل زاویۀ دست برتر در ورزشکاران ،بیشتر از غیرورزشکاران
است .همانطور که در بالا اشاره شد ،اگرچه از برخی مطالعات نشان دادهاند که حساسیت حس پیکری
ورزشکاران نخبه ،بالاتر از ورزشکاران معمولی و یا غیرورزشکاران میباشد ()29؛ اما برخی از پژوهشها
نیز گزارش کردهاند که در برخی موارد ،خطای بازسازی مفصل در ورزشکاران نخبه ،برابر و یا حتی
بیشتر از ورزشکاران معمولی و یا غیرورزشکاران است .دلیل این امر میتواند این باشد که ممکن است
تمرینات طولانیمدت و شدید موجب بروز آسیبهایی در گیرندههای حس عمقی ورزشکاران شده و
حساسیت این حس را کاهش داده باشد و این امر منجر به نقص ارسال اطلاعات حس عمقی به سیستم
عصبی مرکزی شده باشد ( .)31علاوهبراین ،اگرچه در پژوهش حاضر سعی بر آن بود که هرگونه
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آسیبدیدگی و درد شانه و دست در آزمودنیها از طریق پرسشنامه کنترل شود؛ اما ممکن است
برخی از افراد آگاهی کافی به این موضوع نداشته و یا تصور کردهاند که کاملاً بهبود یافتهاند.
بخش دیگر نتایج نشان داد که هوش هیجانی با کنترل نیروی دست و تنظیم زاویۀ دست برتر
ورزشکاران و غیرورزشکاران ارتباط معناداری ندارد .یافتههای پژوهش مبنیبر نبود رابطۀ معنادار بین
هوش هیجانی با عملکرد ورزشکاران (خطای تنظیم زاویۀ دست و کنترل نیرو) با نتایج برخی از
مطالعات پیشین درتناقض میباشد (32ـ .)31شواهد پژوهشی اخیر نشان میدهد که کنترل ارادی
تولید نیرو میتواند تحتتأثیر شرایط روانی و هیجانی افراد قرار گیرد ()31؛ زیرا طبق یافتههای
مطالعات رفتاری ،مدارهای عصبی ـ حرکتی و هیجانی بهلحاظ آناتومیکی و کارکردی ،ارتباط نزدیکی
با یکدیگر دارند ( .)31بروز حالات هیجانی و اضطراب میتواند موجب افزایش دامنۀ تولید ارادی نیرو
و همچنین افزایش تحریکپذیری مسیر حرکتی قشری ـ نخایی شود ( .)32دراینراستا ،مرادی و
همکاران به بررسی رابطۀ بین اضطراب صفتی و حالتی با حس حرکت در دانشجویان ورزشکار و
غیرورزشکار پسر پرداختند و نشان دادند که همبستگی قوی و مثبتی بین اضطراب صفتی و حالتی
با خطای حس حرکت وجود دارد ( .)8ازسویدیگر ،خطای حس حرکت میتواند اضطراب صفتی و
حالتی را پیشبینی کند .یافتههای آنها حاکی از آن بود که افراد غیرورزشکار نسبت به افراد ورزشکار،
اضطراب و خطای حس حرکت بیشتری دارند .گلمن ( )1997نیز هوش هیجانی را بهعنوان یکی از
توانمندیهایی تعریف کرد که با موفقیت در زندگی ارتباط دارد .هوش هیجانی شامل :توانایی نظارت
بر عواطف و احساسات خود و دیگران ،تفاوت قائلشدن بین آنها و استفاده از این مفروضات برای
هدایت فکر و عمل افراد میباشد (بهنقل از  .)33همچنین ،بار اون هوش هیجانی را مجموعهای از
قابلیتهای تعریفشده و مهارتهای غیرشناختی که بر تواناییهای فرد در کسب موفقیت و مقابله با
فشارهای محیطی اثرگذار میباشد ،دانسته است .وی بر این باور است که هوش هیجانی ،توانایی درک
احساسات و چگونگی تأثیر آنها در روابط بین فردی میباشد ( .)34برمبنای مطالعات ،هوش هیجانی
مجموعهای از صفات شخصیتی و تواناییهایی است که سازگاریهای اجتماعی و عاطفی را در محیط
پیشبینی میکند؛ درواقع ،میتوان انتظار داشت که این مؤلفه در شرایطی که عملکرد وابسته به
سازگاریهای جمعی و گروهی میباشد ،معنی و مفهوم پیدا کند .شاید بههمیندلیل است که بشارت
عنوان میکند هوش هیجانی نمیتواند موفقیت (ورزشی) ورزشکاران در رشتههای انفرادی را بهخوبی
پیشبینی نماید؛ درحالیکه پیشبینیکنندۀ مناسبی برای موفقیت ورزشکاران در رشتههای گروهی
میباشد ( .)17لازمبهذکر است که در پژوهش حاضر تنها ورزشکاران یک رشتۀ ورزشی گروهی
(والیبال) شرکت داشتند و اغلب آزمودنیها ورزشکاران رشتههای انفرادی بودند.
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همانطور که گفته شد ،بین هوش هیجانی با خطای کنترل نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر ورزشکاران
و غیرورزشکاران ارتباط معناداری وجود نداشت؛ اما این ارتباط درمورد حالات خلقی این ارتباط
مشاهده شد .ممکن است تفاوتهای بین دو مقولۀ هیجان و حالت خلقی از دلایل مشاهدۀ این تفاوت
باشد .دراینراستا ،بیدی و همکاران به بررسی تفاوتهای احتمالی موجود بین دو مقولۀ هیجان و خلق
پرداختند ( )35و عنوان نمودند که حالت خلقی میتواند یک احساس کلی و بدون محرک خاص باشد؛
درحالیکه هیجان دارای یک دلیل خاص است؛ درحقیقت ،هیجان واکنش به یک محرک یا رویداد
میباشد؛ درصورتیکه حالت خلقی ،واکنش به مجموعۀ متعددی از رویدادها است .یکی دیگر از
تفاوتهای بین هیجان و حالت خلقی "مدت" است .هیجان میتواند برای لحظهای ایجاد شود؛ اما
حالت خلقی معمولاً برای مدت طولانی باقی میماند .همچنین ،حالت خلقی بسیار بیشتر از هیجان
قابلکنترل میباشد .از نظر بروز یا ظهور نیز هیجان عمومی و واضح بوده؛ اما حالت خلقی در فرد
پنهان است؛ بهعبارتدیگر ،هیجان را میتوان در چشمان فرد دید؛ اما حالت خلقی درون فرد بوده و
نهفته است .علاوهبراین ،شدت هیجان بهمراتب بیشتر از حالت میباشد؛ هیجان واضح بوده؛ اما حالت
خلقی اغلب مبهم و غیرقابل بیان است؛ بهلحاظ فیزیولوژیکی ،هیجان الگوهای فیزیولوژیکی مشخصی
دارد؛ اما حالت خلقی اینگونه نیست.
ذکر این نکته ضرورت دارد که بیشتر مطالعات انجامشده درخصوص بررسی اثر هیجانات بر اجرای
ورزشی ،به بررسی نمودهای جسمانی آنها مانند خشم و سرخوردگی و چگونگی اثر آنها بر عملکرد
متمرکز بودهاند تا مدیریت شناختی هیجاناتی (هوش هیجانی) که موجب بروز آنها شدهاند.
درخصوص اثر هیجان بر کارکرد جسمانی ،جنز عنوان میکند که تغییرات در برانگیختگی همراه
هیجانات بوده و بر کارکرد جسمانی اثر میگذارد ( .)36البته ،ممکن است فردی بدون تغییر در
برانگیختگی ،هیجاناتی را تجربه نماید .علاوهبراین ،سطوح بالای انگیختگی میتواند موجب افزایش
توان بیهوازی شود؛ ازاینرو ،اجرای تکالیف جسمانی ساده را بهبود میبخشد؛ اما ممکن است با
افزایش تنش عضلانی ،اثر منفی بر اجرای تکالیف حرکتی ظریف داشته باشد و اجرای تکالیف،
هماهنگی ،چیرهدستی و کنترل ظریف را دچار مشکل کند .ازسویدیگر ،ماهیت تکلیف مورداستفاده
در پژوهش حاضر با بسیاری از مطالعات پیشین متفاوت بود؛ بدینمعناکه شرکتکنندگان میبایست
یک تکلیف مجزا را بدون دریافت بازخورد انجام میدادند؛ درحالیکه پژوهشهای قبلی براساس
عملکرد یک تیم درطول یک دوره مسابقات ( )9،37و یا براساس عملکرد کلی یک فرد در یک حرفه
و یا موقعیت صورت گرفته است ( .)38دراینراستا ،استاگ و همکارن ( )39در پژوهش خود ارتباط
معناداری را بین دقت پرتاب شوت بسکتبال و هوش هیجانی بازکنان مهاجم مشاهده نکردند .استدلال
آنها برای کسب این نتیجه ،اندکبودن تعداد بازیها ،حجم نمونه و تعداد پرتاب بود .علاوهبراین ،آنها
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 یافتههای.ارتباطی را بین مؤلفۀ درک هیجانات و عملکرد بازیکنان مهاجم مانند ریباند گزارش نکردند
پژوهش حاضر از این جهت که انجام آزمونهای کنترل نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر همچون
، با نتایج پژوهش مذکور همسو میباشد؛ بنابراین،مهارتهای پرتابی بسکتبال نیازمند دقت هستند
میتوان گفت که احتمالاً ماهیت تکلیف موردمطالعه باعث شده است تا مؤلفۀ هوش هیجانی با عملکرد
.افراد در کنترل نیرو و تنظیم زاویۀ دست آنها ارتباطی نداشته باشد
 نتایج نشان داد که کنترلنمودن کمتر نیرو و زاویۀ دست برتر در ورزشکاران نسبت به:پیام مقاله
. متأثر از حالات خلقی منفی میباشد،غیرورزشکاران
تقدير و تشکر
بدینوسیله از مسئولان پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی که با حمایتهای مالی و معنوی خود ما
. تقدیر و تشکر مینماییم،را در انجام این پژوهش یاری رساندند
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Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship of force control and adjustment
of dominant hand’s angle to selected psychological traits in athlete and non-athlete
students. 120 participants including 99 male and 21 female athlete students (19-29 years
old) from different sports and 120 non-athlete students from Tehran university (20 girls,
100 boys) attended in the study. Digital handgrip device and angle joint measurement
device were used respectively to assess force reproduction and joint reposition. Profile of
Mood States Questionnaire was used to measure mood states and to measure emotional
intelligence we used Schutte’s emotional intelligence scale. To evaluate relationship
between variables Pearson's correlation coefficient was used. The Z-Fisher was used for
investing difference between correlation coefficients. The results showed that there was a
significant relationship between POMS’s scores with force control and adjustment of
dominant hand’s angle errors in both groups, although the relationship was stronger in
nonathletic subjects. The findings indicated that negative mood states can lead to
kinesthesis sense errors, but that is less effective in athletes. On the other hand, that there
was not significant relationship between EQ’s scores with force control and adjustment of
dominant hand’s angle errors in both groups, i.e. kinesthesis sense cannot be affected by
cognitive control of emotion and longtime sport participation does not affect on their
relationship.

Keywords: Force Control, Adjustment of Joint’s Angle, Mood States, Emotional
Intelligence, Athlete
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