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 چکيده

بررسی قرار گرفت و نقشش  گري و تکانشوري با موفقيت ورزشی موردخودتنظيم ۀدر اين پژوهش رابط

برخشوردي مقايسشش شش .    هاي برخوردي و غيربين اين دو متغير براي موفقيت ورزشی در ورزشپيش

صشور   هاي ورزشی بشغير برخوردي( از ف راسيون 828برخوردي و  882اي )شورزشکار حرف 221تع اد 

 ،(SRI-25گشري ) داوطلب در اين پژوهش شرکت کردن . از ورزشکاران خواستش ش  مقياس خودتنظيم

( را تکميل کنن . ضرايب رگرسيون در SAS( و مقياس موفقيت ورزشی )BISمقياس تکانشوري بارا  )

 ،ß،4.69 =t=0.39گري خصوص موفقيت ورزشی در خودتنظيمکاران برخوردي دراين پژوهش براي ورزش

تعيين ش . اين ضرايب ß،2.26 = t=0.22در تکانشوري شناختی و  ß ،4.79=t=0.49در تکانشوري حرکتی 

، ß=-0.20و در تکانشوري حرکتی  ß،11.72 =t=0.73 گريبرخوردي در خودتنظيمبراي ورزشکاران غير

2.32-=t توان نتيجشش گرفشت کشش در ورزششکاران     هاي اين پژوهش میدست آم . با استناد بش يافتششب

يکشی از   ،گشري خشودتنظيم  ،هاي غيربرخورديدر ورزشکاران رشتش و تکانشوري ،هاي برخورديرشتش

 است.هاي موفقيت ورزشی کنن هتبيين
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 مقدمه

های روانی بر سطح مهارت فيزيکی، به مهارتهای رقابتی عالوهچگونگی اجرای ورزشکاران در ورزش

شناسان ورزشی سوی روان(. عوامل مختلف اثرگذار بر عملکرد ورزشی از1ها نيز بستگی دارد )آن

است.  1ين اين عوامل انسداد تحت فشارترمورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است. يکی از مهم

ورزشکاران حين اجرای مهارت ورزشی تحت فشار روانی باال در جو رقابتی، دچار انسداد تحت فشار 

هايی گری به فرايندتنظيمخود (.3،2شود )ناميده می 2گریشوند. اين فرايند، شکست خودتنظيممی

، همچنين (.6)کنند ساسات و اعمال خود را کنترل میها افکار، احاساس آنشود که افراد برگفته می

 .دهد که خود را با محيط اجتماعی و فيزيکی سازگار کنندگری به افراد اين امکان را میخودتنظيم

های مشهور مدلگری معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. يکی از تنظيمهای زيادی از خودمدل

گری تنظيماين مدل، خود ( است.6) 3ن، ميلر و الندوسکیوبراسط شده توگری، مدل ارائهتنظيمخود

تواند به اختالالت گری میتنظيمای که کاستی در هر مرحله از خودمرحلهرا در يک فرايند هفت

گری ، خودتنظيم6بندورااساس نظريه شناخت اجتماعی بر. کندتنظيم رفتاری منجر شود ارائه می

نگری، داوری، عادات م خودکار و غيرخودکار خويشتنتربرگيرنده هر دو سيسعنوان تنظيم رفتار، دبه

های کارامد و ناکارامد فعال است. رفتاری و فرايندهای خودواکنشی است و در دو سطح روش

های ارتقاء موفقيت در گری کارامد به استفاده از فرايندهايی که روشاساس اين نظريه، خودتنظيمبر

گزينی ويژه برای رسيدن به هدف( اشاره دارد و هستند )مانند هدف دستيابی به اهداف

يابی به اهداف اطالق ها در دستگری ناکارامد به فرايند فرسايش و تحليل توانمندیخودتنظيم

گری های خودتنظيمشناسی ورزشی و رفتار حرکتی با استفاده از مدلروان (. پژوهشگران4شود )می

شناختی مهم که در رفتارهای تمرينی مشاهده د که يکی از موانع روانانبه اين نتيجه رسيده

گری را توانايی کنترل، توان خودتنظيمکلی، میطور(. به7گری است )شود، ضعف خودتنظيممی

گری دو بعد اصلی دارد. (. خودتنظيم8و تمايالت تعريف کرد ) تغيير و تنظيم هيجان، برانگيختگی

کنترل  که 3عهده دارد و بعد تنظيم شناختها را برنترل احساسات و انگيزهبعد تنظيم هيجان که ک

دليل، همين(. به9سازد )شده برای اجرای رفتار را ممکن میريزیافکار، اعمال هدفمند و برنامه

کننده در سطح انگيختگی، توجه و انتظارات کنترل گری ممکن است عاملهای خودتنظيممهارت
                                                           
1. choked under pressure 

2. self-regulation failure 
 

3. Brown, Miller & Lawendowski 

4. social cognitive theory 

5. cognition regulation 
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بر تمرين،  مؤثرگری تنظيم(. خود11های ورزشی هستند باشد )اجرای مهارت ۀکننداجرا که تقويت

(. در رويکرد 11-13خودی است )ساز در هر دو رويکرد تأملی و خودبهيک مهارت روانی فعال

های عنوان ساختاری از راهنمايیتواند بهساز میفعال 1ۀگری خودکار )اتوماتيک(، تکانخودتنظيم

اساس اين رويکرد، بر .(16،13فرايندهای بدون آگاهی و توجه يا بدون کنترل عمل کند )متفاوت از 

شده در سراسر تمرين و رقابت، ورزشکار را در اتخاذ ها و موانع ايجادها، نيازها، آزمايشنشانه

صورت کند و اين فرايندها که پيوسته بهها ملزم میتصميمات سريع در جهت واکنش به اين محرک

( و در 16،13بر تمرين از اين منظر هستند ) مؤثرگری شوند نماينده خودتنظيمودکار فعال میخ

گری را در هر دو زمينه بهبود يا فرسايش در شروع و توان راهبردهای خودتنظيمرويکرد تأملی می

 (. 11،16،13)نظر قرار داد تمرين و رقابت مد ۀادام

توجه قرار گيرد که نيازهای برخی از تکاليف در برخی از  ردنيز مو خصوص، بايد اين موضوعايندر

ها های ورزشی، ورزشکار را ملزم به اتخاذ تصميمات سريع در جهت واکنش به اين نيازمحيط

شناختی، سه مقوله (. ديدگاه روان14)شود ناميده می 2؛ فرايندی که در ورزش تکانشوریکندمی

اعتنايی به پيامدهای رفتار و واکنش سريع فی رفتار، بیکاهش حساسيت نسبت به پيامدهای من

مفاهيم  ۀپيش از ارزيابی کامل اطالعات را در تعريف رفتار تکانشی گنجانده و اين سازه را بر پاي

ديگر، ديدگاه سوی(. از17کند )تنبيه )خاموشی(، گزينش پاداش و بازداری پاسخ )توجه( بررسی می

طريق خانواده و محيط خود داند که کودک آن را ازای میشدهآموخته اجتماعی تکانشوری را رفتار

يک  ۀ( با ارائ18) 3، بارات، دوگرتی، اشميتز و سوانگيرد )نظريه يادگيری اجتماعی(. مولرمی فرا

عنوان برخورداری از ديدگاه جامع تحت عنوان رويکرد زيستی ـ روانی ـ اجتماعی، تکانشوری را به

نشده به تحريکات درونی و ريزیهای سريع و برنامهراستای انجام واکنشقبلی دريک استعداد 

 6بارات کنند.گرفتن پيامدهای منفی اين رفتارها برای خود و ديگران تعريف میبيرونی بدون درنظر

برنامگی، تکانشوری حرکتی و سه بعد تکانشوری را به اين شرح متمايز کرده است: بی (19)

پزشکی هستند. های روان. رفتارهای تکانشی، عاليم محوری در تعدادی از اختاللناختیتکانشوری ش

بررسی قرار های مختلف نيز موردحال، نقش تکانشوری در ميان افراد سالم در انجام فعاليتعيندر

برای مثال، پژوهشگران رفتار حرکتی بر روی ابعادی از تکانشوری در ارتباط با (؛ 21گرفته است )

هايی که، در اجرای حرکتصورتبدين(. 21) اندکردن در انواع خاصی از تکاليف تمرکز کردهشرکت
                                                           
1. Impulse

 

2. Impulsivity 

3. Moeller, Barratt, Dougherty, Schmitz & Swann 

4. Barrat 
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در تکاليف باز  (.22) شودتکانشوری عاملی مهم محسوب میهستند،  1حرکتی باز که مستلزم مهارت

به بازداری کننده مجبور علت تغييرات مداوم در محيط )مانند تغيير ناگهانی موقعيت تکليف(، اجرابه

اساس اطالعات های مختلف اندام بربينی و هماهنگی بين بخششده، پيشطراحیپيشهای ازپاسخ

اساس مهارت حرکتی ها برشود. اين فرايندها در تکاليفی که اجرا در آنحسی پويا و جاری می

ورزش نيز با  آمدن چنين شرايطی در حيطهوجود(. به62،32شود، متفاوت است )انجام می 2بسته

های خصوص درگيری يا عدم درگيری مستقيم )ورزشهای ورزشی درهای رشتهنظر گرفتن تفاوتدر

( ورزشکاران برای گرفتن امتياز و غلبه بر حريف و 6های غيربرخوردیمقابل ورزشدر 3برخوردی

يف در حين رقابت، بودن اجرای مهارت توسط حربينیپيشقابلبودن يا غيرپذيربينیطور، پيشهمين

های مختلف در شرايط متفاوتی از نظر که، ورزشکاران حين اجرای مهارتدور از انتظار نيست؛ چرا

های مختلف ورزشی چه نيازهايی را به که الزامات و مطالبات رشتهگيرند. اينهای تکليف قرار مینياز

تنظيمی های تکانشوری و خودژگینظر ويهای ورزشی ازهای رشتهکند و تفاوتورزشکار تحميل می

توجه واقع شده است. شود، در مطالعات کمتر موردهای متفاوت چگونه تبيين میدر رشته

گری و های خودتنظيمهای فرايندشود که آيا توانمندیخصوص، اين سوال مطرح میايندر

گری و ی خودتنظيمهاهای مختلف ورزشی متفاوت است؟ آيا ويژگیتکانشوری ورزشکاران در رشته

کننده های برخوردی در مقايسه با ورزشکاران شرکتکننده در ورزشتکانشوری ورزشکاران شرکت

برخوردی های برخوردی و غيرکدام از رشتهبرخوردی متفاوت است؟ موفقيت در هرهای غيردر رشته

گری و تنظيمابعاد خودتوان از گری و تکانشوری رابطه دارد؟ آيا میبا چه ابعادی از خودتنظيم

های برخوردی جهت تبيين موفقيت ورزشکاران در ورزشبين درعنوان متغيرهای پيشتکانشوری به

ها بود. و غيربرخوردی استفاده کرد؟ هدف اصلی پژوهش حاضر يافتن پاسخ برای اين پرسش

ری و تکانشوری گخصوص راهبردهای خودتنظيمشواهد کمی را در 3های مربوط به اوج اجرايافته

 . (23های ورزشی فراهم کرده است )سازی برای موفقيت در رقابتورزشکاران در دوره آماده

 

 

                                                           
1. Open motor skill 

2. closed motor skill
  

3. contact 

4. non-contact 

5. pike performance
 



 812                                                           گري و تکانشوري در موفقيت ورزشی....بين خودتنظيمنقش پيش

 پژوهش روش
برخوردی در سطح های مختلف برخوردی و غيرای ورزشآماری اين پژوهش ورزشکاران حرفه ۀجامع

ندو، بسکتبال، فوتبال، های ورزشی کشتی، تکواورزشکار از فدراسيون 232رقابتی کشوری بودند. 

در اين پژوهش شرکت صورت داوطلب به برداریميدانی، شنا، ژيمناستيک و وزنهو واليبال، دو 

که داشتن ( 23،24های قبلی )رفته در پژوهشکارشده و بهاساس معيارهای پيشنهادکردند. بر

ان کرده بودند، ورزشکاران سال سابقه رقابت مداوم و کسب موفقيت در سطوح ملی را عنو 3حداقل 

های عنوان گروه برخوردی و ورزشکاران ورزشهای کشتی، تکواندو، بسکتبال و فوتبال بهورزش

برخوردی تقسيم شدند؛ عنوان گروه غيربرداری بهواليبال، دووميدانی، شنا، ژيمناستيک و وزنه

فعاليت مداوم در سطح ملی و سال سابقه  3بنابراين، معيار ورود افراد به پژوهش داشتن حداقل 

مقياس نامه کسب حداقل يک موفقيت در اين سطح بود. از ورزشکاران خواسته شد پرسش

( را تکميل 27) 2و مقياس موفقيت ورزشی (19) 1مقياس تکانشوری بارات(، 24گری )خودتنظيم

ماری کنار گذاشته های آها از تحليلنامهدليل پاسخ ناقص به پرسشکننده بهشرکت 9کنند. تعداد 

غير برخوردی( تقليل  121برخوردی و  112ورزشکار ) 223ترتيب، نمونه پژوهش به شدند و بدين

( %4/21های ورزشی به اين شرح بود: کشتی )يک از رشتهتعداد و درصد ورزشکاران در هر يافت.

، دو و 29( %26ال )، واليب39( %2/38، فوتبال )23( %3/22، بسکتبال )19( %4/18، تکواندو )21

. 27( %3/22برداری )و وزنه 19( %7/13، ژيمناستيک )21( %6/17، شنا )23( %7/21ميدانی )

برخوردی سال، ميانگين سنی ورزشکاران غير 13/23±31/2ميانگين سنی ورزشکاران برخوردی 

سال بود. پس از تشريح  48/23±46/2سال و ميانگين سنی کل ورزشکاران  79/2±22/26

الذکر، های ورزشی فوقها و باشگاههای الزم با مسئوالن فدراسيونهای پژوهش و هماهنگیدفه

ها از دهی به پرسشپاسخ ۀضمن ارائه توضيحاتی در زمينه ضرورت و اهميت پژوهش و نحو

ها ها پاسخ دهند. محدوديت زمانی برای پاسخ به سوالنامهورزشکاران خواسته شد که به پرسش

دقيقه تجاوز نکرد. هدف اين بود  31ها از نامهد؛ اما، حداکثر زمان الزم برای تکميل پرسشمطرح نبو

ها، با آرامش و دقت به نامهنظر زمان تکميل پرسشگرفتن ازفشار قرارکه ورزشکاران بدون تحت

 ها افزايش يابد. هيچ اجباری برای شرکت درها پاسخ دهند تا ضريب دقت و اعتبار پاسخسوال

ها روز نامهصورت داوطلب در پژوهش شرکت کردند. پرسشورزشکاران به ۀپژوهش اعمال نشد و هم

برای تحليل آوری شد. صورت گروهی بين ورزشکاران توزيع، تکميل و جمعقبل از مسابقات به

                                                           
1. Barrat Impulsiveness Scale 

2. Sport Achievement Scale 
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های آماری شامل فراوانی، درصد، ميانگين، انحراف معيار، ها و روشهای پژوهش از شاخصداده

 يب همبستگی و تحليل رگرسيون استفاده شد. ضرا

خصوص اطالعات شخصی )سن، شامل سواالتی در گانکنندنامه مشخصات فردی شرکتپرسش

شده، مسابقاتی که های کسبها و مقامرشته ورزشی، سابقه فعاليت )به سال و ماه(، مدال

 در دو گروه پژوهش بود. ها کنندهبرای قرار دادن شرکت (اند و ميزان تحصيالتکردهشرکت

 ۀگری را در پنج زمينسؤالی است و خودتنظيم 23يک آزمون  SRI1)-(25گری مقياس خودتنظيم

 3طلبی در مقياس سازی احساسات و نيازها، قاطعيت و بهزيستیعملکرد مثبت، مهارپذيری، آشکار

گری در ياس خودتنظيمسنجی مقهای روانويژگی(. 24سنجد )می 3تا  1ای ليکرت از نمره درجه

. ضرايب قرار گرفته است تأييد( مورد31،31( و داخلی )24، 28، 29)های مقدماتی خارجی پژوهش

ای گويه 23برای فرم  86/1تا  48/1( و از 29ای )گويه 72برای فرم  92/1تا  76/1آلفای کرونباخ از 

 ۀگری در يک دورمقياس خودتنظيم پايايی بازآزمايیکردند.  تأييد( همسانی درونی مقياس را 28)

سنجی فرم فارسی مقياس های روانبررسی ويژگی(. 29گزارش شده است ) 87/1 ،يک ماهه

يک از های هرنفری دانشجويی، آلفای کرونباخ پرسش 474 ۀدر يک نمون گریخودتنظيم

است. ضرايب نشان داد که بيانگر همسانی درونی خوب آزمون  97/1تا  91/1ها را از مقياسزير

چهار تا شش هفته برای نفر از نمونه مذکور در دو نوبت با فاصله  136های همبستگی بين نمره

گری خودتنظيمبرای  اين ضرايب .محاسبه شدگری مقياس خودتنظيمسنجش پايايی بازآزمايی 

زی سا، برای آشکارr=0.71، برای مهارپذيری r= 0.82عملکرد مثبت، برای r=0.875)نمره کل( 

دست آمد و در به r=0.86طلبی و برای بهزيستی r=0.80، برای قاطعيت r=0.78احساسات و نيازها 

کردند  تأييدگری را ، پايايی بازآزمايی مقياس خودتنظيماين ضرايب .معنادار بودند P<0.001سطح 

(4 .) 

کردن افراد و عملهای انديشيدن ای است و شيوهگويه 31( يک آزمون 19مقياس تکانشوری بارات )

از سنجد. برنامگی، تکانشوری حرکتی و تکانشوری شناختی میحسب سه زيرمقياس شامل بیرا بر

شود که سطح کلی تکانشوری وی را مقياس آزمون، نمره کل فرد محاسبه میمجموع نمره سه زير

جمعيت از  نفر 766ای متشکل از سنجی اين مقياس در نمونههای روانويژگیکند. تعيين می

 93زن و  123های اضطرابی و خلقی )بيمار مبتال به اختالل 214و  مرد( 346زن و  381عمومی )

برنامگی، تکانشوری حرکتی، های بیمقياسمرد( مورد بررسی قرار گرفت. ضرايب آلفای کرونباخ زير

ی جمعيت برا 91/1و  79/1، 91/1، 87/1ترتيب تکانشوری شناختی و نمره کل تکانشوری به

                                                           
1. Self-Regulation Inventory 
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همسانی درونی خوب  ۀبرای نمونه بيمار محاسبه شد که نشان 88/1و  73/1، 83/1، 81/1عمومی و 

نفر از جمعيت عمومی پژوهش در دو نوبت با  117های مقياس است. ضرايب همبستگی بين نمره

تی و برنامگی، تکانشوری حرکتی، تکانشوری شناخهای بیمقياسفاصله دو تا چهار هفته برای زير

 P<0.001محاسبه شد و در سطح  r=0.83 و r ،0.78=r ،0.80=r=0.73ترتيب نمره کل تکانشوری به

طريق از مقياس تکانشوری باراتروايی سازه، همگرا و تشخيصی )افتراقی( (. 32معنادار بودند )

و  3، فهرست عواطف مثبت و منفی2، مقياس اضطراب بک1مقياس افسردگی بکاجرای همزمان 

(. نتايج تحليل عاملی اکتشافی 32)ی دو گروه محاسبه شد هامورد آزمودنیاس سالمت روانی درمقي

 (. 32کرد ) تأييدنيز سه عامل را برای مقياس تکانشوری بارات 

حسب ای است که برماده 14ابزار ( يک 27) مقياس موفقيت ورزشی: مقياس موفقيت ورزشی

سنجد. نتايج روايی محتوايی ورزشی آزمودنی را میای ليکرت ميزان موفقيت درجه 3مقياس 

حسب نظر مربيان و داوران ورزشی نشان داده است که ضريب تطابق مقياس موفقيت ورزشی بر

است. نتايج مجذور خی برای  66/1بر نظر داوران برابر با و بنا 36/1کندال طبق نظر مربيان برابر با 

         آمده برای مربياندستهای بههمبستگی آزمون معناداری ضرايب فوق نشان داد که

(0.001<P 15,=df, 163.18=2X( و برای داوران )0.001<P 15,=,df 106.64=2Xاز ) نظر آماری

ای از مورد نمونههای مقياس موفقيت ورزشی در(. ضريب آلفای کرونباخ ماده33،27معنادار است )

و  98/1و  97/1ترتيب برای نمرۀ مربيان و داوران به (33،27گير )ورزشکاران فوتباليست و کشتی

 بود که بيانگر همسانی درونی باالی آزمون است. 97/1برای کل نمونه 

 

 نتايج
گری، های خودتنظيممورد نمرهکنندگان در پژوهش را درهای آماری شرکتشاخص 1جدول

د که بين دو گروه ورزشکاران دهدهد. نتايج آزمون نشان میتکانشوری و موفقيت ورزشی نشان می

های برخوردی و غيربرخوردی در ابعاد مختلف تکانشوری تفاوت معنادار وجود دارد. سطح رشته

های غيربرخوردی های برخوردی بيش از تکانشوری ورزشکاران رشتهتکانشوری در ورزشکاران رشته

 است.

 

                                                           
1. Beck Depression Inventory 

2. Beck Anxiety Scale 

3. Positive and Negative Affect Schedule
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گري، تکانشوري و موفقيت هاي خودتنظيممستقل نمره tش ميانگين، انحراف معيار و نتايج آزمون 8ج ول

 هاي برخوردي و غيربرخورديورزشی ورزشکاران در ورزش

 متغير
 هاي برخورديورزش

 ميانگين و انحراف معيار

 هاي غيربرخورديورزش

 ميانگين و انحراف معيار
P 

 371/1 14/93±61/21 44/92±28/19 گریخودتنظيم

 111/1 24/2±31/1 11/3±37/1 برنامگیبی

 111/1 13/2±33/1 16/3±83/1 تکانشوری حرکتی

 111/1 19/2±31/1 67/2±31/1 تکانشوری شناختی

 111/1 17/2±34/1 97/2±61/1 تکانشوری )نمره کل(

 137/1 48/43±37/9 68/43±68/8 موفقيت ورزشی

 

از گری و ابعاد تکانشوری )غير نتايج آزمون همبستگی پيرسون نشان داد که بين خودتنظيم

های برخوردی همبستگی مثبت تکانشوری شناختی( با موفقيت ورزشی در ورزشکاران ورزش

های غيربرخوردی نشان معنادار وجود دارد. نتايج آزمون همبستگی پيرسون در ورزشکاران ورزش

گری و موفقيت ورزشی همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت؛ اما، داد که گرچه بين خودتنظيم

 (.2جدولری حرکتی و کلی با موفقيت ورزشی همبستگی منفی معنادار وجود دارد )بين تکانشو

 
گري و تکانشوري با موفقيت ورزشی هاي خودتنظيمش ضرايب همبستگی پيرسون بين نمره2ج ول

 هاي برخوردي و غيربرخورديورزشکاران در ورزش

 هاي غيربرخورديورزش هاي برخورديورزش متغير
r P r P 

 111/1 73/1* 111/1 29/1* گری ـ موفقيت ورزشیيمخودتنظ

 176/1 -14/1 111/1 28/1* برنامگی ـ موفقيت ورزشیبی

 113/1 -21/1* 111/1 61/1* تکانشوری حرکتی ـ موفقيت ورزشی

 169/1 -14/1 17/1 13/1 تکانشوری شناختی ـ موفقيت ورزشی

 113/1 -21/1* 111/1 33/1* تکانشوری )نمره کل( ـ موفقيت ورزشی

 .معنادار هستند P ≤0.01ضرايب در سطح  *

 

گری و تکانشوری در تبيين واريانس موفقيت يک از متغيرهای خودتنظيمسپس برای تعيين سهم هر

های برخوردی و غيربرخوردی انجام شد. نتايج های رگرسيونی برای ورزشکاران رشتهورزشی، تحليل

گری و های خودتنظيمگرسيون بين ميانگين نمره مقياسهای آماری رتحليل واريانس و مشخصه

 ارائه شده است.  3جدولتکانشوری با موفقيت ورزشی برای ورزشکاران برخوردی در 
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واريانس مربوط به موفقيت  %33( و P<0.01دار است )شده معنامشاهده F، 3جدولاساس نتايج بر

دهند ضرايب رگرسيون نشان می شود.بيين میو ابعاد تکانشوری ت گریوسيله خودتنظيمورزشی به

( و تکانشوری شناختی  ß،t=4.79=0.49(، تکانشوری حرکتی ) ß،t=4.69=0.39) گریکه خودتنظيم

(0.22=ß،t =2.26 می )دار تبيين کنند.صورت معناتوانند واريانس موفقيت ورزشی را به 

 
هاي آماري رگرسيون ، تحليل واريانس و مشخصش1ش خالصش م ل رگرسيون بش روش همزمان1ج ول

 هاي برخورديگري و تکانشوري در ورزشموفقيت ورزشی بر خودتنظيم

 F R 2R SE ß t P م ل

    97/4 33/1 39/1 14/13 رگرسيون

 111/1 49/6 39/1 137/1    گریخودتنظيم

 816/1 23/1 13/1 68/2    برنامگیبی

 111/1 79/6 69/1 13/1    تکانشوری حرکتی

 124/1 24/2 22/1 41/1    تکانشوری شناختی

 

گری های خودتنظيمهای آماری رگرسيون بين ميانگين نمره مقياسنتايج تحليل واريانس و مشخصه

اساس ارائه شده است. بر 6جدولو تکانشوری با موفقيت ورزشی برای ورزشکاران غيربرخوردی در 

واريانس مربوط به موفقيت ورزشی  %34( و  P<0.01دار است )شده معنامشاهده F، 6جدولنتايج 

دهند که شود. ضرايب رگرسيون نشان میگری و ابعاد تکانشوری تبيين میوسيله خودتنظيمبه

توانند واريانس ( می = ß،2.32 -t=-0.20( و تکانشوری حرکتی ) ß،t=11.72=0.73گری )خودتنظيم

 دار تبيين کنند.صورت معناشی را بهموفقيت ورز

 
هاي آماري رگرسيون موفقيت ، تحليل واريانس و مشخصشبش روش همزمان ش خالصش م ل رگرسيون1ج ول

 هاي غيربرخورديگري و تکانشوري در ورزشورزشی بر خودتنظيم

 F R 2R SE ß t P م ل

    29/4 34/1 73/1 41/37 رگرسيون

 111/1 72/11 73/1 128/1    گریخودتنظيم

 432/1 68/1 13/1 33/3    برنامگیبی

 122/1 -32/2 -21/1 69/1    تکانشوری حرکتی

 448/1 63/1 16/1 72/2    تکانشوری شناختی

 

                                                           
1. Simultaneous 
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 گيريبحث و نتيجه

های برخوردی و غيربرخوردی در ابعاد بين دو گروه ورزشکاران رشتهنتايج پژوهش نشان داد که 

های برخوردی فاوت معنادار وجود دارد. سطح تکانشوری در ورزشکاران رشتهمختلف تکانشوری ت

اساس همين نتايج، بين دو گروه های غيربرخوردی بود. بربيش از تکانشوری ورزشکاران رشته

ها گری و موفقيت ورزشی تفاوت معنادار وجود نداشت. اين يافتهنظر خودتنظيمورزشکاران از

های دو گروه ورزشکاران در انتخاب رشته ورزشی گيریبيانگر جهت توانندحال که میدرعين

ها و استعدادهای متناسب گری و تکانشوری( و توانمندیهای شخصيتی )خودتنظيمحسب ويژگیبر

مثبت تکانشوری بر عملکرد و موفقيت  تأثيرهای ورزشی )برخوردی و غيربرخوردی( باشند، با رشته

 و پژوهش 2116در سال  1ليجفت و همکاران را همسو با پژوهش های برخوردیورزشی در رشته

که در  3لج، مالوی، نوز، ماراز و کاراو همينطور پژوهش  2114در سال  2انتيکات، آقالف و براچلو

کنند. همبستگی مثبت بين ابعاد تکانشوری و موفقيت ورزشی در می تأييد انجام شده؛ 2112سال 

حسب تکانشوری بينی موفقيت ورزشی برسو و توان پيشاز يک های برخوردیورزشکاران ورزش

شد. اين يافته را  تأييدديگر، در پژوهش حاضر سویحرکتی و شناختی در اين دسته از ورزشکاران از

محدوديت زمانی برای سازماندهی عملکرد و فرايند  حسب چند احتمال تبيين کرد.توان برمی

های رقابتی مستلزم سرعت عمل ورزشکار ورزشی در محيط هایگيری در اجرای مهارتتصميم

( و 26)است. آهنگ سريع رفتار و عملکرد ورزشی ورزشکارانی که از تکانشوری باال برخوردارند 

گذار بر تأثيردو عامل  ۀمنزلتوان به( را می33)ها به بازداری کمتر و کندتر حرکات ورزشی تمايل آن

انطباقی  تأثيرمورد اين تبيين درنظر گرفت. های برخوردی درزشعملکرد و موفقيت ورزشی در ور

در پژوهش لج، مالوی، نوز، ماراز و کارا که در سال تکانشوری عملکردی بر کنترل حرکات دستی 

گرايش يا توانايی تفکر، تکلم و  (1991) 6ديکمن (.36شده است ) تأييدانجام شده نيز  2112

شناختی های روانها با نظريه. اين تبيين(34) داندتکانشوری می هایعملکرد سريع را از ويژگی

کنند. ( مطابقت می18( و رويکرد زيستی ـ روانی ـ اجتماعی تکانشوری )17)خصوص تکانشوری در

منزله های تکانشوری و موفقيت ورزشی و بهعنوان همبستگی بين ويژگیچه در اين پژوهش بهآن

شد، به تکانشوری حرکتی و شناختی تعلق دارد و نه ويژگی  تأييد ات انطباقی تکانشوریتأثير

شکل، باعث موفقيت ورزشی هردهد که تکانشوری بهبرنامگی تکانشوری. اين يافته نشان میبی

                                                           
1. Lijffijt & et al 

2. Enticott ,Ogloff and Bradshaw 

3. Lage, Malloy, Neves, Moraes & Corrêa 

4. Dickman 
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های ورزش ۀگری در هر دو رشتمثبت خودتنظيم ۀرابط تأييدکنار شود. اين يافته پژوهش درنمی

کنند؛ دهد که عوامل ديگری نيز همزمان ايفای نقش مییبرخوردی و غيربرخوردی نشان م

گری در ورزشکار مثال، تکانشوری شناختی و حرکتی وقتی در کنار درجاتی از خودتنظيمعنوانبه

بخش باشند و به ورزشکار برخوردی کمک کنند تا عملکرد بهتری توانند نتيجهگيرند، میقرار می

های پژوهش حاضر نيز آن را برنامگی متصور نيست و يافتهبرای بیای که داشته باشد. رابطه و نتيجه

 کند.می تأييد

گری و موفقيت ورزشی های غيربرخوردی بين خودتنظيمنتايج اين پژوهش نشان داد که در ورزش

همبستگی مثبت معنادار و بين تکانشوری با موفقيت ورزشی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. 

های غيربرخوردی وضعيتی متفاوت از رابطه انشوری با موفقيت ورزشی در ورزشهمبستگی منفی تک

دهد کند. اين وضعيت نشان میهای برخوردی را مطرح میتکانشوری و موفقيت ورزشی در ورزش

های غيربرخوردی که کننده است. در ورزشکه نوع ورزش و شرايط بازی و رقابت ورزشی نيز تعيين

تين نيست و جای خود را به دقت در اجرای تکاليف و عملکرد ورزشی سرعت عمل، ضرورت نخس

کند دهد، تکانشوری با ويژگی سرعت بيشتر و دقت کمتر ، بيشتر موجبات شکست را فراهم میمی

های شخصی ورزشکار )ميزان کم يا زياد تکانشوری( و نوع . عالوه بر ويژگی(36،37،38) تا موفقيت

مثال، عنوانکننده خواهد بود؛ بههای حريف نيز تعييندی(، توانمندیبازی )برخوردی و غيربرخور

حسب ساير اساس تکانشوری که برهای غيربرخوردی حريف نه برحسب فرض در ورزشاگر بر

گری عمل کند، در آن صورت احتمال شکست ورزشکاری که با های سازنده؛ مانند خودتنظيمويژگی

 د.شوتکانشوری بازی کند بيشتر می

گری برخوردی، خودتنظيمهای برخوردی و غيرنتايج اين پژوهش نشان داد که در هر دو نوع ورزش

کردند که  تأييدهای رگرسيونی نيز با موفقيت ورزشی همبستگی مثبت معنادار دارد. نتايج تحليل

ی برخوردهای برخوردی و غيرتواند موفقيت ورزشی را در هر دو نوع ورزشگری میخودتنظيم

های های غيربرخوردی بيشتر از ورزشگری در ورزشبينی خودتنظيمتبيين کند. البته، قدرت پيش

پاراف، مانند پژوهش  های قبلیهای پژوهش(. اين نتايج با يافته%33مقابل در %34برخوردی بود )

و مگر، فيليپس  پژوهش ؛2117در سال  2اشميکل و زل پژوهش ؛2117در سال  1و هی بی پاگانا

 2111در سال که  6هاگل، وود، استيف و چسيسرانتزو همينطور پژوهش  2118در سال  3هاسی

( 4نظريه بندورا )با استناد به  شود.کند و به شرح زير تبيين میمطابقت می انجام شده است،

                                                           
1. Barkhoff, Pagano and Heiby 

2. Schmeichel & Zell  

3. Magar, Phillips & Hosie  

4. Hagger, Wood, Stiff & Chatzisarantis 
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های برخوردی و غيربرخوردی گری با موفقيت ورزشی را در ورزشتوان تفاوت رابطه خودتنظيممی

های برخوردی که اولويت با سرعت گری نسبت داد. در ورزشبودن خودتنظيمارامد يا ناکارامدبه ک

اساس، اگر استفاده از اينکند. برگری ضرورت کمتری پيدا میعملکرد ورزشکار است، خودتنظيم

باعث سازنده  تأثيرجای شود و بهها از حد بگذرد ناکارامد میگری در اين دسته از ورزشخودتنظيم

عکس، در . بر(4( )1997بندورا، شود )ها در دستيابی به اهداف میفرسايش و تحليل توانمندی

دهد و دقت عملکرد دست می های غيربرخوردی جايی که تکانشوری ضرورت خود را ازورزش

شود و موفقيت گری کارامد محسوب میکند، سطوح باالتری از خودتنظيمضرورت و اولويت پيدا می

حسب دو توان برگری با موفقيت ورزشی را میسازد. رابطه خودتنظيمشتر را تسهيل و ميسر میبي

اساس، اين( تبيين کرد. بر9گری؛ يعنی تنظيم هيجان و تنظيم شناخت )بعد خودتنظيم

تر ها ميزان تسلط بازيکن را برای اجرای دقيقسو با کنترل احساسات و انگيزهيکگری ازخودتنظيم

شده ريزیديگر، با کنترل افکار، اعمال هدفمند و برنامهسویکند و ازهای مسابقه تامين میرتمها

های هيجانی و شناختی (. همچنين، مهارت8،9سازد )پذير میاجرای بهينه تکاليف ورزشی را امکان

وجه طريق کنترل سطوح انگيختگی در موقعيت رقابتی و با افزايش تمرکز و تگری ازخودتنظيم

ها و تکاليف ورزشی، احتمال موفقيت ورزشی ورزشکار را افزايش منظور اجرای دقيق مهارتبه

 (. 8،9دهد )می

گيری عنوان نتيجهتوان نکات زير را بههای پژوهش میها و در پاسخ به پرسشبا استناد به يافته

های ورزشکاران در ورزشگری و تکانشوری های خودتنظيمها و فرايندمطرح کرد: الف( توانمندی

کننده در های تکانشوری در ورزشکاران شرکتبرخوردی و غيربرخوردی متفاوت است. ب( ويژگی

های غيربرخوردی هم بيشتر کننده در رشتهمقايسه با ورزشکاران شرکتهای برخوردی درورزش

ين دو گروه از گری اهای خودتنظيمکه، اين نسبت برای ويژگیحالیاست و هم کارامدتر. در

های برخوردی و اساس، تکانشوری در ورزشکاران رشتهاينورزشکاران برعکس است. بر

های موفقيت ورزشی کنندهيکی از تبيين ،های غيربرخوردیگری در ورزشکاران رشتهخودتنظيم

 است.

محسوب که از اولين مطالعات در اين زمينه و در جامعه ورزشی ايران دليل اينپژوهش حاضر به

های موقع، يافتهآنهای تجربی بيشتر است. تاتأييدهای مختلف و شود، نيازمند تکرار در نمونهمی

طور، نمونه پژوهش )گروهی از ورزشکاران داوطلب( و نوع پژوهش بايد با احتياط تفسير شوند. همين

شناختی نادهای علتها و اسها، تفسيرزمينه تعميم يافتههايی را درپژوهش )همبستگی( محدوديت

عالوه، مشکالت و نظر گرفته شوند. بهکنند که بايد دربررسی مطرح میمتغيرهای مورد

تکرار  نظر دور داشت.دهی در اين پژوهش را نبايد ازهای مربوط به ابزارهای خودگزارشمحدوديت
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های تجربی و با روشپذيری نتايج و انجام مطالعات مشابه منظور آزمون تکرارهای مشابه بهپژوهش

 شود.تر پيشنهاد میهای دقيقيابی به يافتهآزمايشگاهی با هدف دست
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