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 چكيده
ارائة بازخورد  نوع و ) اي و تصادفيقالبي، زنجيره(تمرين آرايش  اثر بررسي هدفبا پژوهش حاضر 

 .اجـرا شـد   و پارامتر يافته برنامة حركتي تعميمري گيياد عملكرد و بر )و جفت شده خودكنترلي(
دانشجويان پسر مقطع كارشناسي دانشگاه شـهيد بهشـتي    ةكلي اين تحقيق شاملجامعة آماري 

 21±1.5با ميـانگين سـني    دست راستداوطلب دانشجوي  180شامل نيز تحقيق  آماري ةنمون. بود
هر آزمايش . تقسيم شدنددر دو آزمايش جداگانه  نفري 15گروه  12 بهتصادفي طور  بهكه  بودسال 

مرحلـة  ، آزمـون  پيشو مراحل شده  جفتو  و تصادفي خودكنترلياي  زنجيرهگروه قالبي،  6شامل 
تعقيب هدف نوري  ،در آزمايش اول ها تكليف آزمودني. ادداري و انتقال بودي يها و آزموناكتساب 

 30، 20ي ها سرعت( و پارامتر متغير) مربع(ثابت برنامة حركتي خان با سنج چرروي دستگاه پيروي
و ) دور در دقيقـه  20( ا پـارامتر ثابـت  آزمايش دوم، تعقيب هدف نوري بدر  و )دور در دقيقه 40و 

بـا   ها داده. بود تفاوتمارائة بازخورد و  تمرين  با آرايش )مربع، دايره و مثلث(متغير برنامة حركتي 
 مركب عاملي تحليل واريانس ، مركب واريانس عامليتحليل ، راهه يكاستفاده از تحليل واريانس 

ج نتاي. ندتجزيه و تحليل شد P<0.05در سطح و آزمون تعقيبي بونفروني  اريري تكها گيري اندازهبا 
مرحلـة  در شـده   جفـت و  خـودكنترلي ي قـالبي  ها عملكرد گروه ،نشان داد كه در هر دو آزمايش

 )پارامتر( آزمايش اول  ي ها همچنين عملكرد گروه. بود دار معنيي ديگر ها ه گروهبنسبت اكتساب 
ـ   ،نداشت يكديگر با دار معني يتفاوتيادداري و انتقال  يها آزموندر  رد اما در آزمـايش دوم عملك

از . )P<0.05( بـود  دار معنـي ي ديگـر  ها نسبت به گروهشده  جفتو  خودكنترليتصادفي  يها گروه
ي بـازخورد  هـا  گـروه  ازدر هـر دو آزمـايش    خودكنترليي بازخورد ها عملكرد گروه ،سوي ديگر

ژوهش اثر سـودمند  پاين نتايج  ،كليطور  به. )P<0.05( مراحل آزمون بهتر بود مي در تماشده  جفت
دهـد و از   مي نسبت به پارامتر را نشان يافته برنامة حركتي تعميمبر يادگيري  خودكنترلي ازخوردب

فراگيـران گـروه   كـه  همچنـين نتـايج نشـان داد     .كنـد  مـي حمايت  هافرآيندجدايي نظري اين 
اند  نمودهي خوب درخواست بازخورد ها عمده پس از كوششطور  بهخودكنترلي در هر دو آزمايش 

  .گيرد ميقرار ) 1984سالموني و همكاران، (نتيجه در مقابل ديدگاه هدايت ن اي هك
  

ـ شدهبازخورد جفتبازخورد خودكنترلي،  :فارسيهاي  واژهكليد ، يافتـه  تعمـيم حركتـي   ة، برنام
  .، ديدگاه هدايتي خوب و ضعيفها كوشش، پارامتر سرعت
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 مقدمه
. اند گرفتهناي كنترل مركزي جهت يي قرار دارد كه بر مبها در قلب نظريهبرنامة حركتي 

جاي حركت يا به يافته برنامة حركتي تعميمكه يك  معتقد است)  1988، 1987( 1اشميت
از اعمال مختلف را  اي هوي طبق. كند مياز اعمال را كنترل  اي هاز حركات خاص،  طبق اي هدست

برنامة ) جوه جوهريو(د كه هويت اصلي كرفرد تعريف  هاما منحصرب ،مشترك ييها با ويژگي
برنامة حركتي كند  مياين نظريه همچنين پيشنهاد . دهند ميرا تشكيل  يافته حركتي تعميم

ه اجراي ديگر ثابت است، شامل بي جوهري كه از يك اجرا ها عالوه بر ويژگي يافته تعميم
ميت اش. شوند ميناميده ) وجوه ظاهري(و پارامتر  ندي ديگري است كه قابل تغييرها ويژگي

و پارامتر كه  يافته برنامة حركتي تعميمساختارهاي نظري يادگيري  اظهار نمود) 1988، 1987(
 يا نهاجداگ اي هدهند، توسط حاالت حافظ ميقرار  تأثيرشده را تحت  ريزي برنامهي ها فعاليت
ري كه يادگي اند هدر تحقيقات گذشته اظهار كرد گران پژوهشبر اين مبنا ). 1(شوند  ميكنترل 

 ةنظري ها ن يافتهاي  ةو بر پاي هستنديند جدا از هم آو پارامتر دو فر يافته برنامة حركتي تعميم
ي ها طبق اين نظريه، ساختار. اند از پارامتر را مطرح نموده يافته برنامة حركتي تعميمگسستگي 

شناختي  روان از نظري پارامتريزه كردن هافرآيندو  يافته برنامة حركتي تعميمي هافرآيندنظري 
، شيا و 2000، 2مانند ويتاكري و شيا(بر اساس نتايج تحقيقات انجام شده ). 2،3(مجزا هستند 

تجربي يادگيري اين طور  بهيي كه ها بسياري از دستكاري) 2005 4ب، شيا و ولف،2003، 3پارك
ش يادگيري هر افزاي سبب ،كه تمرين اند هن نتيجه رسيداي  هبه ندرت ب اند كردهبررسي  هافرآيند

منجر به  ها آنافزايش يادگيري يكي از  ،و پارامتر شده و اغلب يافته برنامة حركتي تعميمدو 
در اين خصوص ) 2001(همچنين شيا و همكاران ). 4،5،6(كاهش يادگيري ديگري شده است 

ند مان( كه در تحقيقات آينده براي اثبات اين نظريه نياز به تعيين عواملي اند هاظهار كرد
برنامة حركتي است كه بتوانند يادگيري ) بازخورد ةنوع تمرين و شرايط ارائ ريزي برنامه
است  ياملوعيكي از بازخورد اين اساس،  بر ).2(و پارامتر را به حد بهينه برسانند  يافته تعميم

 گذار باشد و شواهدي درتأثيري حركتي ها تواند بر كيفيت اجرا و روند يادگيري مهارت ميكه 
ي پارامتريزه هافرآيندو  يافته برنامة حركتي تعميمي هافرآيندارتباط با گسستگي فرضي بين 

 بازخورد كه كاهش فراوانيِ اند هتحقيقات متعددي نشان داداين زمينه در . كردن ارائه كند

                                                                                                                    
1. Schmidt 
2. Whitacre & Shea 
3. Park 
4. Wulf 
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ن امر اي هك ي حركتي استها داراي اثرات سودمندي بر يادگيري مهارت 1آگاهي از نتيجه
و پارامتر شود  يافته برنامة حركتي تعميم ةتوسع ،موجب ثبات پاسخ و در نتيجهتواند  مي

)1،3،7 .(  
و بازخورد  ةئسازي ارا بهينه ةكه درباررويكرد تجربي متفاوتي  ،ي اخيرها در سال اين اساس بر

 است 2خودكنترلي، بازخورد مورد استفاده قرار گرفته هكاهش فراواني بازخورد آگاهي از نتيج
و ولف  3بر اساس نظر چيوياكوسكي ).8(شود  ميعيين فراگير تتوسط ارائة بازخورد  زمانِ ،در آن

خودكنترلي فراگير در كنترل زمان دريافت بازخورد مرتبط با  به روشارائة بازخورد در  ،)2005(
ه كه گرونامِ بهگروه ديگري از اين مطالعات در ). 7(درگير است فعال طور  بهعملكرد خود، 

يي كه گروه خودكنترلي بازخورد ها درست همانند كوششكه  شود مياستفاده  4شدهجفت
اما هيچ كنترلي بر زمان دريافت آن ندارند  ،شود مي ارائهبازخورد اين گروه  به اند هدريافت كرد

كه دادن فرصت به فراگير در تعيين زمان  اند هتحقيقات انجام شده در اين زمينه نشان داد). 9(
 بر اين اساس،. ي حركتي سودمند باشدها يادگيري مهارت ايتواند بر ميخواست بازخورد در

در ) 2007(و ولف  )الف و ب 2008( همكارانچيوياكوسكي و  ،)1995( 5جانل و همكاران
 ل مختلفر مراحدشده  جفتمقايسه با گروه گروه خودكنترلي در  كه خود دريافتند مطالعات
كه  ميهنگاخاطرنشان كرد نيز ) 1996( 6زيمرمن. )8،9،10،11( تندبهتر داش يعملكرد آزمون

تر  و مستقلتر  فعال احتماالًداده شود تا خودشان درخواست بازخورد نمايند  اجازهفراگيران به 
تر از پردازش اطالعات دست پيدا  عميق يبه سطح ،با كاهش وابستگي به بازخورد شوند و مي
و  يافته برنامة حركتي تعميمبر  خودكنترليبازخورد  أثيرت ةدربارتحقيقات اندكي ). 12(كنند  مي

 و ولف سكيفبر اين اساس، چيوياكو .اند اشتهمتفاوت د ينتايجپارامتر صورت گرفته است كه 
 گذارد مي تأثير بر يادگيري پارامتر خودكنترلي بازخورد كهدريافتند در تحقيق خود ) 2002(
و ) 1388(اصالنخاني و همكاران  ،)2005(ولف  و چيوياكوفسكي ،در مقابل .)13(

به لحاظ يادگيري  خودكنترليكه گروه بازخورد  نشان دادند) 1388(الحسيني و همكاران  نزاكت
تمرين، آزمون يادداري و  ةدر مقايسه با يادگيري پارامتر در مرحل يافته برنامة حركتي تعميم

   ).7،14،15(تر عمل كردند  انتقال موفق

                                                                                                                    
1. Knowledge of Result (KR) 
2. Self – Control Feedback 
3. Chiviacowsky  
4. Yoked Group 
5. Janelle  
6. Zimmerman 
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دريافتند فاكتور ديگري كه بايد ) الف و ب 2008( همكارانچيوياكوفسكي و  ،ديگراز سوي 
صحت  به آن توجه شود ،بازخورد خودكنترلي خصوصاً ،گذاري بازخورد افزودهتأثيرهنگام 

 2007(چيوياكوفسكي و ولف ). 8،9(شود  ميفراهم  ها آنحركاتي است كه بازخورد براي 
پس از تحليل  ها آن. اند هيافت دستجالب  به نتايجيدر مطالعات خود ) 2005، 2002،

 فراگيرانيي كه پس از تحقيق با ها شده بود و همچنين مصاحبه ارائهيي كه بازخورد ها كوشش
ي موفق ها دهند پس از كوشش ميفراگيران گروه خودكنترلي ترجيح كه دريافتند ، انجام دادند

- به(مقابل ديدگاه هدايت  ةاين موضوع در نقط ها آناساس نظر  بر. درخواست بازخورد نمايند
 ،بر طبق اين ديدگاه. قرار دارد) 1991، و اشميت، 1984عنوان مثال، سالموني و همكاران، 

طوري كه  ثرتر است بهؤي ضعيف يا خطاهاي بزرگ مها پس از كوشش اي هويژطور  بهبازخورد 
ي خوب يا ها س از كوششكند و پ مياصالح حركت هدايت شود فراگير را براي  ميفرض 

بازخورد  ةبازخورد اهميت كمتري دارد اما در مطالعات انجام شده در زمين ،خطاهاي كوچك
ي خوب به فراگيري و يادگيري بهتر مهارت منجر شده ها بازخورد پس از كوشش ،خودكنترلي

ران شرايط و نيازهاي فراگي بااست بازخورد خودكنترلي ممكن  ،حققاناساس نظر م بر. است
ند بكبه اصالح و يادگيري مهارت كمك بيشتري و باشد سازگاري و مطابقت بيشتري داشته 

)7،11،13.(  
ي هافرآيندشواهدي در ارتباط با گسستگي فرضي بين  تواند مي كه ، عامل ديگريهمچنين

 تمرين. شرايط تمرين است ،ي پارامتريزه كردن ارائه كندهافرآيندو  يافته برنامة حركتي تعميم
از انواع شرايط تمريني است  1 )اي هزنجير  و تصادفي تمرين قالبي،( اي هدر شرايط تداخل زمين

. )16( توجه زيادي را در تحقيقات رفتار حركتي به خود جلب نموده استي اخير ها در دههكه 
يادگيري  ةدر زمين) 1972، 1966( 2يي است كه بتيگها اين واژه برگرفته از پژوهش أمنش
مرحلة اكتساب در  خود متوجه شد عواملي كه ةبتيگ در تحقيقات اولي. انجام داده است  ميكال

اما  ،كنند مي مختلمرحلة اكتساب اجرا را در د، نشو ميبراي فراگير  باعث مشكل شدن تكليف
اين محقق نشان داد كه تالش  .د شدناري و انتقال خواهديادر مراحل عملكرد دموجب بهبود 

قالبي به روش تصادفي  ةبه جاي ارائ ها خاطر سپردن كلمات التين وقتي واژهه ب براي يادگيري و
 موجباما  ،ضعيف بوددر مرحلة اكتساب  ها عملكرد آزمودني گرچهشد،  مينمايش داده 

تمرين قالبي  ،بر اساس نظر او )17( شدو انتقال يادداري  احلدر مر ها آنپيشرفت عملكرد 
تري  فراگيري بسيار آهسته ،اما تمرين تصادفي شود،  ميتر مهارت  عمنجر به فراگيري بسيار سري

                                                                                                                    
1. Blocked, Random and Serial practice 
2. Battig 
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 طوري بهشود  ميي يادداري و انتقال نتايج متضادي نشان داده ها اما در آزمون .دنبال داردرا به
ين تناقض ا. كندميكه تمرين تصادفي يادداري و انتقال را در مقايسه با تمرين قالبي تسهيل 

 ندناميد اي هاثر تداخل زمين) 1980(تيگ و شيا و ب) 1972(ا بتيگ فراگيري و يادداري ر
 2اي هتوان توسط وابستگي زمين مين اثر را اي هنيز معتقد است ك) 2007( 1مگيل). 18،14(

نوعي وابستگي به ) تمرين قالبي(ناچيز  اي هبر اين اساس تمرين با تداخل زمين. توضيح داد
دهي فراگير در وضعيت  شود قابليت پاسخ مين وابستگي باعث اي. آورد ميتمرين به وجود  ةزمين

بهبود ) تمرين تصادفي(زياد  اي هتداخل زمين ةازاند  هتغيير تكليف يا تغيير شرايط تمريني، ب
ي ها برنامهدر استفاده از  اي همعتقدند اثرات تداخل زمين نيز )1983(لي و مگيل  ).18(نيابد 

تواند منجر به  ميتغيير پارامتر ن ؛عبارت ديگر به. ار خواهد شدمتفاوت آشك ةيافت تعميمحركتي 
برنامة دستكاري پارامتري در سطح يك  ،طبق اين نظر. زيادي شود اي هبروز آثار تداخل زمين

بر اين ). 19(تواند اجرا در مراحل مختلف تمرين را تسهيل نمايد  مين يافته حركتي تعميم
، صابري )1388(، اصالنخاني و همكاران )2000(مكاران ، الي و ه)2004(ولف و شيا  ،اساس

در تحقيقات خود دريافتند تمرين ) 1993(و ولف و همكاران ) 1382(كاخكي و همكاران 
نسبت به  يافته برنامة حركتي تعميمبر يادگيري  ،تصادفي با استفاده از كاهش تواتر بازخورد

  ). 15،20،21،22،23(گذارد  مي تأثيرپارامتر 
با استفاده از اي  زنجيرهتمرينات ثابت و نشان داد كه  )1999(الي و شيا تحقيق  ،قابلدر م

). 24(است  ترمؤثر يافته برنامة حركتي تعميمكاهش تواتر بازخورد بر يادگيري پارامتر نسبت به 
افزايش  سببتمرين قالبي نسبت به تمرين تصادفي اظهار كردند  نيز )2001(رايت و شيا 

در ) 1379(اما بهرام  ،)25( شود مينسبت به پارامتر  يافته نامة حركتي تعميمبريادگيري 
 يافته برنامة حركتي تعميمكاهش تواتر بازخورد باعث كاهش يادگيري كه تحقيق خود دريافت 

پژوهش هدف از انجام  ،ي موجودها با توجه به مطالب مذكور و اختالف نظر. )3(شد  و پارامتر
ارائة بازخورد و نوع  )و تصادفياي  زنجيرهقالبي، ( يي متفاوت تمرينها وشر تأثير تعيينحاضر 

 ي ثابت وها و پارامتر يافته تعميمحركتي  يها برنامه يادگيري بر )شده خودكنترلي و جفت(
كه ) الف و ب 2008(ي چيوياكوفسكي و همكاران ها يافتهتوجه به با ، همچنين. بودمتغير 

پس از كه كنند  مياستفاده  استراتژياين از  ي خودكنترليها هي گروها آزمودنيدريافتند 
تعيين نوع  ، هدف ديگر اين پژوهش)8،9( كنندارائة بازخورد ي خوب درخواست ها ششكو

  . كنند ميبازخورد  ةدرخواست ارائاست كه در آن فراگيران ) ضعيفوب يا خ(يي ها كوشش

                                                                                                                    
1. Magill 
2. Contextual Dependency 



 1390 بهار و تابستان، 8شماره  شناسي ورزشي رفتار حركتي و روان  18

پژوهششناسي روش  
  آماري  ةنمونجامعه و 
تحقيق جامعة آماري . آزمون است پس – آزمون پيشتجربي با طرح  ضر از نوع نيمهتحقيق حا

 ةنمون. بهشتي بود دانشگاه شهيد بدني مقطع كارشناسي دانشجويان پسر غيرتربيت ةكليشامل 
. بودسال  21 ±1.5ميانگين سني  با دست راستدانشجوي  180آماري تحقيق نيز شامل 

و  نداشتند مورد استفاده در پژوهش تكليف ةبارقبلي در ةجربگونه ت هيچ ي تحقيقها آزمودني
هر (آزمايش جداگانه  2نفري در  15گروه  12تصادفي به  روشبه سپس و داوطلبانه انتخاب 

تقسيم  )بودشده  جفتو تصادفي خودكنترلي و اي  زنجيرهگروه تمرين قالبي،  6آزمايش  شامل 
  .شدند

  ابزار پژوهش
ساخت شركت  A 30014سنج چرخان مدل ر اين تحقيق دستگاه پيرويابزار مورد استفاده د

ه ،در اين دستگا. شداستفاده از آن بود كه براي سنجش هماهنگي چشم و دست الفايت آمريكا 
توان  ميرا ) مختلف يها الگو( يافته برنامة حركتي تعميمو هم ) ي مختلفها سرعت(هم پارامتر 

گيرد و با عالمت شروع  ميآزمودني پشت دستگاه قرار يف، اجراي تكل منظور به .كردارزيابي 
بايد توسط  فردو  كند ميي مورد نظر شروع به چرخيدن ها توسط رايانه، نور قابل تعقيب در دور

زمان باقي ماندن بر همچنين، مدت  .كندكه به دستگاه وصل است نور مذكور را تعقيب   مياهر
تجزيه و تحليل انتقال  براي بيني شده پيشي ها فزارا توسط رايانه ثبت و به نرم 1روي هدف

   .يابد مي
  ي پژوهشروش اجرا

ت ي سرعها ثابت و پارامترطور  بهمربع برنامة حركتي شامل  در آزمايش اول تكليف مورد نظر
ا استفاده از دو نوع و تصادفي باي  زنجيرهي قالبي، ها آرايش دور در دقيقه با 40و  30، 20

 20ثابت پارامتر شامل در آزمايش دوم تكليف مورد نظر  .بودشده  جفتو  رليخودكنتبازخورد 
ي قالبي، ها آرايشدايره، مربع و مثلث بود كه با  متغير حركتيي ها دور در دقيقه و برنامه

منظور  به .ارائه شدشده  جفتو  خودكنترليا استفاده از دو نوع بازخورد و تصادفي باي  زنجيره
و در هر تالش با نگه داشتن قلم ردياب  نشستند ميپشت دستگاه  ها ودنيآزم ،اجراي تكليف

شروع به تعقيب و  شروع حركت نوربا  ،گاهدست  راستسمت  ةدر باالي نور و گوش الكترونيكي
عنوان  بهيك دقيقه  دردر هر تالش مدت زمان باقي ماندن روي هدف . كردند ميردگيري نور 

                                                                                                                    
1. Time On Target  (TOT) 
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  .شد ميدستگاه ثبت توسط  ها عملكرد آزمودني ةنمر
در آزمايش اول  كه طوري بهكوششي بود  9شامل اجراي يك بلوك  آزمون پيش ةمرحل

برنامة با دور در دقيقه  40و  30، 20ي ها كوشش تمريني در هر يك از سرعت 3 ها آزمودني
ي ها كوشش تمريني در هر يك از برنامه 3 ها و در آزمايش دوم نيز آزمودنيثابت مربع حركتي 

اجرا  )15( تصادفي روشبه  را دور در دقيقه 20با سرعت ثابت  ركتي دايره، مربع و مثلثح
 9بلوك  2روز پياپي تمرين و در هر جلسه  8جلسه در  8 ها آزمودني ،مرحلة اكتسابدر  .كردند

كوشش در  3و  30كوشش در سرعت  3، 20كوشش در سرعت  3كه در آزمايش اول كوششي 
كوشش با  3دايره، برنامة حركتي كوشش با  3ه و در آزمايش دوم دور در دقيق 40سرعت 

مثلث را با توجه به پروتكل تمريني خود اجرا برنامة حركتي كوشش با  3مربع و برنامة حركتي 
 40دقيقه و  9تكميل هر بلوك  برايثانيه و مدت زمان الزم  5بين هر تالش  ةفاصل. كردند

در هر دو  خودكنترليبازخورد  ي تمرينيها هر يك از گروهه بهمچنين در اين مرحله . ثانيه بود
هر يك از افراد گروه بازخورد . شد مي ارائهبر اساس درخواست آزمودني بازخورد  ،آزمايش
يي ها بود و با توجه به كوشششده  جفتبا يكي از افراد گروه بازخورد خودكنترلي شده  جفت

او در آن  ةشد جفتگروه  كرد، به فرد ميد كه هر فرد گروه خودكنترلي درخواست بازخور
 20 ةدامنمقدماتي انجام شده،  ةبر اساس مطالع ،در اين مرحله .شد مي ارائهكوشش بازخورد 

 استفاده ضعيفي خوب و ها كوشش تعيين عنوان معياري براي بهثانيه باقي ماندن بر روي هدف 
  .شد

افزار آن  ن باقي ماندن روي هدف توسط نرمسنج چرخان زمانكه در دستگاه پيروياي  هبا توجه ب
به كامپيوتر منتقل و با استفاده از مانيتور قابل مشاهده است، در صورت درخواست آزمودني 

او  بهبا استفاده از مانيتور ) زمان باقي ماندن روي هدف( مورد نظربازخورد، اطالعات  ةبراي ارائ
 ها آزمودني ميبراي تما) ها سوم از كوشش يك( ارائة بازخوردتعداد همچنين . شد مينشان داده 
 راكوششي  9بلوك در آزمون يادداري شركت و يك  ها آزمودني ،ساعت 72پس از . يكسان بود

پس از آزمون يادداري، آزمون انتقال در هر . اجرا كردند آزمون پيش ةي مرحلها همانند كوشش
دور در دقيقه  50يش اول سرعت كه در آزما طوري بهصورت جداگانه اجرا شد  آزمايش به

عنوان تكليف انتقالي در به) جديدبرنامة حركتي (و در آزمايش دوم شكل لوزي ) پارامتر جديد(
كوششي  9تكليف انتقالي را در قالب يك بلوك  ،آزمايش در هر ها گرفته شدند كه آزمودنينظر 

   .اجرا كردند) 3×3(
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  ها ي تجزيه وتحليل دادهها روش
ي پـژوهش از آمـار توصـيفي ماننـد ميـانگين و انحـراف معيـار و        هـا  ه و تحليـل داده يتجزبراي 

تحليل واريانس ، آزمون پيش ةدر مرحل راهه يكواريانس  تحليلهمچنين از آمار استنباطي نظير 
نـوع  ( × 3)نـوع تمـرين  ( ×16)ي تمرينـي هـا  بلـوك ( تكـراري ي هـا  گيـري  اندازهعاملي مركب با 

نـوع  (مركـب  واريـانس عـاملي    تحليـل و مرحلة اكتساب در تمريني  يها روي بلوك 2)بازخورد
منظـور   بـه همچنـين،   .اسـتفاده شـد  يادداري و انتقال  يها در آزمون 2)نوع بازخورد( ×3)تمرين

 ي تمريني در هر دو آزمايش از آزمون تعقيبي بونفرونيها در ميان گروه ها شناسايي محل تفاوت
 SPSSافـزار   از نـرم نيـز   هـا  و رسم نمـودار  ها ه و تحليل دادهبراي محاسبات و تجزي .استفاده شد

  . استفاده شد 2007 ةنسخ  Excelو  15 ةنسخ

ي پژوهشها يافته  
تفاوت  نبودبراي اطمينان از  راهه يكنتايج آزمون تحليل واريانس : آزمون پيش ةمرحل
تفاوت ميانگين كه اد نشان د تحقيقدر نتايج  ها آناثرگذاري و  ها در عملكرد گروه دار معني

 در آزمايش دوم و) =P 0.813و  =0.516F( در آزمايش اولدر اين مرحله  ها نمرات آزمودني
)0.568F=  0.724و P= (باشد مين دار معني.  

  آزمايش اولي ها يافته
  اكتساب ةمرحل نتايج

 نشان داد هدر اين مرحل ي تكراريها گيري اندازهبا  تحليل واريانس عاملي مركبآزمون  نتايج 
ي ها كوشش متقابلاثر  ،) =13.961Fو 4871.23= (84.93 تمريني با يها بلوكاثر اصلي كه 

ي تمريني و ها بلوكاثر متقابل  ،)=13.961Fو  4871.23= (8.97 با تمريني در نوع بازخورد
ي تمريني و ها بلوكو اثر متقابل مجموعه  ) =12.3516Fو  751.082= ( 34.93نوع تمرين با 

 دار معني >P 0.05در سطح  )=11.982Fو   4713.075= ( 5.191وع بازخورد و نوع تمرين با ن
مشاهده  ،بدون توجه به نوع تمرين ،شده جفتو  خودكنترليي بازخورد ها گروه ةبا مقايس. است

نوع  اما. نيست دار معنيدو نوع بازخورد  بينتفاوت  F )1و380(= 1.721و   =0.253P شد كه با
 دار معنيباعث تفاوت  F )2و380=( 423.671و  >0.05Pبا ) و تصادفياي  زنجيرهقالبي، (تمرين 

  >0.05Pز با همچنين اثر تعاملي نوع بازخورد در نوع تمرين ني. شده است ها بين گروه
نتايج آزمون تعقيبي بونفروني . داشت دار معني يتفاوت ها در بين گروه F )2و380=(11.533و

ي ها نسبت به گروهشده  جفتخودكنترلي و  ي تمرين قالبيها كرد گروهكه عمل نشان داد
بهتر از گروه  خودكنترليقالبي بهتر بود و گروه شده  جفتخودكنترلي و اي  زنجيرهتصادفي و 
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 خودكنترليو تصادفي اي  زنجيرهي ها گروهعملكرد اما  ،)>0.05P( عمل كردندشده  جفتقالبي 
نتايج آزمون تعقيبي همچنين  .)<0.05P( ا يكديگر نداشتندب دار معني يتفاوتشده  جفتو 
و  خودكنترليقالبي  يها تمريني نشان داد كه ميانگين عملكرد گروه يها بلوكنفروني براي بو

روند  ميانگين .)>0.05P( است ها بهتر از ساير گروه 16تا  10ي تمريني ها در بلوكشده  جفت
ي ها طي بلوكشده  جفتو  خودكنترليبازخورد ) تصادفي واي  زنجيرهقالبي، (ي ها عملكرد گروه

  . نشان داده شده است 1تمريني و مراحل مختلف آزمون در نمودار 
  

  
  در مراحل مختلف آزمون در آزمايش اول ها ميانگين عملكردگروه. 1نمودار

  
  نتايج آزمون يادداري

، اثـر تعـاملي   =0.015Fتمرين با اثر اصلي آرايش  ركب نشان داد كهنتايج تحليل واريانس عاملي م
كه اثر اصلي نـوع   نبود در حالي دار معني   <0.05Pدر سطح   =0.012Fبازخورد و آرايش تمرين با 

ي هـا  بررسـي ميـانگين عملكـرد گـروه    . بـود  دار معني   >0.05Pدر سطح   =126.03Fبازخورد با 
 =17.01 خودكنترليبازخورد  در اين آزمايش نشان داد كه گروهشده  جفتو  خودكنترليبازخورد 

x 14.29شده  جفتعملكرد بهتري نسبت به گروه بازخورد=  xداشت .   
  انتقالنتايج آزمون 

و اثر تعاملي   =0.589Fاثر اصلي آرايش تمرين با نشان داد  مركب نتايج تحليل واريانس عاملي
كه اثـر اصـلي   نبود در حالي دار معني   <0.05Pدر سطح   =0.097Fبا  بازخورد و آرايش تمرين
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ي هـا  بررسي ميانگين عملكرد گروه. بود دار معني  >0.05Pدر سطح   =583.76Fنوع بازخورد با 
عملكـرد   x =10.39خودكنترلينشان داد كه گروه بازخورد شده  جفتو  خودكنترليبازخورد 

  .داشتx  =7.23شده  جفتت به گروه بازخورد بهتري نسب
نشـان   و ضـعيف ي خوب ها همچنين اطالعات توصيفي مقدار بازخورد ارائه شده پس از كوشش

درصـد و   75خـودكنترلي در  اي  زنجيـره درصد، گـروه   83داد كه گروه تصادفي خودكنترلي در 
ي خـوب  هـا  پس از كوششمرحلة اكتساب ي ها شدرصد از كوش 60در  خودكنترليگروه قالبي 

  ).2نمودار(اند  نمودهدرخواست بازخورد 
  

  
  ي خوب و ضعيف در آزمايش اول ها پس از كوششارائة بازخورد درصد درخواست . 2نمودار

  
  آزمايش دوم يها يافته

  اكتساب ةنتايج مرحل
ي ها ان داد كه اثر اصلي بلوكنش تكراريي ها گيري اندازهملي مركب با انتايج تحليل واريانس ع 

ي تمرينـي و نـوع   هـا  و اثر متقابـل بلـوك   )=14.73Fو495.84= ( 12.71و >P 0.05تمريني با 
اما اثر اصلي نـوع تمـرين،   . بود دار معني) =14.73Fو   495.84= (112.70و >P 0.05با تمرين 

همچنـين اثـر متقابـل     ي تمرينـي و نـوع بـازخورد و   ها اثر اصلي نوع بازخورد و اثر متقابل بلوك
 هـا  ي گـروه هـا  بـا بررسـي ميـانگين   . نبود دار معنيي تمريني، نوع بازخورد و نوع تمرين ها بلوك

افـزايش   آزمون پيشدر پايان جلسات تمرين نسبت به  ها مشاهده شد كه ميانگين عملكرد گروه
هتـر از سـاير   بشـده   جفتو  خودكنترليي تمرين قالبي ها كه عملكرد گروه طوري بهيافته است 

نتـايج  . يگر نداشـت ي با يكددار معنيو تصادفي تفاوت اي  زنجيرهي ها بود و عملكرد گرو ها گروه
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ي قـالبي  ها ي تمريني نشان داد كه ميانگين عملكرد گروهها آزمون تعقيبي بونفروني براي بلوك
 .)>0.05P( بـود  هـا  بهتـر از سـاير گـروه    16تا  9ي تمريني ها در بلوكشده  جفتو  خودكنترلي

نيز در آزمايش دوم شده  جفتو  خودكنترليي تمريني بازخورد ها بررسي ميانگين عملكرد گروه
عملكرد بهتري نسبت بـه گـروه بـازخورد     x =22.54 خودكنترلينشان داد كه گروه بازخورد 

زمايش دوم در مراحـل مختلـف آزمـون در    ي آها ميانگين گروه .اشتد x =18.29شده  جفت
  .نشان داده شده است 3نمودار 

  

  
  در مراحل مختلف آزمون در آزمايش دوم ها ميانگين عملكردگروه. 3نمودار

  
  نتايج آزمون يادداري

آرايش تمـرين  اثر اصلي و   =151.94Fنشان داد كه اثر اصلي بازخورد با  يادداري ةمرحل نتايج 
كه اثر تعاملي بازخورد و آرايش تمرين با  بود در حالي دار معني  >0.05Pح در سط   =42.79Fبا 

1.89F=   0.05در سطحP>   نتايج آزمون تعقيبي بونفروني نشـان داد كـه بـين    . نبود دار معني
 دار معنـي  يتفـاوت اي  زنجيـره ميانگين گروه تمرين تصادفي با گروه تمرين قالبي و گروه تمرين 

ي ديگر عملكرد بهتـري  ها مرحله نسبت به گروهاين ي گروه تصادفي در ها يوجود دارد و آزمودن
و  خـودكنترلي ي تمريني بازخورد ها همچنين بررسي ميانگين عملكرد گروه. )>0.05P( داشتند
عملكرد بهتري نسبت بـه گـروه   x =19.03 خودكنترلينشان داد كه گروه بازخورد شده  جفت

  .داشتx  =16.86شده  تجفبازخورد 
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  نتايج آزمون انتقال 
و آرايـش تمـرين بـا      =188.84Fآزمون انتقال نشان داد كـه اثـر اصـلي بـازخورد بـا      در نتايج 

0.104F=   0.05در سطحP<  كه اثر تعاملي بازخورد و آرايش تمـرين  بـا    بود در حالي دار معني
0.896F=   0.05در سطحP>  مشابه آزمـون يـادداري بـه دسـت آمـد      ينبود و نتايج دار يمعن .

ي تمريني نشان ها در ميان گروه ها منظور شناسايي محل تفاوت نتايج آزمون تعقيبي بونفروني به
 يتفـاوت اي  زنجيرهداد كه بين ميانگين گروه تمرين تصادفي با گروه تمرين قالبي و گروه تمرين 

ي ديگـر  هـا  نسبت بـه گـروه   انتقال ةي گروه تصادفي در مرحلاه وجود دارد و آزمودني دار معني
ي تمرينـي بـازخورد   هـا  بررسـي ميـانگين عملكـرد گـروه    . )>0.05P( عملكرد بهتـري داشـتند  

عملكـرد  x =11.96 خـودكنترلي نشـان داد كـه گـروه بـازخورد     نيز شده  جفتو  خودكنترلي
  .داشتx  =9.85شده  جفتبهتري نسبت به گروه بازخورد 

ي خـوب و ضـعيف در   هـا  مقدار بازخورد ارائه شده پـس از كوشـش   همچنين اطالعات توصيفيِ
اي  زنجيــرهدرصــد، گــروه  87نشــان داد كــه گــروه تصــادفي خــودكنترلي در مرحلــة اكتســاب 

مرحلـة  ي هـا  درصـد از كوشـش   73در  خـودكنترلي درصـد و گـروه قـالبي     81خودكنترلي در 
  ).4نمودار(اند  نمودهي خوب درخواست بازخورد ها پس از كوششاكتساب 

  

  
  ي خوب و ضعيف در آزمايش دومها پس از كوششارائة بازخورد درصد درخواست . 4نمودار

گيري بحث و نتيجه  
ـ   مـؤثر تعيين شـرايط تمرينـي    ،تحقيقات يادگيري حركتيدر يكي از موضوعات اساسي   ةو ارائ

بـر   .شـود  ميتسهيل يادگيري و بهبود عملكرد به فراگير ارائه براي  ت بازخوردي است كهاطالعا
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و ) و تصـادفي اي  زنجيـره قـالبي،  ( آرايش تمرين تأثيرهدف از تحقيق حاضر بررسي  ،اين اساس
و  يافته برنامة حركتي تعميم يادگيري عملكرد و بر )و جفت شده خودكنترلي(ارائة بازخورد  نوع

  .استشده آزمايش جداگانه بحث و بررسي دو  در كه بود پارامتر
  آزمايش اول 

شده  جفتو  خودكنترليي قالبي ها گروهعملكرد بهتر مرحلة اكتساب در آمده  دست ي بهها يافته
. )P<0.05( نشـان داد شـده   جفـت و  خـودكنترلي و تصـادفي  اي  زنجيـره ي هـا  گروه نسبت به را

بـا يكـديگر    دار معني يتفاوتتمريني ي ها تقال عملكرد گروهي يادداري و انها همچنين در آزمون
، )2004( 1مـازلوات و همكـاران   يهـا  با يافتهمرحلة اكتساب آمده در  دست هلذا نتايج ب .نداشتند

نيـز در   هـا  آن. )28،27،26( اسـت  سـو  هـم ) 1995(اسميت و ديـويس  و ) 2001( 2ميرا و تاني
و تصـادفي گـزارش   اي  زنجيـره ي هـا  ي با گـروه بوه قالرا بين گر دار معني يتفاوتتحقيقات خود 

كـه در   )2007( 3زتو و همكارانو ) 2006( جونزي ها همچنين نتايج اين تحقيق با يافته .دندكر
مشـاهده  مرحلـة اكتسـاب   ي قالبي و تصادفي در ها اجراي گروه ةخود تفاوتي بين نحو تحقيقات
اساس نـوع تكـاليف مـورد     از تحقيقات خود را برآمده  دست نتايج به ها آن .تنيس سو هم، نكردند

را  اي هشايد ايجاد نشدن اثـر تـداخل زمينـ    كردند كهاظهار  اين محققان. كردنداستفاده تفسير 
آزمايشگاهي  تكاليفنسبت به ) ي واليبالها مهارت( تحقيقات اينتكاليف بودن  به ميدانيبتوان 

  .)29،30( نسبت داد
 4تـون و همكـاران  پي كرامهـا  با يافته نيز پارامتر حل يادداري و انتقالآمده در مرا دست هنتايج ب 
معتقـد بودنـد كـه تـداخل      هـا  آن. )32،31( دارد خـواني  هم) 1992( همكارانلي و و ) 1990(

 ،باال اي هسطوح تداخل زميناظهار كردند كه ي ندارد و تأثيربر يادداري و انتقال پارامتر  اي هزمين
شـوند،   ميي حركتي متفاوت اداره ها ي حركتي كه توسط برنامهها مهارت براي افزايش يادگيري

و كاخكي و همكاران  )2003( 6ورا و گراندا ، )2000(و مگيل  5سكيا يها اما با يافته. است مؤثر
عنوان كردند يكي از عوامـل اصـلي در    گران پژوهشاين  .)34،33،22( ندارد خواني هم) 1382(

در مرحلـة اكتسـاب   در  هـا  در ايـن تحقيـق آزمـودني   . استقدار تمرين م ،اي هبروز تداخل زمين
شايد يكي از داليلـي  . كوششي اجرا كردند 9بلوك  16كوشش تمريني را در قالب  144مجموع 

                                                                                                                    
1.  Maslovat et al. 
2. Meira & Tani 
3. Zetou   
4. Crompton et al. 
5. Sekiya 
6. Vera & Granda 
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ـ   ،مشاهده نشدپارامتر در مرحل يادداري و انتقال  اي هكه اثر تداخل زمين ن عامـل  ايـ  همربـوط ب
توجـه  به ايـن عامـل   ي خود ها تحقيقات آينده در پژوهش درمحققان  شود  ميپيشنهاد  وباشد 
  . كنند
 و همكاران الحسيني نزاكت ،)2005(سكي و ولف في چيوياكوها با يافته آزمايش اول يها يافته

سو  هم )7،14،15( خودكنترليارتباط با بازخورد در ) 1388( اصالنخاني و همكارانو ) 1388(
نتايج  لذا. شود ميورد باعث كاهش يادگيري پارامتر كه نشان دادند كاهش تواتر بازخاست 

سودمندي بازخورد كه ي آزمايش اول ها افتهي. كند ميواره حمايت  طرح ةنظري آزمايش حاضر از
ي ها با يافتهنشان داد، شده  جفترا نسبت به بازخورد در مراحل مختلف آزمون  خودكنترلي

 ها آن .است سو هم) 2002(و ولف  فسكي چيوياكوو ) 2005(رتمن ها  ،)2007(ولف پژوهشي 
بر زمان دريافت بازخورد كنترل داشته باشند، اجراي مرحلة اكتساب نشان دادند اگر فراگير در 

نترل ك ن دليل كه داشتناي  هب. بهتري را در مراحل اكتساب، يادداري و انتقال نشان خواهند داد
و فراگير تالش  كندميدروني قوي عمل  ةدعنوان عامل برانگيزانن ي تمريني بهها در طي كوشش

  . )11،13،35( كردبيشتري خواهد 
  آزمايش دوم 

را شده  جفتو  خودكنترليي قالبي ها گروه عملكرد بهتر ،مرحلة اكتسابي پژوهش در ها يافته
و  خودكنترليو تصادفي اي  زنجيرهي ها گروهو  )P<0.05( ديگر نشان دادي ها نسبت به گروه

در مرحلة اكتساب آمده در  دست هبا يكديگر نداشتند لذا نتايج ب دار معني يوتتفاشده  جفت
جفري و همكاران ، )2007( 1پورتر و همكاران ي پژوهشيها با يافته اي هارتباط با تداخل زمين

 )1382(و صابري كاخكي و همكاران ) 1990(ل ها مگيل و ،)2007( 3، ريد و همكاران)2007(2
و  4ي بسطها فرضيه در تضاد بامرحلة اكتساب ي ها يافته .)39،38،37،36،22( دارد خواني هم

پردازش  ،شود تا فراگير ميتمرين تصادفي موجب  ،بسط ةفرضي بر اساس. است 5تالش شناختي
 ،طبق اين ديدگاه. تري نسبت به تكليف فراگرفته شده داشته باشددار معني پردازش ادراكيِ

بهبود تجزيه و تحليل  سببطول تمرين تصادفي ي موجود در نيازهاي تكليف در ها تفاوت
بازنمايي هر  ،در نتيجه. شود مياعمال مورد نياز براي اجراي تكليف  اي هو مقابل اي همقايس

از سوي  .ماند ميس از تمرين تصادفي نسبت به تمرين قالبي بيشتر در ذهن پتكليف خاص 

                                                                                                                    
1. Porter et al. 
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اظهار كردند تالش  ها آن. نمودندتالش شناختي را مطرح  ةفرضي) 1994(لي و همكاران  ،ديگر
 ،ها آناساس نظر  بر. شود ميگيري اطالق  ميشناختي به ميزان كار ذهني مورد نياز در تصمي

گيرد و سپس  ميصورت شناختي صورت  ابتدا بهدر حركتي  يها ي ايجاد شده در برنامهها تعديل
پيشنهاد كردند تمرين  گران پژوهشاين . شوند ميپارچه  حركتي يك ةصورت ناهشيار با حافظ به

نتيجه  و در شود مييي مانند افزايش خطا ها افزايش تالش شناختي در مكانيزم سببتصادفي 
  ).18(يابد  مييادگيري افزايش 

نوع بازخورد و آرايش تمرين در  متقابلنشان داد كه اثر ي يادداري و انتقال ها در آزموننتايج 
 دار معني) شده خودكنترلي در مقابل جفت(اصلي بازخورد  اما اثر ،نبود دار معني <0.05Pسطح 

داشتند شده  جفتبهتر  نسبت به گروه بازخورد  يبود و گروه بازخورد خودكنترلي عملكرد
)0.05P< .( همچنين اثر اصلي آرايش تمرين) ،و  دار معني) و تصادفياي  زنجيرهتمرين قالبي

 لذا. )>0.05P( بهتر بوداي  زنجيرهي قالبي و ها ميانگين عملكرد گروه تصادفي نسبت به گروه
 1بوتين و بالنديني پژوهشي ها با يافتهيادداري آزمايش دوم  ةضر در مرحلنتايج پژوهش حا

 سو هم) 1990(ل ها و مگيل و) 2007(پورتر و همكاران ، )2008( 2ووك و شيا-دانگ، )2010(
روسل و ي پژوهشي ها با يافته نيز لانتقا ةدر مرحل نتايج تحقيق حاضر. )36،39،40،41( است
بر . دارد خواني هم )1384( عبدالشاهي و همكاران و )2007(، ريد و همكاران )2008( 3نيوول

انتقال برنامه نسبت به انتقال پارامتر اثرات تداخلي بيشتري را آشكار خواهد  ها آناساس نتايج 
كه نشان سو است  ناهم) 2010( 4يلپينتو و جنا ي پژوهشيها اما با يافته ،)42،38،16( كرد

برنامة حركتي افزايش يادگيري  سببتمرين قالبي  ،دادند در مراحل يادداري و انتقال
پينتو  تحقيقماهيت ميداني بودن  ،بر اين اساس .شود مينسبت به تمرين تصادفي  يافته تعميم

بودن  سو همي بر ناتوان علت مينسبت به آزمايشگاهي بودن تحقيق حاضر را  )2010(و جنايل 
ن اثر را اي  هعتقد است كمنيز ) 2007(مگيل ). 43(آن تحقيق دانست با  آمده دست هنتايج ب

كم  اي هتمرين با تداخل زمين ،بر اين اساس. توضيح داد اي هتوان توسط وابستگي زمين مي
شود  ميث اين وابستگي باع. آورد ميتمرين به وجود  ةنوعي وابستگي به زمين) تمرين قالبي(

تداخل  ةازاند  هفراگير در وضعيت تغيير تكليف يا تغيير شرايط تمريني، ب دهيِ قابليت پاسخ
   ).18(بهبود نيابد ) تمرين تصادفي(زياد  اي هزمين

                                                                                                                    
1. Boutin & Blandin 
2. Dong-Wook & Shea 
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و  الحسيني نزاكت، )2005(كي و ولف فسپژوهشي چيوياكو يها با يافتهآزمايش دوم  يها يافته
كه نشان دادند كاهش تواتر خواني دارد  هم) 1388( كاراناصالنخاني و همو  )1388( همكاران
شود  مي يافته برنامة حركتي تعميم يادگيري باعث افزايش به روش خودكنترلي بازخورد

كه نشان دادند كاهش مغاير است ) 2002(و ولف چيوياكوفسكي  يها با يافتهاما  ،)7،14،15(
شايد يكي از  نمودنداظهار  ها آن. مخرب دارد ياثراتبرنامة حركتي تواتر بازخورد براي يادگيري 

 8و 2-4-6ي ها و فشردن دكمه بندي زمانتكليف (نوع تكليف  يافته،داليل به دست آمدن اين 
نتايج  ها آن لذا. باشد) فقط براي زمان كلي حركت(ارائة بازخورد  نوع و) كليد كامپيوتر صفحه

و پارامتر  يافته برنامة حركتي تعميمي هافرآيندبراي گسستگي تجربي  دليليخود را پژوهش 
آميز گروه خودكنترلي در مراحل مختلف آزمون با  عملكرد موفقيت ،بر اين مبنا. )13( دانستند

اساس نظر او فراگيراني كه به خوبي برانگيخته  بر. استراستا  هم) 1996( 1سبوكائرت ةنظري
بنابراين به نظر  .دهند مينشان  تالش بيشتري از خودمهارت  يادگيريِ شوند در موقعيت

را تعيين ارائة بازخورد زمان دريافت  ،تا در شرايط تمرين هيمد اجازهرسد اگر به فراگيران  مي
 .افزايش خواهد يافت مراحل مختلف آزمون در ها آنكنند عملكرد 

ريني ي تمها افتد فراگير تالش مياظهار كرد زماني كه خودكنترلي اتفاق  نيز )2000(زيمرمن 
آن به ثبات  ةواسط شود و به ميكند كه به پااليش مهارت منجر  ميهدايت  اي هگون خود را به

داشتن نيز ) الف و ب 2008(و ولف  بر اساس نظر چيوياكوفسكي. )44( يابد مياجرا دست 
ي موفق ها كند تا كوشش ميفراهم  او فراگير در طي تمرين اين امكان را برايكنترل توسط 

ي ها و استراتژي كنددهد مقايسه  ميقرار  اوگر در اختيار  ا بازخورد بيروني كه آزمونخود را ب
اين قابليت . ثبات اجراي خود را افزايش دهد ها آن ةواسط هآميز را پيدا كند و ب اجرايي موفقيت

كه بازخورد ارائه  شود  مييي ها در خالل كوشش ها آنو اصالح  ها سبب رشد شناسايي خطا
كه اصالح خطا بنابراين شناسايي و ). 8،9(يابد  ميثبات پاسخ افزايش  ،و در نتيجه شود مين

تحت شرايط بازخورد مهارت افتد از ديگر مزاياي يادگيري  مياتفاق  خودكنترليتحت شرايط 
در ارتباط با سودمندي بازخورد حاضر با توجه به نتايج تحقيق  ).35(است  خودكنترلي
رسد  ميدر پيوستار كاهش تواتر بازخورد، به نظر شده  جفتخورد نسبت به باز خودكنترلي

چه موقع و به كه داده شود تا تصميم بگيرند اختيار  چنانچه طي جلسات تمرين به فراگيران
فعال در طور  بهچه منظور بازخورد دريافت كنند، اثر تمرين افزايش خواهد يافت زيرا فراگير 

اين امر منجر به پردازش عميق تر اطالعات مرتبط با تكليف و  شود مي يند يادگيري درگير آفر
از طريق كاهش تواتر بازخورد و ثبات  خودكنترليبر اين اساس، استفاده از بازخورد  .خواهد شد

                                                                                                                    
1. Boekaerts 
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برنامة حركتي ي تمريني منجر به رشد ها داشتن كنترل در طي انجام كوشش ةواسط هدر اجرا ب
  .)13( شود مي يافته تعميم

در هر دو (ي خودكنترلي ها گروه درارائة بازخورد ي درخواست ها كوشش ةمقايس همچنين با
ي خوب درخواست ها در اكثر موارد پس از كوشش ها ن گروهاي  همشخص شد ك) آزمايش

بر . مقابل ديدگاه هدايت قرار دارد ةاين يافته در نقط). 4و  2ي ها ودارمن( اند هكردبازخورد 
يا خطاهاي  ي ضعيفها تر خواهد بود كه پس از كوششمؤثرزماني  بازخورد ،اساس اين ديدگاه

حاضر  ةاما مطالع ،شود ميفراگير براي پاسخ صحيح هدايت  ،بزرگ ارائه شود زيرا در اين شرايط
اين يافته با . ي خوب بوده استها شده پس از كوشش نشان داد كه در اكثر موارد بازخورد ارائه

و ) 2005و  2002(، چيوياكوسكي و ولف )1995(ن نتايج تحقيقات جانل و همكارا
اساس نظر اين  بر). 7،8،9،10،13(است  سو هم) الف و ب 2008(چيوياكوفسكي و همكاران 

در اجراي  ها آنافزايش انگيزش  سببي خوب ها دريافت بازخورد پس از كوشش گران پژوهش
آميز را تكرار و  كت موفقيتشود تا حر ميفراگير تشويق  ،اين مبنا بر. شود ميبهتر تكليف 

تغييرپذيري پاسخ را كاهش  ،رسد اين امر ميلذا به نظر . ي ضعيف را فراموش كندها كوشش
تري  حركتي و تشكيل رد ادراكي باثبات ةوار تر طرح گيري باثبات و منجر به شكل دهد مي
ز معتقد است ني) 2007(ولف . گيرد ميتشخيص و تصحيح خطا بهتر انجام  ،نهايت و در شود مي

مانند هدايت  يي خاصها كند تا با كاربرد استراتژي ميبه فرد كمك   ميدرك شرايط خودتنظي
با نتايج تحقيق اما نتايج حاضر ). 11(بازخورد را بيشتر كند  تأثيرتوجه و انتقال اطالعات 

د دريافتند گروه بازخورخود در تحقيق  ها آن. يستن سو هم) 1388(زيدآبادي و همكاران 
ي پس خورد خودكنترلبهتر نسبت به گروه باز يي ضعيف عملكردها خودكنترلي پس از كوشش

گروه بازخورد خودكنترلي پس از  ،اين محققانبر اساس نظر . ي خوب داشتندها از كوشش
تر اطالعات و  ي ضعيف عالوه بر نقش انگيزشي و اطالعاتي بازخورد، از پردازش عميقها كوشش

اساس نتايج تحقيق  بر ،در نهايت. )45( اند هاستفاده كرد ها آنن با نيازهاي مطابقت بيشتر تمري
ي حركتي ها در جلسات آموزش مهارتتوصيه كرد كه به مربيان  توان ميرسد  ميبه نظر  حاضر

با استفاده از بازخورد خودكنترلي بهره ) تمرين تصادفي(باال  اي هخود از سطح  تداخل زمين
ي ها پس از كوششبازخورد را ي ضعيف، ها پس از كوششارائة بازخورد جاي  به ترجيحاًو  ببرند

شود تحقيقات ديگري با  ميهمچنين با توجه به نتايج تحقيق حاضر پيشنهاد  .خوب ارائه دهند
با اين تحقيق  ها آنسني متفاوت در اين زمينه انجام و نتايج  ةاستفاده از تكاليف ميداني و دامن

  .مقايسه شوند
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   اي مشاهدهيادگيري ورزشي بر كاربرد  ةنوع رشت اثر سن، جنسيت و
  در ورزشكاران نخبه

  

  3مير ، الهام حاتمي شاه2فرشيد طهماسبي، 1فرزانه حاتمي
  

  24/7/90 :مقاله تاريخ پذيرش              16/11/89 :مقاله تاريخ دريافت

  چكيده
) انفرادي و تيمي( ورزشي ةهدف از اجراي تحقيق حاضر تعيين اثر سن، جنسيت و نوع رشت

يابي به  منظور دست به. استدر ورزشكاران نخبه  اي مشاهدهبر كاربرد كاركردهاي يادگيري 
با ميانگين ) ورزشكار زن159ورزشكار مرد و 106(ملي  هاي تيمورزشكار  265 هدف،اين 
) 2005كامينگ و همكاران، ( اي مشاهدهيادگيري  نامة كاركردهاي پرسش، 6/20 ± 84/4سني

نتايج نشان . كاربرد سه كاركرد مهارتي، راهبردي و اجرايي تكميل كردند گيري اندازهرا براي 
عبارت ديگر، ورزشكاران  به. كه تفاوت جنسيتي در كاربرد كاركرد اجرايي وجود دارد دهند مي

استفاده اي  از كاركرد اجرايي يادگيري مشاهدهداري بيشتر از ورزشكاران مرد  طور معني زن به
كه كاربرد كاركردهاي مهارتي و راهبردي در بين ورزشكاران زن و مرد مشابه  اند در حالي كرده
طور مشابه از دو كاركرد  ساالن به نوجوانان، جوانان و بزرگ ردة سنيعالوه بر اين، هر سه . بود

اما كاربرد كاركرد مهارتي در  ،اند استفاده كرده اي مشاهدهراهبردي و اجرايي يادگيري 
. بود جوانان و هاي نوجوانان داري بيشتر از ورزشكاران رده طور معني سال به ورزشكاران بزرگ
ورزشكاران  از داري بيشتر طور معني هاي انفرادي به ورزشكاران رشته ،در نهايت اينكه

دار دركاربرد  معني يكه تفاوت در حالي اند كردهاستفاده از كاركرد راهبردي هاي تيمي  رشته
. هاي انفرادي و تيمي ديده نشد هاي مهارتي و اجرايي در بين ورزشكاران رشتهكاركرد
از سان ورزش و ورزشكاران، شنا روانكنند كه مربيان ورزشي،  هاي تحقيق پيشنهاد مي يافته

 برايعنوان يك ابزار قدرتمند  به اي مشاهدهكاركردهاي شناختي و انگيزشي يادگيري 
  . نمايندسازي ورزشكاران از لحاظ رواني استفاده  ادههاي حركتي و آم اكتساب مهارت

  

سن،  ،اي، كاركردهاي مهارتي، راهبردي و اجرايي مشاهده يادگيري  :فارسيهاي واژهكليد
  . ، ورزشكار نخبهرشتة ورزشيجنسيت، 

                                                                                                                   
   E-mail:fhatami2010@gmail.com  )نويسنده مسئول. 1( تهران استاديار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي .2و 1

            E-mail: farshidtahmasbi@yahoo.com   
 E-mail: ehatahishahmir@yahoo.com   ، دانشگاه تربيت معلم تهراندانشجوي كارشناسي ارشد. 3
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  مسئلهمقدمه و بيان 
رفتار مطلوب  كه از طريق آن يك شود مييندي اطالق آبه فر 2يا الگودهي 1اي مشاهدهيادگيري 

در حقيقت، . )1() 1986، 3بندورا(شود ميآموخته  مشاهدة رفتاريا مورد هدف از طريق 
هاي مورد استفاده در  ترين ابزارهاي انتقال اطالعات و روشمؤثريكي از  اي مشاهدهيادگيري 

  ).2(هاي ورزشي است رشتهتربيت بدني و ة حوزهاي حركتي در  آموزش مهارت
عنوان ابزاري  عمده بر نمايش مهارت به طور به اي مشاهدهيادگيري  ةحيط بيشتر تحقيقات در

هاي حركتي، راهبردها،  دست آوردن اطالعات پيرامون اكتساب و يادگيري مهارت در به مؤثر
حيطة مرور ادبيات در ). 3(هاي بازي يا كاركرد شناختي آن مبتني بوده است ها و برنامه نقشه

تواند به  بهبود نتيجه و شكل اجراي  مي يك الگو ةهد كه مشاهدد شان ميحركتي ن يادگيري
، )7(هاي مربوط به فراخواني الگوهاي حركتي و شناسايي خطا  توانايي ة، توسع)6، 5، 4(حركت 

بندي  زمان ،نهايتو در ) 8(هاي جسماني به تصاوير و كلمات  كدگذاري نمادين فعاليت
اند كه يادگيري  ورزشي نشان داده سيِشنا روان ةحيطمحققان . )9(منجر شودهاي حركتي  توالي

براي مثال، يادگيري  .ختي مفيدي باشدشنا روانتواند داراي اثرات  همچنين مي اي مشاهده
در موقعيت اجراي  5كاهش اضطراب، 4افزايش خودكارآمدي موجب تواند مي اي مشاهده
   .شود )12( 6فرديرضايت و همچنين بهبود ، )11، 10(هاي ورزشي  مهارت
ثير بر أبا ت اي مشاهدهكند كه يادگيري  پيشنهاد مي) 1997، 1986، بندورا(خودكارآمدي  ةنظري

باور فرد به « خودكارآمدي به. شود ميبهبود اجراي مهارت  سببخودكارآمدي فرد 
 شود مياطالق  »عمل مورد نياز براي رسيدن به هدفدهي و اجراي  هايش در سازمان ييتوانا

جانشيني، حمايت  ةموفق، تجرب ةخودكارآمدي از چهار منبع شامل تجرب). 3، ص1997،بندورا(
گيرد كه در اين ميان، منابع تجارب  ت ميأاجتماعي و حاالت فيزيولوژيكي و عاطفي نش

بندورا معتقد است كه يادگيري . آميز و جانشيني از اهميت بيشتري برخوردارند موفقيت
 ةمشاهد(صورت تجارب ماهرانه  به تواند مي وودكارآمدي است يك منبع اصلي در خ اي مشاهده

ساير  ةشد اجراي زنده يا ضبط ةمشاهد(يا تجارب جانشيني ) خود ورزشكار ةشد اجراي ضبط
ارتباط بين يادگيري ). 13(افزايش خودكارآمدي شود  موجب) افراد از مهارت مورد نظر

                                                                                                                   
1. Observational Learning(OL)  
2. Modeling  
3. Bandura  
4. Self-Efficacy  
5. Anxiety  
6. Self-Satisfaction  
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مانند  1اجتماعي -هاي شناختي و خودكارآمدي همچنين توسط ساير نظريه اي مشاهده
يادگيري . شود ميتوضيح داده  3در مورد يادگيري خودتنظيم) 1989( 2چهارچوب زيمرمن

ثير أصورت منظم براي ت اي است كه به ساخته خودتنظيم شامل تفكرات، احساسات و اعمال خود
ي يادگير. )14()125، ص 2001، 4شانك( "شوند بر اكتساب دانش و مهارت طراحي مي

، تفكرات و )اي مشاهدهمانند يادگيري ( ثيرات محيطيأتعامل بين ت ةخودتنظيم در نتيج
. گيرد صورت مي) تمرين جسماني مهارت(و رفتار فرد ) مانند خودكارآمدي(هاي فردي  واكنش

افتد كه اولين  معتقد است كه تبحر در خودتنظيمي در چهار سطح اتفاق مي) 1989(زيمرمن 
بر اساس اين چهارچوب نظري، براي يادگيري يك مهارت . است اي مشاهدهسطح آن يادگيري 

مشاهده و ادراك الگو  بر) خودكارآمدي(اش  جديد، راهبردهاي خودتنظيم و باور فرد از توانايي
  ). 13(در محيط يادگيري مبتني است
دي، عملكرد ورزشي و باورهاي خودكارآم ةدر توسع اي مشاهدهبا توجه به اهميت يادگيري 

استفاده از كاركردهاي  گيري اندازهاي را براي  نامه پرسش) 2005(و همكارانش  5كامينگ
نامة  پرسشهدف از طراحي . طراحي كردند اي مشاهدهشناختي و انگيزشي يادگيري 

يادگيري كاركردهاي استفاده از  فراوانيِ گيري اندازه، 6اي مشاهدهيادگيري  كاركردهاي
هاي ورزشي خود  آن را در رشتهداليل متفاوت استفاده از كاران است كه ورزش اي مشاهده

  .كنند گزارش مي
اين . شوند به سه دسته تقسيم مي اي مشاهدهنامه، كاركردهاي يادگيري  بر اساس اين پرسش   

كه شامل اكتساب اطالعات  7اي مشاهدهكاركرد مهارتي يادگيري ) الف: كاركردها عبارتند از
كاركرد راهبردي يادگيري )ادگيري مهارت از طريق نمايش مهارت است؛ بمربوط به اجرا و ي

هاي بازي از طريق  ها و برنامه كه به اكتساب اطالعات پيرامون اجرا و يادگيري نقشه 8اي مشاهده
اطالعات از كه در آن  9اي مشاهدهكاركرد اجرايي يادگيري ) و ج شود ميطريق مشاهده اطالق 

انگيختگي، حفظ تمركز و شرايط مطلوب  ةيابي به سطح بهين تمنظور دس بهحاصل از مشاهده 

                                                                                                                   
1. Cognitive-Social Theory  
2. Zimmerman   
3. Self-Regulated learning    
4. Schunk  
5. Cumming   
6. Function of Observational Learning Questionnaire (FOLQ)  
7. Skill Function of  OL   
8. Strategy Function of OL   
9. Performance Function of OL  
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يكي از مفاهيمي است  اي مشاهدهاستفاده از كاركردهاي يادگيري ). 15(شود ستفاده ميارواني 
سي ورزشي شنا روانهاي يادگيري حركتي و  ن حوزهاهاي اخير مورد توجه متخصص كه در سال

ار كمي در ارتباط با  استفاده از اين مفهوم  انجام تحقيقات بسي به همين علت .قرار گرفته است
  :شود ميدر  ادامه به برخي از اين تحقيقات اشاره . شده است

نشان دادند كه ورزشكاران بيشترين استفاده را از ) 2005(نتايج تحقيق كامينگ و همكاران 
 اي اهدهمشكاركرد مهارتي، سپس كاركرد راهبردي و در نهايت كاركرد اجرايي يادگيري 

، گانه دار بين كاربرد كاركردهاي سه معني يها دريافتند كه تفاوت آن ،عالوه بر اين. اند داشته
ورزشي به اين  ةهمچنين در بررسي متغير نوع رشت. جنسيت و سطح رقابتي وجود نداشته است

ز هاي تقابلي ا ورزشكاران رشته بيشتر ازهاي انفرادي  نتيجه رسيدند كه ورزشكاران رشته
  ).15(اند استفاده كرده كاركردهاي مهارتي و اجرايي
نشان دادند كه ورزشكاران كاركرد مهارتي ) 2007(و همكاران 1نتايج حاصل از تحقيق وش

همچنين . اند را بيشتر از كاركردهاي راهبردي و اجرايي آن به كار برده اي مشاهدهيادگيري 
محققان در ارتباط با  .اند د اجرايي استفاده كردهكاران زن از كاركربيشتر از ورزشورزشكاران مرد 

در مقايسه با هاي انفرادي  دريافتند كه ورزشكاران رشته) انفرادي و تيمي(ورزشي  ةنوع رشت
بيشتر از هاي تيمي  رشته و ورزشكاراناز كاركرد مهارتي بيشتر هاي تيمي  ورزشكاران رشته

به اين ديگري  در تحقيق) 2009( 2هال و وال). 3(كاركرد راهبردي استفاده قرار گرفته است
كنندگان به ترتيب از كاركردهاي مهارتي، راهبردي و اجرايي يادگيري  نتيجه رسيدند كه شركت

هاي مربوط به جنسيت در  محققان همچنين دريافتند كه تفاوت. استفاده كردند اي مشاهده
مبتديان  ،در نهايت اينكه. وجود نداشته است اي مشاهدهاستفاده از كاركردهاي يادگيري 

اما ، اند استفاده كرده اي مشاهدههاي انفرادي بيشتر از كاركردهاي اجرايي يادگيري  رشته
كاركردهاي اجرايي استفاده  هاي تقابلي بيشتر از كننده در رشته بزرگساالن مبتدي شركت

كاركرد مهارتي  نشان دادند كه ورزشكاران) 2009(نتايج تحقيق هال و همكاران  ).13(كردند
 انجام). 16(اند را بيشتر از كاركردهاي راهبردي و اجرايي آن به كار برده اي مشاهدهيادگيري 

يادگيري  ةتحقيقات بسيار كم و همچنين نتايج متناقض در مورد استفاده از كاركردهاي سه گان
اجراي اين تحقيق  با ،تر اينكه مهم .سازد را آشكارتر ميحاضر ضرورت اجراي تحقيق  ،اي مشاهده

وارد ادبيات يادگيري حركتي و براي اولين بار  اي مشاهدهدگيري مفهوم كاربرد كاركردهاي يا

                                                                                                                   
1. Wesch  
2. Law & Hall  
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 تواند مياين تحقيق هاي حاصل از  از سوي ديگر، يافته. شود ميسي ورزش در ايران شنا روان
صل از اين هاي حا بر اساس يافته. را براي ورزشكاران به همراه داشته باشدنكات كاربردي 

 ةعنوان يك ابزار در توسع به اي مشاهدهاز يادگيري  ندتوان يربيان و ورزشكاران ممتحقيق، 
رواني يكي از  هاي مهارت. كنند استفاده) نفس هاعتمادبمانند (ختي شنا روانهاي  مهارت

ها  استفاده از اين مهارت، بر اين اساس .آميز رقابتي است ر اجراي موفقيتساختارهاي اصلي د
هاي رواني نيز  با توجه به اينكه مهارت. سازد تمايز بين ورزشكاران موفق و ناموفق را آشكار مي

توانند براي  مربيان و ورزشكاران مي بنابراينيابند  هاي جسماني توسعه مي ه مهارتيشب
ي هاي تمرين رواني را در برنامه هاي مهارتها، تمرين  مندي از اثرات سودمند اين مهارت بهره
 ةتعيين اثر سن، جنسيت و نوع رشت ؛رو هدف از اجراي اين تحقيق از اين. بگنجانند خود

  .در ورزشكاران نخبه بود اي مشاهدهبر كاربرد كاركردهاي يادگيري ) انفرادي و تيمي(ورزشي 

  شناسي تحقيق روش
  كنندگان شركت

. بودند 1389سال  درهاي ملي  عضو تيمشامل تمامي ورزشكاران  حاضر آماري تحقيق ةجامع
با ميانگين ) زنورزشكار 159ورزشكار مرد و 106(ورزشكار  265را  آماري اين پژوهش ةنمون
تشكيل دادند كه داوطلبانه ) انفرادي، تيمي(هاي مختلف  از رشته 6/20 ± 84/4 سني

اطالعات  ةخالص. را تكميل كردند )2005كامينگ و همكاران، ( اي مشاهدهيادگيري  ةنام پرسش
  . ارائه شده است 1كنندگان در جدول  مربوط به شركت

  

  كنندگان شركتاطالعات مربوط به  ةخالص. 1جدول 
  تيمي انفرادي  جمع كل  ورزشي ةنوع رشت  ردة سني  

  زن

  57  45 12 نوجوانان
  32  20 12 جوانان

  70  46 24 بزرگساالن
  159  111 48 جمع كل

  مرد

  24  14 10 نوجوانان
  32  13 19 جوانان

  50  29 21 بزرگساالن
  106  56 50 جمع كل
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  گيري اندازه هايابزار
  اطالعات فردي ةنام پرسش
ورزشي و سطح رقابت را در قالب يك  ةاطالعات فردي مانند سن، جنس، رشت كنندگان شركت
  .نامه تكميل كردند پرسش
   اي مشاهدهيادگيري  نامة كاركردهاي پرسش

) 2005كامينگ و همكاران، ( اي مشاهدهيادگيري  نامة كاركردهاي پرسشدر پژوهش حاضر از 
ورزشكاران از سه كاركرد مهارتي، راهبردي و اجرايي يادگيري  ةمنظور تعيين فراواني استفاد به

ال است كه بر ؤس 17شامل  نامه اين پرسش. هاي ورزشي استفاده شد در موقعيت اي مشاهده
كاركرد مهارتي . شود ميبندي  رتبه) اغلب= 7درت تا ن به= 1( ليكرت ةگان اساس مقياس هفت

اكتساب اطالعات مربوط به اجرا و يادگيري مهارت را از  ،سؤال 6در قالب  اي مشاهدهيادگيري 
براي  اي مشاهدهمن از يادگيري « سؤالعنوان مثال، در  به .كند مي گيري اندازهطريق نمايش آن 

 اي مشاهدهكاركرد مهارتي يادگيري  »كنم اده ميجديد استف هاي مهارتكمك به يادگيري 
منظور سنجش اكتساب  به سؤال 5، اي مشاهدهدركاركرد راهبردي يادگيري . شود مي گيري اندازه

. هاي بازي از طريق مشاهده طراحي شده است ها و برنامه اجرا و يادگيري نقشهدربارة اطالعات 
ها يا راهبردهاي جديد در ذهن خود استفاده  براي طراحي برنامه اي مشاهدهمن از يادگيري «

براي سنجش كاركرد  سؤال 6عالوه بر اين، . ت كاركرد راهبردي استسؤاالاي از  نمونه »كنم مي
اطالعات حاصل از مشاهده از كه در آن  در نظر گرفته شده است اي مشاهدهاجرايي يادگيري 

اده ز و شرايط مطلوب رواني استفانگيختگي، حفظ تمرك ةيابي به سطح بهين منظور دست به
براي حفظ تمركز خود در طول  اي مشاهدهمن از يادگيري « سؤال، در عنوان مثال به. شود كي

سنجيده  اي مشاهدهكاركرد اجرايي يادگيري  »كنم برانگيز استفاده مي يك موقعيت چالش
تحقيقات . ددقيقه بو 10-15ها حدود  نامه زمان مورد نياز براي تكميل پرسش. شود مي

يادگيري  نامة كاركردهاي پرسشنشان داد كه ) 2005(شده توسط كامينگ و همكاران  انجام
در تحقيق حاضر، مقدار آلفاي كرونباخ ). 15(از اعتبار و پايايي خوبي برخوردار است اي مشاهده

ه و هر س) 86/0: اي مشاهدهكاركردهاي يادگيري (ت سؤاالدر تعيين همساني دروني براي كل 
: و كاركرد اجرايي 67/0: ؛ كاركرد راهبردي76/0: كاركرد مهارتي(رت جداگانه صو كاركرد به

از ) 2005(عاملي كامينگ و همكاران  در ارزيابي اعتبار سازه، طرح سه. قابل قبول بود) 81/0
طريق تحليل عاملي اكتشافي آزموده شد و سه عاملي بودن ساختار آزمون و درستي تخصيص 

  . ر روي عوامل تائيد شدت بسؤاال
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  ي تحقيق ها يافته
 ةبا توجه به جنسيت، نوع رشت اي مشاهدههاي توصيفي مربوط به كاركردهاي يادگيري  آماره

  .ارائه شده است 2آن در جدول  ةي سني محاسبه شد كه خالصها گروهورزشي و 
  

  اي دهاي يادگيري مشاهدهنامة كاركر هاي پرسش مقياس ميانگين و انحراف معيار براي خرده. 2جدول 
  اجرايي  راهبردي مهارتي  ايمشاهدهكاركرد يادگيري

 84/28± 49/7 36/26± 55/5 79/32±16/6 زن  جنسيت
  33/25 ± 07/8 4/25 ± 15/5  97/31±36/6 مرد

  91/26 ± 78/7 84/24 ± 25/5  47/31±7/6 انفرادي  ورزشي ةنوع رشت
  74/27 ± 8/7 65/26 ± 4/5 04/33±9/5 تيمي

  ي سنيها گروه
  93/26 ± 75/7 32/25 ± 23/5  57/31±56/6 نوجوان
  67/26 ± 58/7 16/25 ± 21/5  89/30±9/6 جوان

  65/27 ± 22/8 86/26 ± 53/5  9/33±33/5 بزرگسال

  ها استنباط آماري داده
 × 3)سن( × 2)ورزشي ةنوع رشت(نتايج آزمون تحليل واريانس چندگانه در قالب يك طرح 

كاركردهاي  كاربردورزشي بر  ةو نوع رشت ي سنيها گروهدر تعيين اثر جنسيت،  2)جنسيت(
) 3و P ،73/3 ) =251 = 012/0( نشان دادند كه اثر اصلي جنسيت  اي مشاهدهيادگيري  ةگان سه

F  ( ي سنيها گروهو اثر اصلي )27/0  =P  ،4/2 ) =502 6و (F  (ورزشكاران از اين  ةبر استفاد
) 3و P  ،35/2 ) =251=  073/0(ورزشي  ةدار بوده است، اما اثر اصلي نوع رشت كاركردها معني

F  (يدهند تفاوت ها نشان مي اين يافته. دار نبودند و تمامي اثرات متقابل بين اين سه عامل معني 
و مرد و همچنين در  ورزشكاران زن ميانگانه در  دار در استفاده از  كاركردهاي سه معني
 3هاي حاصل در جدول  يافته. ي سني نوجوانان، جوانان و بزرگساالن وجود داشته استها گروه

  .ارائه شده است
  

  هاي حاصل از آزمون تحليل واريانس چندگانه در تعيين اثر  يافته. 3جدول
  جنسيت، سن و نوع رشتة ورزشي

 شاخص
  df F  P  عامل

  012/0  * 73/3 3 جنسيت
  027/0  * 4/2 6 سنيگروه
  073/0  35/2 3 ورزشيةنوع رشت

  .دار نبود معنيسه متغير مستقلاثرات متقابل بين  تعامل بين سه متغير
  .دار است معني  P ≥ 05/0درسطح * 
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يادگيري در بررسي اثر اصلي جنسيت بر كاركردهاي  1متغيره تكتعقيبي نتايج آزمون 
،  P= 001/0( دار  بود  جنسيت بر كاركرد اجرايي معنينشان دادند كه اثر اصلي  اي مشاهده

و ) F) 1و 253= ( P ،1/1=292/0(، اما اثر آن بر كاركردهاي مهارتي ) F) 1و  253= ( 1/11
 4هاي مذكور در جدول  يافته ةخالص. دار نبود معني F)) 1و P ،95/1 ) =253=163/0( راهبردي

  .ارائه شده است
  

  ز آزمون تحليل واريانس چندگانه در تعيين اثر جنسيت ي حاصل اها يافته. 4جدول
  گانه سهبر كاركردهاي 

 شاخص
  df F  P  عامل

  292/0  1/1 1 كاركرد مهارتي
  163/0  95/1 1 كاركرد راهبردي
  001/0  *1/11 1 كاركرد اجرايي

  .است دار معني  P ≥ 05/0درسطح *    
  

 طور به اي مشاهدهكرد اجرايي يادگيري حاكي از آن است كه ورزشكاران زن از كار ها يافته
كه كاربرد كاركردهاي مهارتي و  ورزشكاران مرد استفاده كرده اند در حاليي بيشتر از دار معني

  .)1شكل (راهبردي در بين ورزشكاران زن و مرد مشابه بود
  

  
  اي مشاهدهاثر جنسيت بر كاركردهاي مهارتي، راهبردي و اجرايي يادگيري . 1شكل

                                                                                                                   
1 Univariate  
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ي سني بر كاركردهاي ها گروهمتغيره در بررسي اثر اصلي  تك تعقيبي نتايج آزمون همچنين
 بود دار معنيي سني بر كاركرد مهارتي ها گروهنشان دادند كه اثر  اي مشاهدهيادگيري  ةگان سه

)005/0 =P ،44/5 ) =253  2و (F(،  اثر آن بر كاركردهاي راهبردياما )16/0 =P ،84/1 =
ي ها يافته ةخالص. نبود دار معني)  F)2و  253= ( P ،67/0= 511/0( اجراييو )  F)2و  253(

  .ارائه شده است 5مذكور در جدول 
  

  گانه هاي سني بر كاركردهاي سه هاي آزمون تحليل واريانس چندگانه در تعيين اثر گروه يافته. 5جدول
 شاخص

  df F  P  عامل

  005/0  * 44/5 2 كاركرد مهارتي
  16/0  84/1 2 كاركرد راهبردي
  511/0  67/0 2 كاركرد اجرايي

  .است دار معني  P ≥ 05/0درسطح * 
  

مشابهي از  طور بهنوجوانان، جوانان و بزرگساالن  ردة سنيدهند كه هر سه  نشان مي ها يافتهاين 
هاي  كه بين رده اند در حالي استفاده كرده اي مشاهدهدو كاركرد راهبردي و مهارتي يادگيري 

، مهارتي ها در كاركرد منظور بررسي تفاوت به. ديده شد دار معني ياركرد مهارتي تفاوتسني در ك
  .اند خالصه شده 6نتايج اين آزمون در جدول . از آزمون توكي استفاده شد

  
  هاي سني رده ةنتايج آزمون توكي در مقايس. 6جدول

  جوانان  نوجوانان  
    68/0 جوانان

  * 01/3  *33/2 بزرگساالن
  .دهند مذكور تفاوت ميانگين ها را نشان مي اعداد

 .است دار معني P ≥ 05/0درسطح *
  

 طور بهنشان داده شده است ورزشكاران بزرگسال از كاركرد مهارتي  6طوريكه در جدول  همان
  .)2شكل (اند جوانان استفاده كرده و هاي نوجوانان ي بيشتر از ورزشكاران ردهدار معني
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 اي مشاهدهني بر كاركردهاي مهارتي، راهبردي و اجرايي يادگيري ي سها گروهاثر . 2شكل

  

ورزشي بر كاركردهاي  ةمتغيره در بررسي اثر اصلي نوع رشت تك تعقيبي در نهايت، نتايج آزمون
 دار معنيورزشي بر كاركرد راهبردي  ةنشان دادند كه اثر نوع رشت اي مشاهدهيادگيري  ةگان سه
=  P،72/3=055/0(اثر بر كاركرد مهارتي اين اما  ،) F) 1و  P،54/4 ) =253= 034/0( بود

اين  ةخالص. نبوده است دار معني) F) 1و  253= (P ،01/0=986/0(و اجرايي ) F) 1و 253(
  . ارائه شده است 7در جدول  ها يافته

  

  هاي آزمون تحليل واريانس چندگانه در تعيين اثر نوع رشتة ورزشي  يافته. 7جدول
  گانه اي سهبر كاركرده

 شاخص
  df F  P  عامل

  055/0  72/3 1 كاركرد مهارتي
  034/0  * 54/4 1 كاركرد راهبردي
  986/0  01/0 1 كاركرد اجرايي

  .است دار معني  P ≥ 05/0درسطح * 
  

ي بيشتر از ورزشكاران دار معني طور بههاي تيمي  دهند ورزشكاران رشته نشان مي ها يافتهاين 
در استفاده  دار معني يكه تفاوت در حالي اند كردهاركرد راهبردي استفاده كاز  هاي انفرادي رشته

هاي انفرادي و تيمي وجود  از كاركردهاي مهارتي و اجرايي در بين ورزشكاران رشته
  ).3شكل (نداشت
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  اي مشاهدهبر كاركردهاي مهارتي، راهبردي و اجرايي يادگيري  رشتة ورزشياثر نوع . 3شكل

  يگير بحث و نتيجه
 است) اجرايي(و انگيزشي ) مهارتي و راهبردي(داراي كاركردهاي شناختي  اي مشاهدهيادگيري 

انفرادي يا ( رشتة ورزشيهدف از اجراي تحقيق حاضر تعيين اثر سن، جنسيت و نوع ). 15(
ي اين تحقيق در ها يافته. در ورزشكاران نخبه بود اي مشاهدهكاربرد يادگيري  ةشيوبر ) تيمي

نشان دادند كه  اي مشاهدهيادگيري  گانه سهتعيين اثر جنسيت بر كاركردهاي با ارتباط 
ي بيشتر از ورزشكاران دار معني طور به اي مشاهدهورزشكاران زن از كاركرد اجرايي يادگيري 

اما كاربرد كاركردهاي مهارتي و راهبردي در بين ورزشكاران زن و مرد  ،اند مرد استفاده كرده
هال  الو و، )2005(ي اين تحقيق با نتايج تحقيقات كامينگ و همكاران ها تهياف. بودمشابه 

در كاربرد كاركرد  دار معنيتفاوت  فقدانمبني بر ) 2009(و هال و همكاران ) 2009، 2009(
). 16،  15 ،13، 2(بين ورزشكاران زن و مرد در تناقض است اي مشاهدهمهارتي يادگيري 

ورزشكاران مرد در مقايسه با ورزشكاران زن،  ،)2007(ن و همكارا همچنين در تحقيق وش
 با نتايج تحقيق مذكورحاضر  ي تحقيقها يافته). 3(اند  بيشتر از كاركرد اجرايي استفاده كرده

اجتماعي و ورزشي كمتر زنان در مقايسه با  هاي هرسد كه تجرب به نظر مي. داردتناقض  نيز
ختي مانند شنا روانگونگي بهبود متغيرهاي مردان نياز به كسب اطالعات مربوط به چ

يابي به سطح مطلوب انگيختگي، مقابله با اضطراب، كنترل هيجانات، حفظ  نفس، دست اعتمادبه
را در اين جامعه بيشتر و ) مانند شكست و يا آسيب ديدگي(هاي دشوار  تمركز و تحمل موقعيت

از كاركرد اجرايي از ورزشكاران مرد  ورزشكاران زن بيشتر به همين دليل، .تر كرده است پررنگ
  .اند استفاده كرده
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ي اين تحقيق در بررسي اثر سن بر كاركردهاي مهارتي، راهبردي و اجرايي ها يافتههمچنين 
ي بيشتر از ورزشكاران دار معني طور بهنشان دادند كه ورزشكاران بزرگسال از كاركرد مهارتي 

هاي سني نوجوانان، جوانان و  اما هر سه رده، اند هجوانان استفاده كردو  هاي نوجوانان رده
استفاده  اي مشاهدهمشابهي از دو كاركرد راهبردي و اجرايي يادگيري  طور بهبزرگساالن 

عنوان تنها شاهد در خصوص بررسي اثر سن بر  به )2009(هال  الو ونتيجه تحقيق . اند كرده
كاران گلف نشان داد كه عوامل مربوط به در ورزش اي مشاهدهاستفاده از كاركردهاي يادگيري 

اثر بيشتري بر استفاده از اين كاركردها داشته  ،سن در مقايسه با عوامل مربوط به سطح مهارت
بيشتر از تر  تر در مقايسه با ورزشكاران مسن جوان اي كه ورزشكاران گلف گونه است به

تحقيق مذكور  ةتحقيق حاضر با نتيجحاصل از  ةيافت). 2(اند استفاده كردهگانه  كاركردهاي سه
به ورزشي،  هاي مهارتهاي تدريس  ابزارهاي آموزشي و روش ةبا توجه به توسع. در تناقض است

از است، تر  نزديكتر به استانداردهاي عملكردي  الگوهاي حركتي ورزشكاران جوانرسد  نظر مي
 هاي مهارتهاي ظريف در براي بهبود اي مشاهدهورزشكاران بزرگسال از يادگيري رو،  اين

كنند تا  خود و همچنين حفظ سطح مهارت فعلي خود استفاده مي رشتة ورزشيمربوط به 
  . اي خود را افزايش دهند حرفه ةبتوانند دور
بر كاركردهاي يادگيري  رشتة ورزشيتعيين اثر نوع  ي تحقيق حاضر درها يافتهدر نهايت، 

بود، به  دار معنيبر استفاده از كاركرد راهبردي  ورزشيرشتة نشان دادند كه اثر نوع  اي مشاهده
ي بيشتر از دار معني طور بههاي تيمي از كاركرد راهبردي  اين معني كه ورزشكاران رشته

در استفاده از  دار معني يكه تفاوت اند در حالي هاي انفرادي استفاده كرده ورزشكاران رشته
. هاي انفرادي و تيمي وجود نداشته است ران رشتهكاركردهاي مهارتي و اجرايي در بين ورزشكا

و هال و همكاران ) 2007(و همكاران  راستا با نتايج تحقيقات وش ي اين تحقيق همها يافته
هاي تيمي در  در خصوص بيشترين كاربرد كاركرد راهبردي در ورزشكاران رشته) 2009(

) 2005(حقيق كامينگ و همكاران كه در ت در حالي) 16، 3(هاي انفرادي است  مقايسه با رشته
هاي انفرادي بيشترين فراواني را در استفاده از كاركردهاي مهارتي و اجرايي  ورزشكاران رشته

هاي  كاركرد مهارتي در ورزشكاران رشته ،)2009(هال  الو وو در تحقيق ) 15(اند  داشته
). 13(كاربرد را داشته است هاي تقابلي بيشترين  انفرادي و كاركرد اجرايي در ورزشكاران رشته

هاي بيشتر  رسد كه وجود تاكتيك به نظر مي .اين يافته با نتايج تحقيقات مذكور در تناقض است
ة لزوم استفاد ،ها در تعامل با ساير بازيكنان تيم آميز آن هاي تيمي و اجراي موفقيت در رشته

هاي تيمي بر  موفقيت در رشته عالوه بر اين،. كند را توجيه مي اي مشاهدهبيشتر از يادگيري 
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ها زمان  رو ورزشكاران اين رشته كيفيت اجراي راهبردهاي مربوط به بازي مبتني است و از اين
   .كنند حريف مي هاي تيمهاي بازي  بيشتري را صرف يادگيري تاكتيك و همچنين تحليل فيلم

ورزش و ورزشكاران بايد  سانشنا روانتوان گفت كه مربيان ورزشي،  كلي مي ةعنوان يك نتيج به
يادگيري  ةعنوان يك ابزار قدرتمند در حوز به اي مشاهدهاز كاركردهاي متفاوت يادگيري 

 وندسازي ورزشكاران آگاه ش سي ورزش و چگونگي اثر آنها بر عملكرد و آمادهشنا روانحركتي و 
اده از كاركردهاي استف شود ميدر پايان پيشنهاد . كنندصورت كاربردي استفاده  آنها بهاز و 

با در نظر گرفتن متغير سطح رقابتي در ورزشكاران دانشگاهي و مبتدي نيز  اي مشاهدهيادگيري 
  .گرددبررسي 
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و شرايط تكليف بر عملكرد حركتي، انگيختگي،  انگيزشي فرا هاي حالت تأثير
  انگيزشي فرا هاي حالتخوشايندي و بازگشت ميان 

  

  3، احمد قطبي ورزنه2، پروانه شفيع نيا1مهدي ضرغامي

  
   22/5/90: مقاله پذيرش تاريخ  29/1/90: مقاله دريافت تاريخ

  چكيده
انجام شده بازگشتي  ةزمون ساختارهاي موجود در نظريبررسي و آ منظور هب پژوهش اين 

بر عملكرد حركتي، انگيختگي،  انگيزشي فراتسلط  تأثيرحاضر،  پژوهشهدف اصلي . است
مبتدي دارت  كنندگان پرتابمحور در  محور و فعاليت هدف هاي حالتخوشايندي و بازگشت 

تسلط  ةهدف، پرسشنام يابي به براي دست. است شرايط تكليف آسان و تكليف مشكل در
آمده  دست به هاي ه نمر اساس بر ،و در نهايت شددانشجوي پسر توزيع  140فعاليت محور بين 

محور قرار  محور و فعاليت نفري هدف 16صورت تصادفي در دو گروه  نفر به 32در پرسشنامه، 
 چهارهر كوشش شامل  وكوششي تشكيل شده بود  هشتبلوك  سههر تكليف از  .گرفتند

مقياس حالت  24و  16، 8 هاي كوششآزمون و  بعد از  در پيش كنندگان شركت. پرتاب بود
به كمك روش آماري تحليل واريانس با  ها داده. دندكرعاطفي را تكميل محوري و صفحة  هدف
نتايج نشان داد . تحليل شد  LSDوابسته و آزمون تعقيبي  tمكرر، كوواريانس،  گيري اندازه
و  محور هدف هاي حالتمحور در بازگشت به  محور و فعاليت تسلط هدف گانكنند شركتبين 

در تكليف (، انگيختگي )=p 001/0 در تكليف مشكل ،=p 002/0 در تكليف آسان(محور  فعاليت
تفاوت ) =p 01/0 در تكليف مشكل ،=p 04/0 در تكليف آسان(و خوشايندي ) =p 006/0 مشكل
بازگشتي را  تنها بخشي از اصول موجود در نظرية پژوهشاين نتايج . وجود دارد يدار معني

  .تأييد كرد
  

ي، خوشايندي، عملكرد حركتي، ، انگيختگانگيزشي فرا هاي حالت :فارسيواژه هاي كليد
  .بازگشتي نظرية

                                                                                                                                            
  Email: zarghami@scu.ac.ir   )نويسنده مسئول. 1( استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز .2و 1

  Email: pshafineya@yahoo.com  
  Email: ahmadghotbi2008@yahoo.com  مربي دانشگاه شهيد چمران اهواز. 3
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  مقدمه 
اي از سطوح  دامنه كاري دستآميز، ذهن شخص طي تمرين و رقابت به  در اجراهاي موفقيت
توانايي ورزشكاران تحت  اند دادهمطالعات نشان . پردازد ميت دروني و بيروني انگيختگي و تغييرا

تفكرات،  :عوامل دروني شامل). 3 - 1( گيرد ميعوامل متعدد دروني و بيروني قرار  تأثير
تغييرات آب و هوا، ديگران، نوسان  :عوامل بيروني شامل واضطراب، خستگي و انگيزش شخص 

ذهني منحصر به فرد  هاي حالتورزشكاران با ). 3( استتجهيزات در امتيازات و مشكالت در 
صورت  چه ورزشكاران بهذهني با آن هاي حالتاين . پردازند ميو به رقابت  بينند ميآموزش 

ذهني و داليل  هاي حالتبنابراين درك  ارتباط دارند؛، كنند ميدروني و از محيط اطراف درك 
اگر اين . بهبود عملكرد ورزشي ورزشكاران كمك كندممكن است به  ها حالتتغيير در اين 

شوند، به بهبود اجرا كمك   كاري دستدر جهت مثبت درك يا ) دروني و بيروني(عوامل 
شوند، باعث تضعيف در  كاري دستاما چنانچه اين عوامل در جهت منفي درك يا  ،خواهند كرد

گي، اضطراب، انگيزش، شخصيت براي توضيح چگونگي هيجانات، انگيخت). 4(اجرا خواهند شد 
بعضي . هاي متعددي پيشنهاد شده است مرتبط با اجراهاي ورزشي نظريه هاي موقعيتو درك 
ة كه شامل نظري اند شدهشرح داده ) 5( 1طور مختصر توسط گلد و همكاران به ها نظريهاز اين 

اضطراب، مدل د بعدي چن ة، نظرييفرد ةينبه كاركرد ةمنطق يةفرضوارونه، u سائق، فرضية
  . است 2بازگشتي فاجعه و نظرية

به با در نظر گرفتن انگيزش كه  استشناسي ورزشي  ديدگاهي در روان) 7، 6(بازگشتي  ةنظري
در فعاليت   كه زماني افراد را انگيزششخصيت و  ،اين نظريه. كند يمساختار ذهني افراد توجه 

 3انگيزشي فرا هاي حالتهمچنين بر . )7( دهد مي، شرح كشند ميدست  آنمشخصي شركت يا از 

برجستة شخص حالت . ، متمركز استافتد مياتفاق  ها حالتيندهاي بازگشتي كه ميان اين آو فر
شخص براي يك لحظه چيزي را بخواهد  شود ميكه موجب  شود ميتوصيف  انگيزشي فراعنوان  به

، انگيزشي فرا هاي حالت«كه  كند مياظهار ) 7(4همچنين كر).  8(يا به آن چيز تمايل داشته باشد 
به . »دهند ميبعدي تشكيل  هاي فعاليتكه ساختار انگيزشي را براي شروع  اند ذهني هايي حالت
 ها آناستعداد يا تمايل بيشتر  ،انگيزشي فرادر سطح  يكي از داليل تفاوت افراد) 8( 5پترا  عقيدة
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در اين . دارداشاره  1ن نظريه به تسلطچنين تمايلي در اي. نسبت به حالت ديگر است يدر حالت
  .  وجود دارد 3محور و فعاليت 2محور نظريه دو نوع تسلط هدف

 نسبتاً، افرادي محور هدفافراد . استو به معني هدف  »4تلوز«محور از لغت يوناني  حالت هدف
 دهد مييح فرد ترج ،در اين حالت. ندا هدفمند و متمركز روي فعاليت كامالًجدي، داراي برنامه و 

فرد احساس خوشايندي  شود كم باعث ميزيرا انگيختگي  ؛)11 - 9(داشته باشد  كميانگيختگي 
). 12( دخواهد كررا تجربه كند، احساس اضطراب  زيادياگر فرد انگيختگي  كه حاليكند، در 

در . به معني در كنار هم يا اطراف است »5پارا«محور، از لغت يوناني  حالت مخالف، حالت فعاليت
بازيگوش و  افراد محور در حالت فعاليت. تا به اهداف ندافراد بيشتر به مفاهيم عالقمند ،اين حالت

 هاي موقعيتو از  كنند ميانگيختگي احساس شادي  در حالت ها آن، شوند ميخودانگيخته توصيف 
تگي را سطح بااليي از انگيخ دده ميترجيح  فرد در اين حالت. برند ميلذت  نشدني يبين پيش

  ). 13، 10( شود ميدر نظر گرفته  زدگي هيجانعنوان  كه به تجربه كند
 كه حاليدر  ند،جدي و اضطراب گريز محور هدفافراد تسلط ) 2001(بازگشتي اپتر  ةنظري اساس بر

 بهمختلف  انگيزشي فراافراد با تسلط  شود ميبيني  پيش .اند خواه محور هيجان افراد تسلط فعاليت
آشكار  )19 - 14(نتايج چندين مطالعه . دهند ميمتفاوت به تغييرات شرايط تكليف پاسخ  ييها روش

حركتي مشخصي  هاي فعاليت تأثيرمحور تحت  و فعاليت محور هدف انگيزشي فرا هاي حالتكرد كه 
زا و  محور شرايط تنش دريافتند افراد تسلط فعاليت) 2009(الفرنير و همكاران . گيرند ميقرار 

كسب  محور هدفافراد تسلط نتايجي بهتر از و در اين شرايط  دهند ميآميز را ترجيح  مخاطره
افراد  ، در مقايسه بامحور نشان دادند افراد تسلط فعاليت)  2007(تاتچر و همكاران ). 15( كنند مي

را  كمتريشده و ضربان قلب  فشار ادراك ،برانگيز زا و چالش تنش هاي فعاليتدر  محور هدفتسلط 
 تكليفمحور در  فعاليتافراد تسلط  دريافتند) 1987( 6همكارانو  مارتين). 18( كنند ميجربه ت

، كنند مي كسبنتايج بهتري بدون استرس  شرايط ، در مقايسه بااسترس متوسط شرايطبا  ويديويي
استرس متوسط  شرايط ، در مقايسه بابدون استرس شرايطدر  محور هدفافراد تسلط  كه حاليدر 
 خواهي هيجان كه افرادي دريافت) 2008( 7كرومر همچنين ).19( آورند دست مي به بهتري يجنتا

و  بهتري عملكردو تحت فشار  برانگيز چالش هاي تكليفدر  )حالت فعاليت محوري( دارند بيشتري
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) 2006(و شاپيرو ) 2006( بامندرويش و تننهاي مطالعات ب اما يافته ،)17(ند ردا كمتري خطاي
هاي حركتي  فعاليتمحور و  و فعاليت محور هدف انگيزشي فرا هاي حالتسته ارتباط بين نتوان

ندرويش و ب). 21 ،20( كندييد تأ) 2001(و كر ) 2001(زگشتي اپتر با مشخص را مطابق نظرية
خود به اين نتيجه رسيدند كه در تكاليف آسان و مشكل پرتاب دارت بين  در مطالعة) 2006( بامتنن

ندرويش ب(همچنين اين محققان . جود نداردوداري  تفاوت معنيمحور  و فعاليت محور هدف هاي گروه
 فرا هاي حالتبا  كنندگان بر عملكرد حركتي شركترا ) مثبت و منفي(اثر نوع بازخورد ) بامو تنن

نتايج آشكار كرد كه تنها در بازخورد مثبت بررسي كردند و  محور و فعاليت محور هدف انگيزشي
عملكرد محور وجود دارد و  و فعاليت محور هدفكنندگان  دار بين شركت معني يتتفاو

هاي شاپيرو  يافته). 20( استكنندگان فعاليت محور  شركت بهتر از محور هدفكنندگان  شركت
محور  و فعاليت محور هدفبرانگيز به بررسي عملكرد افراد  آور و چالش ماللكه در دو تكليف ) 2006(

). 21( را تأييد كند) 2001(و كر ) 2001(بازگشتي اپتر  اصول نظريةتوانست پرداخت نيز ن
اجراهايي ) 23، 21، 20، 14، 9(بازگشتي  ر نظريةتحقيقات انجام شده د همچنين، بر اساس برخي

) 1997( 1كر و همكاران. باشد ميهمراه است، سودمند  انگيختگي وخوشايندي  هاي احساسكه با 
 -  محور هدفحالت (و سطح انگيختگي  انگيزشي فرار تركيب متفاوت از حالت چها تأثيربه بررسي 
، حالت زيادانگيختگي  -  محور هدف، حالت كمانگيختگي  -  محور ، حالت فعاليتكمانگيختگي 

 راي بهتر تيراندازي با تيروكمان درنتايج نشان داد اج. پرداختند) زيادانگيختگي  -  فعاليت محور
، در )زيادانگيختگي  -  و حالت فعاليت محور كم انگيختگي -  محور هدفحالت (شرايط مطلوب 

انگيختگي  -  و حالت فعاليت محور زيادانگيختگي  -  محور هدفحالت (شرايط نامطلوب مقايسه با 
كر و ون ). 9( كند حمايت مياز شدت لذت در عملكرد ورزشي نتيجه كه اين  آيد دست مي به) كم

 ها آن. بازيكنان راگبي بررسي كردند شناس روانبازي را بر تجربيات  نتايج تأثير) 1995( 2شايك
و  تر خودانگيخته، تر مثبت، شكست ، در مقايسه بامشاهده كردند بازيكنان راگبي بعد از بردن بازي

حالت ( و استرس كمتر زيادشكست با انگيختگي ، در مقايسه با موفقيت در بازي. كمتر جدي هستند
) 2006(و شاپيرو ) 2006( بامندرويش و تننهاي مطالعات ب يافته). 23(بط است مرت) فعاليت محور

مغايرت ) 2001(و كر ) 2001(بازگشتي اپتر  ةدر مورد متغير انگيختگي، همانند عملكرد، با نظري
محور در  و فعاليت محور هدفكنندگان  شركت دهد مينشان  پژوهشهاي اين دو  يافته. دارد

  ).21 ،20(ندارند  با هم تفاوتيانگيختگي اجرا هيچ 
بازگشتي ممكن اسـت   ةدر نظري. ذهني است هاي حالتبازگشتي تغيير در  ةدر نظريديگر اصل 
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بازگشـت رويـدادي   . ذهني تغييراتي داشته باشند و بازگشت را تجربه كننـد  هاي حالتدر افراد 
بيـان  ) 2001( 1اپتـر .  )7(آگاهانـه نيسـت    يتصـميم  الزامـاً و  افتـد  مياست كه بالفاصله اتفاق 

اتفـاق   4شـدگي  و اشـباع  3، ناكامي2رويدادهاي تصادفي :يكي از سه دليل  كه بازگشت به كند مي
. اسـت دارد كه خارج از كنترل شخص  اشاره رويدادهاي تصادفي به عوامل محيطي). 6( افتد مي

و از حالـت فعلـي خـود     اسـت كـه شـخص در حـال تجربـه كـردن آن       اسـت  ناكامي هيجـاني 
 ي خـاص علت خسـتگي از بـودن در حـالت    شدگي بازگشتي است كه به اشباع. رضايتمندي ندارد

طـوالني در   يافراد بـراي مـدت   دهد مي  رويعلت  ؛ به عبارت ديگر، بازگشت به اين افتد مياتفاق 
 هـاي  تحقيـق نتـايج  ). 22(اين عامل كمترين سهم را در بازگشت دارد . اند بوده اي انتهاي حيطه

و  دهـد  مـي رخ  هـا  حالـت بازگشـت ميـان    دهـد  مـي بازگشتي نشـان   ةنظريمورد ده در انجام ش
 بنابراين با توجه به مطـالبي كـه   ؛)30 -24(ست ها بازگشتعامل  ترين مهمرويدادهاي تصادفي 

 ةبـا نظريـ  ) 2006(و شـاپيرو  ) 2006( بـام نـدرويش و تنن ذكر شـد و نتـايج مغـاير تحقيقـات ب    
 است كه با توجه به جديد بودن اين نظريه در كشور به بررسـي بازگشتي، تحقيق حاضر درصدد 

كه افراد با  ها پاسخ دهد اصول و ساختارهاي موجود در نظرية بازگشتي بپردازد و به اين پرسش
يا بين انگيختگي ؟ آدهند ميشرايط تكليف پاسخ متفاوت چگونه به تغييرات  انگيزشي فراتسلط 

شان و شرايط تكليف تفاوتي وجـود   انگيزشي فرابه تسلط  كنندگان با توجه و خوشايندي شركت
  ؟ دهد ميرخ  انگيزشي فرا هاي حالتدارد؟ و آيا بازگشت ميان 

  شناسي پژوهش روش
پسري  ة دانشجويانآماري اين تحقيق شامل كلي ةجامع. استتجربي  نيمهروش تحقيق حاضر 

را در دانشگاه شهيد چمران  1واحد تربيت بدني عمومي  88 - 1387كه در نيمسال دوم  است
در ) 31( 5محور تسلط فعاليت ةپرسشنام ،گيري نمونهبراي ). N=140(بودند  كردهاهواز انتخاب 

 30صفر تا امتياز آن بين  دارد و دامنة سؤال 30اين پرسشنامه . شدجامعه آماري توزيع  ميان
و  6در گروه بدون تسلط 15 - 8، محور هدفدر گروه تسلط  7صفر تا امتياز  افراد با دامنة. است
امتياز  نفر با دامنه 27مورد نظر،  در جامعة. گيرند ميمحور قرار  در گروه تسلط فعاليت 30 - 16

همچنين، . گرفتند قرار محور هدفصورت تصادفي در گروه تسلط  نفر به 16يافت شد كه  7صفر تا 
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صورت تصادفي در  نفر به 16، ها ميان آنقرار گرفتند كه از   30 - 16امتيازي  ةنفر در دامن 49
قرار گرفت  16 - 8بين نفر  64 دامنة امتيازكه گفتني است . گرفتندمحور قرار  گروه تسلط فعاليت

 فرا هاي التح تأثيرچون هدف از تحقيق حاضر . شدندبندي  كه در گروه بدون تسلط طبقه
تي، انگيختگي، خوشايندي و شرايط تكلبف بر عملكرد حرك) محور و فعاليت محور هدف( انگيزشي

از گروه بدون تسلط  ،كنندگان مبتدي دارت بود پرتاب انگيزشي فرا هاي حالتو بازگشت ميان 
   .شد نظر صرف

  :در اين تحقيق عبارت بود از شده ابزار استفاده
پژوهش براي همكاري در اين  كنندگان شركتكسب اجازه از   منظور بهاز اين فرم : فرم رضايت

اين فرم اطالعاتي را در مورد سن، تجربيات قبلي در مورد  :فرم اطالعات شخصي .داستفاده ش
كه ممكن است عملكرد فرد را در پرتاب دارت تحت شعاع قرار دهد،  هايي آسيبپرتاب دارت و 

  .كرد ميفراهم 
تدوين ) 1993( 2اين پرسشنامه توسط كوك و گركوويچ: 1 محور تسلط فعاليت پرسشنامة
محور  و فعاليت محور هدف هاي حالتتمايل فرد در  گيري اندازهبراي  آيتمي 30ي شده و ابزار

صفر افراد با دامنه امتياز  .دارد 30صفر تا  يامتياز ةدامن با سؤال 30اين پرسشنامه ). 31( است
در گروه تسلط  30 -16و  3در گروه بدون تسلط 15 -8، محور هدفدر گروه تسلط  7تا 

و  83/0پايايي را براي خودانگيختگي ) 1993(كوك و گركوويچ . گيرند يممحور قرار  فعاليت
. گزارش كردند 78/0و  75/0و براي سرگرمي  84/0و  83/0، براي انگيختگي خواهي 84/0

براي انجام تحقيق . گزارش گرديده است 86/0 ،ضريب آلفاي كرونباخ براي مجموع امتيازات
 خواهي انگيختگي، براي 76/0اخ براي خودانگيختگي حاضر ضريب پايايي به روش آلفاي كرونب

روايي پرسشنامه از روايي سازه استفاده بررسي براي . دست آمد به 70/0و براي سرگرمي  74/0
مورگاترويد، ( محور هدفمقياس تسلط  بين اين پرسشنامه و پرسشنامة همبستگيضريب . شد

  .  دست آمد به -79/0) 1978راشتون، اپتر، ري، 
است كه  ساده يتدوين شده و مقياس 1989در سال  5توسط راسل و همكاران 4عاطفي ةصفح
كسـلي   - ناخوشـايندي و انگيختگـي   -افراد را در ابعاد خوشـايندي   هاي حالتطور ويژه   كه به
بـراي  . گـزارش كردنـد   91/0پايـايي آن را  ) 1989(راسل و همكـاران ). 32( كند مي گيري اندازه
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بـراي  . دست آمـد  به 83/0اس به روش آلفاي كرونباخ پايايي اين مقيانجام تحقيق حاضر ضريب 
ضـريب همبسـتگي بـين ايـن صـفحه و       و شـد روايي پرسشنامه از روايي سازه اسـتفاده  تعيين 

مزيـت اسـتفاده از ايـن    . دست آمد به 73/0) 1980راسل،(حالت عاطفي  گيري اندازه ةپرسشنام
را كـه در پاسـخ بـه تغييـرات در      هـايي  حالتغيير ت ،سريع و مكررتوان  ميمقياس اين است كه 

احساسات  در آن است كه 9×9 اي ، صفحهة عاطفيصفح. كرد گيري اندازه، افتد ميمحيط اتفاق 
در  9 تا 1 امتيازبراي هر بعد  ،محل عالمتدر ، سپس شود مينشان داده  با درج عالمت شخص

، شـود  مـي در صفحه از سمت چپ شمرده  9 تا 1 نتايج خوشايندي از دامنة. شود مينظر گرفته 
  . شود ميشمرده  پاييندر صفحه از سمت  9 تا1  نتايج انگيختگي از دامنة كه حاليدر 

در ايـن   وتدوين شـده   1985توسط اسوباك و مورگاترويد در سال  محور هدفمقياس حالت 
اسـتفاده  از آن  كننـدگان  شركتفعاليت محور   - محور هدف هاي حالت گيري اندازهتحقيق براي 
كــه حالــت  3 -1 هــاي آيــتمپايــايي آن را بــراي ) 2001(اّكونــول و كــال هــون  .شــده اســت

تـا   41/0 اسـت، كه حالت فعاليـت محـور   6 -4 هاي آيتمو براي  94/0تا  52/0 است،محور هدف
ضريب پايايي به روش آلفاي كرونبـاخ بـراي   براي انجام اين تحقيق، ). 34(گزارش كردند  91/0
روايي پرسشـنامه   تعيين براي. دست آمد به 78/0، 6 -4 هاي آيتمو براي  83/0 ،3 -1 ايه آيتم

 محور هدفحالت  ةبين اين پرسشنامه و پرسشنام همبستگيضريب . شداز روايي سازه استفاده 
دارد، اما از  سؤال پنجاين مقياس . دست آمد به 83/0) 1993 كوك و گركوويچ،(فعاليت محور -

ي محـور  هدفپاسخ دهند تا حالت  4و  2 ،1 يها سؤالتنها به  شود ميخواسته  كنندگان شركت
ي و در محور هدفحالت  3تا  1 ةامتيازها در دامن). 30، 13( شودتعيين  ها آنمحوري  يا فعاليت

  ).  13( دهد ميمحوري را نشان  حالت فعاليت 6تا  4 ةدامن
. استمتر  37/2قانوني در پرتاب دارت  ةفاصل. آسان و مشكل بود پژوهش شامل دو تكليفاين 

عنوان تكليف  متر به 37/3 ةپرتاب دارت از فاصل ،تكاليف كاري دست منظور پژوهش، بهدر اين 
 سههر تكليف شامل . عنوان تكليف آسان در نظر گرفته شد متر به 37/1 از فاصلةمشكل و 

از دقت . پرتاب بود 96در مجموع، پرتاب يعني  چهارهر كوشش شامل  و كوششي هشتبلوك 
براي امتيازبندي، اصابت دارت به مركز . شدعملكرد استفاده  گيري اندازه پرتاب دارت براي

 3ميان دايره مركزي و خارجي  امتياز، اصابت دارت به دايرة 5) فهد ةمنطق(دارت  ةصفح
كه به  هايي پرتاب. شد ميامتياز در نظر گرفته  1دايره  ترين خارجيامتياز و اصابت دارت به 

  . امتيازي نداشت كرد نميدارت برخورد  ةصفح
محل ، با بعد از تكميل فرم رضايت ها آزمودني .شداجرا شروع  ، مرحلةها آزمودنيبعد از انتخاب 

پرتاب دارت آشنا  روش، امتيازبندي تكاليف و )تكاليف آسان و مشكل(اجراي آزمون و نحوة 
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را دارت  20 ،كنندگان در اين مرحله شركت. ي شروع شدتمرين بعد از اين مرحله، دورة. شدند
بعد از اتمام اين مرحله، اجراي آزمون در يكي از شرايط . رتاب كردنددقيقه پ پنجدر مدت 

عاطفي و مقياس حالت  ةكنندگان صفح پيش از اجراي آزمون، شركت. دشتكليفي آغاز 
آزمون،  ة پيشمورد نظر در مرحلهاي  بعد از تكميل پرسشنامه. دندكري را تكميل محور هدف

كوشش به پرتاب دارت پرداختند كه هر كوشش شامل  هشتكنندگان در بلوك اول در  شركت
بعد از اتمام بلوك اول . دشگيري عملكرد ثبت  عنوان اندازه به ها آزمودنيامتياز . پرتاب بود چهار

مقياس حالت  عاطفي و ةبه تكميل صفح بار ديگركنندگان  شركت) كوشش هشتيعني (
كه  شددوم و سوم آغاز  هاي بلوكترتيب  ، بهها پرسشنامهبعد از تكميل . ي پرداختندمحور هدف
بعد از  ها پرسشنامهاجراي آزمون و استفاده از  نحوة. دبوشبيه بلوك اول  ها آناجراي  ةنحو

  .ارائه شده است 1در شكل  شماتيكصورت  به ها آزمودنيانتخاب 
  
 
  
  

                                                                     
  
  بلوك دوم                              بلوك سوم     بلوك اول                                  
  
  
  
  
  
  
  

24تا1هايكوشش

 آزمون پيش
  فيصفحة عاط

مقياس حالت 
 محوري هدف

 آزمون اولپس
  صفحة عاطفي

حالت  مقياس
 محوري هدف

  آزمون دومپس
  صفحة عاطفي
مقياس حالت 

 محوري هدف

  آزمون سوم پس
  صفحة عاطفي
مقياس حالت 

 محوري هدف
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و از آزمون  يفي نظير ميانگين و انحراف معياراز آمارهاي توص ها دادهتجزيه و تحليل  براي
گروهي و بين گروهي استفاده  درون هاي تفاوتگيري مكرر براي بررسي  با اندازه تحليل واريانس

 براي LSDوابسته براي بررسي تفاوت بين گروهي، آزمون پيگردي  tآزمون  همچنين از .شد
) ANCOVA(كوواريانس  تحليل براي عوامل درون گروهي و ها تفاوتدن جايگاه كرمشخص 

با استفاده  ها دادهتجزيه و تحليل . آزمون استفاده شد پيش حلةدر مر ها گروه كردنبراي همسان 
  . انجام شد  16 نسخة SPSSاز نرم افزار 

  پژوهشهاي  يافته
محور در  و فعاليت محور هدفمشخصات توصيفي متغيرها را  براي دو گروه تسلط  1جدول 
  . دهد ميآسان و مشكل نشان  هاي تكليف

  

  آسان و مشكل هاي معيار متغيرها در تكليف انحراف وتوزيع ميانگين . 1جدول
 شاخص آماري

  متغير
  تكليف مشكل  تكليف آسان فراواني

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف  معيار ميانگين

  16/1  34/6  12/1 73/5 16 محورهدف  انگيختگي
  29/1  84/6  08/1 68/5 16 محورفعاليت

  04/1  62/4  88/0 12/6 16 محورهدف  خوشايندي
  09/1  37/7  98/0 06/7 16 محورفعاليت

  محور هدفحالت 
  محور و فعاليت

  50/0  57/2  32/0 62/2 16 محورهدف
  51/0  21/3  41/0 51/3 16 محورفعاليت

  11/1  66/5  66/0 66/10 16 محورهدف  عملكرد
  24/1  09/6  89/0 08/11 16 محورفعاليت

  

گروه  ، در مقايسه بامحور وه تسلط فعاليتگر ،شود ميمشاهده  باالكه در جدول  طور همان
 – محور هدفدر هر دو تكليف براي متغيرهاي خوشايندي، حالت  محور هدف توسط
به استثناي متغير انگيختگي ( اند كردهكسب بيشتري امتياز ب انگيختگي ومحور، عملكرد  فعاليت

 ).اند نشان داده بيشتريانگيختگي  محور هدفدر تكليف آسان كه گروه 
آزمون تحليل واريانس با  استفاده از با ،در تكليف آسانرا نتايج خوشايندي  2جدول 

  .دهد ميمكرر نشان  هاي گيري اندازه
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  گيري مكرر براي خوشايندي در تكليف آسان نتايج تحليل واريانس با اندازه. 2جدول
 شاخص

  منبع تغييرات
مجموع
  مجذورات

 ةدرج
  آزادي

ميانگين 
  F P  مجذورات

  44/0  81/0  49/0 2 98/0 ملعا
  91/0  08/0  05/0 2 10/0 گروه×عامل

  04/0*  62/0  60/1 1 60/1 گروه
  .معني دار است α >05/0در سطح *          

  
محور  و فعاليت محور هدفتفاوت بين دو گروه  ،شود ميمشاهده  2كه در جدول  طور همان
  .                              است دار معني

  
  عوامل بين گروهي براي خوشايندي در تكليف آسان با استفاده از آزمون وابسته ةمقايس. 3 جدول

 شاخص
  P  آزادي ةدرج  t  عامل

  04/0*  31 -08/2 بلوك اول
  37/0  31 -89/0 بلوك دوم
  34/0  31 -96/0 بلوك سوم

  
 داري نيمعتنها در بلوك اول بين دو گروه تفاوت  ،شود ميمشاهده  3كه در جدول  طور همان

  .وجود دارد
آزمون تحليل واريانس با استفاده از با  ،نتايج خوشايندي را در تكليف مشكل 4جدول 

  .دهد ميمكرر نشان  هاي گيري اندازه
  

  گيري مكرر براي خوشايندي در تكليف مشكل نتايج تحليل واريانس با اندازه. 4جدول
 شاخص

  منبع تغييرات
مجموع
  مجذورات

ةدرج
  آزادي

 ميانگين
  F P  مجذورات

  76/0 27/0  18/0 2 36/0 عامل
  85/0 16/0  11/0 2 21/0 گروه×عامل

  01/0* 15/7  33/13 1 33/13 گروه
  

مربوط  هاي يافته. است دار معنيتفاوت بين دو گروه  ،شود ميمشاهده  4كه در جدول  طور همان
  . شده استخالصه  5وابسته در جدول  tبا استفاده از آزمون  ،ها گروه به مقايسة
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  وابسته tبا استفاده از آزمون  ،عوامل بين گروهي براي خوشايندي در تكليف مشكل ةمقايس. 5جدول 
 شاخص

  P  آزادي ةدرج  t  عامل

  001/0*  31 -47/6 بلوك اول
  001/0*  31 -33/6 بلوك دوم
  001/0*  31 -01/6 بلوك سوم

  
 داري معنيعوامل بين دو گروه تفاوت  ةدر هم ،شود ميمشاهده  5كه در جدول  طور همان

  .وجود دارد
آزمون تحليل واريانس با استفاده از با  ،در تكليف آسانرا  نتايج انگيختگي 6جدول 

  .دهد ميمكرر نشان  هاي گيري اندازه
  

  گيري مكرر براي انگيختگي در تكليف آسان ايج تحليل واريانس با اندازهنت. 6جدول
 شاخص

  تغييرات منبع
مجموع
  مجذورات

ةدرج
  آزادي

ميانگين 
  F P  مجذورات

  11/0  86/4  18/5 2 37/10 عامل
  97/0  03/0  03/0 2 06/0 گروه×عامل

  61/0  25/0  10/1 1 10/1 گروه
  

دو گروه و همچنين تعامل گروه و عامل  ،، بين عواملشود ميمشاهده  6كه در جدول  طور همان
  .وجود ندارد يدار معنيتفاوت 

آزمون تحليل واريانس با  استفاده از با ،در تكليف مشكلرا  نتايج انگيختگي 7جدول 
  .دهد ميمكرر نشان  هاي گيري اندازه

  
 گيري مكرر براي انگيختگي در تكليف مشكل نتايج تحليل واريانس با اندازه. 7جدول

 شاخص
  منبع تغييرات

مجموع
ميانگين   آزادي ةدرج  مجذورات

  F P  مجذورات

  06/0  87/2  64/2 2 29/5 عامل
  10/0  31/2  13/2 2 25/4 گروه×عامل

  006/0*  81/8  77/29 1 77/29 گروه
  

مربوط  هاي يافته. است دار معنيتفاوت بين دو گروه  ،شود ميمشاهده  7كه در جدول  طور همان
      .         خالصه شده است 8وابسته در جدول  tبا استفاده از آزمون  ،ها گروه ةبه مقايس
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  وابسته tعوامل بين گروهي براي انگيختگي در تكليف مشكل با استفاده از آزمون  ةمقايس. 8جدول 
 شاخص

  P  آزادي درجة  t  عامل

  01/0*  31 76/2 بلوك اول
  01/0*  31 65/2 بلوك دوم
  001/0*  31 19/4 بلوك سوم

  

داري  م تفاوت معنياول، دوم و سو هاي بلوكدر  ،شود ميمشاهده   8كه در جدول  طور همان
  . بين دو گروه وجود دارد

آزمون تحليل واريانس  استفاده از با ،در تكليف آسانرا  ها حالتنتايج بازگشت ميان  9جدول 
  .دهد ميمكرر نشان  هاي گيري اندازهبا 

  
  در تكليف آسان ها حالتگيري مكرر براي بازگشت ميان  نتايج تحليل واريانس با اندازه. 9جدول

 شاخص
  منبع تغييرات

مجموع
ميانگين   آزادي درجة  مجذورات

  F P  مجذورات

  75/0  29/0  03/0 2 07/0 عامل
  97/0  02/0  003/0 2 005/0 گروه×عامل

  002/0*  96/10  87/3 1 87/3 گروه
  

مربوط  هاي يافته. است دار معنيتفاوت بين دو گروه  ،شود ميمشاهده  9كه در جدول  طور همان
  .                              خالصه شده است 10وابسته در جدول  tبا استفاده از آزمون  ،ها گروه ةبه مقايس

  
  ،در تكليف آسان ها حالتعوامل بين گروهي براي تغيير ميان  ةمقايس. 10جدول 

  وابسته tبا استفاده از آزمون  
 شاخص

  P  آزادي ةدرج  t  عامل

  001/0*  31 -73/5 بلوك اول
  001/0*  31 -19/5 بلوك دوم
  001/0*  31 -95/4 بلوك سوم

  
 داري معنيعوامل بين دو گروه تفاوت  ، در همةشود ميمشاهده  10كه در جدول  طور همان

  .وجود دارد
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آزمون تحليل ، با استفاه از در تكليف مشكل را ها حالت ميان ها بازگشتنتايج  11جدول 
  .دهد ميمكرر نشان  هاي گيري اندازهواريانس با 

  

  در تكليف مشكل ها حالتگيري مكرر براي بازگشت ميان  نتايج تحليل واريانس با اندازه. 11دول ج
 شاخص

 منبع تغييرات
مجموع
  F P  ميانگين مجذورات  آزادي ةدرج مجذورات

  72/0  32/0  04/0 2 09/0 عامل
  55/0  60/0  09/0 2 18/0 گروه×عامل

  001/0*  65/12  06/13 1 06/13 گروه
  

 ةبراي مشاهد. است دار معنيتفاوت بين دو گروه  ،شود ميمشاهده  11ه در جدول ك طور همان
وابسته  tبا استفاده از آزمون  ،ها گروه مربوط به مقايسة هاي يافتهبين دو گروه،  دار معنيتفاوت 

  .                              خالصه شده است 12در جدول 
  

  ،در تكليف مشكل ها حالتي تغيير ميان عوامل بين گروهي برا مقايسة. 12جدول 
  وابسته tبا استفاده از آزمون  

 شاخص
  P  آزادي درجة  t عامل

 001/0*  31 -51/3 بلوك اول
 13/0  31 -54/1 بلوك دوم
 19/0  31 -33/1 بلوك سوم

  

 داري معنيتنها در بلوك اول بين دو گروه تفاوت  ،شود ميمشاهده  12 كه در جدول طور همان
  .اردوجود د
آزمون تحليل واريانس با  استفاده از با ،در تكليف آسانرا  ها پرتابنتايج  13جدول 

  .دهد ميمكرر نشان  هاي گيري اندازه
  

 مكرر براي عملكرد در تكليف آسان گيري اندازهتحليل واريانس با  هاي يافته. 13جدول
 شاخص

 منبع تغييرات
مجموع
 مجذورات

ميانگين   آزادي درجة
  F P  مجذورات

  003/0*  3/6  42/2 2 85/4 عامل
  06/0  59/3  25/4 1 25/4 گروه

  42/0  85/0  33/0 2 66/0 گروه×عامل
  

اما  ،داري وجود دارد يبين عوامل تفاوت معن ،شود ميمشاهده  13كه در جدول  طور همان
تفاوت  ةبراي مشاهد. نيست دار معنيتفاوت بين دو گروه و همچنين تعامل گروه و عوامل 
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در جدول  LSDبا استفاده از آزمون   ،ها بلوكمربوط به مقايسه  هاي يافتهبين عوامل،  دار نيمع
  . خالصه شده است 14

  

  عوامل ةمربوط به مقايس هاي يافته. 14جدول 
 iعامل  jعامل  )i-j(هانيانگيمتفاوت داريسطح معني

  بلوك سوم -48/0 004/0*  بلوك اول  بلوك دوم -46/0 004/0*
  بلوك دوم  بلوك سوم 015/0 92/0

  

 يدوم و سوم تفاوت هاي بلوك وبلوك اول بين  ،شود ميمشاهده  14كه در جدول  طور همان
  .وجود دارد دار معني

آزمون تحليل واريانس با  استفاده از با ،در تكليف مشكلرا  ها پرتابنتايج  15جدول 
  .دهد ميمكرر نشان  هاي گيري اندازه

  
  مكرر براي عملكرد در تكليف مشكل گيري اندازهتحليل واريانس با  هاي يافته. 15جدول 

 شاخص
  منبع تغييرات

مجموع
ميانگين   آزادي ةدرج  مجذورات

  F  P  مجذورات

  28/0  28/1  27/1 2 55/2 عامل
  18/0  82/1  39/4 1 39/4 گروه

  65/0  42/0  42/0 2 84/0 گروه×عامل
  

بين عوامل، دو گروه و همچنين تعامل گروه و  دشو ميمشاهده  15كه در جدول  طور همان
   .وجود ندارد يدار معني تفاوت عامل

  گيري و نتيجه بحث
هدف . انجام شدبازگشتي  و آزمون ساختارهاي موجود در نظريةبررسي  منظور هب پژوهشاين 

بر عملكرد، انگيختگي، خوشايندي و  انگيزشي فراتسلط  تأثيرحاضر، بررسي  پژوهشاصلي 
در شرايط تكليف آسان كنندگان مبتدي دارت  در پرتاب انگيزشي فرا هاي حالتشت ميان بازگ

نتايج تحقيق نشان داد در تكليف مشكل بين .  بود) بلند فاصلة(و تكليف مشكل ) فاصلة كوتاه(
اين . د نداردداري وجو محور تفاوت معني و فعاليت محور هدفكنندگان تسلط  عملكرد شركت
اي پژوهشگران نيز . همخوان است) 2006( و شاپيرو) 2006( بامدرويش و تننبن يافته با نتايج

برانگيز و  تكاليف چالش درمحور  و فعاليت محور هدفتسلط  هاي عملكرد آزمودني دريافتند
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 هاي يافتهاز  بخشيولي اين يافته  با  ،)21 ،20(ندارد  ي با يكديگردار تفاوت معني مشكل
 كنندگان شركت( بيشتر خواهي هيجاندر آن افراد با  كهاست ناهمخوان ) 2008( كرومر
 عملكرد) محور هدف كنندگان شركت( تركم خواهي هيجانافراد با ، در مقايسه با )محور فعاليت
با  نتايج اين). 17( شوند مرتكب مي كمتري خطايدارند و  برانگيز چالش شرايط در بهتري
افراد با تسلط  بر اساس آن، كه است ناهمخوان نيز )1987( همكارانو  مارتين هاي يافته

و  زا استرس شرايط در بهتري عملكرد محور هدفافراد تسلط  ، در مقايسه بامحور فعاليت
محور  افراد تسلط فعاليت) 2001(بازگشتي اپتر  نظريةمطابق ). 19( اند داشته برانگيز چالش
؛ الفرنير و 1999 وگان و براون،؛ ك2008 كرومر،(همچنين تحقيقات قبلي . اند خواه هيجان

 تأثيرتحت  انگيزشي فراحالت  دهد مينشان ) 2007 ؛ تاتچر و همكاران،2009 همكاران،
محور ترجيح  ؛ يعني افراد فعاليت)18، 17، 15، 14( گيرد ميحركتي مشخصي قرار  هاي فعاليت

تكليف بدون رسد  به نظر ميبنابراين  ؛دكننچالش برانگيز را انتخاب  هاي فعاليت دهند مي
ممكن . شود ميمحور  افراد با تسلط فعاليت زدگي هيجانكمتر باعث  ،چالش يا با چالشي اندك

زماني تكليف كوتاه بوده و نتوانسته افراد  ةباشد كه دور به اين علتناهمخواني است 
كوشش براي احساس  24 رسد ميبه نظر  ،همچنين. محور را به چالش بكشد فعاليت
محور  در نتيجه افراد با تسلط فعاليت ؛بوده استنمحور كافي  در افراد فعاليت يزدگ هيجان

 هاي يافته همچنين. كنند ميو تالش كمي براي انجام تكليف صرف  كنند مي كسالتاحساس 
هنگام پرتاب دارت  محور هدفمحور و  فعاليت كنندگان شركت عملكرد بينمطالعه نشان داد  اين

) 2008( كرومر هاي يافتهاز  بخشيبا  نتيجه اين. وجود ندارد داري معنيدر تكليف آسان تفاوت 
 كنندگان شركت( زياد خواهي هيجانبا  كنندگان شركت عملكرد بيندر آن  كههمخوان است 

) محور هدفتسلط  كنندگان شركت( كم خواهي هيجانبا  كنندگان شركتو ) محور فعاليتتسلط 
از  بخشيبا  يافته اين همچنين). 17(نشد  يافت ريدا يمعنآور تفاوت  تمالل تكليفدر 
و  محور هدف كنندگان شركت عملكرد بيندر آن  كههمخوان است ) 2006( شاپيرو هاي يافته

از  بخشيبا  يافته اين ولي ،)21(وجود ندارد  داري معنيآور تفاوت  تلمال تكليفمحور در  فعاليت
تسلط  كنندگان شركتدر آن  كهت ناهمخوان اس) 2006( بامو تنن  ندرويشب نتايج

 عملكرد ،بازخورد مثبت هنگام ارائة محور هدف كنندگان شركتبا  مقايسهدر  ،محور فعاليت
 است ناهمخوان) 1987( همكارانو  مارتين هاي يافتهبا  يافته اين همچنين). 20(دارند  بهتري

محور  فعاليتتسلط  نكنندگا شركتبا  مقايسهدر  ،محور هدفتسلط  كنندگان شركتدر آن  كه
بازگشتي  ةمطابق نظري). 19( دهند مياز خود نشان  بهتري عملكردبدون استرس  شرايطدر 

 كرومر،( تحقيقات قبلينتايج همچنين . اند گريز و جدي اضطراب محور هدفافراد ) 2001(اپتر 
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تر را ترجيح كم  هيجانبا  هايي فعاليتاين افراد،  دهد مينشان ) 1999 ؛ كوگان و براون،2008
در به كوشش ديگر ممكن است  يزياد بودن تغييرات عملكرد از كوشش). 17 ،14( دهند مي

وجود آمدن اضطراب و برهم خوردن جديت براي رسيدن به هدف  بهباعث محور  افراد هدف
نيز  عملكرددر  تغييرات. دشو ميمشاهده  محور هدفدر نتيجه عملكرد ضعيفي از گروه  شود؛
به نظر . بودند مبتديمطالعه  ايندر  كنندگان شركت كهباشد  حقيقت اينه علت است ب ممكن

پيدا  كمتري تغييرات ها آن عملكرد ،شد مينخبه استفاده  كنندگان شركتاگر از  رسد مي
  .كرد مي

شرايط تكليف مشكل و آسان  دراحساس خوشايندي دو گروه يافته هاي اين مطالعه نشان داد 
در هر دو تكليف، محور  كنندگان تسلط فعاليت دارد و شركت يكديگر باداري  تفاوت معني

مارتين و  ،)2006( شاپيرو نتايجاين يافته با . اند دادهاز خود نشان  يشترياحساس خوشايندي ب
) 1995( كر و ونشايك ،)2006( بامندرويش و تننب ،)1997( كر و همكاران ،)1987( همكاران

وجود چالش در ) 2001(اپتر  بازگشتي ةنظري بر اساس ).23، 21 - 19، 9(همخوان است 
 خوشاينديو احساس ه شوند زد هيجانمحور  فعاليتافراد است بلند باعث شده  فاصلة شرايط

و  اند كرده دركعنوان اضطراب  را به شرايط اين محور هدفاما افراد  ،نشان بدهند بيشتري
تكليف (كوتاه  ةاينكه در شرايط فاصلبا . اند دادهاز خود نشان  كمتري خوشايندياحساس 

محور  داري وجود دارد، اما در اين شرايط افراد تسلط فعاليت بين دو گروه تفاوت معني) آسان
تكليف  در خصوصنتايج اين مطالعه  ،در اين صورت. اند كردهرا گزارش  يشتريخوشايندي ب

بندرويش و  ،)1997( همكاران كر و ،)1987( مارتين و همكاران ،)2006( پيروآسان با نتايج شا
در شرايط مطلوب  محور هدفكه افراد تسلط مبني بر اين) 1995( كر و ونشايك ،)2006( بامتنن

، كنند ميرا گزارش  يشتريمحور خوشايندي ب در مقايسه با افراد تسلط فعاليت ،)تكاليف آسان(
علت تغييرات زياد در  ناهمخواني به اين رسد به نظر مي). 23، 21 -19، 9(ناهمخوان است 
 ؛ به عبارت ديگر،باشد محور هدفكنندگان با تسلط  در شركت ژه وي به ،كنندگان عملكرد شركت

به ، ي و در نتيجهمحور هدفتغييرات زياد در عملكرد باعث افزايش اضطراب در افراد با تسلط 
افزايش ) 2001(بازگشتي اپتر  طبق نظريةبنابراين  ؛ده استش ها آنهم خوردن جديت 

اين افراد  كمي باعث احساس ناخوشايندي يا خوشايندي محور هدفاضطراب در افراد با تسلط 
  .دشو مي

روه در احساس داري بين دو گ آشكار كرد كه در تكليف مشكل تفاوت معني پژوهشنتايج اين 
توسط ) تكليف مشكل(احساس انگيختگي نيز در اين شرايط  يشترينو ب انگيختگي وجود دارد

داري بين دو  كنندگان هر دو گروه  به ثبت رسيده است، اما در تكليف آسان تفاوت معني ركتش
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ي، محور هدفافراد با تمايل ) 2001(بازگشتي اپتر  ةنظري بر اساس. گروه وجود ندارد
بنابراين پيروز  ؛ندا خواه انگيختگيمحوري  افراد با تمايل فعاليت كه حاليدر  ،گريزند انگيختگي

 كمبيشتر با انگيختگي  احتماالً) مطلوب(در بازي يا اجراي تكليف حركتي آسان اوم مدشدن 
به شكل (فعاليت محور  كنندگان شركتو ) به شكل آراميدگي( محور هدف كنندگان شركت
در بازي و يا اجراي تكليف  مداومشكست ، گفت توان ميبه عبارت ديگر،  ؛مرتبط است) مالل

به ( محور هدفكنندگان  شركت زياد با احساس انگيختگي تواند مي) نامطلوب(حركتي مشكل 
 احتماالً. مرتبط باشد) زدگي هيجانبه شكل (محور  كنندگان فعاليت و شركت) شكل اضطراب

كنندگان فعاليت  بودن امتياز عملكردشان و شركت ضعيف دليل به محور هدفكنندگان  شركت
هاي  اين يافته با يافته.اند رساندها به ثبت ر يشتري، انگيختگي بزدگي هيجان دليل محور به
هاي كاكس  اما با يافته ،)21 ،20(ناهمخوان است ) 2006( بامدرويش و تنن، بن)2006( شاپيرو
  ).35، 23، 9(همخوان است ) 1997( كر و همكاران ،)1995( ، كر و ونشايك)1989( و كر

مشكل تكليف  هم در آسان و ليفدر تك ، همدو گروهدر هر آشكار كرد پژوهش همچنين نتايج 
به  محور هدفبازگشت از حالت  چنديندر تكليف آسان  ،نتايجبر اساس . دهد ميبازگشت رخ 

نشان  بيشتر هاي بررسي. دهد ميرخ  محور هدفمحور به  فعاليتاز حالت  و نيزمحور  فعاليت
 كهرخ داده است  ربيشت تكليف ايندر  محور هدفمحور به  فعاليتاز گروه  ها بازگشت دهد مي

 آسان احساس مالل تكاليفمحور در  فعاليت كنندگان شركت كهاست علت  اين به احتماالً
 صورت را به ماللاحساس  اينتا  شوند ميمنتقل ) محور هدف(پس به حالت مخالف  كنند مي

 تاتچربلو و  ،)2009( لونيز هاي يافتهبا  نيز نتيجه اين. كنندتجربه  محور هدفآرامش در گروه 
 پورتر ،)2000( كر و تاكون، )2006( بامندرويش و تننب، )2000( هادسون و بيتس )2002(
مطالعات  ايندر  .)30 -28، 26 -24، 20(همخوان است ) 2002( كر و همكاران، )2006(

همچنين در . مشاهده شده استرخ  عكس بهمحور و  فعاليتبه  محور هدفبازگشت از حالت 
از حالت  نيزو  محور هدفمحور به حالت  فعاليتازگشت از حالت ب چندينتكليف مشكل 

 ايندر  ها بازگشت دهد مينشان  بيشتر بررسي. داده استمحور رخ  فعاليتبه حالت  محور هدف
 ،تكليف شرايط كه باشدعلت  اين به شايد كهبوده است  بيشتر محور هدفدر گروه  تكليف
 صورت گروه به اين براي برانگيزو چالش  مشكل فتكليگذاشته و  تأثيرگروه  اين روي بيشتر
) محور فعاليت يعني(گروه به گروه مخالف  اين كنندگان شركت؛ در نتيجه شده است درك مالل
 ،)2009( لونيز هاي يافتهبا  نتيجه اين. كنند درك زدگي هيجان صورت را به مالل اينتا  روند مي

 كر و تاكون ،)2006( بامبندرويش و تنن  ،)2000(، هادسون و بيتس )2002( بلو و تاتچر
  .)30 -28، 26 -24، 20( همخوان است) 2002( كر و همكاران ،)2006( پورتر، ،)2000(
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به مربيان كمك خواهد كرد تا به حالت ذهني و انگيختگي غالب  اين پژوهشنتايج در مجموع، 
به مربيان و محققان كمك ) بازگشتي نظرية(يش دانش در اين حيطه افزا. ورزشكاران پي ببرند

 اساس بربيني  البته اين پيش. ندكنبيني  پيشطي عملكرد را ذهني بهينه  هاي حالت كند مي
 و خوشايندي، عملكرد نتايج كليطور  به. شخصيت و انگيزش افراد متفاوت خواهد بود

گزارش محور  توسط افراد فعاليت انگيختگيو  خوشايندي، عملكرد بهتريننشان داد  انگيختگي
 تواند مي تكليف شرايط تأثير؛ بنابراين )به استثناي متغير انگيختگي در تكليف آسان( دشو مي

حالت و  دهد مينتايج اين مطالعه نشان .  افراد متفاوت باشد انگيزشي فرامطابق با تسلط 
قادر  ،ورزشكاراني كه اجراي بهتري دارند. استانگيختگي فرد عاملي براي عملكرد بهينه 

ورزشكاري رسد  به نظر مي. ح باالتر انگيختگي كنترل كنندوسط خود را در استرساهند بود خو
است و  محور هدفدارد يا در حالت  زياديمحور است و احساس انگيختگي  كه در حالت فعاليت

 بر اساس نتايج،همچنين . داشته باشد تري مطلوب ، عملكرددارد احساس انگيختگي كمي
) محور فعاليت - محور هدف( انگيزشي فراسطح انگيختگي و حالت  تأثيرت تح تواند ميعملكرد 
، قادر شوند ميكمتر موفق مقايسه  ان موفق، هنگامي كه با ورزشكارانورزشكار. گيردفرد قرار 

. به حفظ و حتي تطابق سطح انگيختگي خود هستند تا اينكه به بهترين نحو عمل كنند
  :آيد ميدست  نتايج زير به ها حالتزگشت ميان هاي موجود در با همچنين از يافته

 ةدر زمين انورزشكار يبازگشتي ابزاري سودمند براي تجزيه و تحليل حالت ذهن ةنظري) 1
 است؛تمريني 

كمك كند تا دريابند ورزشكاران به مربيان و معلمان  تواند ميورزشكار  يدانستن حالت ذهن )2
 ؛دنده ميترجيح تمرين چه چيزي را  براي تمركز در زمينة

  .تغييرات در عملكرد باشد ةممكن است دليل بالقو يتغييرات در حالت ذهن) 3
بيشتر،  هاي كوششكيد بر مواردي چون تعداد تحقيق حاضر با تأ شود ميپيشنهاد  ،در نهايت

  .سني مختلف، تكاليف با پيچيدگي بيشتر و در بين بانوان نيز انجام شود هاي گروه
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   غيرتماسيتماسي و  هاي رشتهذهني زنان و مردان ورزشكار  مقايسة سرسختي
  در سطوح مختلف مهارتي

  

  3ابراهيم متشرعي، 2اله كاشاني ولي ،1احمد فرخي
  

  24/7/90 :مقاله تاريخ پذيرش  29/3/90 :مقاله تاريخ دريافت

  چكيده 
تماسـي و   هـاي  ذهني زنان و مـردان ورزشـكار رشـته    مقايسة سرسختيهدف از تحقيق حاضر، 

 300مقـدماتي،   ةبدين منظور و پس از انجام يك مطالع. در سطوح مختلف مهارتي بود غيرتماسي
رشـتة  و سـه  ) بـوكس و تكوانـدو   كيـك  ،ووشو(تماسي  رشتة ورزشيورزشكار مرد و زن در سه 

نخبه، غيرنخبه و مبتـدي و بـه    و در سه سطح مهارتيِ)  بدمينتون، تنيس و اسكواش( غيرتماسي
ذهنـي ورزشـي    نامة سرسختي پرسشآوري اطالعات از  براي جمع. انتخاب شدند مند هدفروش 

ـ    نامـه  پرسـش روايي و پايايي  .استفاده شد) SMTQ 2009( گلبي و شيرد  ةاز طريـق يـك مطالع
و در سـطح  ) MANOVA(متغيره  ها از طريق آزمون تحليل واريانس چند داده .شد تأييدمقدماتي 

نتايج تحقيق نشان داد اثرهاي اصلي جنسيت، نوع . ورد تحليل قرار گرفتندم  >017/0pي دار معني
بـر ميـزان سرسـختي     دار معنـي  آثاريو سطوح مختلف مهارت، هر يك به تنهايي  رشتة ورزشي

 هاي رشتهزنان ورزشكار،  از كه سرسختي ذهني مردان ورزشكار طوري ذهني ورزشكاران دارند به
ي دار معنيطور  ان نخبه نسبت به ورزشكاران غيرنخبه و مبتدي بهو ورزشكار غيرتماسيتماسي از 

، جنسيت و رشتة ورزشيتعامل جنسيت و نوع   اما در اثرهاي تعاملي شامل ،)>017/0p(بيشتر بود 
رشتة و سطوح مهارتي و در نهايت تعامل جنسيت، نوع  رشتة ورزشيسطوح مختلف مهارتي، نوع 

عوامل گوناگون نظيـر موقعيـت   . مشاهده نشد دار معني ييرتأث ،و سطوح مختلف مهارتي ورزشي
و  رشـتة ورزشـي  ، ماهيـت  شـناختي  روانسن، سطح فعاليـت، مـداخالت    ،رقابتي ةزماني، سابق

سرسختي ذهنـي مطلـوب نقـش دارنـد كـه نيازمنـد        ةگيري و توسع هاي فردي در شكل تفاوت
  .باشند هاي بيشتر و مستقل مي بررسي

  

  .غيرتماسيتماسي و  هاي رشتهسرسختي ذهني، سطوح مهارت،  :فارسيهاي  واژهكليد

                                                                                                                   
  Email: afarokhi_ahmad@yahoo.com  استاديار دانشگاه تهران. 1
  دانشجوي دكتري رفتار حركتي،  پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران . 2
  Email: motesharee@alumni.ut.ac.ir  )نويسنده مسئول( شناس ارشد رفتارحركتي، دانشگاه تهران كار. 3
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  مقدمه
 ،و در سطوح باالي رقابتي استمختلف  يتركيب عوامل ةامروز عملكرد مطلوب ورزشكاران نتيج 

رسـد، ايـن عوامـل روانـي      جايي كه آمادگي جسماني ورزشكاران به باالترين ميزان ممكـن مـي  
شناسـان ورزشـي،    روان .)1(كننـد  ت ورزشكاران ايفا ميكننده در موفقي نييتع يهستند كه نقش
 در عملكـرد ورزشـي   1ن ورزشي و ورزشكاران، همگي بر اهميت سرسختي ذهنيامربيان، مفسر

بر اسـاس تعريـف جـونز و    . )2(اند كردهتأكيد بر عملكرد عالي عنوان يكي از عوامل رواني مؤثر  به
 اي يافتـه  و مزاياي رواني ارثـي يـا توسـعه    برتري ،سرسختي ذهني داشتن« ،)2002(  2همكاران
صورت عمومي، مقابله و نسبت به حريف خود، با بسـياري   به) 1 :آن ورزشكار ةدر نتيجاست كه 

 4ةمواجهـ ) 3مسابقه، تمرين، شيوه زندگي(كند  هايي كه ورزش بر عملكرد اعمال مي از نيازمندي
بهتري نسبت به حريف خـود در مصـمم    5صورت اختصاصي از ثبات و پايداري به) 2و دارد  بهتر

  ). 3( گردد دار ميرتماد به نفس و همچنين كنترل شرايط پرفشار برخوداشتن اعبودن، تمركز و 
سـاختار   شناسـي  نظريـة روان بر اسـاس تحقيقـات كيفـي و    ) 2007و  2002(جونز و همكاران 

اين نظريـه  . اند هكردويژگي اجراكنندگان سرسخت را بررسي و شناسايي  ،6كلي )فردي(شخصي
. هاي رايج در بين تمامي افـراد تمركـز دارد   فرآيندفرد و همچنين  منحصربه هاي ويژگيروي  بر

بينـي و كنتـرل    كند كه اشخاص براي فهـم، تعريـف، پـيش    تئوري ساختار شخصي پيشنهاد مي
ـ  ةمتعدد زندگي و مواجه هاي هتجرب ايـن   نتـايج ). 4و  3(كننـد  تـالش مـي   هـا  هموثر با اين تجرب

و انگيزش، غلبه بر فشار و اضطراب، تمركـز مربـوط بـه     تحقيقات نشان داد كه خود باوري، ميل
هـاي درد   و مقابله با محـدوديت  كسب مجدد كنترل رواني ،اجرا، تمركز مربوط به سبك زندگي

ميـدلتون   ،ديگر يدر تعريف). 3(باشند ميافراد سرسخت  هاي ويژگي ترين مهمجسماني، برخي از
پشتكار مداوم و اعتقاد راسخ به سوي برخـي اهـداف   «سرسختي ذهني را  ) 2004( 7كارانو هم
اخير نيز كه با ورزشكاران نخبـه و   هاي پژوهشنتايج ). 5(تعريف كردند »رغم شدت يا فشار علي

 تأييدتعاريف مذكور را از مفهوم سرسختي ذهني  اند مصاحبه داشتهقهرمانان جهاني و المپيكي 
  ). 7و  6 ،4(اند كرده

                                                                                                                   
1. Mental Toughness 
2. Jones et al  
3. Competition, training, lifestyle  
4 .Cope 
5. Consistent  
6. Kelly’s personal construct psychology  
7. Middleton et al  
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را بررسـي  برخي تحقيقات هم چگونگي و ميزان نقش سرسـختي ذهنـي در موفقيـت ورزشـي     
آميـز ورزشـي     و موفقيـت  ممتازعملكرد %  50بيشتر ورزشكاران نخبه بر اين باورند كه . اند كرده
كـه   در حالي) 8(شوند مييا ذهني است كه از سرسختي ذهني منتج  شناختي روانعوامل  ةنتيج
موفقيـت ورزشـي قلمـداد     ةكننـد  خصوصيت تعيين ترين مهمسرسختي ذهني را  ،مربيان%  83
در موفقيـت  مـؤثر  هـاي روانـي    ويژگـي )  2006( 1تريسـي و همكـاران   ةدر مطالع ).9( كنند مي

كه سرسختي ذهني يكي از عوامل اساسي و مهـم در   شدندناسايي شاي  بوكسورهاي حرفه كيك
سرسختي  بوكس كيك اي حرفهورزشكاران  ،عالوه بر اين .بود اي بوكسورهاي حرفه موفقيت كيك

  ). 10(خود اظهار نمودند رشتة ورزشيذهني را يكي از عوامل اصلي براي موفقيت در 
كه در مرور ادبيات تحقيق سرسختي ذهني مشخص شده است، بيشـتر تحقيقـات دو    طور همان

سرسختي ذهني در ورزشكاران  هيتتوصيف ماسازي و تعريف و  اخير در تالش براي مفهوم ةده
و تحقيقـات انـدكي بـه بررسـي نقـش عوامـل       ) 11و  4،5،6،7، 3(و محيط ورزشي بوده اسـت  

ـ  گذار بر سرسختي ذهني مانند سطحتأثير ورزشـي و نـوع ورزش    ةمهارت، جنسيت، سن، تجرب
متفـاوت از مهـارت و جنسـيت در     يورزشـكاران بـا سـطوح    ةكـه مقايسـ   حـالي  انـد در  پرداخته
در اين ). 12و  2(كندهاي بيشتري را آشكار  ممكن است تفاوت غيرتماسيتماسي و  هاي ورزش

رشتة و نوع  تجربة رقابتينقش جنسيت، سطوح موفقيت، سن، ) 2009( 2راستا، آدام و همكاران
نتايج نشان داد كه نمرات سرسختي ذهني مـردان  . را مطالعه كردندبر سرسختي ذهني  ورزشي
دار بين سطوح مهارت از لحاظ سرسختي  معني ياما تفاوتاست، باالتر از زنان  دار معني يبه شكل

. حمايـت نكـرد   3از نظري لوور) 2009(تحقيق آدام و همكاران ،بنابراين). 2(ذهني وجود نداشت
سـطوح   ،ماهر و مبتدي ورزشكاران ماهر نسبت به ورزشكاران نيمه، )1986(لوور  ةبر طبق نظري

و سـطح   تجربـة رقـابتي  افـزايش   ؛عبـارت ديگـر   به. باشند ي ذهني را دارا ميباالتري از سرسخت
ورزشكاران با سرسـختي   ،عالوه بر اين. همراه استسرسختي ذهني ورزشكاران  ةمهارت با توسع

، 4دهنـد كـه منجـر بـه احساسـات آرميـدگي       هاي متفاوتي پاسخ مـي  و دوام ذهني باال به شيوه
صورت مثبـت   به اند تا استفاده از انرژي اين ورزشكاران ياد گرفته .شود مي 6زايي و انرژي 5آرامش

هاي اختصاصي براي مواجهه و مقابله  مثبت در شرايط بحراني و سخت و همچنين تفكر به شيوه

                                                                                                                   
1. Tracey et al  
2. Adam et al  
3.Loher  
4. Relaxation  
5. Calm 
6. Energizing  
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   .)13(با مشكالت، فشارها و اشتباهات در مسابقه را  بهبود بخشند
در ) 1994( 1شـين و لـي  . اند  ردهك تأييدرا ) 1986(لوور  ةديگر، تحقيقات فراواني نظري سوي از

داري در  معنـي  يخود بر روي سرسختي ذهني زنان و مـردان نخبـه و غيرنخبـه، تفـاوت     ةمطالع
 ةهـاي غيرنخبـ   تيمـي  كه ورزشكاران نخبه نسبت به هـم  طوري سطوح مهارتي گزارش كردند به

ي زنان و مـردان  داري در نمرات سرسختي ذهن معني ياما تفاوت ،كسب كردندنمراتي باالتر خود 
دار را در دو عامل كنترل  معني ينيز تفاوت) 2007( 2گري خان و همكاران). 14(مشاهده نكردند

 طوري آور ووشو نشان دادند به آور و غير مدال نفس در بين بازيكنان مدال انرژي منفي و اعتمادبه
تـايج پـژوهش شـيرد و    ن). 15(آور بـاالتر بـود   كه ميانگين نمرات هر دو عامل در بازيكنان مدال

داري باالتر از  هم نشان داد كه نمرات سرسختي ذهني مردان به شكل معني) 2009(  3همكاران
دار در ميزان سرسختي ذهني بـين سـطوح    معني يتفاوت ،عالوه بر اين. از نمرات زنان بوده است

ذهنـي  المللي نمرات سرسختي  طوري كه ورزشكاران در سطح بين مختلف رقابتي گزارش شد به
  ). 16(باالتري را نسبت به ورزشكاران ملي يا باشگاهي كسب كردند

را بررسـي  در اكثر تحقيقاتي كه سرسختي ذهني در بين ورزشكارران با سطوح مهارتي متفاوت 
در عـين  ). 13 ،5 ،2(گزارش شده است  ها تفاوتو جهت ميزان  بارةمتناقض در ينتايج اند كرده

ورزشي تحقيقات كمي  ةدر بين دو جنس زن و مرد و نوع رشت اين صفت ةحال بررسي و مقايس
هـاي   بنـابراين بـا توجـه بـه كمبـود و تنـاقض يافتـه       ). 15و  2(را به خود اختصاص داده اسـت  

هـدف از اجـراي ايـن     ذهني سطوح متفاوت مهارت و جنسـيت،  مقايسة سرسختيپژوهشي در 
سرسختي ذهني زنان و مردان با توجـه  گويي به اين سؤال بود كه چه تفاوتي بين  پاسخ ،تحقيق

وجود دارد و آيا تفاوتي كه ) غيرتماسيتماسي و ( رشتة ورزشيبه سطوح مهارتي مختلف و نوع 
تغيير خواهد كرد يا خير؟ و  رشتة ورزشيدر جنسيت وجود دارد متناسب با سطح مهارت و نوع 

 رشـتة ورزشـي  مهارت و نوع متقابل در تعامل سه متغير جنسيت، سطح  يآيا اثر تعامل يا كنش
  در سرسختي ذهني افراد وجود دارد؟

  پژوهش شناسي روش
اين  جامعة آمارى. باشد اي مي مقايسه -پژوهش حاضر از نوع تحقيقات كاربردي و روش علي

، بوكس كيك(تماسي  هاي رشتهنخبه و مبتدي مرد و زن غير ،تحقيق را تمامى ورزشكاران نخبه

                                                                                                                   
1. Shin & Lee  
2. Garry Kuan et al  
3. Sheard et al  
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تشكيل  89شهر تهران در سال ) بدمينتون، تنيس و اسكواش( اسيغيرتمو ) ووشو و تكواندو
ملي  هاي تيمبازيكن برتر كشور يا اعضاي  10كه شامل  نخبهبا توجه به تعريف بازيكن . دادند 

هاي ليگ برتر يك  باشگاه هاي تيميا ) نوجوانان جوانان، بزرگساالن،(هاي سني مختلف  در رده
گساالن و جوانان و تمامي بازيكنان حاضر در مسابقات ليگ بازيكنان تيم ملي بز ،استكشور 

ورزشكاراني كه در ليگ  ،عين حال در. ، بازيكن نخبه محسوب شدندمذكور هاي رشتهبرتر در 
عنوان  ملي را نداشتند به هاي تيمحضور در  ةو سابق نددسته يك و ليگ دسته دو شركت داشت

كه حداقل سه ماه و  گويند ميم به افرادي بازيكن مبتدي ه .افراد غيرنخبه محسوب شدند
مذكور تجربه كسب  غيرتماسيورزشي تماسي با  هاي رشتهحداكثر يك سال در  يكي از 

  ).17و 16(اند كرده
، )آمـاري  ةنامحدود بودن حجم جامع(تحقيق  ةدسترسي به حجم دقيق جامع فقدانبا توجه به 
روي بازيكنـان در سـه    مقـدماتي بـر   ةك مطالعمورد نياز، ابتدا ي ةيابي به حجم نمون براي دست

، ووشـو و  بـوكس  كيك(تماسي  ةرشت 3و در ) نخبه و غيرنخبه و مبتدي(سطح مهارتي مختلف 
تعـداد  . در هر دو جنس انجام شـد ) بدمينتون، تنيس و اسكواش( رشتة غيرتماسي 3و ) تكواندو

هـر   ،)نفـر  15سطح مجموعا  3(نفر  5مقدماتي در هر سطح مهارتي ة هاي مطالع آزمودني ةنمون
نفـر   180نفر و در مجموع  90هر كدام  غيرتماسيتماسي و  ،)زن 15مرد و  15( نفر 30رشته 

براي تعيين حجم . ذهني ورزشي را تكميل كردند نامة سرسختي پرسشباشند كه  مي) رشته 6(
گروه و بر اساس فرمول  آمده از هر دست ههاي ب مورد نياز، با استفاده از ميانگين و واريانس ةنمون

گـروه نمونـه    6درصـد، تعـداد    95/0درصد و اطمينـان   80/0تعيين حجم نمونه با توان آماري 
و در سـه سـطح مهـارتي     غيرتماسـي تماسـي و   هـاي  رشـته نفرورزشكار مرد و زن  300شامل 
  . دتحقيق انتخاب شدن ةعنوان نمون مند به گيري هدف صورت نمونه غيرنخبه و نخبه به مبتدي،

  ابزار گردآورى اطالعات
 3و شـيرد  2گلبـي  SMTQ(1( ذهنـي ورزشـي   نامة سرسختي پرسشآوري اطالعات از  براي جمع

كه تنها ابزار اختصاصي سـنجش سرسـختي در   SMTQ  ةنام پرسش). 16(استفاده شد  )2009(
 عوامل كليدي سرسختي ذهنـي را  1و كنترل 5، استواري4عامل اصلي اطمينان 3باشد  ورزش مي

                                                                                                                   
1.Sport mental toughness questionnaire  
2. Golby  
3. Sheard  
4. Confidence   
5. Constancy 
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تـرين خصوصـيات    كند  و محققان مذكور بر اين باورنـد كـه ايـن سـه عامـل اصـلي       ارزيابي مي
ايـن  . انـد  بـوده اسـت كـه داراي ذهنـي بـادوام و پايـداري بـوده        شاخصـي ورزشكاران و مربيان 

 سـؤال  4آن عامل پايداري و  سؤال 4 ،آن عامل اطمينان سؤال 6دارد كه  سؤال 14 نامه پرسش
از (گزينه پاسخ بر اساس مقياس ليكرت  5داراي  سؤالسنجد و هر  رل را ميديگر آن عامل كنت

يـد  يصورت كامل  تأ به نامه پرسشروايي و پايايي اين ). 16(است) كامالً نادرست تا كامالً درست
پايـداري و كنتـرل بـه     ،هاي اطمينان مقياس خردهكه ضريب آلفاي كرونباخ  طوري است به شده

نيز از طريق تحليل عاملي اكتشافي  نامه پرسشروايي . گزارش شد 71/0 و 74/0و  80/0ترتيب 
صـورت   بـه  نامـه  پرسـش در تحقيق حاضر از طريق توزيع ). 16(قرار گرفت تأييدي مورد تأييدو 

آزمون مجـدد   -به روش آزمون نامه پرسش 2 )ثبات پاسخ(زمانيپايايي يا ثبات  ،مقدماتي ةمطالع
همچنين همساني  و icc( 3(اي  تعيين ضريب همبستگي درون طبقه ةوسيله ب با دوهفته فاصله و

ضـريب همبسـتگي    .شدضريب آلفاي كرونباخ بررسي از طريق سؤاالت ) ثبات دروني(همساني 
متغيـر   83/0تا  73/0و ضريب آلفاي كرونباخ از  85/0تا  78/0ها از  مقياس خردهاي  درون طبقه
از  براي تعيين روايـي، ابتـدا بـا اسـتفاده     .است نامه پرسش قابل قبولپايايي  ةدهند بود كه نشان
شـناس ورزشـي    يك روان توسطنامة سرسختي ذهني ورزشي  پرسش ،4بازترجمه -روش ترجمه

شناس ديگر به انگليسـي برگردانـده    توسط يك رواندوباره به فارسي و  ،مسلط به زبان انگليسي
همچنـين  . شـد مورد نظر انتخاب  ةشد اصالح ةشد و پس از تبادل نظر در مورد اختالفات، ترجم

و ) 1975(الوشـه    )CVR5(از دو روش نسـبت روايـي محتـوا     نامـه  پرسشبراي روايي محتواي 
هاي ذكـر   با استفاده از روش .)19و  18(استفاده شد) 1986(لين ) 6CVI(شاخص روايي محتوا 

و شـاخص   83/0به ترتيب نسـبت روايـي محتـوا     ، CVI و  CVRهاي  شده و استفاده از فرمول
و براي معيـار وضـوح    87/0براي معيار اختصاصي بودن  ،85/0روايي محتوا براي معيار سادگي 

بـراي   SMTQ نامـه  پرسشمكفي بودن روايي محتواي  ةدهند آمده است كه نشان دست هب 85/0
  .استاستفاده در تحقيقات داخلي 

  روش اجرا
، بوكس كيك(تماسي  هاي ورزشملي و باشگاهي  هاي تيمطي مكاتباتي با سرپرستان و مربيان  ،ابتدا

                                                                                                                   
1. Control  
2. Temporal or response stability  
3. Intraclass correlation coefficient    
4.Translating back translating 
5.Content validity ratio  
6.Content validity index  
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، هماهنگي هاي الزم و كسب رضـايت  )بدمينتون، تنيس و اسكواش( غيرتماسيو )  ووشو و تكواندو
سپس اهداف تحقيـق و آمـوزش هـاي الزم    . جهت شركت ورزشكاران در تحقيق حاضر انجام گرفت

به صورت گروهي در محل تشـكيل   نيز به صورت شفاهي براي بازيكنان و نامه پرسشجهت تكميل 
ذهني ورزشي قبل از شروع تمرين به  نامة سرسختي پرسشدر ادامه . اردوي آمادگي آنان تشريح شد

  .صورت انفرادي و در غياب مربيان، در بين ورزشكاران توزيع و تكميل شد

    ها تحليل دادهو تجزيه 
هاي آماري  و استنباطي و از آزمونآماري در دو سطح توصيفي  هاي روشها از  براي تحليل داده

در ابتدا براي بررسي وضـعيت  . استفاده شد SPSSافزار آماري  ها و از نرم متناسب با مقياس داده
در و هاي توصيفي گرايش مركـزي و انحـراف معيـار     شاخصاز ها  توصيفي و ساختاري آزمودني

و آزمـون  ) MANOVA(متغيره آمار استنباطي و آزمون تحليل واريانس چند هاي روشاز  ،ادامه
از . در نظر گرفته شـد  017/0داري آلفاي  ها سطح معني براي آزمون. تعقيبي توكي استفاده شد

ايم بنابراين نيـاز خـواهيم داشـت     داشته) سه اثر اصلي(آنجايي كه ما در اينجا سه متغير وابسته 
تـا سـطح اطمينـان    ) سـه  تقسـيم بـر   05/0(ها تقسـيم كنـيم    كه ميزان آلفا را بر تعداد آزمون

سـطح آلفـاي قابـل قبـول جديـد       ،در نتيجه. دست آيد تري براي هر يك از سه آزمون به قبولم
017/0p<  فـرض آزمـون    بـراي بررسـي پـيش   ها بودن توزيع داده همچنين طبيعي .خواهد بود

 ،SMTQهـاي   مقياس بر روي خرده) MANOVA(و مانوا  )ANOVA(راهه  تحليل واريانس يك
  .شدبررسي  هاي آزمايشي مامي گروهدر ت

  هاي پژوهش يافته
ردازيم كه نتايج آن در جدول پ تحقيق مي ةشناختي نمون جمعيت هاي ويژگيدر ابتدا به توصيف 

  .نشان داده شده است 2شماره 
  ها شناختي آزمودني هاي جمعيت ويژگي. 1جدول 

)نفر(تعداد نمونه  )سال(سن  )سال( تجربة رقابتيةسابق رمتغي گروه
4/11 ± 3 /0 4/29± 3 /18 151  جنسيت مرد

 7/9 ± 3/0 3/27± 1/17 149 زن
10 ±3/0 7/28±8/17 145 تماسي 155 7/18±1/29 3/0± 4/9 رشتة ورزشينوع  غيرتماسي

2/12 ± 6/5 6/30± 9/20  86 نخبه   
 سطح مهارت

9/8 ± 3/2 9/28± 9/18 102 غير نخبه
1 ± 3/0 2/25± 7/17 112 مبتدي
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، تعداد مردان و زنان را به تفكيك جنسيت به همراه حداقل و حداكثر سن ايـن  1جدول شماره 
هـاي تماسـي و    تعداد ورزشكاران رشـته  ،عالوه بر اين. دهد ها نشان مي ورزشي آن ةافراد و سابق

. شـود  يها در جـدول فـوق ديـده مـ     ورزشي آن ةصورت مجزا به همراه سن و سابق غيرتماسي به
را اند كه تجربه و سن هر گروه  بندي شده همچنين ورزشكاران با توجه به سطح مهارت نيز طبقه

 نفـر  300شايان ذكر است كه تعداد مردان و زنان . ايم هدها نيز به تفكيك آور به همراه تعداد آن
  . اند تماسي و غيرتماسي در سه سطح مهارتي جاي گرفته ةباشد و در دو رشت مي

هاي اين آزمون يعني بررسي  فرض ، پيش)مانوا(متغيره  از اجراي آزمون تحليل واريانس چندقبل 
، )KS(اسـميرنوف -آزمـون كلمـوگروف   ةوسـيل ه طبيعي بودن توزيع  نمرات متغيرهاي وابسته ب

آزمون باكس و بررسي تجانس  ةوسيله ب كوواريانس–واريانسماتريس  يا همگنيتجانس بررسي 
آزمون لوين  ةوسيله ب) متغيرهاي وابسته( هاي اطمينان، پايداري و كنترل لفهواريانس نمرات مؤ

 .شد تأييدمذكور  يها فرض ارزيابي و تمامي پيش
   

و زن  ورزشكاران مردة مقايس براي) MANOVA( چندمتغيرهنتايج آزمون تحليل واريانس . 2جدول 
  يمهارت مختلف سطوحدر  غيرتماسيهاي تماسي و  ورزش

  اثر
  رمتغي

ارزش 
المبداي 
 ويلكس

 ةدرج
 آزادي

خطاي 
درجات 
 آزادي

F Sig. ηp
 نتيجه اندازه اثر2

 است دار معني 492/0 003/0 458/6 286 3 508/0 جنسيت
 است دار معني  496/0 003/0 573/6 286 3 504/0 رشتة ورزشينوع 

 است دار معني 711/0 000/0 403/16 572 6 084/0 يمهارتسطوح 
 نيست دار معني 052/0 78/0 352/0 286 3 950/0 ورزشتعامل جنسيت و

 نيست دار معني 053/0 89/0 374/0 572 6 897/0 تعامل جنسيت و مهارت
 نيست دار معني 172/0 24/0 386/1 572 6 685/0 تعامل ورزش و مهارت
 تعامل ورزش، مهارت

 نيست دار معني 034/0 96/0 232/0 572 6 934/0  و جنسيت

  
 ،F= )286،3=(458/6( شـود اثـر اصـلي جنسـيت      مشاهده مي 2كه در جدول شماره  رطو همان
003/0=p( ،  رشتة ورزشينوع )3، 286=(573/6( F ،003/0= P (  و سـطح مهـارت )403/16 =

)572،6 (F،   =001/ 0 <p.( در  .آمده بزرگ و زياد اسـت  دست هاثر ب ةبوده و انداز دار معني
جنسـيت و سـطوح    ،)= 78/0p( رشـتة ورزشـي  يت و نـوع  اثـرات تعـاملي جنسـ    ،عين حال
رشـتة  ، و جنسيت و نوع )= 24/0p( رشتة ورزشي، سطوح مهارتي و نوع )= 89/0p(مهارتي 
عبـارت ديگـر، ميـزان     بـه  .يسـت ن دار معنـي ) = 96/0p(و سـطوح مختلـف مهـارتي     ورزشي
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سـطوح  سرسختي ذهني ورزشكاران در سطوح مختلف هـر يـك از سـه متغيـر مسـتقل بـه       
 .يستمختلف متغير دوم يا سوم وابسته ن

 ،در نتيجـه . در عامل اصلي جنسيت وجـود دارد  دار معني يتفاوت،2با توجه به جدول شماره 
عنـوان آزمـون تعقيبـي مـانوا      به  تحليل واريانس ساده بر روي هر كدام از متغيرهاي وابسته

  )1 ،288( =56/11(اي اطمينان ه مقياس  نمرات خرده اجرا شد و نتايج آن نشان داد كه در
F ،003/0= p، ηp

F ،002/  =p، 356/0= ηp ) 288،1( = 16/12 (كنترل  ،)344/0=  2
و )  2

F،  005/0  =p، 305/0 = ηp )288،1( = 63/9(پايداري 
 يدر بـين زنـان و مـردان تفـاوت    ) 2

جـدول  (هنـي  هاي سرسختي ذ مقياس ميانگين نمرات خردهبا توجه به . وجود دارد دار معني
كنتــرل  ،)p = 003/0(مقيــاس اطمينــان  ، مــردان ورزشــكار در هــر ســه خــرده)3شــماره 

)002/0=  p(، و پايداري )005/0 p =(ينمراتـ  دار معنـي  ي، نسبت به زنان ورزشكار به شكل 
  .كسب كرده بودند باالتر

  

  زنان و مردان هاي سرسختي ذهني در مقياس ميانگين نمرات در هر يك از خرده ةمقايس .3 جدول
  انحراف استاندارد ميانگين جنسيت متغير وابسته

 
  اطمينان

  62/2 411/15 مرد
  717/2 411/14 زن

 
  كنترل

  17/2 117/12 مرد
  903/1 11 زن

 
  پايداري

  633/2 058/12 مرد
  437/2 235/11 زن

  
 ،در نتيجه. باشد يم دار معني رشتة ورزشي نوع اثرنشان داد كه  2شماره  جدول جينتاهمچنين 

عنـوان آزمـون تعقيبـي مـانوا در      بـه  بر روي هر كدام از متغيرهاي وابسته تحليل واريانس ساده
مقيـاس اطمينـان    نمرات خـرده در نتايج آزمون نشان داد كه و اجرا شد  رشتة ورزشينوع عامل 

)005/0  =P، 560/2= )22،1(F( ،ــرل ــدا و )P ،  911/7 ) =22،1 (F = 010/0( كنتــ ري پايــ
)001/0 = P، 460/ 13= )22،1( F( هـاي  رشـته ورزشـكاران انـواع    ميـان ي در دار معني يتفاوت 

هـاي سرسـختي ذهنـي ورزشـكاران      مقياس با توجه به ميانگين نمرات خرده .ورزشي وجود دارد
 ورزشـكاران  يذهنـ  يسرسخت اتنمر نيانگيم ،)4جدول شماره ( غيرتماسيتماسي و  هاي رشته
 كنتـرل  و) =010/0p( يداريـ پا ،)=05/0p( نـان ياطم يهـا  اسيـ مق خـرده  در يتماس هاي رشته

)001/0p= (انفـرادي   هـاي  رشـته سرسختي ذهني ورزشـكاران   ةي بيشتر از نمردار معنيطور  به
  .است غيرتماسي
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انفرادي  هاي رشتههاي سرسختي ذهني در  مقياس ميانگين نمرات در هر يك از خرده ةمقايس .4 جدول
  ماسيغيرتتماسي و 

  انحراف استاندارد ميانگين رشتة ورزشينوع متغير وابسته
  

  اطمينان
  733/2 083/15 تماسي

  635/2 500/14 غيرتماسي
  

  كنترل
  895/1 875/11 تماسي

  347/2 800/10 غيرتماسي
  

  پايداري
  290/2 125/12 تماسي

  238/2 500/10 غيرتماسي
 

در عامـل اصـلي سـطح مهـارت      )2شـماره  دول ج( متغيرهنتايج تحليل واريانس چند همچنين
عنـوان   بـه  بر روي هر كدام از متغيرهـاي وابسـته   تحليل واريانس ساده ،در نتيجه. دار بود يمعن

ــل   ــانوا در عام ــي م ــون تعقيب ــارتآزم ــرا  ســطح مه ــرات  شــد و اج ــه نم ــايج نشــان داد ك نت
ηp = 860/0(اطمينـان   هــاي مقيـاس   خـرده 

2، 001/0< p، 605/67   ) =288،2 (= F( ،كنتــرل 
)796/ 45 ) =288،2( F، 001/0<p، 806/0 = ηp

ــداريو  ،)2  ،F )288،2(= 53 /864(پايــ
001/0<p،  830/0= ηp

وجـود   دار معني يتفاوت ورزشكاران با سطوح مهارتي مختلف مياندر  )2
  .دارد

سـطح   متغيرهـاي وابسـته در هـر    ةمقايسـ  منظور به ،ها در نهايت و با توجه به همگني واريانس
نشان داد كه نتايج آن  و شدانجام  تعقيبي توكيهاي جفتي با استفاده از آزمون  مقايسه ،مهارتي

مقيـاس اطمينـان    در هر سه خـرده  دار معني يبه شكل نخبهورزشكاران نمرات سرسختي ذهني 
)001/0< p( كنترل ،)001/0< p( 001/0، و پايداري< p(    و  غيرنخبـه ، نسـبت بـه ورزشـكاران

مقيـاس   هر سه خرده در دار معني يبه شكلنيز نخبه  ورزشكاران نيمه همچنين .باالتر بودمبتدي 
نسـبت بـه ورزشـكاران    ) p >001/0(و پايـداري  ) p =002/0(كنتـرل   ،)p >001/0( اطمينـان 

  .مبتدي باالتر بودند

   گيري نتيجهبحث و 
هـاي تماسـي و    ذهنـي ورزشـكاران زن و مـرد رشـته     مقايسة سرسختي ؛هدف از تحقيق حاضر

نتايج اثر جنسيت نشان داد كـه مـردان ورزشـكار در    . در سطوح مختلف مهارتي بود غيرتماسي
باالتر كسـب   ينمرات دار معني يهاي سرسختي ذهني نسبت به زنان به شكل مقياس تمامي خرده

. باشـد  راستا مي هم) 2009(هاي تحقيق آدام و همكاران  اين نتايج با يافته.  p)>003/0 اند كرده
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هاي فرآينـد علت تفاوت بـين سرسـختي ذهنـي زنـان و مـردان را بـه       ) 2009(آدام و همكاران 
هاي اساسي جنسيت كـه از   ويژگي. نسبت دادند و فراگيري نقش جنسيتي افراد اجتماعي شدن

شود و سـپس در   زن و مرد مورد انتظار است در اوايل زندگي و در محيط خانواده فرا گرفته مي
خصوصاً  ،پذيري ها و ساير عوامل جامعه ساالن و از طريق رسانه هاي هم درسه، گروههاي م محيط

  ). 2(گردد هاي ورزشي تقويت مي تيم
چنـين   هـاي جنسـيت در ورزش،   هم در مرور تحقيقات نقش و تفـاوت ) 2008( 1و ويليامزگيل 

ادهاي و اسـن ) زنـانگي  -مردانگـي (هـاي جنسـيت    ها در نقـش خصيصـه   گزارش كردند كه يافته
جويي مردان ورزشكار از زنان ورزشكار باالتر  طلبي و مبارزه شخصيتي نشان داده است كه رقابت

جنسـيت و   ةاي جوامـع در زمينـ   و علت اين تفـاوت در تصـورات و باورهـاي كليشـه    است بوده 
 .باشـد  همچنين سطح متفاوت توقعات و انتظارات والدين و مربيان از ورزشكاران زن و مـرد مـي  

هاي بهتر نسبت به مردان تالش كمتـري   شود زنان در كسب ركورد موضوع خود موجب مياين 
را از خود نشان دهند و با توجه به انتظارات جامعه در شرايط ورزشي گوناگون نيز با استقامت و 

-عـالوه بـر عوامـل فرهنگـي    ). 20(كننـد پشتكار كمتري نسبت به مردان اهداف خود را دنبـال  
 يتوانـد تـوجيه   شناختي و فيزيولوژيكي زنان نسبت به مـردان مـي  -زيست يها تفاوتاجتماعي 

وجود هورمون تستسترون و داشـتن اسـتقامت و قـدرت    . مناسب براي نتايج تحقيق حاضر باشد
نيـز داراي اسـتقامت و    شـناختي  روانشود مـردان از لحـاظ    فيزيولوژيك باالتر مردان موجب مي

  نتايج اين بخش از تحقيـق حاضـر بـا نتـايج     ،سوي ديگر از). 21و  12(سرسختي باالتري باشند
را بـين سرسـختي و اخـتالالت ذهنـي       ةكـه رابطـ  مغايرت دارد ) 2010(محمدي و باقاني  خان

. است نداشته دار معني يدر اين تحقيق ميزان سرسختي زنان و مردان تفاوت. بررسي كرده بودند
 اسـت زيـرا  هاي مورد استفاده در دو پژوهش  هنام پرسشعلت احتمالي اين اختالف، تفاوت ابعاد 

تمـامي ابعـاد    ،مـورد اسـتفاده در تحقيـق محققـان مـذكور      )Hardiness(سـختي   ةنامـ  پرسش
  ).22(گيرد را در بر نمي SMTQ ةنام پرسش

ــوع   ــر ن ــايج اث تماســي در تمــامي  هــاي رشــتهنشــان داد كــه ورزشــكاران   رشــتة ورزشــينت
مل اطمينـان، كنتـرل و پايـداري اسـت، نسـبت بـه       كـه شـا   هاي سرسختي ذهني مقياس خرده

.  p)>003/0 انـد  كـرده باالتر كسـب   ينمرات دار معني يبه شكل غيرتماسي هاي رشتهورزشكاران 
تريسـي و   ،) 2007( گري خـان و جـولي روي    هاي پژوهشنتايج اين بخش از تحقيق حاضر با 

در  .اسـت راستا  هم) 1387(كاران و نريماني و هم)  2002( ، گلد و همكاران ) 2006( همكاران
تمامي اين تحقيقات، سرسختي ذهني يكي از عوامـل اساسـي و مهـم در موفقيـت ورزشـكاران      
                                                                                                                   
1. Gill & Williams   
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باالتر نسبت به ورزشـكاران   يتماسي و رزمي شناسايي شده و اين ورزشكاران از نمرات هاي رشته
كه  اند كردهين اظهار اين محققان چن). 23و  15 ،12 ،10(اند و غيرورزشكاران داشته غيرتماسي

از جمله عوامل رواني بسـيار   غيرتماسيتماسي و  هاي ورزشرغم اينكه سرسختي ذهني در  علي
ماهيـت خـاص آن و فشـارهاي روانـي و      دليـل تماسي به  هاي ورزشباشد،  گذار ميتأثيرمهم و 

سـختي  ، به ورزشكاراني با سطوح بـاالتري از سر غيرتماسي هاي ورزشجسماني بيشتر نسبت به 
تماسي، روحيات فـرد   هاي ورزشآميز در  هاي خشونت ذهني نيازمند است و در عين حال تجربه

ماهيـت   ،عـالوه بـر ايـن   . گردانـد  تر مي هاي دشوار ورزش و زندگي مقاوم را براي تحمل وضعيت
 هـاي  رشـته كند كه ورزشكاران  تماسي شرايطي را ايجاد مي ةعنوان يك رشت رزمي به هاي رشته

جو باشند تا در برابـر فشـارهاي جسـماني و روانـي موجـود در       كوش و رقابت سيار سخترزمي ب
تماسـي   هـاي  رشـته سـاير   هبيشتر نسبت ب جوييِ و با حس برتريوند رقابت و تمرين تسليم نش
   ).15و  6(اهداف خود را دنبال كنند

ران نخبـه  همچنين نتايج تحقيق در مورد عامل سطوح متفاوت مهـارت نشـان داد كـه ورزشـكا    
هاي اطمينان، كنتـرل و   در تمامي خرده مقياس دار معني ينسبت به غيرنخبه و مبتدي به شكل

ورزشكاران غيرنخبه نيز نسبت به ورزشكاران  ،در عين حال. اند كردهباالتر كسب  يپايداري نمرات
)  p >001/0(انـد  كـرده باالتر كسب  ينمرات دار معني يها به شكل مقياس مبتدي در تمامي خرده

( ، تريسي و همكـاران ) 2007( ، گري خان و جولي روي ) 2009(كه با مطالعات شيرد و گلبي 
راسـتا   هـم ) 1986( و لـوور ) 2002( ، جـونز و همكـاران  )2005(، ميـدلتون و همكـاران   )2006
نشـان داد  )  2009(شيرد و گلبـي   ةبراي مثال، نتايج مطالع). 16و  15 ،13 ،10 ،5 ،3(هستند

المللي نسبت به ورزشكاران در سطح كشوري و ملي  تي ذهني ورزشكاران سطوح بينكه سرسخ
و گري خان و )  2008(  1كانفتون و همكاران). 16(استاي باالتر  و در نهايت باشگاهي و منطقه

گذار بر اين نتـايج  تأثيراند كه علل عمدة  مشابه دست يافته ينيز به نتايج)  2007( جولي روي 
را يكي  تجربة رقابتيكه  طوري اند به ورزشي باالتر در سطوح مهارتي باال دانسته ةبرا داشتن تجر

  ).24و  15(دانند يم سرسختي ذهني ورزشكاران  ةهاي اساسي مؤثر بر توسع از عامل
 ةبـر اسـاس نظريـ   . باشد مي) 1986(لوور  ةنظري تأييد ،مهم و قابل توجه در تحقيق حاضر ةنكت
سـطوح   يان ماهر كه در سطوح باالي عملكردي قرار دارند نسبت به افرادورزشكاران و مرب ؛لوور
تـوان بـه كسـب نمـرات بـاالتر توسـط        از علل احتمالي كه مي. تر دارند ذهني سرسختتر  ينيپا

المللـي بيشـتر در    و شركت در ميادين بـين  تجربة رقابتيورزشكاران نخبه نسبت داد، دارا بودن 
 تجربة رقابتينشان داده شده است،  1كه در جدول شماره  طور نهما). 13(باشد ورزش خود مي

                                                                                                                   
1. Connaughton  
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و غيرنخبـه  ) سـال  9/8 ± 3/2(نسبت به غيرنخبـه  ) سال 2/12 ± 6/5( گروه ورزشكاران نخبه 
افراد نيز بـاالتر   ةبا افزايش سطوح مهارتي، تجرب. بيشتر است) سال 1 ± 3/0( نسبت به مبتدي 

ديگـر كـه    داليـل از  ). 25و  2(يابـد  راد نيز افـزايش مـي  سرسختي ذهني اف ،و در نتيجه رود مي
بـاالتر بـودن    ،توان براي توجيه احتمالي باالتر بودن سرسختي ذهني افراد نخبـه نسـبت داد   مي

ضريب همبستگي پيرسون ) 2005(در تحقيق كراست وكالگ . آمادگي جسماني اين افراد است
كلـي سرسـختي    ةيك وزنه با دست برتر و نمرمعنادار بين زمان استقامت در نگهداري  اي رابطه

معموالً ورزشكاران نخبه نسبت به غيرنخبه و مبتـدي آمـادگي جسـماني    ). 21(ذهني نشان داد
كه اين موضوع موجب كسب ركوردهاي بهتر و داشتن استقامت و استمرار بيشـتر   دارندباالتري 

ج تحقيـق حاضـر از تعريـف    نتـاي  ،عـالوه بـر ايـن   ). 25(شـود  در دنبال كردن اهداف ورزشي مي
كه سرسختي ذهني يك ويژگي  كند نيز حمايت مي)  2002(سرسختي ذهني جونز و همكاران 

نتـايج   ،بنابراين). 3(كند يبيني م يافته است كه موفقيت ورزشكاران را پيش رواني ارثي يا توسعه
ي سرسختي ذهنـي  توانند تا حدود زياد تحقيق حاضر به اين نكته اشاره دارد كه ورزشكاران مي

سرسختي ذهنـي ناشـي از    ةعلل توسع. هاي شخصيتي توسعه دهند خود را همانند ديگر ويژگي
كه طـي ايـن دوران رخ   شود  مربوط ميورزشي احتماالً به يادگيري و تغييرات بيولوژيكي  ةتجرب
  ). 2(دهد مي

نتايج تحقيق حاضر با اين بخش از ) 2004(و گلبي و شيرد )  2009( هاي دو تحقيق آدام  يافته
 آدام علل احتمالي كه منجر به كسب چنين نتيجه اي شده است را به تعـداد كـمِ  . مغايرت دارد

نيـز تفـاوت   ) 2004(گلبـي و شـيرد   ). 2(هاي آماري در سطوح موفقيـت بـاال نسـبت داد    نمونه
هاي  دانند و احتماالً ويژگي سرسختي ذهني در سطوح موفقيت ورزشي را بسيار كم و جزئي مي

سـطوح موفقيـت ورزشـي را بـه      شـناختي  روانهاي  هاي تكنيكي يا ديگر عامل جسماني، مهارت
 ).26(كنند بيني مي تر پيش صحيح يشكل

 هـاي  رشـته و نـوع  ) زن و مرد(نتايج اثرات تعاملي نشان داد كه اثرات تعامل جنسيت  ،در نهايت
همچنـين  . باشـد  نمـي  دار معنـي بر سرسختي ذهني ورزشـكاران  ) غيرتماسيتماسي و (ورزشي 

، نـوع  )ماهر و مبتدي ماهر، نيمه(ها از جمله جنسيت و سطوح مختلف مهارتي  اثرات ساير تعامل
 رشـتة ورزشـي  انفرادي و سطوح مختلف مهارتي و اثرات تعـاملي جنسـيت، نـوع     رشتة ورزشي

ي كه اثرات زمان. نبود دار معنيانفرادي و سطوح مختلف مهارتي، بر سرسختي ذهني ورزشكاران 
) تـأثير تحت (به اين معني است كه اثرات متغير اول به سطوح  نباشد دار معنيتعاملي دو متغير 

تغييرات سطوح متغير اول در سـطوح مختلـف متغيـر     ؛عبارت ديگر به .يستنوابسته متغير دوم 
جنسيت  توان چنين اظهار كرد كه اثرات متغير طور كلي مي به. و يكسان است رددوم تفاوتي ندا
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يكسـان   غيرتماسـي تماسـي و   هـاي  رشـته بر سرسختي ورزشكارن نخبه، غيرنخبه و مبتدي در 
بـه تنهـايي    ،و سطوح مختلف مهـارتي  رشتة ورزشياست و هر يك از متغيرهاي جنسيت، نوع 

از جمله تحقيقات مشابه كه  .توانند عامل اثرگذار بر ميزان سرسختي ذهني ورزشكاران باشند مي
كـه در آن اثـرات    است)  2009(  باشد تحقيق آدام ر راستاي نتايج تحقيق حاضر مينتايج آن د

بوده ولي  دار معنيو سطوح مختلف مهارت، هر يك جداگانه  رشتة ورزشياصلي جنسيت و نوع 
  ).2(نبوده است دار معنيها  اثر تعاملي آن

نبـوده   دار معنـي ت تعـاملي  يـك از اثـرا   اند و هيچ بوده دار معنيرغم اينكه فقط اثرات اصلي  علي
توان چنين نتيجه گرفت كه سرسختي ذهني مردان ورزشكار نسبت به زنان ورزشكار،  است، مي

و ورزشـكاران نخبـه نسـبت بـه      غيرتماسـي تماسي نسبت به ورزشـكاران   هاي رشتهورزشكاران 
بـاالتر  ي دار معنـي طـور   غيرنخبه و مبتدي و همچنين ورزشكاران غيرنخبه نسبت به مبتدي، به

ورزشي و سطوح متفاوت مهارت بـر   هاي رشتهعوامل جنسيت، ماهيت  ؛عبارت ديگر به. باشد مي
توان چنين اظهار كرد كه سرسختي ذهنـي   بنابراين مي. گذار هستندتأثيرسختي ذهني ورزشي 
ل اي اكتسابي و قابل توسعه بوده و از عوام هاي ذهني در ورزشكاران تا اندازه همانند ديگر مهارت

گيري از مربيـان   شود با بهره به مربيان توصيه مي .باشد مي نثر در پيشرفت عملكرد ورزشكاراؤم
، بـه بهبـود و   شـناختي  روانشناسان ورزشـي  و اسـتفاده از مـداخالت     هاي ذهني و روان مهارت
هرچنـد عوامـل گونـاگون نظيـر     . گذار در موفقيت ورزشكاران اقدام ورزندتأثير ةاين ساز ةتوسع
ي هـا  تفـاوت و  رشـتة ورزشـي  سطح فعاليت، ماهيت  ،سن ميزان ،رقابتي ةعيت زماني، سابقموق

سـزا دارنـد و سرسـختي ذهنـي      هب يگيري و ايجاد سرسختي ذهني مطلوب نقش فردي در شكل
هـاي   متغيرهاي مختلفي قرار دارد كه نيازمند مطالعات بيشتر براي كشـف مكانيسـم   تأثيرتحت 
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  دهيچك
حاالت خلقي قبل و بعد  رخ نيممالي آن با و رابطه احت گرايي كمالهدف از اين پژوهش، بررسي 

 دتشكيل مي ده روي ميز تنيسنخبه  بازيكن 120جامعه آماري اين پژوهش را . از رقابت بود
به عنوان  ساده به صورت تصادفي ورزشكار 97. كه در المپياد ايرانيان شركت كرده بودند

و مقياس  )POMS(الت خلقيحا رخ نيمهاي  نامه پرسششركت كنند گان . نمونه انتخاب شدند
از آمار توصيفي براي توصيف داده ها و . را تكميل كردند) Sport- MPS(چند بعدي گرايي كمال

 -خطيو رگرسيون فيشر  r Z ،از روش هاي ضريب همبستگي پيرسون  -آمار استنباطي
و بعد از و نمرات خلقي قبل  گرايي كمالنتايج نشان داد كه بين ابعاد  ).>P 05/0(استفاده شد

نتايج تحليل همبستگي رابطه معني داري را بين . مسابقه رابطه معني داري وجود دارد
كلي و  گرايي كمالو بين )  P  ،62/0=r>01/0(كلي و اختالل خلق كلي قبل از رقابت گرايي كمال

ين با توجه به نتايج حاصله از ا. نشان داد)  P  ،45/0=r>01/0(اختالل خلقي كلي بعد از رقابت
  .وجود دارد گرايي كمالپژوهش مي توان گفت كه ارتباطي قوي بين فشارهاي رواني و 

  

رقابت، حاالت خلقي بعد از  ورزشي، حاالت خلقي قبل از گرايي كمال :واژه هاي كليدي
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  مقدمه
كه در هستند هايي ين متغيرتعيدنبال ه شناسي ورزش بتحقيقات روان ، اكثرهاي اخيردر سال
هاي براي رسيدن به موفقيتكه در همين راستا  .دنداشته باش عمده يسهم ورزشي مؤثر اجراي

ي ش برخي از اين متغيرهاقنورزشي الزم است ورزشكار در يك وضعيت بهينه قرار داشته باشد 
و بيشتر بر  است مورد توجه قرار گرفتههمچون اضطراب، استرس و خلق در اين زمينه  رواني
 1نگربا توجه به رشد روان شناسي مثبت اما شد،شناسي اهميت داده ميهاي منفي روان جنبه

شناسي مثبت روان هاي جنبهمناسبي براي  ساز مطالعات هاي اخير اين حوزه زمينهطي سال
شناسي انرو. )1(گرايي اشاره كردشادكامي و كمال  وان به بهزيستي،تبوده كه از جمله آن مي

شده در جهت سوق دادن انسان به سمت رشد، شكوفايي و بالندگي  نگر حركتي شناخته مثبت
شناسي روان. شناختي شودهاي روانيك از انواع درمان گزين هيچ خواهد جاي است كه نمي

 بههاي مختلف و رسيدن عملكرد افراد در موقعيت ينگر همچنين بر روي حاالت ارتقامثبت
كاربرد ) 2000( و همكاران 2فردريكسون). 2(توجه كرده است هاي فردبا ارزش اهداف خاص

هاي متعدد و مختلف شامل بهبود و اصالح آموزش و در زمينهرا نگر شناسي مثبتروان ةبالقو
اصالح و بهبود  ؛درمانيهاي روانپرورش كودكان و نوجوانان؛ اصالح، بهبود و ارتقاي روش

هاي مثبت اخالقي در نهادهاي مختلف و ح، بهبود و ارتقاي ميزان ويژگياصال ؛زندگي خانوادگي
روان ).3(هاي مختلف ورزشي، عنوان كردندهاي اخير در حوزه، و در سالنيز در كل جامعه

گزين  كند و جايمثبت بررسي مي ةجديد از مطالعات را در جنباي  نگر حوزهشناسي مثبت
يك فرد را از لحاظ وضعيت سالمت و  است... ايي و وضعيت منفي از جمله، اضطراب، تنه

حاالت رواني  يارتقادهد و به مورد آزمون قرار مي )3زيستيحالت مثبت سالمت يعني نيك(
  .پردازدافراد مي

ص صوخ هاي اين بحث و بهحوزه دربارةانجام مطالعات هاي مهم يكي از بحثدر همين راستا، 
شناسان و هاي مختلفي براي رواناالت و فرضيهؤد آمدن سوجوه ب سبببوده كه  4گرايي كمال

گرايي كه كمال است وجود دارد سؤالاين  به عنوان مثال. مطالعات در اين زمينه شده است
نتايج تحقيقي متناقضي ارائه  سؤالدر پاسخ به اين  .گذاردمي تأثيرچگونه بر اجراي ورزشكاران 

كه در حاليدانند، هاي ورزشكاران نخبه مياز ويژگي گرايي رابرخي تحقيقات كمال .شده است

                                                                                                                                            
1. Positive psychology 
2. Fredrickson et al 
3. Wellness  
4. Perfectionism  
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كه بيشتر آسيب زننده  اندنگريسته گرايي به عنوان يك ويژگي نابهنجارتحقيقات ديگر به كمال
  . )4(به عملكرد است

. اشاره كرد) 1980(1توان به تعريف بورنزگرايي مياز اولين تعاريف ارايه شده در زمينه كمال
كه در برگيرنده انتظارات و ارزيابي فرد تعريف كرده است  اي از ادراكاترا شبكهگرايي وي كمال

گرا انتظارات بسيار بااليي داشته و ارزش فردي را با افزايد افراد كمالمي وي .از رويدادهاست
گرايي صفت ارثي به عقيده بورنز كمال. كنندتوجه به موفقيت يا نتيجه رويدادها تعريف مي

نيز با افزودن اينكه ) 1984(2بعدها پت). 5(ه به سوي اهداف غير ممكن استوسواس گون
ذكر اين نكته  البته ).6(شود از عقيده بورنز حمايت كردگرايي موجب آشفتگي فرد ميكمال

 ، اماشدسازه دو بعدي نگريسته ميدر ابتدا به صورت يك  گراييضروري است كه مفهوم كمال
 )1990(و همكارانش 3فراست به عنوان مثال، .داننداي چند بعدي ميهرا ساز گرايي كمالامروزه 

اهميت بيش از  ،اهداف و معيارهاي شخصي كنند كه عبارت ازگرايي ياد ميمالاز شش مولفه ك
-ميزماني است كه فرد بر نظم و دقت تاكيد ( در اعمال، سازماندهي تعمق زياد ،اندازه اشتباه

مفهوم  )1997(4و همكارانفلت  هرچند . )7(هستند نتقادات والدين، انتظارات والدين و ا)كند
گرايي سه بعد در نظر مي گيرند آنها براي كمال.اندارايه كرده گرايي كمالديگري از  چند بعدي
بعد ، )گرايانهكمالو خود ارزيابي  زمينه معيارهاي فوق العاده باال( محور -خودبعد  كه شامل 

 6مدار  جامعهبعد و ) معيارهاي فوق العاده باال و غير منطقي ملكرد فرد باارزيابي ع(5مدار - ديگر
نقطه اشتراك با اين وصف،. )8(است) ضرورت رعايت استانداردهاي تجويزي از سوي افراد مهم(

اي غير  به عنوان عقيده گرايياين است كه از اين منظر كمالگرايي را كمال چند بعدي نگري
در مورد موفقيت و شكست  كه دربرگيرنده عقيده همه يا هيچ شوديدر نظر گرفته م منعطف

  ). 10و9(شودميتعريف  )شكست يا پيروزي مطلق(
عالوه بر نگاه است صورت گرفته  گرايي كمال در طي تحقيقات متعددي كه در موردبه طور كلي 

ي و مثبت هم گرايي ، يك نگاه سياه و سفيد يا همان نگاه منفكمالبه دو بعدي و چند بعدي 
گرايانه مانند معيارهاي باالي هاي كمالكه با تالش 7بعد مثبت يا انطباقي .وجود داشته است

                                                                                                                                            
1. Burns 
2. Pacht  
3. Frost et al 
4. Flett  
5. Other - Oriented 
6. Socially – Oriented  
7. Adaptive perfectionism  
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كه با مفاهيمي مانند  1و بعد منفي يا ناسازگارانه ؛اي موفقيت مرتبط استرشخصي و تالش ب
مراه بوده و هو واكنش منفي به اشتباه و خطا  عدم اعتماد به نفساهميت بيش از اندازه اشتباه، 

رخي محققان ب اگرچه. )11(استبوده با نتايجي مثل عزت نفس پايين، اضطراب و ترس همراه 
گرايي عمدتا تضعيف كننده عملكرد است ولي برخي ديگر بر اين باورند كه اند كه كمالمدعي
د انگيزشي خواه منفي همراه نباشد داراي خصوصيات يانتقادخود گرايي در صورتي كه با كمال

  . )12(بود كه موجب تقويت تالش فرد براي رسيدن به موفقيت خواهد شد
اعتقاد بر . قابل بحث استنيز ورزشكاران  در مورد با توجه به آنچه گفته شد، گرايي كمالمفهوم 

 گرايي كمالارتباط نزديكي با  ،اين است كه هدف محوري و عملكرد ورزشي موفقيت آميز
- هاي سطح باال سوق ميقطعا فرد را در رسيدن به موفقيت ،يياگرويژگي كمالاين ).13(دارد

العاده مخرب شود اگر ورزشكار اين احساس را تواند فوقويژگي مي همينحال دهد؛ در عين
-ميدر همين راستا . )14(داشته باشد كه براي جلوگيري از شكست بايد به هر كاري دست زند

از معيارهاي باال  گويندآنها مي. استناد كرد )2002(و همكارانش 2كوييووالتوان به اظهارت 
رد ورزشي سودمند باشد اما هرگاه ككاران نخبه است و شايد براي عملشورز هاي ذاتيويژگي

عيب و نقص راضي كننده نباشد اين انتظارات مثبت ممكن است به چيزي جز عملكرد بي
بنابراين الزم  .)16و15(مدگسترش مفهوم منفي از خويشتن و سندرم ترس از شكست بيانجا

مدارك . مختلف مورد كنكاش قرار گيرد گرايي بر خلق ورزشكاران از ابعادكمال تأثيراست، 
اما فرد به  ،استالزم موفقيت ورزشي براي دهد ثبات عاطفي زيادي وجود دارد كه نشان مي

 .ادلي ايجاد نمايدهاي خود و انتظارات محيطي تعرسد مگر اينكه بين تواناييثبات عاطفي نمي
 يبخش 4معتقد است خلق 3باندوراكه  همچنان. فرد به تنظيم خلق بپردازد دباي ؛عبارت ديگر به

ها و صورت فعاالنه تعادل ميان اهداف، توانايي است كه افراد به خودتنظيمي فرآينداز  يبخش
خلقي را  حاالت 5كوهن و همكاراندر اين راستا، . )17(كنند مشكالت موقعيتي را كنترل مي

با توجه به اين . كند با نيازهاي محيطي سازگار شودفرد تالش مي ند كه كنتوصيف مياي دوره
ه بتواند اين شرايط مي. دارد به شرايط محيطي بستگي 6توان گفت كه نوسانات خلقيتعريف مي

مربوط ) فعاليت بدني و آب و هوا( بيرونيمحيط يا ) يابي فرد از رويدادهاارز( درونيه محيط ب

                                                                                                                                            
1. Maladaptive perfectionism  
2. Koivula 
3. Bandura  
4. Mood  
5. Cohen  
6. Mood Swings  
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عوامل  لذا الزم است استخلق عنصري اساسي در رفتار انسان  اينكهمسلم آنچه . )18(باشد
  . شودبررسي گذار بر رفتار از منظر خلق تأثير

رابطه ميان خلق و عملكرد ورزشي وجود اثبات معتبر براي  يدارد كه مداركاظهار مي 1كوكريل
هاي باز مدت و مهارت هاي كوتاهاند در ورزشتودر اين رابطه پيشنهاد شده كه خلق مي. دارد
نتايج تحقيق كوكريل ارتباط منفي ميان  .كننده عملكرد مطرح باشدبينيعنوان شاخص پيش به

هاي پردازش اطالعات باشد فرآيندعلت اختالل در  اين رابطه بهخلق و عملكرد نشان داد شايد 
آن است كه  حاضر تحقيقمهم  ةكتن. )19(آمده استنوسانات خلقي بوجود  ةكه در نتيج

عملكرد  ،ساير شرايط مشابه باشند در صورتي كه ،قبل از رقابت يخلقاز روي حاالت  خواهد مي
گرايي و تحقيق حاضر درك اين نكته است كه آيا بين كمالمهم  سؤالو  )9( دنكبيني  را پيش

  ا نه؟اي وجود دارد يحاالت خلقي در قبل و بعد از رقابت رابطه رخ نيم
گرايي و حاالت خلق در بين دانشجويان بااستعداد نشان داد كه بين كمال) 1997( 2ارگان
وو و . )17(هاي ورزشي باشديم به محيطمتواند قابل تعاي وجود دارد، كه اين رابطه ميرابطه
گرايي ابسته به ارزيابي و كمالوگرايي كمال(گرايي  ، ارتباط بين كمال)2008( 3ويي

گر نياز براي را با نقش دو ميانجي) اضطراب و افسردگي(و خلق منفي ) 4اردهاي شخصاستاند
نياز براي بررسي كردند و نتايج نشان داد كه  5تقويت -آفريني از ديگران و استعداد خود اطمينان

گرايي وابسته به گر كامل ارتباط بين كمالتقويت ميانجي -براي اطمينان و استعداد خود
گرايي استانداردهاي گر ارتباط بين كمالاندازه ميانجي يك تا ،عالوه ب بود و بهارزيابي و اضطرا

  . )18(شخص و اضطراب و افسردگي بود
گرايانه بر حاالت خلقي افسردگي، اضطراب، خستگي و فشارهاي هاي كمال اثرات ويژگيهرچند 

راست و از جمله ف - است ييد قرار گرفتهأمورد تورزش  ةرواني در خارج از حيط
ورزشكار زن به اين نتيجه رسيدند كه بين اهميت دادن بيش  40با بررسي ) 1991(6هندرسون

به هر  ، اما-)22(بيش از اندازه به اشتباه و نتايج منفي مانند افزايش اضطراب رابطه وجود دارد
- روان ،طور خاص ورزش و به ةگرايي و حاالت خلقي در زمين ميان كمال ةحال در مورد رابط

 بارةهاي بيشتري در ي ورزشي اطالعات اندكي در دست است و واضح است كه پژوهششناس

                                                                                                                                            
1. Cockerill 
2. Organ  
3. Wu & Wei 
4. Evaluative concerns [EC] perfectionism and personal standards [PS] perfectionism 
5. Need for reassurance from others and the capacity for self-reinforcement 
6. Frost & Henderson 
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بيان ) 2005( 1فلت و هويت. ورزش مورد نياز است ةگرايي و حاالت خلق در حوزارتباط كمال
و بايد  استجديد  علوم تمرين و ورزش نسبتاً ةگرايي در حوزكردند كه پژوهش بر روي كمال

  . )27(شودتوجه بيشتر به آن 
گرايي و حاالت خلقي وجود داشته باشد مربيان قادر خواهند بود كه از  اي ميان كمالاگر رابطه

در  حاضر پژوهش لذااين دانش در بهبود هرچه بيشتر سالمت رواني ورزشكاران استفاده كنند 
 ورزشيگرايي  بين ابعاد كمال اي رابطهآيا  كه اساسي پاسخ دهد سؤالنظر دارد به اين 

 با )فشار والديندرك فشار مربي و درك عيارهاي باال، اهميت دادن بيش از اندازه به اشتباه، م(
، خصومت، خستگي، سردرگمي -اندوهگيني، خشم -اضطراب، افسردگي - تنش(حاالت خلقي 

   ؟يا خير وجود دارد قبل و بعد از مسابقه )و اختالل خلقي كلي سرزندگي

  شناسي پژوهش روش
كننده در  آماري پژوهش حاضر را ورزشكاران شركت جامعة. بود همبستگيع از نو تحقيق روش

مرد  ورزشكار 120د كه حدود نده شكيل ميتنيس روي ميز ت ةالمپياد ورزشي ايرانيان در رشت
 ساده صورت تصادفي ورزشكار به 97مورگان  ةتعيين نمون اساس جدول استاندارد لذا بر .ندبود
   .ب شدندعنوان گروه نمونه انتخا به

دان  2گرايي ورزشي چندبعدي مقياس كمال. است نامه پرسشابزار گردآوري اطالعات شامل دو 
يعني معيارهاي  چندبعدي گرايي گيري كمال براي اندازه)  2006Sport – MPS(و همكاران 

 ، اهميت بيش از اندازه اشتباه)ام دارم ورزشي ةالعاده بااليي در ر شت من اهداف فوق( شخصي
، ادراك )همانند يك شكست كامل استكوچك در مسابقه مرتكب شوم  تي اگر يك اشتباهح(

 4و ادراك فشار مربي) العاده باالست ام فوقيورزش ةمعيارهاي والدينم در رشت( 3 فشار والدين
مجموع اين ). مورد سرزنش مربي قرار خواهم گرفت صدر صورت عدم اجراي بي عيب و نق(

اي نمره 5هر مورد بر حسب مقياس . كند يي را مشخص ميگرا كمالكلي  ةنمر ،چهار بعد
كرونباخ براي آلفاي . گذاري شده است نمره) موافقم قوياً( 5تا ) مخالفم قوياً( 1ليكرت از 

 72/0، در ادراك فشار والدين 75/0اهميت بيش از اندازه اشتباه ، براي 73/0معيارهاي شخصي 
اين  .باالي مقياس است ساني دروني تقريباً هم ةكه نشان بود 71/0و در ادراك فشار مربي 

  ). α=91/0(ييد قرار گرفته شدأمورد استفاده و ت) 1383(بشارت توسط در ايران  نامه پرسش
                                                                                                                                            
1. Flett & Hewitt  
2. Sport multidimensional perfectionism scale  
3. Perceived parental pressure  
4. Perceived coach pressure  
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حاالت  رخ نيم نامة پرسشحاالت خلقي قبل و بعد از مسابقه از  رخ نيم ه گيري اندازبراي 
 سؤال 65حاوي  نامه پرسشاين . ستفاده شدا )1971(و همكاران  مكنير و  )POMS(1خلقي

و  هاي خلقي خشم، افسردگي، تنش، خستگي، سرزندگي حالت گيري ه اندازاست كه براي 
 4تا ) اصال( 0اي ليكرت از  نمره 5با مقياس نيز  نامه پرسشاين . شداستفاده از آن  سردرگمي

  . گذاري شده است نمره) كامالً(
مربوط به  نامه پرسش ،قبل از مسابقه ساعتن صورت بود كه يك به اي نامه پرسشاجراي  ةطريق
گرايي در اختيار ورزشكاران قرار گرفت و  كمالخلقي قبل از مسابقه و  رخ نيم گيري ه انداز
بعد از مسابقه  يك ساعتخلقي بعد از مسابقه نيز  رخ نيمه مربوط ب نامة پرسش. آوري شد جمع

مسابقه به اين دليل لحاظ شد كه از قبل و بعد  ساعتيك  زماني ةفاصل .شد آوري جمعتوزيع و 
سپس از ضريب  .ات ناشي از هيجان مسابقه و حالت خلقي از هم تفكيك شودتأثيرتا حد امكان 

  .ها استفاده شد داده تجزيه و تحليلبراي خطي و رگرسيون  فيشر r Z، همبستگي پيرسون

  هاي تحقيق  يافته
در ميان ورزشكاران تنيس روي گرايي را  چهار بعد كمال تانداردميانگين و انحراف اس) 1(جدول

ميانگين بااليي در بعد  ةورزشكاران داراي نمر) 1(با توجه به نتايج جدول. دهد ميز نشان مي
   .معيارهاي شخصي بودند

  

  روي ميز نخبة تنيسبازيكنان در ميان  گرايي كمالابعاد  ميانگين و انحراف استاندارد .1جدول 

  
از نظر ورزشكاران تنيس روي ميز به ترتيب  گرايي كمالترين عوامل  مهم 1شمارة طبق جدول 

 .ي، فشار والدين، اهميت زياد اشتباه و فشار مربيمعيارهاي شخص :ازبودند عبارت 
  

                                                                                                                                            
1. Profile of mood states  

  انحراف استاندارد  ميانگين گراييكمالادابع
  339/3  88/18 معيارهاي شخصي
  061/4  75/13 اهميت زياد اشتباه

  061/3 5/13 فشار مربي
  571/4  24/16 فشار والدين
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   هاي مركزي و پراكندگي حاالت خلقي قبل و بعد از مسابقه نتايج شاخص .2جدول 
  روي ميز نخبة تنيسدر بازيكنان 

ميانگين قبل از  حاالت خلقي
  انحراف معيار  ميانگين بعد از مسابقه  انحراف معيار مسابقه

 793/1 31/18975/228/8 تنش
 25/2 30/6739/102/10 افسردگي
 918/1 96/11683/288/6 خشم

 956/1 90/23675/235/15 سرزندگي
 256/2 56/550/115/16 خستگي
 971/1 49/11974/130/6 سردرگمي

 348/6 84/29577/622/32 اختالل خلقي كلي
  

اختالل خلقي بعد از مسابقه طور كلي ميانگين نمرات  هدهد ب نشان مي 2شمارة  نتايج جدول
ورزشكاران بعد از  ؛عبارت ديگر به. بيشتر از ميانگين نمرات اختالل خلقي قبل از مسابقه است

به  شود چنانكه مالحظه مي ورزش به حمايت بيشتري نياز دارند و ميان شش حالت خلقي هم
ها نيز نسبت  آن برند و سرزندگي خشم و سردرگمي رنج مي ، تنش،گيترتيب از خستگي، افسرد

البته الزم به تذكر است كه تنش و سردرگمي بعد از مسابقه . به قبل از مسابقه كمتر شده است
  .كاسته شده است) به نصف تقربياً(به ميزان قابل توجهي 

  

   از مسابقهو بعد و حاالت خلقي قبل  گرايي كمالبين ابعاد  رابطه .3 جدول
  زتنيس روي مي ةبازيكنان نخبدر ميان 

  قبل الت خلقيح
   خلق كلي قبل  سردرگمي  خستگي  سرزندگي  خشم  افسردگي  تنش  گرايي كمال

  از رقابت
  **34/0  **39/0  06/0  **44/0 *25/0 21/0 **43/0 معيارهاي شخصي

  **45/0  **52/0  13/0  05/0 **46/0 **30/0 **38/0 اهميت زياد به  اشتباه
  **46/0  **50/0  20/0  **57/0 **42/0 **32/0 **39/0 فشار مربي
  **40/0  **39/0  22/0*  **49/0 **39/0 *25/0 **39/0 فشار والدين

  **62/0  **68/0  *25/0  **76/0 **57/0 **40/0 **59/0 كليگرايي كمال
  *26/0  16/0  - 00/0  09/0 19/0 **49/0 17/0 معيارهاي شخصي

  **31/0  18/0  05/0  02/0 **41/0 09/0 **37/0 اهميت زياد به  اشتباه
  **34/0  *28/0  13/0  21/0 *23/0 *22/0 **28/0 فشار مربي
  **29/0  19/0  03/0  16/0 15/0 21/0 **44/0 فشار والدين

  **45/0  **31/0  09/0  15/0 **35/0 **36/0 **48/0 كليگرايي كمال
   .مي باشد 01/0داري در سطح  معني**

  .مي باشد 05/0داري در سطح  معني*
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هاي حاالت خلقي قبل و بعد از مسابقه  لفهؤبا زيرم گرايي كمالن ابعاد ميا ةرابط) 3(طبق جدول
 ةبر اساس اين جدول، بين ابعاد چهارگان. گرديداز طريق ضريب همبستگي پيرسون ارزيابي 

خلقي  رخ نيمكلي و  گرايي كمالو نمرات خلقي قبل و بعد از مسابقه و همچنين  گرايي كمال
  . دار وجود دارد معني اي هكلي قبل و بعد از مسابقه رابط

و حاالت خلقي كلي قبل و بعد از  گرايي كمالدو ضريب همبستگي كلي بين  ةبراي مقايس
و اين  است 479/1كه برابر  r Zآزمون  ةباتوجه به آمار. فيشر استفاده شد r Zمسابقه از آزمون 

، لذا نتيجه )05/0در سطح (است  96/1جدول كه برابر ) r Z  )975/0آماره كمتر از مقدار
باشد و  و حاالت خلقي قبل و بعد از مسابقه يكسان مي گرايي كمالبين  ةگيريم كه رابط مي

  .شود تفاوتي مشاهده نمي
عنوان متغير  هحاالت خلقي كلي ب رخ نيمبين و  عنوان متغير پيش به گرايي كمالسپس ابعاد 

هاي  ل واريانس و مشخصهمدل رگرسيون، تحلي ةخالص. مالك وارد تحليل رگرسيون شدند
در جدول را  گرايي كمالخلقي كلي قبل و بعد از مسابقه بر حسب ابعاد  رخ نيمآماري رگرسيون 

  .ايم آورده 5و  4شماره 
  

خلقي قبل از  رخ نيمهاي آماري رگرسيون  مدل رگرسيون، تحليل واريانس و مشخصه ةخالص .4 جدول
  گرايي كمالمسابقه بر حسب ابعاد 

  صشاخ
 مدل

SS  df  MS  F  P  R R2  SE  

 20/28 92 9/2101 باقيمانده  29/5  38/0  62/0  000/0  73/11 75/328 4 1315 رگرسيون
  50/0  995/1  194/0 192/0 383/0 معيارهاي شخصي
  006/0  857/2  291/0 165/0 471/0 اهميت اشتباه
  76/0  799/1  196/0 234/0 420/0 فشار مربي
  017/0  439/2  236/0 139/0 339/0 فشار والدين

  
حاالت خلقي قبل از  رخ نيمبين و  عنوان متغيرهاي پيش به گرايي كمالابعاد  ،در اين تحليل

مشاهده شده  Fميزان  ،بر اساس نتايج. عنوان متغير مالك وارد معادله شدند مسابقه به
)001/0P=  (ط ابعاد حاالت خلقي توس رخ نيمدرصد واريانس مربوط به  38و  استدار  معني

دهد كه  بين نشان مي غيرهاي پيشضرايب رگرسيون هر يك از مت. شود تبيين مي گرايي كمال
ايب ضر. داري تبيين كنند صورت معني توانند واريانس حاالت خلقي را به مي گرايي كمالابعاد 
نشان  tهاي  با توجه به آماره) =B 34/0( و فشار والدين)  =47/0B( ابعاد اهميت اشتباه تأثير
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حاالت  رخ نيمدرصد تغيرات مربوط به  95و  99توانند به ترتيب با  دهد كه اين دو متغير مي مي
بيني كنند يعني اهميت دادن بيش اندازه به اشتباه و فشار والدين موجب افزايش  حلقي را پيش

  .شود اختالالت خلقي قبل از مسابقه مي
  

  خلقي  رخ نيمهاي آماري رگرسيون  و مشخصهمدل رگرسيون، تحليل واريانس  ةخالص. 5 جدول
  گرايي كمالبعد از مسابقه بر حسب ابعاد 

  شاخص
  SS  df MS  F  P  R R2  SE  مدل

797/5  208/0  457/0  000/0  938/4 93/165 4 71/663 رگرسيون  60/33 92 24/2520 باقيمانده 
  160/0  421/1  157/0 210/0 298/0 شخصيمعيارهاي

  098/0  678/1  194/0 181/0 303/0 اهميت اشتباه
  203/0  284/1  158/0 256/0 328/0 فشار مربي
  132/0  521/1  167/0 152/0 232/0 فشار والدين

 
 گرايي كمالحاالت خلقي كلي بر حسب  رخ نيمدهد كه رگرسيون  نشان مي 5جدول شماره 

طور  كلي به گرايي كمالچهار متغير مستقل در قالب  ةدار و بيانگر اين است كه مجموع معني
  .كند بيني مي تغير وابسته را پيشداري م معني

  نتيجه گيريبحث و
 گرايي كمالآن با  ةهدف از اين تحقيق، بررسي حاالت خلقي قبل و بعد از مسابقه و رابط

 اي نتايج تحليل همبستگي نشان داد كه رابطه. ورزشي در ميان ورزشكاران تنيس روي ميز بود
وجود دارد و در اين  ،بعد از مسابقه چه قبل و چه،خلقي  رخ نيمو  گرايي لكمادار ميان  معني
 ، خشم)18.31( به ترتيب عبارت از تنش عوامل خلقي منفي قبل از مسابقه )2جدول ( ميان

كه عوامل خلقي  و خستگي بودند در حالي) 6.30( ، افسردگي)11.47( ، سردرگمي)11.96(
 م، خش)8.28( ، تنش)10.02( ، افسردگي)16.15( گيمنفي بعد از مسابقه به ترتيب خست

تنش و خشم قبل از مسابقه و  طور كه مشخص شد و همان ،بودند) 6.30( و سردرگمي) 6.88(
اين عوامل با توجه  ترين عوامل خلقي منفي هستند و خستگي و افسردگي بعد از مسابقه مهم

 فشار والدين، يب با معيارهاي شخصي،تنش قبل از مسابقه بيشترين رابطه را به ترت 3 به جدول
فشار مربيان و اهميت زياد به اشتباه دارد و خشم قبل از مسابقه نيز به ترتيب با اهميت زياد به 

   .ار والدين و معيارهاي شخصي دارداشتباه، فشار مربيان، فش
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نش قبل از معيارهاي شخصي و فشارهاي والدين و مربيان در ايجاد ت تأثيردر نتيجه با توجه به 
به نظر مي رسد داشتن معيارهاي معقول و  ،ترين حالت خلقي منفي به عنوان مهم ،مسابقه

ترين مشكل قبل از مسابقه  منطقي و كم كردن فشارهاي والدين و مربيان در كاستن از مهم
سترش گدر اين راستا كويبووال و همكارانش معتقدند انتظارات باال ممكن است به . اثرگذار باشد

بنابراين با كاستن از  ،)15،16( دمفهوم منفي از خويشتن و سندرم ترس از شكست منجر شو
تنها از  بينانه نه فشارهاي والدين و مربيان و كمك به ورزشكاران در تدوين معيار معقول و واقع

تنش قبل مسابقه بلكه از پيامدهاي آن مانند گسترش مفهوم منفي از خويشتن و سندرم ترس 
ترين عوامل  خستگي و افسردگي مهم ،و از سوي ديگر توان جلوگيري كرد نيز مي از شكست

معنادار ميان افسردگي و  اي و در اين راستا رابطه) 2جدول ( خلقي منفي بعد از مسابقه بودند
به ترتيب اولويت با معيارهاي شخصي و فشار مربيان مشاهده  گرايي كمالبرخي عوامل 

رسد مربيان با تعديل معيارهاي شخصي ورزشكاران و كاستن از  ر مينظه لذا ب .)3جدول(گرديد
و  دهناكبتوانند از افسردگي بعد از مسابقه جلوگيري يا حداقل از شدت آن  فشارهاي نتايج مي

گويد حاالت خلقي  چنانكه كوهن مي هم .كنندكمك  شدر سازگاري ورزشكار با محيط پيرامون
نقش  ،)18(كند كند خود را با نيازهاي محيطي سازگار  اي است كه ورزشكار تالش مي دوره

طور كه كوكريل اظهار نموده است علت  تواند كارساز باشد و همان مربيان در اين دوره مي
 كنندتالش  دلذا مربيان باي. )19(هاي پردازش اطالعات استفرآيندنوسانات خلقي، اختالل در 

از افسردگي بعد از  ،وامل اثرگذار در نتايجدهي معقول به ع با پردازش منطقي نتايج و وزن
البته واضح است كه ورزشكاران نيز  .كاهش دهندرا  آنيا حداقل كنند مسابقه جلوگيري 

صورت فعاالنه از طريق  بايد سعي كنند به) 19( دارد گونه كه باندورا اظهار مي همان
و با اهميت دادن  كننداد ها و مشكالت موقعيتي تعادل ايج توانايي خودتنظيمي ميان اهداف،

    .)22(نكنندخود را اسير افسردگي و اضطراب بعد از مسابقه  ،بيش از اندازه به اشتباه
 اي خلقي قبل و بعد از مسابقه رابطه رخ نيمو  گرايي كمالبين  ) 5جدول( نتايجطبق  ،در نهايت

حاالت خلقي  تواند تا حدودي مي )4جدول ( گرايي كمالدار وجود دارد و ميزان  معني
درصد و  47اهميت زياد به اشتباه به ميزان  ،بر اساس اين جدول. ورزشكاران را تبيين كند

كنند  بيني مي درصد تغييرات حاالت خلقي قبل از مسابقه را پيش 34فشار والدين به ميزان 
از توانند موجب افزايش اختالالت خلقي قبل  يعني اهميت زياد به اشتباه و فشار والدين مي

صفت ارثي  گرايي كمالخواني دارد كه معتقد است  هم اين نتيجه با اظهارات بورنز .مسابقه شوند
اگر و ) 6( تواند باعث آشفتگي فرد شود و مي) 5( سوي اهداف غيرممكن است اي به گونه وسواس

والدين و مربيان نباشد اين انتظارات  ةكنند چيزي جز عملكرد بي عيب و نقص راضي
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با نتايجي مانند عزت نفس پايين، و ) 15،16( تواند به شكست منجر شود بينانه مي غيرواقع
 و) سياه و سفيد( نگاه غيرمنعطف جاي هبشود  لذا توصيه مي .)11(اضطراب و ترس همراه شود

عملكردي در نگاه خاكستري و اي همچون عملكرد بي و عيب و نقص،  بينانه انتظارات غيرواقع
ايجاد قبل از مسابقه معقول مورد انتظار باشد تا اختاللي در خلق ورزشكار حد توان ورزشكار و 

  .نشود
 گرايي كمالبين خلق و  ةكه به رابط) 1997(طور كلي، نتايج تحقيق حاضر با نتايج ارگان  به

گرايي در ورزش ارتباط خلق و كمال ةبا توجه به اينكه در زمين. خوان است اشاره كرده بود هم
 .است وجود ندارد از اين رو تحقيقات بيشتري براي مشخص شدن داليل امر الزمتحقيق خاصي 

نقش متغيرهايي دربارة رسد كه الزم به نظر مي) 2007(همچنين با توجه به تحقيق وو و ويي 
همچنين نتايج . صورت گيردگر باشند بحث و بررسي عنوان ميانجيتوانند بهكه در اين ميان مي

-و پيشنهاد مي كند ميكيد أهاي خلقي ورزشكاران ترت توجه به ويژگيضروبر تحقيق حاضر 
هاي ورزشي به ويژگيارتباط با موفقيت ورزشكاران منظور  هاي بهشناسان تيمشود كه روان

همچنين نتايج حاضر در بعد از مسابقه با تحقيق وو و ويي . كنندتوجه خلقي ورزشكاران 
گرايي را با حاالت منفي خلق در دانشجويان بررسي الهاي كمكه ارتباط بين ويژگي) 2007(

  . خوان است كرده بودند هم
شناختي هاي روانبراي كاهش نگراني يليتواند دلهاي تحقيق مي نتايج حاصل از يافته

در گرايي همچنين با توجه به ارتباط بين خلق و كمال. ورزشكاران و براي مربيان ورزشي باشد
اندركان ات مربيان، والدين و دستتأثيرهاي ورزشي توان در كلينيك، ميقبل و بعد از مسابقه
گرايي اختالالت خلق در ورزشكاران را هاي كمالگيريروابط بين جهت ةامر در ورزش دربار

ها و توانند ارزشعنوان تلويحات كلينيكي، مشاوران ورزشي ميدر آخر، به .كردبررسي 
تعيين مسير در جهت براي ها تعريف و ه به اهداف و موفقيتمعيارهاي ورزشكاران را با توج

    .گرايي، به دليل اهميت امر و رابطه مثبت آن با خلق، اقدام كنندكمال يارتقا
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چکیده
راد سالم محرز بر بهبود عملکرد و یادگیري تکالیف ورزشی در افگزینیهدفمثبت تأثیر
بنابراین .ماندگی ذهنی بررسی نشده استر افراد داراي عقبحاما این موضوع تاکنون د،است

در مقابل شرایط گزینیهدفهمراه با اثر شرایط تمرینیِۀهدف اصلی تحقیق حاضر مطالع
در نوجوانان ) دارت(حرکتی- بر یادگیري یک تکلیف ادراکیگزینیهدفبدون تمرینیِ

ذهنیتوانکمسال 15تا 12آموز دختر نوجواندانش22کنندگان شرکت. ذهنی استنتواکم
) نفر11تعداد هر گروه (گزینی هدفو عدم گزینیهدفتصادفی در دو گروه طوربهبودند که 

. شداهداف عملکردي در جلسات تمرین برگزیده می،گزینیهدفبراي گروه . قرار داده شدند
تعیین در شرایط  تمرینیِ. یکسان دریافت کردنديد اجرایشان بازخوردهر دو گروه در مور

هاي آزمون وآزمونپیش. کردندجلسه تمرین 10دو گروه تکلیف هدف را براي هر شده، 
تحلیل هايآزموناز هادادهبراي تحلیل . براي هر دو گروه انجام شدتأخیريیادداري فوري و 
نسبت به گزینیهدفنتایج نشان داد که شرایط عدم . شدمستقل استفادهtواریانس مکرر و 

به نظر . در اکتساب و یادگیري تکلیف مالك، سودمندتر بوده استگزینیهدفشرایط 
،یادگیري تکالیف ورزشیبرايذهنی توانکمبراي نوجوانان گزینیهدفاستفاده از رسدمی

.کندیادگیري تکلیف حرکتی  را پیچیده میفرآیند
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مقدمه
هاي ورزشی و نیز ارتباط در زمینهگزینیهدفقابل توجه روي نقش یگران تحقیقاتپژوهش

این ۀبراي مطالع) 1985(الك و التهام. اندو بهبود عملکرد ورزشی انجام دادهگزینیهدفبین 
در ورزش گزینیهدفکاربرد ۀدر زمینالت منتشر شده توسط سایر محققان ورزشیارتباط، مقا

ها، الك و گیريبعد از این اندازه. کردندآوريجمعشده را به روش سیستماتیک و سازماندهی
نسبت به ) 3، 2، 1(التهام پیشنهاد کردند که عملکرد افراد در موقعیت ورزش و تمرین

، )1995(، تئودوراکیس)1989(بورتون. نمود بیشتري دارد) 5، 4(اريهاي سازمانی و تجزمینه
روي عملکرد گزینیهدفتأثیربراي )2002(، و الین و استریتر)1995(لرنر و الك

، 8، 7، 6(اندفراهم کردهمدارکی قابل توجه ورزشکارانی که از نظر ذهنی سالم و طبیعی هستند 
اند که اهداف خاص، رقابتی و مشکل نسبت به عدم طور قطعی نشان دادهتحقیقات به). 9

اثري »1بهترین تالشت را انجام بده«، اهداف معمولی، اهداف آسان یا هدف گزینیهدف
، و استوبر و )2007(، استوبر و همکاران)2006(الیوت). 10(دارندسودمندتر روي عملکرد 

هاي در ترکیب با روشصورت صرف و چهچه بهگزینیهدفاثر مثبت )2009(همکاران
سنه و همکاران). 13، 12، 11(اندآموزش دیگر بر بهبود عملکرد ورزشکاران نخبه گزارش نموده

بهبود عملکرد و )1383(و غالمی ) 1390(، خدادادي)1382(، احسانی و ملکی )1385(
بی شوت بسکتبال، سرویس والیبال و زمان واکنش انتخاهاي پاس،افزایش یادگیري مهارت

). 17، 16، 15، 14(را گزارش نمودندگزینیهدفمتعاقب 
روي اجراي تکالیف ورزشی در افراد سالم را گزینیهدفتأثیرطور گسترده اگرچه محققان به

توانکمروي افراد گزینیهدفاند، با این حال تحقیقات اندکی در مورد اثر آزمایش کرده
روي یادگیري درس گزینیهدفدر مورد اثر )1985(شانک.  جسمی و ذهنی انجام شده است

که در را اي سالهآموزان یازدهاو دانش. ذهنی تحقیق کردتوانکمآموزان ریاضی در دانش
یادگیري تکالیف درسی ناتوان تشخیص داده شده بودند آموزش داد تا اهدافی براي بهبود 

در مقایسه گزینیهدفکه آموزش نتایج تحقیق نشان داد . کنندهاي ریاضی خود تعیین مهارت
دار اثري مثبت و معنیه بودبرایشان فراهم نشدگزینیهدفۀآموزانی که برنامبا سایر دانش

در ) 2002(در تحقیقی دیگر، کوپلند و هاگز). 18(داشتروي بهبود عملکرد مهارت ریاضی 
گزینیهدفاثرات کهتحلیل کردند پژوهش انجام شده را 17تعداد ،مروريۀقالب یک مقال

نفر از 284تعداد . بودندکردهآزمایش را ذهنی توانکمروي عملکرد تکالیف ساده در افراد 

1. Do your best
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ها، تکالیف هدف در تحقیق آن. بودندشدهپژوهش ذکرشده مطالعه 17ذهنی در توانکمافراد
آسان یلیفبندي اشیاء، تکاتکالیف متفاوت و ساده شامل تکالیف مربوط به جمع کردن و طبقه

اي، تکالیف مثل کوبیدن میخ روي تخته، تکالیف مربوط به تمیز کردن و نظافت، تکالیف مدرسه
حرکتی ساده، جابجایی ابزار و وسائل، باز و بسته کردن دکمه، سوار کردن وسایل خودکار و 

درگزینیهدفمحققان نتیجه گرفتند که استراتژي . تکالیف مرتبط با تمایز تصاویر بودند
هاي ساده در ترکیب با دیگر استراتژي هاي آموزشی منجر به بهبود مؤثر در عملکرد تکلیف

ها بهبود در عملکرد تکلیف و کیفیت عملکرد را در بیشتر آن. شودذهنی میتوانکمافراد 
ها در عملکرد تکلیف بین افرادي که هدف را خود تعیین بین یافته. تحقیقات گزارش کردند

).19(وجود نداشتتفاوتی رادي که محققان برایشان هدف تعیین کرده بودند کردند یا اف
. متفاوت بدهدۀتکلیف نتیجيدر یادگیري و اجراگزینیهدفممکن است انواع مختلف 

مغزي تحقیق کردند که در عملکرد بیماران آسیبِگزینیهدفروي اثر ) 2001(گاگل و فیشر
طور تصادفی در دو شرایط قرار کنندگان بهشرکت. کردندحرکتی را اجرا مییک تکلیف سادة

یمبراي یک گروه، هدف مشخص و مشکل تعیین شده بود و از گروه دیگر خواست. گرفتند
ها دریافتند بیمارانی که در گروه هدف مشخص و مشکل آن. شان را انجام دهندبهترین تالش

).20(نشان دادندعملکردي بهتر بودند نسبت به گروه دیگر 
تأثیرنشان دادن براياي کنون هیچ مطالعهگران پژوهش حاضر اطالع دارند تاتا حدي که پژوهش

ذهنی صورت توانکمحرکتی مرتبط با ورزش در افراد - بر یادگیري تکالیف ادراکیگزینیهدف
آن، حرکتی تکلیفی است که در- تکلیف ادراکی،)2006(گاالهو و اوزمون از نظر . نگرفته است

) مثل دارت(حرکات ارادي. هاي ادراکی داردفرآیندفعالیت حرکتی بستگی به اطالعات حسی و 
درستی ادراك افراد و . شودهاي ادراکی است که از اطالعات حسی نتیجه میفرآیندةدربرگیرند

کیفیت شوند برهاي حرکتی هماهنگ یکپارچه میروشی که توسط آن، این ادراك در قالب فعالیت
ي است که اطالعات ورودي را با اطالعات قبلی فرآیندادراك، . گذاردجراي حرکتی اثر میا

اجراي تکلیف . خلق یک الگوي هماهنگ پاسخ است،آنۀو نتیجکندمیسازماندهی و یکپارچه 
سازي حرکت و بازخورد حرکتی، فعالیکپارچگی حسی، تفسیردادهاي حسی،حرکتی به درون

گزینیهدفترین هدف تحقیق حاضر این است که نشان دهد آیا نابراین مهمب).21(وابسته است
در را ) دارت(حرکتی - یادگیري تکلیف ادراکی،گزینیهدفدر مقایسه با شرایط عدم عملکردي
ذهنی تعلیم پذیر افزایش خواهد داد یا خیر؟ فرض بر این است که نوجوانان توانکمنوجوانان 

ذهنی توانکمدر مقایسه با نوجوانان خواهند گرفتقرار گزینیهدفذهنی که در معرضتوانکم
. دهنددریافت نکرده اند، یادگیري بهتري نشان میگزینیهدفۀکه هیچ برنام
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شناسی پژوهشروش
کنندگانشرکت

مختص ۀاز یک مدرس) سال15تا 12سنی ۀدامن(ذهنی توانکمنوجوان دختر 22
. شرکت در این آزمایش شدندداوطلبِ،35- 69هوشی ةمتوسط بهراستثنایی باآموزاندانش

ۀهم. شان در این تحقیق شرکت کردندرسمی کالسیۀکنندگان بعد از برنامشرکت
،در مورد هدف تکلیفو ، تجربهبیدست، مبتدي و در تکلیف تجربیراستکنندگانشرکت

گزینیهدفطور تصادفی در دو گروه هبکنندگانشرکت. ناآگاه و در شرایط فیزیکی خوبی بودند
و والدین کنندگانشرکتاز . قرار گرفتند) کننده در هر گروهشرکت11(گزینیهدفو عدم 

. شرکت در پژوهش اخذ شدبرايکتبی ۀنامها رضایتآن
تکلیف تجربی

یري گدارت شکلی از پرتاب هدف. عنوان تکلیف تجربی انتخاب شدز دارت بهاشده تعدیلیشکل
ۀها به سمت هدف به سمت تختحرکتی است که در آن پیکانک- و از جمله تکالیف ادراکی

شود و مطابق با محل اصابت دارت نامیده میۀکه تختشوند پرتاب میشده به دیوار مدورِ ثابت
هاي دارت تا کف اتاق یا سالن در دارت عادي، ارتفاع مرکز حلقه. استپیکانک، امتیازها متفات 

متري تا زمین سانتی180چشم یک فرد بزرگسال با قد ۀمتر است که فاصلسانتی72/172
تر از بزرگساالن هتحقیق حاضر نوجوان و طبیعتاً کوتاکنندگانشرکتبا توجه به اینکه . باشدمی

تر روي دیوار نصب شد پاییندارت در مکانی ۀبا نظر مربیان و داوران دارت، تختبودند،
.سانتی متر از زمین فاصله داشت155که مرکز حلقه ها  ايگونهبه

ابزار گردآوري اطالعات
هدف با . کوششی استفاده شد6، از پرتاب آزاد دارت کنندگانشرکتعملکرد گیرياندازهبراي 

اول و دوم به هايحلقه: شدآمیزي گذاري و به شرح زیر رنگعالمت) 10تا 1امتیاز (حلقه 10
پنجم و ششم به رنگ آبی، هايحلقهسوم و چهارم به رنگ سیاه، هايهحلقرنگ سفید، 

تخته دارت . نهم و دهم به رنگ زردهايحلقههفتم و هشتم به رنگ قرمز، و هايحلقه
. متر از زمین فاصله داشتسانتی155ها  اي به دیوار آویزان شده بود که  مرکز حلقهگونهبه

متر از سطح سانتی237ایستادند بایست پشت آن میها میکنندهخطی که هر کدام از پرتاب
براي پرتابی در نظر گرفته شدکه پیکانک ) 10ةنمر(بیشترین امتیاز. دارت فاصله داشتۀتخت

به 1تا 9بعدي به سمت خارج، امتیازها از هايحلقهکرد و براي مرکزي برخورد میۀبه حلق
اگر . شدامتیاز محاسبه 1ترین حلقه اي خارجیبدین ترتیب بر. سمت بیرون تقلیل یافت
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،جلسهکننده در هرامتیاز هر پرتاب. گرفتکرد امتیاز صفر میپیکانکی به هدف اصابت نمی
.پرتاب او بود6جمع امتیاز حاصل از 

هاروش
صورت کالمی و دیداري با چگونگی اجراي بهکنندگانشرکتبعد از طراحی دستورالعمل آزمون، 

و شرایط گزینیهدفدو نوع شرایط تمرینی شامل شرایط تمرینی همراه با . آشنا شدندتکلیف
، برنامه طوري طراحی شد که گزینیهدفبراي گروه . در نظر گرفته شدگزینیهدفتمرینی بدون 

اصول . شدتر میقبل سختۀاهداف عملکردي به طور فزاینده در هر جلسه نسبت به جلس
مطابق با وینبرگ. بود) 2002(ده در این طرح، اصول پیشنهادي وینبرگاستفاده شگزینیهدف

). 2(زمانی مشخص باشدةیافتنی و داراي محدوداهداف باید خاص، واقعی، رقابتی، دست) 2002(
شده تدوینگزینیهدفۀهاي همگانی، برنامیید فدراسیون ورزشأمربی دارت مورد تنفر سه 

گزینیهدفۀبرنام. منطقی بودن برنامه را تصدیق کردندگران را اصالح و توسط پژوهش
هدف : ها بودیابی به آنهاي زمانی براي دستمدت و محدودهاهداف بلندمدت، کوتاهةدربرگیرند

میانگین امتیاز گروه در (15از  کنندگانشرکتبهبود میانگین امتیاز دارت؛اصلی یا بلندمدت
مدت شکسته طور اهداف بلند به اهداف کوتاههمین. بی بود تجرةدر آخر دور40به ) آزمونپیش

امتیاز 2طور میانگین جلسه بهشد که در هرخواسته میکنندگانشرکتاي که از گونهشد به
زمانی براي کامل شدن همچنین محدودة.دست آورندهقبل بۀبیشتر از میانگین امتیاز جلس

یابی به امتیازات خاص هاي خاصی براي دستتاریخاهداف در نظر گرفته شد به این صورت که 
عنوان به. داده شودسطح عملکرد خود افراد قرارۀسعی شد تا اهداف هر فرد بر پای. اعالم گردید

به امتیاز کمتري نسبت ياي که میزان پیشرفت او کمتر از دیگران بود ارتقاکنندهاز شرکت؛مثال
). 2005اشمیت و لی،(دتر از دیگران بود در نظر گرفته میي که میزان پیشرفت او بیشکنندهشر

دقیقه 30جلسه آموزش شامل هر. آمده توسط دو گروه در هر جلسه ثبت شددستهامتیازات ب
دقیقه تمرینات 5: شدبه شرح ذیل اجرا می) جلسه10(هفته5بار در هفته براي 2تمرین، 
دقیقه 5و ) بار براي تست6بار براي تمرین و 6(بار تمرین پرتاب12دقیقه براي 20کششی، 

بعد از کنندگانشرکت. جلسات تمرینی در یک کالس همسان برگزار شد. براي سرد کردن
پرتاب تمرینی انجام دادند و متعاقب آن 20دریافت دستورالعمل و روش اجراي مهارت 

تمرینی، ۀجلس10در طول اکتساب راهايآزمونهر دو گروه کنندگانشرکت. آزمون دادندپیش
روز 10را تأخیريتمرین و آزمون یادداري ۀآزمون یادداري فوري را بالفاصله بعد از دهمین جلس

آزمون، آزمون محیط انگیزشی جلسات آزمون در مراحل پیش. تمرینی اجرا نمودندبعد از بی
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1جدول .ر گرفته شدبراي هر دو گروه یکسان در نظتأخیريیادداري فوري و آزمون یادداري 
.دهدپژوهشی را نشان میةطرح تحقیقی در طول دور

طرح تحقیقی در طول دوره پژوهشی.1جدول 
تأخیريآزمون  یادداريآزمون یادداري فوري)جلسه11(اکتسابپیش آزمو نگروه ها

گزینیهدف
در محیط داراي شرایط یکسان)نفر10(

انشرایط یکسشرایط یکسانگزینیهدف
گزینیهدفبدون 
در محیط بدون شرایط یکسان)نفر10(

شرایط یکسانشرایط یکسانگزینیهدف

روش هاي آماري
tهاي تکراري و آزمون هاي آماري استفاده شده در این طرح تحلیل واریانس براي اندازهروش

±با میانگین هادادهۀهم.ونیم اجرا شدیازدهۀنسخSPSSافزارمستقل است که با استفاده از نرم
.در نظر گرفته شدp<0.05داري نیزانحراف استاندارد بیان شده اند و سطح معنی

پژوهشهاي یافته
پژوهش نشان ةرا در تمام دورگزینیهدفو عدم گزینیهدفهاي شکل یک، امتیازات تکلیف گروه

اوت، در اجراي تکلیف بهبود طور متفدو گروه بهرسدمیطور که در شکل به نظر همان. دهدمی
.بودگزینیهدفتر از گروه بدون در تمامی مراحل ضعیفگزینیهدفیافتند و عملکرد گروه 

دو گروه تحت مطالعه در کنندگانشرکتدر ) دارت(تغییرات میانگین اجراي مهارت مالك .1شکل 
يتأخیرآزمون، ده جلسه اکتساب، یادداري فوري و یادداري مراحل پیش
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صورت تصادفی و یکسان بودن میانگین امتیازات تکلیف براي بررسی درستی تفکیک گروه ها به
با میانگین گزینیهدفآزمایشی، میانگین امتیاز تکلیف گروه ةمالك در دو گروه قبل از دور

دار معنییآزمون مقایسه شد و تفاوتپیشۀدر مرحلگزینیهدفامتیاز تکلیف گروه عدم 
و گروه ) 18/14±78/7(گزینیهدفمیانگین امتیازات گروه بدون ). ρ₌/78(ردیدمشاهده نگ

.شودمیگزارش ) 18/15±96/8(گزینیهدفداراي 
هاي تکراري جهت تعیین تفاوت بین میانگین امتیازات دو گروه در از تحلیل واریانس براي اندازه
ساب تکلیف به طور مشابه بهبود نتایج نشان که دو گروه در اکت.  جلسات اکتساب استفاده شد

).2جدول (نیافتند

نتایج تحلیل واریانس در مورد تفاوت میانگین امتیاز آزمون تکلیف .2جدول
در مرحله اکتساب در چهار گروه تحت مطالعه

میانگین آزاديۀدرجمجموع مجذوراتشاخص آماريآزمون
داريمعنیFنمره مجذورات

درون
آزمودنی

950/6259550/65674/2007/0عامل
/932/1489580/17630/771هاگروه* عامل

818/4729180277/26خطا
بین 

آزمودنی
/750/6731750/673754/4041هاگروه

909/283220645/141خطا

ختالف هاي مکرر انشان داده شده است تحلیل واریانس براي اندازه2گونه که در جدول همان
. آزمودنی را در مرحله اکتساب نشان داده استآزمودنی و بیندار آماري درونمعنی

یادداري فوري و هايآزمونبراي بررسی این موضوع که آیا میانگین تکلیف در دو گروه در 
میانگین امتیازات تکلیف ۀمستقل براي مقایسtمتفاوت هست یا خیر، از آزمون تأخیري

میانگین گزینیهدفنتایج نشان داد که در آزمون یادداري فوري، گروه بدون . استفاده شد
کسب ) 64/14±03/4(گزینیهدفنسبت به گروه داراي ) 54/20±09/5(امتیازات بهتري 

نیز امتیاز گروه بدون تأخیريدر آزمون یادداري . ρ ،79/2₌)20(t₌008/0: نمودند
007/0: بیشتر بود)  09/17±72/4(گزینیهدفوه نسبت به گر)  00/24±98/5(گزینیهدف ₌ρ ،01/3₌)20(t.

گیريبحث و نتیجه
عملکردي باعث یادگیري گزینیهدفهدف اصلی تحقیق حاضر پاسخ به این سؤال بود که آیا 
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توانکمدر نوجوانان گزینیهدفدر مقایسه با شرایط عدم ) دارت(بهتر تکلیف ادراکی حرکتی
یا خیر؟ نتایج نشان داد که تمرین در هر دو محیط تمرینی شامل شودمیر پذیذهنی آموزش

کنندگانشرکتعملکرد گزینیهدفو محیط تمرینی بدون گزینیهدفمحیط تمرینی داراي 
با این حال نتایج حاکی از آن است که شرایط تمرینی عدم .را در اجراي دارت افزایش داد

. استگزینیهدفبراي یادگیري تکلیف مالك سودمندتر از شرایط تمرینی داراي گزینیهدف
، )1981(الك، شو، ساري، التهام(هاي قبلی شامل هاي پژوهشنتایج تحقیق حاضر با یافته

، 5، 1) (1990(،  و الك و التهام)1995(، لرنر و الك)1995( ، تئودوراکیس)1989(بورتون
، خدادادي)1382(، احسانی و ملکی )1385(هاي  سنه و همکارانو با پژوهش)  8، 7، 6
که تحقیقات را روي افراد سالم مطابقت ندارد )17، 16، 15، 14) (1383(و غالمی ) 1390(

مثبت بر توسعه تأثیرگزینیهدفذهنی و جسمی انجام داده بودند و گزارش کرده بودند که 
ذهنی در توانکمبر عملکرد حرکتی افراد گزینیفهدتأثیرهاي که در پژوهش. عملکرد دارد

، و گاگل )2002( ، کاپلند و هاگز)1985(شانکاند از قبیل تکالیف بسیار ساده را بررسی نموده
عملکرد گزارش شده است که با ۀمثبت بر توسعتأثیر، )20، 19، 18()2001(و فیشر

وري است که تکالیف مورد استفاده در الزم به یادآ. هاي پژوهش حاضر مطابقت نداشتیافته
اي قابل مالحظهماهیتی ذهنی بسیار ساده بودند و تفاوت ةماندهاي مرتبط با افراد عقبپژوهش

تکالیف شامل تکالیف مربوط به جمع کردن و . با تکلیف مورد استفاده در تحقیق حاضر را دارند
خته، تکالیف مربوط به تمیز کردن و بندي اشیاء، تکالیف آسانی مثل کوبیدن میخ روي تطبقه

ل، باز و بسته کردن یاي، تکالیف حرکتی ساده، جابجایی ابزار و وسانظافت، تکالیف مدرسه
هاي فرآینددکمه، سوار کردن وسایل خودکار و تکالیف مرتبط با تمایز تصاویر بودند که نیاز به 

و افراد داراي استتر ر پیچیدهکه تکلیف هدفگیري دارت بسیاادراکی ندارد در حالیةپیچید
هاي فرآیندشده و اطالعات حاصل از زمان اهداف چیدههاي ذهنی قادر به پردازش همیتوانکم

.یستندادراکی حرکتی ن
بهبودي بیشتري را در یادگیري تکلیف مالك ایجاد نماید گزینیهدفانتظار این بود که شرایط 

شاید بتوان این یافته را از . را نشان دادگزینیهدفون حال نتایج تحقیق برتري محیط بدبا این
هاي ها با تواناییطریق اثرات متقابل محیط انگیزشی تمرین و اجراي تکلیف و تعامل آن

شناسی یادگیري و روانةمحققان برجسته در حوز. کردشناختی اجرا کنندگان بحث و تحلیل 
یک استراتژي انگیزشی گزینیهدفد که اندریافته)2006(و داسیل) 1992(وینبرگمثل 
هاي انگیزشی شامل حضور تماشاگران، محیط رقابتی، تمجیدها سایر استراتژي). 24، 23(است

اي انگیزشی فوق، چه هاستفاده از استراتژي). 25،26(باشدهاي کالمی و پاداش میو بیان
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تواند سطوحی می،شی دیگرانگیزۀصورت ترکیب با یک یا چند مؤلفصورت انفرادي و چه بههب
ۀعنوان یک مؤلفبهگزینیهدف). 28، 27( از اضطراب و انگیختگی را در فراگیران خلق نماید

ذهنی توانکمممکن است سطوحی از رقابت را در میان افراد ) 28(مهم و اساسی انگیزشی 
جاد انگیزش زیاد ذهنی، منجر به ایتوانکماحتمال دارد رقابت حاصل شده در افراد . خلق کند

عنوان عاملی انگیختگی بهۀسطوح بهین. از حد و متعاقباً افزایش سطح انگیختگی در آنها شود
ارتباط بین عملکرد . شودمیشناسی ورزش محسوب مهم در سطوح عملکرد ورزشکاران در روان

ددي براي هاي متعها و تئوريطور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است و مدلو انگیختگی به
ۀافزایش سطح انگیختگی در نتیج). 24(اندتبیین ارتباط بین انگیختگی و عملکرد پیشنهاد شده

ذهنی ممکن است منجر به کاهش عملکرد تکلیف و یادگیري توانکمانگیزش باال در افراد 
اي از انگیختگی که فرد در آن  بهتر عمل خواهد کردپیشنهاد شده است که مقدار بهینه. شود

. انگیختگی از آن حد فراتر رود عملکرد تکلیف بدتر خواهد شدۀاگر سطح بهین.وجود دارد
).29(تر از سطح بهینه است عملکرد تضعیف خواهد شدهمچنین وقتی سطح انگیختگی پایین

کنند که انگیختگی هر تکلیف مختص به خود شناسان ورزشی پیشنهاد میاز طرف دیگر، روان
بیشتر ۀدهند که سطوح متوسطی از انگیختگی براي عملکرد بهینتوضیح میهاآن. تکلیف است

اند که براي تکالیف حرکتی درشت که گران دریافتهپژوهش. تکالیف حرکتی مورد نیاز است
، سطوح باالي انگیختگی )مثل والیبال و فوتبال(شوندهاي بزرگ عضالت به کار گرفته میگروه

براي دریافتند که ) 2002(تیلور و ویلسون ). 30(کرد ضروري استدست آوردن اوج عملهبراي ب
که در آن ثبات و هماهنگی الزم است ترظریفدست آوردن اوج عملکرد در تکالیف حرکتی هب

آید حرکتی به حساب می- دارت جزء تکالیف ادراکی.)31(تر انگیختگی نیاز استسطوح پایین
. یابی به اجراي مناسب مهم استدستدقت براي-درست سرعتۀکه در آن مبادل

اي دارت را به سمت هدف پرتاب نمایند که این پرتاب، اوالً داراي گونهاجراکنندگان باید به
سرعت مناسب باشد تا به هدف دلخواه برخورد نماید و دوم اینکه این مقدار سرعت نباید آنقدر 

ةموازنه بین مقدار دقت و اندازتالش براي ایجاد یک. زیاد باشد که دقت پرتاب مختل شود
خود سطوحی از انگیختگی را ایجاد خواهد نمود که این سطوح براي افراد عادي هسرعت، خودب

هاي شناختی ییذهنی که ماهیتاً تواناةمانداما براي کودکان عقب،تواند مخرب باشدنمی
) 1982(اپتر. اجرا شودیابی به اوجکمتري دارند ممکن است منجر به افت عملکرد و عدم دست

اولین کسانی بودند که دریافتند سطح شناختی اجرا کنندگان مهارت ) 1987(و هاردي و فازي 
ها پیشنهاد آن. تواند در تحمل مقدار انگیختگی حاصل از شرایط انگیزشی نقش داشته باشدمی

تحمل انگیختگی در دادند که هر اندازه توانایی شناختی مجریان تکلیف باالتر باشد توانایی 
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واند باعث افت عملکرد تسطوح زیاد ارتقاء خواهد یافت و بنابراین انگیختگی ایجاد شده نمی
ةکنندهاي مهم تبیینگر یادشده منجر به پیدایش نظریهنتایج تحقیقات دو پژوهش. شود

ورزش شناسیروانةفاجعه در حوزۀمعکوس و نظریۀارتباط بین انگیختگی و اجرا شامل نظری
).33، 32(شده است

. بر اجرا را از منظر اضطراب مورد مالحظه قرار داده استگزینیهدفاثرگذاري ) 1989(بورتون
فاکتوري انگیزشی است که ممکن است یک شرایط گزینیهدفکه تحقیق او نشان داده شددر

موارد رقابتی پیشنهاد کرد که ) 1989(بورتون . رقابتی در حین عملکرد تکلیف را خلق کند
اضطراب بیشتر و ۀتجرب. ممکن است منجر به افزایش اضطراب و کاهش اعتماد به نفس شود

). 6(اعتماد به نفس کمتر ممکن است منجر به کاهش بهبود در عملکرد تکلیف و یادگیري شود
هاي حرکتی دقیق را نیز باید به در اجراي مهارت"توجه"اثرات متقابل انگیختگی و تمرکز 

انگیختگی که در اثر  افزایش انگیزش براي موفقیت یا ترس از رسدمیبه نظر . ساب آوردح
بر اساس . کندادراکی خلق میۀشود و یک باریکشکست باشد سبب جابجایی زیاد در توجه می

اي از تمرکز توجه و حذف ادراکی، سطوح باالیی از انگیختگی سبب افزایش باریکهۀباریکۀنظری
. توجه براي عملکرد و یادگیري تکلیف استۀاطالعات پیرامونی و کاهش دامنبسیاري از

افزایش توجه به برخی از اطالعات دریافتی به هنگام ۀادراکی ممکن است نتیجۀباریک،عالوهبه
هاي مربوط بسیاري نشانهاز در حضور سطوح باالي انگیزش، . اجرا و یادگیري تکلیف باشد

در همین راستا، ). 10(آن نرسدۀلکرد ممکن است به حد بهینو عمشودمیاستفاده ن
دهی به توجه، شروع تالش، افزایش پافشاري براي اند که اهداف با جهتگران دریافتهپژوهش

وقتی .)24، 2، 1(بخشندبهبود میعملکرد را ،هاي جدید یادگیرياستراتژيۀانجام کار و توسع
عملکرد شناختی پایین ممکن است علتشوند، بهین میذهنی تعیتوانکماهداف براي افراد 

تر از تر را سختشان در جهت تکلیف نباشد چرا که این موضوع ممکن است تکالیف ظریفتوجه
ها هماهنگ و راحت نبوده و قادر نیستند آنچه هست نشان دهد و بنابراین تالش آن

و سوئینن و )2002(ند و هاگزکاپل. هاي یادگیري تکالیف جدید را توسعه دهنداستراتژي
ذهنی، اغلب، به هنگام مواجهه با مسائل توانکماند که کودکان توضیح داده) 2009(همکاران

).34، 19(شوندمشکل دچار افت و اشتباه فاحش می
) مثل دارت(ذهنی ممکن است یادگیري تکالیف حرکتی دقیقتوانکمبراي افراد گزینیهدف

ها کمک تر به آنحرکتی ظریف-تکالیف ادراکیۀر اکتساب و یادگیري بهینرا پیچیده نماید و د
که فراهم کردن بازخورد به تنهایی، منجر به یادگیري تکلیف و عملکرد در حالیزیادي نکند

هاي تحقیق اخیر ممکن است به معلمان در فراهم نمودن کیفیت محیط  یافته. شودبهتر می
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حرکتی دقیق - هاي ادراکیمهارتۀن براي یادگیري بهیناکتساب مهارت در جلسات تمری
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   طبعي شوخگذشت و  رابطة بيني در شناخت روانسرسختي  اي واسطهبررسي نقش 
  با اميد در ورزشكاران

  

  3، شهناز حسن زاده2، عبداهللا قاسم پور1عادل زاهد بابالن

 

  29/9/90 :مقاله تاريخ پذيرش           7/8/90 :مقاله تاريخ دريافت

  چكيده
گذشت و  رابطة بيني در شناخت روانتي سرسخ اي واسطهبررسي نقش  ؛هدف پژوهش حاضر

هاي پژوهش  روش پژوهش از نوع همبستگي و آزمودني. با اميد در ورزشكاران بود طبعي شوخ
 صورت بهدانشگاه محقق اردبيلي بودند كه ) پسر 30دختر و  30(دانشجوي ورزشكار  60

گذشت والكر و  اميد اشنايدر، هاي نامه پرسشرس انتخاب شدند و به  گيري در دست نمونه
پايايي ابزارها با استفاده . و سرسختي اهواز پاسخ دادند و پاول، تورسن طبعي شوخگارسوخ، 

 زمان هممتوالي  ةبا استفاده از رگرسيون به شيو. از ضريب پايايي آلفاي كرونباخ احراز گرديد
. رار گرفتمدل فرضي مورد تحليل ق) 1986(كارگيري مراحل پيشنهادي بارون و كني  و با به
گذشت ثانياً، . ضعيفي از اميد دارندبيني  پيش ،طبعي شوخنشان داد كه اوالً گذشت و  ها يافته
ن گذشت و اميد در بي اي واسطهثالثاً، سرسختي نقش . سرسختي استة كنند بيني پيش

ي ها سازهنتيجه گرفت كه  توان ميي پژوهش حاضر ها يافتهبر اساس  .ورزشكاران دارد
در را تغييرات مربوط به اميد  دنتوان مي) مستقيم و غيرمستقيم صورت به(گذشت و  سرسختي

       .شوند مينتايج و پيامدهاي پژوهش در اين مقاله تشريح و تبيين . دنكن بيني پيشورزشكاران 
  

 .، ورزشكارطبعي شوخاميد، سرسختي، گذشت،  :هاي فارسي كليدواژه
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  مقدمه
در كه شعار سـازمان بهداشـت جهـاني     طوري ي انسان دارد بهمهم در سالمت روان يورزش نقش

در ورزش  شناسي روانكاربرد همچنين بر . عنوان شده است "رمز سالمتي ؛تحرك" 2002سال 
دانند كه روان انسان  شناسان اكنون به خوبي مي روان. قرار گرفته است تأكيدمشخص  طور بهنيز 
هـا   و متقابالً جسم انسـان و اعمـال انـدام    ،سماني اوشرايط بدني و ج تأثيرمستقيم تحت طور  به

 ).1(فضاي رواني و ذهني اوست تأثيرتحت 
. اسـت  1نگـر  مثبـت  شناسـي  روانورزش، رويكرد  شناسي روان ةهاي نظري در مطالع يكي از مدل

ها، نقاط قـوت، اسـتعدادها و محاسـن     دستور كار اصلي اين رويكرد، بررسي و شناخت توانمندي
 .مثبـت اسـت   شناسـي  روان ةي بهنجار مورد توجه و مطالعها سازهاز مفاهيم و  2اميد. افراد است
اي شامل دو  اميد و درمان مبتني بر آن، اميد را سازه ةگذار نظري بنيان )2001-1974( 3اشنايدر

رغـم   سـوي اهـداف مطلـوب بـه     هايي به توانايي طراحي گذرگاه": كند گونه تعريف مي مفهوم اين
مطـابق نظـر   . "هـا  الزم براي اسـتفاده از ايـن گـذرگاه    د و كارگزار  يا عامل انگيزشموانع موجو

دارا بـودن اهـداف    -1: شود كه عبارتند از اي از شرايط مي مجموعه شاملاميد ) 2002(اشنايدر 
و  اشـنايدر . )2( ادراك توانايي بـراي توليـد راهبردهـا در تعقيـب اهـداف      -2مند شخصي  ارزش

ــاال، اهــداف ) 2002(همكــاران   طــور بــهشــان را  نشــان دادنــد كــه افــراد داراي ســطح اميــد ب
كنند و افـراد داراي سـطح   آميزي دنبال و متعاقباً هيجانات مثبت بيشتري را تجربه مي موفقيت

شان مشكل دارند و متعاقباً هيجانـات منفـي    رسيدن به اهداف درغلبه بر موانع  براياميد پايين 
بين عمـده بـراي    تحقيقات حاكي از اين است كه اميدوار بودن پيش. نندك بيشتري را تجربه مي

ثر ؤم ياميد عامل ؛عبارت ديگر به. ورزش است ةآموزشي و هم در زمين ةعملكرد بهتر هم در زمين
  .)3، 4(ي ورزشي، تحصيلي و اجتماعي استها موفقيتيابي به  در دست
هاي  ورزش و فعاليت تأثيرنگر تحت  ثبتشناسي م هاي روان لفهؤعنوان يكي ديگر از م به 4گذشت

گيري براي قطع  گذشت را تغييري جدي در تصميم) 1998( 5اينرايت و نورث. ورزشي قرار دارد
ديدگاه شناختي نسبت  ها آن. كنند خطاكار تعريف مي رفتارهاي بدخواهانه نسبت به يك شخص

و همكارانش  6كوالف مك. )5( به گذشت دارد و گذشت را تصميم مبتني بر گذشت مي نامند
                                                                                                                                        
1. Positive psychology 
2. Hope 
3. Snyder 
4. Forgiveness 
5. Enright  &  North 
6. McCullough 
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مثبت  گذشت را جهت دادنِ ها آن. هاست جهت دادن به انگيزه ،بيان كردند كه گذشت) 2003(
آميز و مثبت نسبت به فرد خطاكار  ي مصالحهها انگيزهي منفي تعريف كرده اند كه با ها انگيزهبه 

باال بودن ميزان  دهند بين شواهد تحقيقاتي زيادي وجود دارند كه نشان مي. )6(همراه است
و ) 8(، سالمت رواني )7(ي، سازگاري روابط بين فردي شناخت روانگذشت افراد و بهزيستي 

  . داردوجود ارتباط ) 9(خودپايي باال 
 1طبعي شوخ و گذشت در ورزشكاران، اميد يها سازهي مرتبط با شناخت روانهاي  مؤلفهيكي از 

هاي  كلي مثبت است كه افراد متعلق به بافت طور بهو  شمول جهان يفعاليت طبعي شوخ. است
اين اصطالح به كيفيتي از . كنند را تجربه مي اجتماعي و فرهنگي متفاوت در سراسر جهان آن

افرادي كه در . )10(شود عمل، گفتار و نوشتار اشاره دارد كه موجب سرگرمي و تفريح مي
ا افرادي كه در شرايط آرامش از برند در مقايسه بكار مي هطبعي را بزا شوخشرايط استرس

 ةرابط ةدر زمين. )11(پذيرتر هستندكنند از نظر هيجاني انعطاف طبعي استفاده مي شوخ
اي است كه مرحله سه فرآيندمعتقد است شوخي ) 1996( 2طبعي، سولومونمسئله با شوخ حل

 رسد ه پايان مييابد و با يك تصميم ببا حل مسئله ادامه مي ،شودبا برانگيختگي شروع مي
و  3در همين رابطه، ايسن. هاي حل مسئله مرتبط است در واقع، شوخي با مهارت. )12(

نيز به اين نتيجه رسيدند كه شوخي توانايي حل مشكالت و مسائل را تحت ) 1987(همكاران 
س ات منفي استرتأثيراند كه شوخي در مقابل  اكثر تحقيقات نشان داده. )13( دهدقرار مي تأثير

   ).14، 15(كندمحافظت مياز فرد 
بر روي ورزشكاران انجام شده  طبعي شوخو گذشت  ،ي اميدها سازهاز  كميهاي خيلي  پژوهش

ي شناخت روانهاي  مؤلفهبر روي بعضي از  همگيو ورزش  ها سازهاما با اين حال اين  ،است
به خوبي مشخص  شود مي هايي كه در زير بيان سو دارند كه اين در پژوهش ي يكسان و همتأثير
صورت غيرمستقيم رابطه برقرار  و ورزش به طبعي شوخ، بين اميد، گذشت توان ميدر واقع . است
مندي  و احساس خودارزش) 16(مثبت  ةاند كه اميد با عاطف تحقيقات مختلف نشان داده. كرد

، 19(ضطراب ، ا)17، 18، 19(منفي با افسردگي  طور بههمبستگي مثبت دارد و همچنين ) 17(
و اميد پايين ) 21(كلي عواطف منفي در ارتباط است  طور بهو ) 20(، احساس فرسودگي )18
بر اساس ). 22(كند  بيني پيشتر را  د سطح افسردگي و نقص رواني اجتماعي پايينتوان مي

ه هايي كه ب به انجام فعاليتنسبت ، افرادي كه از اميدواري باالتري برخوردار بودند ها يافته

                                                                                                                                        
1. Humor 
2. Solomon 
3. Isen 
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نشان  و تعهد بيشتري) 23(عزت نفس زيادتر  )24( شوند ميبهداشت و سالمتي بيشتر منجر 
  . دهند مي

مختلف نشان دادند كـه داشـتن گرايشـات گذشـت نسـبت بـه        گران پژوهش ،گذشت ةدر زمين
و همچنين بـا افـزايش و بهبـودي حمايـت     ) 26(و نشخوار فكري ) 25(ديگري با كاهش خشم 

در مقابل، نبود گرايشات گذشـت در  . همراه است) 28(ي شناخت روانهزيستي و ب) 27(اجتماعي 
عـالوه  . مرتبط اسـت ) 29(و افزايش افسردگي و اضطراب ) 8(اي  ها مقابله افراد با كاهش توانايي

 )30(نيرومند شدن روابط اجتمـاعي  با  طبعي شوخاند كه  ي مختلف نشان دادهها پژوهش ،بر اين
ش اخـتالالت و  كـاه و  )32(، اميـد  )31(اجتماعي و انسـجام گروهـي    ايجاد و حفظ همبستگي

  .در ارتباط است) 11(هاي رواني  بيماري
عنوان  به .ورزش انجام شده است ارتباط دارد ةيي كه در زمينها پژوهشتمام اين مطالعات با 

تر از دهد كه ميزان افسردگي غيرورزشكاران بيش نشان مي) 1384(غفاري  ةنتايج مطالع ؛مثال
نشان دادند كه ) 2010(حسيني و بشارت . )1(اي و غيرحرفه اي است ورزشكاران حرفه

ارتباط مثبت و  ها آني در شناخت روانآوري در ورزشكاران با موفقيت ورزشي و بهزيستي  تاب
در ) 2008(و همكاران  1اُپدناكار. )33(دي ارتباط منفي دارشناخت روانو با درماندگي  ،معنادار
هاي بدني در ميان زنان روستايي نشان دادند كه بهزيستي  فعاليت تأثير دربارةي پژوهش
و اضطراب  ،گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل افزايش ي و بهزيستي بدني درشناخت روان

گفت كه  توان ميپس . )34(حالت در گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل كاهش يافته است
اميد، گذشت و افزايش  سبببا يكديگر رابطه دارند و ورزش  طبعي شوخو ورزش، اميد، گذشت 

 .شود مي طبعي شوخ
ي شـناخت  روان سرسختي. ي استشناخت روانسرسختي  ،هاي مرتبط با ورزش مؤلفهيكي ديگر از 

ـ   روان كـه  اسـت  يشـناخت  روان جديد عوامل از يكي  در را آن و شـده  منـد  عالقـه  نه آشناسـان ب

 قرار) 1979( 2كوباسا توجه مورد ابتدا يشناخت روان سرسختي. اند كرده مطالعه مختلف هاي حوزه

 رويارويي در كه شد گرفته نظر در شخصيتي هاي ويژگي از متشكل اي عنوان مجموعه به و گرفت

 كنـد  و  عمـل مـي   محـافظ  سپري همانند مقاومت، از منبعي عنوان به زندگي فشارزاي با حوادث

كوباسا . )35(كنند مقابله زندگي فشارهاي و ها چالش با كارآمد اي گونه به نندتوا مي آن واجد افراد
 از كه كنند مي تعريف جهان و خويشتن دربارة از باورها تركيبي را سرسختي) 1983(و همكاران 

 پويـايي  و دگرگـوني  تغييـر،  بـاور بـه  . است شده جويي تشكيل تعهد، كنترل و مبارزه سه مؤلفه
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 انسان نيست، سالمت و امنيت براي تهديدي معناي بهً لزوما هر رويدادي كه نگرش اين و زندگي

در  را مـبهم  هاي موقعيت و زا ساستر رويدادهاي سخت برابر در بردباري و شناختي پذيري انعطاف
 قابـل  حس كنجكـاوي  جمله از سرسختي يشناخت روان هاي ويژگي دارند كه باور ها آن .داردپي 

 در تغييـر  كـه  اين و بودن پرانرژي وجود، ابراز دار، و معني جالب تجارب نداشت به گرايش توجه،

 سـودمند  زنـدگي  ايز رويـدادهاي تنيـدگي   با فرد سازش در تواند مي است طبيعي زندگي امري

 دارد و مثبت ةرابط رواني و بدني سالمت با سرسختي كه آن هستند گوياي ها بررسي .)36(باشند

 هاي اختالل بروز از و دهد مي را كاهش استرس منفي تأثيرات دروني، مقاومت منبع يك نوانع به

نشـان دادنـد كـه    ) 2010(و بشـارت  نـژاد   صـالحي ). 35، 37(كنـد  يگيري م پيش رواني و بدني
ارتبـاط مثبـت و معنـادار     هـا  آنآوري و سرسختي در ورزشـكاران بـا موفقيـت ورزشـي در      تاب
آوري و  دست يافتند كه تاب نتيجهقيق خود به اين در تح) 1388(بشارت و همكاران . )38(دارد

بدين ترتيب كه ايـن   ،سرسختي با موفقيت ورزشي در ورزشكاران ارتباط مثبت معناداري دارند
    .)39(كنند بيني پيشمثبت، موفقيت ورزشي را در ورزشكاران  طور بهند توان ميدو عامل 

كسـب  و منجر بـه   استدر افراد ورزشكار  مهمي شناخت روان هاي مؤلفهاميد يكي از  ،در مجموع
اميـد در   ةبا توجه بـه اهميـت قابـل مالحظـ    . شود مي ها آني ورزشي و اجتماعي در ها موفقيت

و سرسـختي   طبعـي  شوخنگر همچون گذشت،  ي مثبتشناخت روان هاي مؤلفهورزشكاران و نقش 
 اي واسـطه نقـش  سـي  پژوهش حاضر در صـدد برر  ،اني در افزايش اميد در ورزشكارشناخت روان

  .است با اميد در افراد ورزشكار طبعي شوخگذشت و  رابطة بيني در شناخت روانسرسختي 

  پژوهش شناسي روش
دانشجوي ورزشكار  60 شامل هاي پژوهشآزمودني. اتسروش اين پژوهش از نوع همبستگي 

 كهبودند  1389 - 90دانشگاه محقق اردبيلي در سال تحصيلي ) نفر پسر 30نفر دختر و  30(
هاي  از دانشجويان حاضر در تيم ها آزمودني. رس انتخاب شدند در دست گيري ة نمونهبه شيو
 :ها به كمك ابزارهاي زير انجام شد گردآوري داده .دانشگاهي بودندورزشي 

سال به  15براي سنين ) 1991(الي اميد توسط اشنايدر ؤس 12مقياس  :مقياس اميد اشنايدر
كامالً ( 4تا ) كامالً غلط( 1ال، پيوستاري از ؤبراي پاسخ دادن به هر س. استباال طراحي شده 

را براي اين  89/0ضريب آلفاي كرونباخ ) 1386(گلزاري . در نظر گرفته شده است) درست
شناختي مشابهي را  هاي روانفرآيندهايي كه  مقياس اميد با مقياس. مقياس گزارش كرد

پايايي مقياس اميد اشنايدر در پژوهش حاضر با استفاده از  .سنجند همبستگي بااليي دارد مي
  .دست آمد هب 79/0آزمون آلفاي كرونباخ 
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ي گذشت توسط والكر و گارسـوخ در سـال   سؤال 10مقياس : گذشت والكر و گارسوخ مقياس
نـه  «اي ليكرت از  درجه 7روي مقياس  تسؤااليك از آزمودني به هر  .ساخته شده است 2002
آلفاي كرونباخ زيـر مقيـاس گذشـت    ) 2002( 1والكر و گارسوخ. دهد پاسخ مي» كامالً«تا » اصالً

پايايي مقياس گذشت در پژوهش حاضر با اسـتفاده از  . گزارش كردند 83/0نسبت به ديگران را 
  .دست آمد هب 71/0آزمون آلفاي كرونباخ 

طراحي و  1993 2توسط تورسن و پاول طبعي شوخي سؤال 16مقياس  :طبعي شوخمقياس 
كامالً ( 4تا ) كامالً مخالف( 1، پيوستاري از سؤالبراي پاسخ دادن به هر . اعتباريابي شده است

پايايي ) 2002(3ابل . باشد 64تا  16د از توان ميمجموع نمرات . در نظر گرفته شده است) موافق
با استفاده در پژوهش حاضر فوق پايايي مقياس . )14( گزارش كرد 93/0دروني مقياس فوق را 

  .دست آمد هب 81/0از آزمون آلفاي كرونباخ 
 27 كاغذي خودگزارشي مداد مقياس يك اهواز سرسختي ةنام پرسش :سرسختي اهوازمقياس 

 ايـن  در بيشـتر  ةنمـر  احـراز . اسـت  108 تـا  0 عـدد  نامه پرسش اين در نمره ةدامن .است اي ماده

) 1376(كيـامرثي   تحقيـق  در .فرد است رد زياد يشناخت روان سرسختي دهندة نشان نامه پرسش
 و 74/0برابر با  مؤنث هاي آزمودني براي 76/0با  برابر ها آزمودني كل براي كرونباخ آلفاي ضرايب
ـ  77/0كرونباخ آلفاي ضريب تحقيق اين در. است 76/0با  برابر مذكر هاي آزمودني براي  دسـت  هب

افـزار   هـا از نـرم   اي تجزيـه و تحليـل داده  بـر . است آزمون مناسب پايايي از آمده است كه حاكي
SPSS )ةهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون به شـيو  و آزمون) 18 ةنسخ 

  .ورود استفاده شد

  ي پژوهشها يافته
  

 متغيرهاي مورد بررسي ميانگين، انحراف معيار و ضريب همبستگي. 1جدول 
  4 3  2 1 ميانگين±انحراف معيار متغيرها

       1 78/26±88/3 ميدا.1
     1  54/0** 80/83±14/9 سرسختي.2

   1  62/0 **  50/0** 15/54±84/8 گذشت.3
  1  26/0  *  29/0  *  35/0 * 36/46±58/6 طبعيشوخ.4

 ** p 01/0<*p 05/0<  

                                                                                                                                        
1. Walker &  Gorsuch 
2. Thorson & Powell 
3. Abel 
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؛ اميد )r  ،01/0 < p=  54/0(بين اميد و سرسختي  شود ميمشاهده  1طور كه در جدول  همان
و همچنين بين ) r  ،05/0 < p=  35/0( طبعي شوخ؛ اميد و )r  ،01/0 < p=  50/0(و گذشت 

و ) r  ،05/0 < p=  29/0( طبعي شوخ؛ سرسختي و )r  ،01/0 < p=  62/0(سرسختي و گذشت 
  .مثبت و معنادار وجود دارد يارتباط) r  ،05/0 < p=  26/0( طبعي شوخگذشت و 

با اميد در ورزشكاران از  طبعي شوخگذشت و  ةر رابطسرسختي د اي واسطهبراي بررسي سهم 
. استفاده شد) 1986(با مراحل بارون و كني  زمان هممراتبي  صورت سلسله رگرسيون چندگانه به
رگرسيون  -2 طبعي شوخاميد روي گذشت و  زمان همرگرسيون  -1: اين مراحل عبارتند از

اميد روي سرسختي،  زمان همرگرسيون  -3 طبعي شوخسرسختي روي گذشت و  زمان هم
ايب رگرسيون گذشت و ريك و سه؛ چنانچه ض ةمرحل ةمقايس -4 طبعي شوخگذشت و 

ي شناخت روانسرسختي  اي واسطهيك به سه كاهش يابد نشان از نقش  ةاز مرحل طبعي شوخ
در  طبعي شوخاميد روي گذشت و  زمان همنتايج رگرسيون . بين متغيرهاي مذكور و اميد است

گونه  همان. مربوط به هر متغير آورده شده است )بتا(صورت ضرايب استاندارد  به 1ار شماره نمود
را در  ند اميدتوان ميصورت مستقيم  به طبعي شوخدهد گذشت و  كه ضرايب مسير نشان مي

   .است طبعي شوخگذشت باالتر از  بيني پيشكه قدرت  كنند در حال بيني پيشورزشكاران 
 
  

                                                                 **44/0                                                                                 
                                                                                                                                                                

  
                                                                 * 23/0                                                             

R= 0/55, R2 = 0/30, *p< 0/05, ** p< 0/001 
  

 طبعي شوخاميد روي گذشت و  زمان همرگرسيون  .1نمودار 

  
) بتا(صورت ضرايب مسير  به 2در نمودار  طبعي شوخنتايج رگرسيون سرسختي روي گذشت و 
گر آن است كه  نشان 2ضرايب مسير در نمودار . مربوط به متغيرها نشان داده شده است

 بيني پيشمعنادار در  يسهم طبعي شوخو باشد  مي معنادار سرسختي ةكنند بيني پيش ،گذشت
  .سرسختي ندارد

  
  

طبعيشوخ  

 گذشت

 اميد
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                                               **58/0  
  

                                                               13/0  
R= 0/63, R2 = 0/40, **p< 0/001 

  

 طبعي شوخروي گذشت و سرسختي  زمان همرگرسيون . 2نمودار شماره 
  

هدف از . ه شده استئارا 3و سرسختي در نمودار  طبعي شوخنتايج رگرسيون اميد روي گذشت، 
 ةدر مرحل. بود طبعي شوخسرسختي با كنترل گذشت و  اي واسطه تعيين نقشاين مرحله 

مقايسه شد و با كاهش معنادار  سهيك به  ةاز مرحل طبعي شوخضرايب مسير گذشت و  ،بعدي
به اميد حذف شدند و متغير سرسختي  طبعي شوخضرايب مسيرهاي مستقيم گذشت و 

 .د در ورزشكاران در نظر گرفته شديام اي واسطهمستقيم و  ةكنند بيني پيش
  

                        
                                                         23/0                                                        

                                                     **35/0   
                                            

                                        18/0  
R= 0/61, R2 = 0/37,** p< 0/01                                                          

  
  

  و سرسختي طبعي شوخاميد روي گذشت،  زمان همرگرسيون . 3نمودار شماره 
     

در خصوص . آورده شده است 4با حذف مسيرهايي كه معنادار نبودند، در نمودار  ،نتايج نهايي
، ضرايب مسير در )مسير گذشت به اميد از طريق سرسختي(اميد غيرمستقيم گذشت بر  تأثير

 .بود) 58/0×35/0( 20/0گذشت بر اميد برابر اثر غيرمستقيم . شدهم ضرب 
  

                                        *58/0                            **35/0   
  

R= 0/61, R2 = 0/37,  * p< 0/001, **p< 0/01           
  

 ضرايب مسير مدل نهايي در كل گروه .4نمودار شماره 

 سرسختي

 گذشت

 شوخ طبعي

 سرسختي

 گذشت

 شوخ طبعي

 اميد

 اميد سرسختي گذشت
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  گيري و نتيجه بحث
با  طبعي شوخسرسختي در ارتباط بين گذشت و  اي واسطههش حاضر بررسي نقش هدف از پژو

 طور به، طبعي شوخي پژوهش نشان داد كه اوالً، گذشت و ها يافته. اميد در ورزشكاران بود
 ،طبعي شوخگذشت در مقايسه با  دوماً؛ استاميد در ورزشكاران  ةكنند بيني پيشتقيم، مس

 بين اي واسطهي نقش شناخت رواناميد است و ثالثاً سرسختي  تري براي قوي ةكنند بيني پيش
در  با اميد طبعي شوخمستقيم  ةضعيف بودن رابط ةدر زمين. گذشت با اميد در ورزشكاران دارد

مثبت بين  ةند نتايج مطالعات مختلف از رابطچهرچنين گفت كه  توان مي ورزشكارن
، اما اين رابطه ضعيف )32( حكايت دارند سالمت رواني همچون اميد هاي مؤلفهو  طبعي شوخ

سالمت  هاي مؤلفهمربوط به از واريانس  مقدار بسيار كمي طبعي شوخ ،است و در بهترين حالت
مهم  ةمؤلفيك  طبعي شوخگويد احساس  بنابراين اگرچه ديدگاه شايع مي. كند روان را تبيين مي
نشان  طبعي شوخهاي  گيري ه از اندازهآمد دست ههاي ب شناختي سالم است، داده از كاركرد روان

ضعيف و غيرمستحكم با نشانگرهاي  ةدر بهترين حالت، يك رابط طبعي شوخدهند كه  مي
 ةدليل اين رابط) 2003(و همكاران  1مارتين. ي و اجتماعي داردشناخت روانمختلف بهزيستي 

 ها آنبه نظر . اند هتشخيص داد طبعي شوخهاي رايج خودسنجي مربوط با  گيري ضعيف را اندازه
و استفاده  طبعي شوخ ةسازگاران ةاين ابزارها دچار مشكل بودند زيرا معموالً بين كاركردهاي بالقو

براي بهزيستي سودمند باشند يا حتي موجب  خيليكه ممكن است  طبعي شوخاز نوعي از 
  .)40(شوند ميتمايز قايل كمتر هش آن شوند، كا

اي  گذشت شامل مجموعه چونگفت  توان مياميد در ورزشكاران ارتباط بين گذشت و  در زمينة
كه طي آن  شود مي ديده در مسابقات ورزشي ورزشكاران آسيباز تغييرات انگيزشي در 

و فرد  شود ميرسان كم  رسان و اجتناب از آسيب جويي نسبت به آسيب ي انتقامها انگيزه
رسان افزايش  اي مصالحه با آسيبديده آرزوي خوشي، حسن نيت و انگيزش خود را بر آسيب

ديده احساس عزت نفس را مجدداً ذخيره  و در اين عمل خيرخواهانه فرد آسيب) 6(دهد  مي
كه با اميد ) 41(رساند  كه به عزت نفس فرد ديگر هيچ آسيبي نمي كند در حالي سازي مي

هاي  شيوه(و مسيرها ) مدار هاي هدف تصميم(مبتني بر احساس موفقيت ناشي از منابع گوناگون 
 ةاين ساز بيني پيشمرتبط بوده و قادر به ) 2(است ) انتخاب شده براي نيل به اهداف

بنابراين ورزشكاراني كه گذشت بيشتري نسبت به خود و  .شود ميي در ورزشكاران شناخت روان
  .ديگران دارند، از اميد باالتري نيز برخوردارند

                                                                                                                                        
1. Martin 
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 اما، كند بيني پيشران د سرسختي را در ورزشكاتوان مين بعيط شوخ نشان داد كه ها يافته
 ها يافته، طبعي شوخدر خصوص . كند بيني پيشد سرسختي را در ورزشكاران توان ميگذشت 

اي  بلكه سازه ،تك بعدي نيست طبعي شوخحس  ).12، 11(مغاير با نتايج پيشين است
 .گيرد مي ي مرتبط با يكديگر را در برها اي از رگه چندوجهي است كه در يك نگاه جامع، طبقه

را مشتمل بر چهار سبك مختلف  طبعي شوخ) 2003(بدين ترتيب مارتين و همكاران 
هاي  يافته و سبك هاي سازش هاي خودفزاينده و پيونددهنده در چارچوب سبك سبك: اند دانسته

هاي  فرادي كه از سبكا. اند گرفته قرارنايافته  هاي سازش گرانه جزو سبك خودشكنانه و پرخاش
هاي بين  كنند از شوخي براي تسهيل روابط با ديگران و كاهش تنش يافته استفاده مي سازش

كنند بدون  نايافته استفاده مي هاي سازش افرادي كه از سبك ،برند و در مقابل فردي بهره مي
اختن و طعنه هاي ناپسند بر ديگران، به دست اند توجه و نگراني در مورد اثرات منفي شوخي

لزوماً  طبعي شوخد، بنابراين نآميز ابايي ندار هاي توهين د و از بيان لطيفهنپرداز مي ها آنزدن به 
هاي  فقيتيابي به مو دست، كه رقابت ورزشيخصوص در موقعيت و محيط  هبها  موقعيت ةدر هم

و گروهي ادي هاي انفر ش براي كسب مقام در ورزشتالفوتبال و هايي همچون  در رشتهگروهي 
 هاي مؤلفهو سرسختي  بيني پيشباعث است  ورزشكارانهدف اصلي و نهايي كه  همچون كشتي

  .شود مينمثبت سالمت رواني 
. تحقيقاتي قابل تبيين استنظري و نسبتاً باالي گذشت در سطح  بيني پيشقدرت  ،در مقابل

ييد أي مشابه، اين رابطه را تها هسازصورت غيرمستقيم و با استفاده از  شمار زيادي از مطالعات به
ي و شناخت رواندر پژوهشي نشان دادند كه گذشت با بهزيستي ) 2009( 1تسي و يپ .اند نموده

و موجب بهبودي و افزايش اين دو  داردمثبت و معنادار  يسازگاري بين شخصي در افراد ارتباط
دند كه گذشت با خشم ارتباط نشان دا) 2008(و همكاران  2الولير. )7(شود ميمتغير در افراد 
) 2004(و همكاران  3مالتبي. )9( و با خودپايي ارتباط مثبت و معنادار دارد ،منفي و معنادار

صورت مثبت و معنادار سالمت  و به داردنشان دادند كه گذشت با سالمت رواني ارتباط مثبت 
چنين تبيين كرد كه هر دو  توان ميمذكور را  ةيافت. )8( كند مي بيني پيشرواني را در افراد 

از . سالمتي مرتبط هستند ةبا افزايش بسياري از عوامل ارتقادهند) سرسختي وگذشت(متغير 
ارهاي هاي رواني و افزايش رفت يك طرف سرسختي قرار دارد كه با كاهش اختالالت و بيماري

طرف ديگر و از ) 35، 37(كند  مهم ايفا مي ينقش مرتبط با سالمتي در سالمت ورزشكاران

                                                                                                                                        
1. Tse & Yip 
2. Lawler-Row 
3. Maltby   
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اين وجوه . نقش اساسي دارد) 7، 9(رفتارهاي مرتبط با سالمتي  گذشت است كه در افزايش
بين گذشت و سرسختي در ورزشكاران  ةترين داليل احتمالي رابط د يكي از مهمتوان ميمشترك 

  .باشد
مستقيم اميد را در  صورت بهد توان ميي شناخت رواندر پايان مشخص شد كه سرسختي 

در ارتباط بين گذشت و اميد در را  اي واسطهكند و همچنين نقش  بيني پيشران ورزشكا
اين يافته با  .كند صدق نمي طبعي شوخ، ضمن اينكه اين نقش در مورد كند ورزشكاران ايفا مي

 )1388(و بشارت و همكاران ) 2010(و بشارت نژاد  ، صالحي)2010(نتايج حسيني و بشارت 
به شرح در ورزشكاران سرسختي و اميد  ةهاي احتمالي در مورد رابط تبيين. بوده استسو  هم

  : شوند ميزير مطرح 
شخصيت سرسخت ورزشكار از طريق احساس تعهد وي نسبت به عملكرد و وظايف ورزشي 

هاي مناسب براي  و راه )35( كند خود را وقف هدف هاي ورزشيكه ورزشكار  شود مي سبب
اي  گونه هايي كه هر يك به ؛ مكانيسم)39(يي و انتخاب كند رسيدن به هدف را به خوبي شناسا

ديگر  ةمؤلفشخصيت سرسخت ورزشكار از طريق . دهد احتمال اميد را در ورزشكاران افزايش مي
د توان ميكه ورزشكار احساس كند بر اوضاع مسلط است و  شود مي سببسرسختي يعني كنترل 

كه  آورد اع در ورزشكاران اين باور را به وجود مياحساس تسلط بر اوض). 35(كننده باشد  تعيين
د مسير رويدادها را تغيير دهد و توان ميخواهد گذاشت و وي  تأثيرهاي وي بر موفقيت  تالش
بخشد و احتمال اميد را  عملكرد ورزشكار را بهبود مي ،اين باور. مسابقه را تعيين كند ةنتيج

هاي  اين ويژگي در زمينه. صيت سرسخت استطلبي ويژگي ديگر شخ مبارزه. دهد افزايش مي
هايي براي رشد  ها و فرصت عنوان چالش ها را به كه فرد تغييرات و موقعيت شود ميمختلف باعث 

كند كه  طلبي به ورزشكار كمك مي مبارزه). 35(و پيشرفت تلقي كند نه محدوديت يا تهديد
زاي ورزشي از  اي خطير و استرسه گيري و برخورد منفعل با موقعيت جاي اجتناب، كناره به
را به چالش و مبارزه بطلبد و با برخورد فعال و سازنده ابتكار عمل را  ها آن، كنداستقبال  ها آن

بيانگر سرسختي  از سوي ديگر، .به دست گيرد و احتمال موفقيت و اميد خود را افزايش دهد
حس استقالل  و خودپيروي  ،تاعتماد شخص به توانايي خود براي مقابله با شرايط مختلف اس

خود  ةها نيز به نوب اين مكانيسم). 42(شود ميارتقاء و بهبود عملكرد  سببدهد و  را افزايش مي
كه بيانگر افكار و است كه شامل منابع و مسيرهايي دهد  را در ورزشكار افزايش مياحتمال اميد 
بهبود و ارتقاي تطابق در فرد و منجر به داشتن زندگي بهتر، ) 19(مدار هستند  تفكرات هدف

  ). 2(شود مي
 تأثيرتا حدود زيادي تحت در مسابقات  ورزشكارانعملكرد و موفقيت ورزشي اينكه به با توجه 
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، تحمل درد و ناراحتي، عوامل استرس زاي ورزشي مانند ارتكاب يك خطاي رواني يا بدني
 ردداتوبيخ از طرف مربي، قرار  تقلب يا موفقيت رقيب، دريافت جريمه از سوي داور و ةمشاهد

ثر با استرس ورزشي براي عملكرد و ؤم ةناتواني در مقابل ،ي پژوهشيها يافته بر طبقو ) 43(
 شناسي روان هاي مؤلفهيكي از عنوان  هباميد ، )44( بخش است رضايت شخصي ورزشكاران زيان

طور كه  ن و آ كند اران ايفامهم در مقابله با استرس ورزشي در ورزشك ينقشد توان مينگر  مثبت
كند افراد داراي سطوح باالتر اميد تمايل به درگير نمودن بيشتر خود  بيان مي )2002(اشنايدر 
مثبت  ةجاي شكست، احتمال بيشتر رسيدن به هدف و عاطف هها، تمركز بر موفقيت ب در چالش

، تمركز بيشتر بر شكست و افراد با سطوح پايين اميد ،از سوي ديگر. كندباالتري را تجربه مي
ها، اين ويژگي ةدر نتيج). 2(كنند منفي باالتري گزارش مي ةتمركز كمتر بر موفقيت و عاطف

و عمده در غلبه بر شرايط دشوار  يتواند نقشيي مشناخت روانكمك سرسختي  بااميد 
ها و  وقعيتو عملكرد و كاركرد ورزشكاران را در م ندك ورزشي در ورزشكاران ايفازاي  استرس

از شخصيت سرسخت  ثر شدنأمتد با توان مياميد همچنين  .هددمسابقات ورزشي افزايش 
زندگي و مسايل مربوط به در رويارويي با مشكالت  ها آنتوان  يعاملي مهم در ارتقاورزشكار، 
  .باشد شان شخصي

با  بعيط شوخي، گذشت و شناخت رواندر مجموع، نتايج اين پژوهش نشان داد كه سرسختي 
صورت مستقيم  ي بهشناخت روانو سرسختي  اميد در ورزشكاران همبستگي مثبتي دارند

را در ارتباط بين  اي واسطههمچنين نقش كند و  بيني پيشد اميد را در ورزشكاران توان مي
 بيني پيشي در شناخت رواننقش سرسختي با توجه به  .كند گذشت و اميد در ورزشكاران ايفا مي

هاي  برنامه ةتهيبه كه  شود مياندركاران تعليم و تربيت پيشنهاد  رزشكاران به دستاميد در و
د راهبردهاي مناسب و كارآمد را توان ميكه بپردازند  براي مربيان و دانشجويان ورزشكارآموزشي 

هاي مخصوص، مثل مهارت  آموزش مهارت. با هدف بهبود سطح سرسختي به فرد آموزش دهد
 ،در پايان. شود مياصلي تقويت سرسختي پيشنهاد  هاي مؤلفهعنوان يكي از  له، نيز بهئحل مس

 ورزشيآموزشي براي مدارس  هاي ها و پكيج برنامه ةعنوان راه عملي و پيشنهاد كاربردي، تهي به
د راهبردهاي توان مياي در سطح ملي  حرفه، مربيان و ورزشكاران )در سطح نونهاالن و نوجوانان(

هدف بهبود سطح  باو غيرورزشي ورزشي هاي  در موقعيترا مقابله با استرس  كارآمد مناسب و
  .داآموزش د ورزشكاراني به شناخت رواناميد، گذشت و سرسختي 

  
  

  



   127  .....در  شناسي اي سرسختي روان بررسي نقش واسطه

 :منابع

 خواهي هيجان و سالمت رواني خودپايي، كنترل، مكان مقايسه بررسي .1384. مظفر غفاري، .1

 .ارشد كارشناسي نامه پايان اران،غير ورزشك و اي حرفه غير اي، حرفه ورزشكاران در

2. Snyder CR. (2002) “Hope Theory: Rainbows in the Mind, Psychological 
Inquiry.13, 249-275. 

3. Snyder C  R, Shorey H  S, Cheavens  J,  Mannpulvers  K M, Adams V H & 
Wiklund  C (2002). Hope and academic success in college. Journal of 
educational psychology. 97 number, 820-826. 

4. Shorey  H S (2003). Theories of intelligence, academic, hope, and effprt exterted 
after a failure experience. Unpublished master thesis. University of kanas, 
lawrence. 

5. Enright  RD & North  J. (1998). Exploring forgiveness. Madison, WI : 
University of Wisconsin Press. 

6. McCullough KI, Pargament B & Thoresen CE. (2003). Forgiveness: Theory, 
research, and practice. New York: Guilford Press. 

7. Tse WS & Yip THJ. (2009). Relationship among dispositional forgiveness of 
others, interpersonal adjustment and psychological well-being: Implication for 
interpersonal theory of depression. Personality and Individual Differences. 46, 
365-368. 

8. Maltby J,  Day  L  & Barber  L (2004). Forgiveness and mental health variables: 
Interpreting the relationship using an adaptational- continuum model of 
personality and coping. Personality and Individual Differences. 37, 1629–1641. 

9. Lawler-Row KA, Karremans C & Scott C. (2008). Forgiveness, physiological 
reactivity and health: The role of anger. International Journal of 
Psychophysiology. 68, 51-58. 

. 1387 .محمدحسـن  حيـدري،  غالمرضا؛ دهشيري، يارعلي؛ دوستي، رستم؛ كروئي، نيا علي .10
 روانشناسـان  فصلنامه. دانشجويان در هيجاني هوش و فاعلي بهزيستي ،طبعي شوخ سبكهاي

 .159-169 ،18 پنجم، سال .ايراني

رابطه بين شوخ طبعي و اختالالت رواني در دانش آموزان . 1386ت خشوعي، مهديه السادا .11
، 3دانشگاه تبريز، سال نهم شماره  شناسي روانفصلنامه . اصفهان دوره پيش دانشگاهي شهر

64-47. 

12. Solomon J  C (1996). Humor and aging well: A laughing matter or a matter of 



  1390، بهار و تابستان 8ي ورزشي شماره شناس رفتار حركتي و روان  128

laughing? (Aging Well in Contemporary Society, Part 2: Choices and Processes). 
American Behavioral Scientist, 39 (3), 249-271. 

13. Isen A M, Daubman K A & Nowicki G P (1987). Positive affect facilitates 
creative problem solving. Journal of Personality and Social Psychology, 52 (6), 
1122- 1131. 

14. Abel MH (2002). Humor, stress, and coping strategies. Humor International 
Journal of Humor research, 15 (4), 365- 381. 

15. Cann A, Holt  K & Calhoun  L G (1999). The roles of humor and sense of humor 
in responses to stressors. Humor: International Journal of Humor Research, 
12(2), 177-193. 

16. Snyder  CR,  Sympson  S  C, Yabsco  F  C, Borders  T  F, Babayak  M  A & 
Higgins  R  L (1996). Development and validation of the stste hope scale. 
Journal of Personality and Social Psychology,70, 321-335. 

17. Snyder  CR , Cheavens  J & Sympson  S C (1997). Hope: an individual motive 
for social commerce. Group Dynamics Theory, Research, and Practice. 1, 107-
118. 

18. Wells  M. (2005). The effects of gender, age, and anxiety on hope differences in 
the expression of path way and agency thought. A dissertation presented for the 
doctorate of philosophy, the University of Texas A&B. 

19. Feldman DB & Snyder CR. (2005). Hope and the Meaningful Life: Theoretical 
and Empirical Associations between Goal-directed Thinking and Life Meaning. 
Journal of Social and Clinical Psychology.24, 401-421.  

20. Sherwin E D, Elliott T  R, Rybarczyk  B D, Frank  R G, Hanson S   &  Hoffman  
J (1992). Negotiating the reality of care giving: hope, burnout and nursing. 
Journal of social and clinical psychology.11, 129-139. 

21. Snyder  C  R,  Harris C, Anderson  J  R, Holleran  S  A &  et. al (1991) “The 
Wills and the Ways: Development and Validation of an Individual Differences 
Measure of Hope”.Journal of Personality and Social Psychology. 60, 570-585. 

22. Elliott T R, Witty T E, Herrick S & Hoffman  J T (1991). Negotiatating reality 
after physical loss Hope, depression and disability. Journal of Personality and 
Social Psychology. 61,608 -613. 

23. Reker G T (1997) The Purpose-in-Life Test in an Inmate Population: An 
Empirical Investigation .Journal of Clinical Psychology, 33, 688-693 

24. Chamberlain  K & Zika  S (1998) “Measuring Meaning in Life: An Examination 
of  Three Scales”,Personality and Individual Differences. 9, 589-596. 

25. Thompson  L Y, Snyder C R,  Hoffman L, Michael S T,  Rasmussen H N,  



   129  .....در  شناسي اي سرسختي روان بررسي نقش واسطه

Billings L S & et al (2005). Dispositional forgiveness of self, others, and 
situations. Journal of  Personality. 73, 313–359. 

26. Ysseldyk R, Matheson K, Anisman H. (2007). Rumination: Bridging a gap 
between forgivingness, vengefulness, and psychological health. Personality and 
Individual Differences. 42, 1573–1584. 

27. Lawler-Row K A & Piferi R L (2006). The forgiving personality: Describing a 
life well lived? Personality and Individual Differences. 41, 1009–1020. 

28. Brown R P (2003). Measuring Individual differences in the tendency to forgive: 
Construct validity and links with depression. Personality and Social Psychology 
Bulletin. 29, 759–771. 

29. Maltby  J,  Macaskil  A  & Day  L (2001). Failure to forgive self and others: A 
replication and extension of the relationship between forgiveness, personality, 
social desirability and general health. Personality and Individual Differences. 
30,881–885. 

30. Kelly W.E. (2002). An investigation of worry and sense of humor. Journal of 
Psychology. 136(6), 657-666. 

31. Hampes WP. (2001). Relation between humor and empathic concern. 
Psychological Repprts. 88(1), 241-244. 

32. Vilaythong AP, Arnau  RC, Rosen  DH (2003). Humor and hope: Can humor 
increase hope. Humor-international Journal of Humor Research   Volume: 16 
  Issue: 1   Pages: 79-89. 

33. Hosseini AS,  Besharat M  (2010). Relation of resilience whit sport achievement 
and mental health in a sample of athletes. Procedia Social and Behavioral 
Sciences .5, 633-638.  

34. Opdenacker J, Boen F, Bourdeaudhuij D, Auweele Y. (2008). Explaining the 
psychological effects of a sustainable lifestyle physical activity intervention 
among rural women. Mental Health and Physical Activity. 1, 74-81. 

35. Kobsa  S C. (1979). Stressful life events, personality, and health: An inquiry into 
hardiness. Journal of  Personality and Social Psychology. 37, 1- 11. 

36. Kobasa, S C.,  Maddi, S R  &  Zola  M A. (1983). Personality and social 
resources in stress       resistance. Type a and hardiness. Journal of Behavioral 
Medicine. 6, 41-51. 

37. Brooks  MV. (2003). Health-related hardiness and chronic illness. Nursing 
Forum, 38, 11-20. 

38. Salehi Nezhad  A,  Besharat M. (2010). Relations of resilience and hardiness 
with sport achievement and mental health in a sample of athletes. Procedia 



  1390، بهار و تابستان 8ي ورزشي شماره شناس رفتار حركتي و روان  130

Social and Behavioral Sciences,5, 757-763. 
. عذرا بشارت، محمد علي؛ صالحي، مريم؛ شاه محمدي، خديجه؛ نادعلي، حسين؛ زبر دست، .39

. آوري و سخت كوشي با موفقيت ورزشي و سالمت رواني در ورزشكاران رابطه تاب. 1388
 .38-49، 2دوره سوم، شماره . معاصر شناسي روانفصلنامه 

40. Martin R, Puhlik - Doris P, Larsen G, Gray J, Weir K. (2003). Individual 
differences in use of humor and their relation to psychological well-being: 
development of humor style questionnaire. Journal of research in personality, 37, 
48-75. 

41. Worthington, EL Jr. (1998). An empathy-humility-commitment model of 
forgiveness applied within family dyads, Journal of Family therapy, 20, 59-76. 

42. Maddi  SR. (1999). Comments on trends in hardiness research and theorizing. 
Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 51,67- 71. 

43. Anshel, M. H., Williams, L. R. T., Williams, S. M. (2000). Coping style 
following acute stress in competitive sport. The Journal of Social Psychology, 
140, 751-773. 

44. Gaudreau, P., Blondin, J. P. (2002). Development of a questionnaire for the 
assessment of soping strategies employed by athletes in competitive sport 
settings. Psychology of Sport and Exercise3, 1-34. 

 
  


