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 چکیده

شناختی روان هایويژگی از با برخیدست برتر  ۀنيرو و تنظيم زاويتوليد حاضر بررسی ارتباط کنترل  از پژوهشهدف 

سال(  19ـ29)های ملی دانشجويان ايران ورزشکار عضو تيم 120 ،منظوربدين .بودغيرورزشکار  شکار وورزدانشجويان 

دانشگاه تهران نيز از دختر(  20پسر و  100دانشجوی غيرورزشکار ) 120. نمودندشرکت  پژوهشدر  (دختر 21پسر و  99)

دقت گيری اندازه رایترتيب بسنج بهسنج ديجيتال و زاويهانتخاب شدند. از نيروبرای مقايسه با دانشجويان ورزشکار 

 حاالت خلقی ۀنامپرسشاز نيز برای ارزيابی حاالت خلقی  ها استفاده شد.آزمودنیدست برتر  ۀو تنظيم زاوي کنترل نيرو

برای بررسی  و هيجانی شاته استفاده گرديد هوش مقياسارزيابی هوش هيجانی از منظور هب . همچنين،بهره گرفته شد

برای بررسی اختالف بين ضرايب نيز فيشر ـ  rZ جدول کار رفت.به بستگی پيرسونضريب هم ،ارتباط بين متغيرها

خطای کنترل  باداری ميان اختالل حاالت خلقی اارتباط معن دهد کهمی. نتايج نشان مورداستفاده قرار گرفتبستگی هم

داری بيشتر اطور معندر غيرورزشکاران به بستگیهماما اين  ؛ردوجود دا پژوهشدست برتر دو گروه  ۀنيرو و تنظيم زاوي

. استورزشکاران کمتر  مورددر اثرگذاریاما اين  اشد؛بمیگذار حس حرکت اثر خطاهایحاالت خلقی منفی بر  ،لذا ؛است

دست بين ورزشکاران و  ۀبستگی هوش هيجانی با عملکرد دو تکليف کنترل نيرو با تنظيم زاويهم ،ديگرسویاز

اثری های حس حرکت افراد توانايی کنترل شناختی هيجانات بر قابليت ،ديگرعبارتبه باشد؛میندار اورزشکاران معنغير

 ثير است. أتبی بستگیهمبر ميزان اين ورزش شرکت در و  شتهندا
 

 ، ورزشکاریهوش هيجان، حاالت خلقی، مفصل ۀکنترل توليد نيرو، تنظيم زاوي :واژگان كلیدی
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 مقدمه
 پژوهشگرانتوجه حرکتی در عملکرد ورزشکاران موردـ  های روانیاهمیت شناخت نقش قابلیت ،امروزه

حرکتی ورزشکاران از  ـ های روانیعلوم ورزشی قرار گرفته است. اهمیت شناخت و ارزیابی قابلیت

ها که در . یکی از این قابلیتباشدمیهای آموزشی، غربالگری، استعدادیابی و قهرمانی بسیار زیاد جنبه

(. این قابلیت 1شکاران است )در ورز "تشخیص یا تمایز حس حرکت"مطرح است، ها ورزش بیشتر

ر قت دها، دکه در بسیاری از ورزش ایگونهبه ؛با دقت اجرای تکالیف حرکتی دارد بسیاریارتباط 

 اول ۀلفؤم :استلفه ؤ(. حس حرکت دارای سه م2) باشدمی ورزشکار برنده ۀکننداجرای حرکت تعیین

درک و تنظیم تولید نیروی عضلات و  ۀاجازدوم  ۀلفؤم ؛سازدامکان درک حرکت اندام را فراهم می

یابی و درک سوم، حس جهت ۀلفؤم کند؛صادر میید نیروی عضلانی را شده حین تولتلاش ایجاد

مطلوب مفصل هنگام  ۀلفه در تنظیم زاویؤاین م ذکر است کهشایان .باشدمیوضعیت اندام و بدن 

های چون مهارتهمهای ورزشی . اجرای موفق بسیاری از مهارتباشدمیبسیار دخیل  ،انجام تکالیف

م دقیق نیازمند تنظی ،گیری در تیراندازیگیری از قبیل پرتاب آزاد بسکتبال و هدفپرتابی و نشانه

های حرکت و اصلاح آن حس حرکت امکان درک ویژگیراستا، دراین(. 3) استدست  ۀنیرو و زاوی

ذشته از گ تولید نیرو ۀسازد. توانایی حفظ بهینفراهم میاساس اهداف و نیازهای حرکت و تکلیف را بر

اخیر  ۀدهگرفته در صورت. مطالعات باشدمیثر ؤها، بر اقتصاد حرکت نیز ممزایای تکنیکی در ورزش

 ؛توجه است دیدگی ورزشکاران موردکه حس حرکت در بازتوانی و جلوگیری از آسیب دهدمینشان 

های مجری درگیر در حرکت دچار نارسایی باشد، اگر ورزشکاری در حس حرکت اندام یا اندام زیرا،

ن امر ای و اندام نخواهد بود ۀزاوی وولید نیرو تنظیم ت یعنی ؛آنهای لفهؤمناسب از م ۀقادر به استفاد

امروزه میزان  براین،علاوه دهد.افزایش می را حین انجام حرکتدردیدگی ورزشکار احتمال آسیب

 عنوان شاخصاندام به ۀهای تنظیم تولید نیرو یا زاویدیده در انجام آزمونتوانایی ورزشکاران آسیب

 (.1شود )دیدگی قلمداد میمجدد کنترل حرکتی مناسب پس از آسیبوضعیت بهبود و میزان بازیابی 

تأثیر قی افراد از حالت خلتواند ابعاد حس حرکت میاز دهد برخی شواهدی وجود دارد که نشان می

همین امر موجب شده است تا توجه بسیاری  باشد ومیخلق یکی از پیشگوهای مهم عملکرد . بپذیرد

اسان ورزشی به شناسایی و تدوین راهبردهای کنترل حالات خلقی منفی شنو روان پژوهشگراناز 

تعدیل وضعیت خلقی که  ( نشان دادند5) همکارانبهرامی و راستا، دراین (.4ورزشکاران جلب شود )

ل نیرو تواند بر بهبود کنترمیمسابقه از سازی بعد مسابقه و آرام از سازی ذهنی قبلتصویرورزشکاران از طریق 

ا دقت تولید نیروی زیربیشینه ممکن است ب. ثر باشدؤمبسکتبال بازیکنان  دست برتر ۀتنظیم زاویو 

 ،1ایسنک ۀ. طبق نظری(6) شناختی و بیولوژیکی افراد مرتبط باشدشناختی، جامعههای روانویژگی

                                                 
1. Eysenck 
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ذکر است که شایاندهند تمرینات خود را با شدت بالاتری انجام دهند. گرا ترجیح میافراد برون

مرادی و . (7) گرا حمایت کردمورد افراد برونداد توان پا دراین نظریه را با بررسی برون 1مورگان

 و ورزشکار دانشجویان در حرکت حس با حالتی و صفتی اضطراب بین رابطۀنیز به بررسی همکاران 

 حالتی و اضطراب صفتی بین یمثبت و بستگی قویهمپرداختند و گزارش کردند که پسر  غیرورزشکار

 و صفتی اضطراب تواندمی حرکت حس خطای دیگر،سویاز .(8) دارد وجود حرکت حس خطای با

 از ورزشکاران نسبت به غیرورزشکاران حاکی از آن بود که هاآن هاییافتهبینی کند. پیش را حالتی

 .باشندبرخوردار می بیشتری حرکت حس خطای و اضطراب

تواند اجرای ورزشی را تسهیل کند میهوش هیجانی  که دهدشواهد پژوهشی نشان میبراین، علاوه

 ،پرخاشگری ورزشکارموجب تواند ناتوانی در مدیریت مناسب هیجانات مسابقه میهمچنین، (. 9)

لازم است ورزشکاران شرایط هیجانی خود را  رو،ازاین ؛ارتکاب خطا و خروج از میدان رقابت گردد

مفهومی  ،توانایی کنترل هیجانات ارتباط با در .مدیریت نمایندنحو مناسبی بهآن را و  نمودهشناسایی 

هوش هیجانی را  (11) 2یویر و سالوشناسان ارائه شده است. میوی روانز سعنوان هوش هیجانی ا با

 گران،یخود فرد و د اتجانیاز هوش که توجه به احساسات و ه ینوع"کنند: گونه تعریف میاین

. "شودیافکار و اعمال فرد را شامل م ییراهنما یاطلاعات برا نیو استفاده از ا هاآن نیگذاشتن بفرق

توانایی کنترل هیجانات یا هوش هیجانی )ظرفیت ادراک،  ورزش وخصوص در( 11و همکاران ) 3لن

هیجانی ورزشکاران با هوش که نشان دادند  (در خود و دیگرانهیجان  ۀابراز، شناخت، کاربرد و ادار

و نمرات پایین  (خوشحالی و سرزندگیچون احساس آرامش، )ت خلقی خوشایند نمرات بالا در حالا

اط قبل از اجرا ارتب (خستگی و تنش چون عصبانیت، سردرگمی، افسردگی،)حالات خلقی ناخوشایند 

ارتباط بررسی  درزمینۀ پژوهشیتاکنون مشاهده شد که  شده،انجام مطالعاتبررسی پس از دارد. 

بررسی این  که رسدنظر میبهاست.  صورت نگرفتهورزشکاران  ابعاد حس حرکتهوش هیجانی با 

سودمند  دست برتر ۀسازی اجرای تکالیف حرکتی نیازمند کنترل نیرو یا زاویبهینه ارتباط بتواند در

ارتباطی بین حالات خلقی چه که تا مشخص شود  بر آن استحاضر سعی  پژوهشدر  رو،ازاین ؛باشد

 هکو نیز این وجود دارد؟ هاآندست برتر  ۀو هوش هیجانی ورزشکاران با کنترل نیرو و تنظیم زاوی

ر دیگر، آیا تمرینات ورزشی اثری بعبارتبه ؛ورزشکاران چگونه استمقایسه با غیرمیزان این ارتباط در

 ؟میزان ارتباط بین متغیرها داشته است یا خیر
 

 

                                                 
1. Morgan 

2. Meyer and Salovey 

3. Lane  
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 پژوهش  روش
 ۀنمون ند.تشکیل داد یسال( ورزشکار ایران 19ـ29دانشجویان ) تمامیرا  پژوهشآماری این  ۀجامع

های ملی دانشجویان برای شرکت در یونیورسیاد اردوهای تیم شده بهورزشکاران دعوت نیز پژوهش

 ازنفر(  21) نفر( و دختر 99) دانشجوی ورزشکار پسر 121 که شامل: بود( 2111) چین جهانی

سواری نفر(، دوچرخه 11نفر(، تیروکمان ) 11نفر(، تیراندازی ) 24مبارزه و پومسه ) یهای تکواندوتیم

نفر(، والیبال  هشتنفر(، جودو ) 12برداری )نفر(، وزنه 11نفر(، دوومیدانی ) شش(، گلف )هفت نفر)

 تکواندو هاینیز از رشتهدختر  21شد. نفر( می هفتنفر( و ایروبیک ) هشتنفر(، ژیمناستیک ) 16)

انتخاب  (نفر )دو میدانیودوو  )سه نفر(، گلف (نفرپنج )، تیروکمان (نفر )پنج تیراندازی(، نفر )شش

پسر  111دانشجو بودند ) 121( سال 19ـ29)گروه دانشجویان غیرورزشکار سالم براین، علاوه. شدند

از بین دانشجویان ساکن طور تصادفی ساده پرداختند و بهدختر( که به هیچ ورزش خاصی نمی 21و 

یری گاندازه منظوردر این پژوهش بهبهشتی انتخاب شدند.  تهران و شهید هایهای دانشگاهدر خوابگاه

 .گردیدی زیر استفاده ابزارهااز متغیرهای وابسته 

سنج رونیاز دقت کنترل نیروی دست برتر گیری منظور اندازهبه :آزمون کنترل نیروی دست برتر

این آزمون دقت در  کیلوگرم استفاده شد.( 1/1) کشور ژاپن با دقت 1دیجیتال ساخت شرکت یاگامی

 درصد 51) ، متوسطحداکثر نیرو( درصد 25) ت نیروی کمالکنترل نیروی دست برتر را در سه ح

که صورتنبدیند؛ کگیری میفاده از نیروسنج اندازهتحسب کیلوگرم با اسبر نیرو( درصد 75) و بالا نیرو(

 د؛گردییری میگاندازهر پهلو بحالت ایستاده و دست درابتدا حداکثر نیروی دست برتر آزمودنی 

کیلوگرم،  12باید برابر با نیروی کم  ،ودبکیلوگرم  51 حداکثر نیروی دست برتر آزمودنی اگر ،مثالبرای

آزمودنی  ،. ابتداشدنشان داده می کیلوگرم 37 برابر با زیادنیروی و کیلوگرم  25معادل متوسط نیروی 

ه با چشمان بست مرتبهسه  شدخواسته میاز او  ،و سپس ردکهای مختلف تمرین میچند بار در حالت

 در هرذکر ست که شایاننیروی زیاد را نشان دهد.  مرتبه نیروی کم، سه بار نیروی متوسط و سه

 شتگثبت میها مطلق آنقدرو میانگین شده ر اشتباهات آزمودنی به کیلوگرم محاسبه حالت مقدا

(8،12.) 

                                                 
1. Yagami 
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 سنج ديجیتالنیرو ـ6شکل 

 

ده توسط شاز ابزار ساختهدست برتر  ۀتنظیم زاوی دقت برای ارزیابی :دست برتر ۀآزمون تنظیم زاوي

 استفاده گردید. ،خارجی طراحی و ساخته شده بود ۀنمون با الگوگیری ازکه  (1389)بهرامی و همکاران 
 عملکرد یابیارز یبرا سابق یشورو ریجماهکشور اتحاد  در( 1988) سالخارجی این وسیله در  ۀنمون

ی و همکاران بهرام راابزار  این پایایی و رواییذکر است که شایان .معرفی شد ورزشکاران حرکتی روانی
 آن ییرواو  (1/1) یدارادر سطح معن( 75/1معادل ) یبا ابزار اصل یبستگهم بیضر قیاز طر (1389)
 روی آزمودنی آزمون، اجرای برای(. 8،12ند )اهدکر گزارش( 89/1را معادل ) مجدد آزمون قیطر از

. دادمی قرار بود، شده گذاشته میز روی که دستگاه مخصوص محل در را خود ساعد و نشسته صندلی
 درخواستاز وی  سپس، .دادو نشان میکرده های مختلف را تمرین بار زاویهآزمودنی چند ، تدااب

 شداز آزمودنی خواسته می ،مثالبرای ؛شد که با چشمان بسته هر سه حالت را سه بار نشان دهدمی
با چشمان بسته نشان و ( 71ـ75◦)و زیاد  (41ـ51◦) ، متوسط(21ـ25◦) کم ۀکه این عمل را با زاوی

در هر حالت مقدار اشتباهات آزمودنی به  شد ومی های مختلف سه بار تکرارمل در زاویهدهد. این ع
ری از جلوگی برایذکر است که بهلازم .گردیدها ثبت میمطلق آنو میانگین قدرگشته درجه محاسبه 

بح صنوبت ها و در ها در روز استراحت آزمودنیهای تنظیم زاویه و نیرو، آزمونخستگی بر آزمون تأثیر
 . گرفتیانجام م

 

   

 
 سنجدستگاه زاويهـ 8شکل 
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شناختی ایران توسط با توجه به شرایط بوم که این آزمون :(POMS (6حالات خلقی ۀنامپرسش

شش حالت روانی را بررسی ، (13) سنجی شده استیابی و پایاییروایی (1379) موسوی در سال واعظ

. در این ه استگزارش شد درصد 87تا  71/69 بین آنهای لفهؤضریب پایایی م ۀدامن نموده و

ضریب پایایی همچنین، اند. اشباع شده عامل فوق ششها از پرسش ۀبرگیرندنامه عوامل درپرسش

و همسانی  بوده متغیر ،برای افسردگی 74برای قدرت تا  65مقیاس از بازآزمون برای شش زیرـ  آزمون

زمان روایی همذکر است که شایان. باشدمیملاحظه قابل 91بستگی حدود مقیاس با همدرونی هر زیر

نتایج هر  ودست آمده های شخصیت بهبه سایر مقیاس POMS ارجاع شش زیرمقیاس ۀوسیلبه

 (.13شده قرار داشته است )بینیجهت پیشمقیاس درزیر

 فکری اغتشاش و افسردگی نیرومندی، خستگی، خشم، تنش، خلقی عامل شش الیؤس 65آزمون  این

 پنج مجموع از باشد،می خلقی مثبت شاخص که نیرومندیۀ نمر اگر .دهدمی قرار سنجشمورد را

 و هاپرسش .گشت خواهد محاسبه خلقی اختلالات مجموع ۀنمر شود، کم منفی( )عوامل دیگر عامل

 :است زیر شرح به آزمون این دهینمره روش

 گرفته قرار چهار تا صفر عدد گزینه هر مقابلدر که است ایگونهبه آزمون این در دهیامتیاز روش

 .باشدمی زیاد بسیار و زیاد تقریباً متوسط، کم، وجه،هیچبه :معنایبه ترتیببه که گیردمی

 ممکن است که بوده یافتهتوسعه عضلانی ـ عصبی تنش ۀنشان اضطراب و تنش آزمون این در: تنش .1

، 26، 22، 21، 16، 11، 2های پرسش به پاسخ در فرد اتامتیاز جمعحاصل از و نباشد مشاهدهقابل

 آید.دست میهب 41 و 34، 27

 ازاست که  فردی لیاقتیبی و کفایتیبی احساس ،افسردگی از منظور آزمون این در: افسردگی .2

، 48، 45، 44، 36، 35، 32، 23، 21، 18، 14، 9، 5های پرسش به پاسخ در فرد اتامتیاز مجموع

 شود.حاصل می 62و  61، 58

 جمعحاصل از و است دیگران از تنفر و خشم احساس نمایانگر خصومت و خشم آزمون این در: خشم .3

 دستهب 57و  53، 52، 47، 42، 39، 33، 31، 24، 12، 3 هایپرسش به پاسخ در فرد اتامتیاز

 .آیدمی

 فرد در انرژی سطح افزایش و خروش و جوش آزمون، این در نیرومندی از منظور: نیرومندی .4

های پرسش به پاسخ در فرد اتامتیاز مجموع از وشته دا منفی بستگیهم دیگر با آزمون که باشدمی

 شود.حاصل می 63و  61، 56، 51، 38، 19، 15، 7

                                                 
1. Profile of Mood States 
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انرژی  سطح و تنبلی ،حالیبی بیزاری، خستگی، احساس خستگی، از منظور آزمون این در: خستگی .5

دست هب 65و  49، 46، 41، 29، 11، 4های پرسش به پاسخ در فرد اتامتیاز جمع از که باشدمی پایین

 .آیدمی

 و گمراهی گیجی، مانند احساساتی بیان راه از فکری اغتشاش آزمون این در: فکری اغتشاش .6

و  59، 54، 51، 37، 28، 5های پرسش به پاسخ در فرد اتامتیاز مجموع از و شدهمشخص  کودنی

 آید.دست میهب 64

 همکاران و هیجانی شاته هوش مقیاس از هیجانى هوش گیرىاندازه برای :هیجانی هوش مقیاس

 ساخته (15) یرمی و سالوی براساس مدل که باشدمی سؤال 33 شامل مقیاس شد. این استفاده (14)

 براساس هاآن ارزیابی ونات هیجا کارگیریبه ،ناتهیجا تنظیم ۀمقول سه در آزمون لاتاست. سؤا شده

شدند.  موافق( سنجیده )کاملاً  پنج ۀنمر تا مخالف( )کاملاً  یک نمرۀ از ای لیکرتدرجه پنج مقیاس

نفری از  28 ۀنمون یک مورددر را مقیاس این بازآزمایی ـ پایایی ضریب (14) و همکاران 1شاته

 همسانینیز ( 16) و همکاران 2ند. آستینکرد گزارش( 78/1معادل ) دو هفته ۀدانشجویان به فاصل

دست ( به91/1) تا( 84/1در دامنۀ ) کرونباخ آلفای ضریب برحسب را مقیاس این لاتاؤس درونی

 کافی مرتبط هایسازه با آن بستگیهم سنجش طریق از نیز هیجانی هوش مقیاس روایی .آوردند

های پرسش کرونباخ آلفای ،مقیاس این فارسی فرم در بشارتبراین، علاوه(. 14،16) گردید گزارش

معادل  دو هفته ۀفاصل با نوبت دو در را مذکور نمونۀ افراد از نفر 42 اتنمر بین بستگیهم ایبضر

 .(17) بود مقیاس بخشرضایت بازآزمایی پایایی نشانۀ که کرد محاسبه( 83/1)

بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم و ابتدا مکاتبات لازم بین پژوهشگاه تربیتمنظور انجام پژوهش، به

. پس از موافقت صورت گرفتانجام طرح  خصوص معرفی وهای دانشگاهی درفدراسیون ملی ورزش

یاد یونیورسهای ورزشی که برای شرکت در با سرپرستان و مربیان تیمهای لازم هماهنگیفدراسیون، 

 ،شدهبندیزمان ۀعمل آمد. طبق برنامهب ،بردندسر میهدر اردوی تدارکاتی ب( 2111)چین  جهانی

د. گردیآوری و جمعشده توزیع  هامیان آزمودنیو اطلاعات فردی  پژوهشهای شرکت در نامهرضایت

خلقی و هوش هیجانی  های حالاتنامهپرسش ،ن مربوطهاشده با مسئولاساس روز توافقبرهمچنین، 

  .صورت گرفتدست برتر  ۀهای کنترل نیرو و زاویبین ورزشکاران توزیع شد و در همان روز آزمون

ندگی های مرکزی و پراکتعیین شاخص و هاهداد تنظیمی و بندابتدا از آمار توصیفی برای طبقه پژوهشدر این 

 رنوفاسمیـ  ها از آزمون کلموگروفبودن توزیع دادهنرمالبرای بررسی و اطمینان از همچنین، . گردید استفاده

 (،هابا توجه به توزیع نرمال و نوع داده) بررسی ارتباط بین متغیرها منظوردرادامه و بهشد.  بهره گرفته

                                                 
1. Schutte 

2. Austin 
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 ،برای بررسی ارتباط بین متغیرهابراین، علاوه .قرار گرفتاستفاده موردبستگی پیرسون ضریب هم

بستگی فیشر برای بررسی اختلاف بین ضرایب همـ  Zr از کار رفت وبهیرسون بستگی پضریب هم

و با استفاده از ( 15/1) های آماری در سطح خطایتمامی آزمونذکر است که بهلازماستفاده گردید. 

 .صورت گرفت 171 اس.اس.پی.اس افزار آمارینرم
 

 نتايج
های دو آزمودنیشناختی جمعیتهای اطلاعات مربوط به ویژگی از برخی ،دوو  یک ۀشمار ولادر جد

 شده است. ارائهبررسی موردهای توصیفی متغیرهای و داده (ورزشکارانورزشکاران و غیر)گروه 
 

 ورزشی ۀهای توصیفی مربوط به توزيع جنسیت، میانگین و انحراف استاندارد سن و سابقداده ـ6جدول 

 هاآزمودنی

 )سال( یورزش ۀسابق سن )سال( جنسیت تعداد گروه

 121 ورزشکاران
 نفر(  99) پسر
 نفر( 21) دختر

41/3±32/24 765/3±11/7 

 121 غیرورزشکاران
 نفر(  111) پسر

 فر(ن 21) دختر
86/2± 63/24 - 

 

پسر  99 شکل است:بدینها در گروه ورزشکاران شده در جدول بالا، توزیع نمونهبا توجه به نتایج ارائه

توزیع سال(.  11/7±65/37) ورزشی ۀو سابقسال(  32/24±41/3) دختر با میانگین سنی 21و 

دختر با میانگین سنی  21پسر و  111 نیز عبارت است از:ورزشکاران ها در گروه غیرنمونه

  .(سال 86/2±63/24)
 

 شدهگیریها در متغیرهای اندازهگروههای مربوط به نمرات میانگین و انحراف استاندارد دادهـ 8جدول 

 هوش هیجانی  گروه      
اختلال حالات 

 خلقی

خطای کنترل نیرو 

 )کیلوگرم(

خطای کنترل 

 زاويه )درجه(

 63/2±628/1 44/2±625/1 26/23±16/7 87/121±8/16  ورزشکاران 

 41/2±618/1 52/2±581/1 14/25±68/7 83/118±4/17 غیرورزشکاران  
 

میانگین هوش  دهد کهمینشان  دو ۀمطالعه در جدول شمارمتغیرهای مورد های توصیفیبررسی

. در است( 83/118±4/17ورزشکاران )( اندکی بیشتر از غیر87/121±8/16هیجانی در ورزشکاران )

( اندکی بیشتر از 14/25±68/7ورزشکاران )غیرات میانگین نمرنیز متغیر اختلال حالات خلقی 

                                                 
1. SPSS 17 
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ها نشان داد که ورزشکاران خطای کمتری در بررسی براین،علاوه. باشدمی( 26/23±16/7) ورزشکاران

اما خطای ورزشکاران  ؛نداه( داشت52/2±581/1ورزشکاران )( نسبت به غیر44/2±625/1کنترل نیرو )

 .دباشمی( 41/2±618/1) داری بیشتر از گروه دیگرامعنغیر شکلبه( 63/2±628/1در کنترل زاویه )

. گرفتبررسی قرار مورد هابودن توزیع دادهطبیعی های آماری،درادامه، برای انتخاب آزمون

های هبودن توزیع دادطبیعیاسمیرنوف استفاده شد. نتایج بررسی  ـ از آزمون کلموگروف ،منظوردینب

 آورده شده است. سه ۀدو گروه در جدول شمار
 

 تفکیکبه مورد توزيع طبیعی متغیرهاف درواسمیرن ـ آزمون کلموگروفنتايج  ـ9 جدول

 

یک تفکبرای هریک از متغیرها بهرا ها بودن توزیع دادهطبیعیف وناسمیرـ نتایج آزمون کلموگروف 

ها جهت بررسی همگنی واریانس درادامه،(. P>0.05) کردیید أها تبودن نمونهورزشکارغیریا و  ورزشکار

آزمون از تجانس واریانس تمامی متغیرهای مورددهد که نتایج نشان می. گردیداز آزمون لون استفاده 

میانگین نمرات دو گروه از آزمون تی مستقل  ۀبرای مقایس ،بنابراین ؛(P>0.05ند )هست برخوردار

 ل شمارۀ چهار(.جدو) استفاده شد
 

 شدهگیریمتغیرهای اندازه رهای دو گروه دمیانگین ۀنتايج مقايس ـ5جدول 

 متغیرها

آزمون لون 

 )برابری واريانس(
اختلاف 

 میانگین

خطای 

استاندارد 

 اختلاف

 t ۀآمار
 ۀدرج

 آزادی
 داریاسطح معن

F p 
 359/1 238 921/1 211/2 133/2 751/1 112/1 هوش هیجانی

 178/1 238 -772/1 959/1 -711/1 785/1 174/1 حالات خلقی اختلال

خطای کنترل نیرو 

 )کیلوگرم(
471/1 493/1 1791/1- 178/1 117/1- 238 311/1 

خطای کنترل زاویه 

 )درجه(
136/1 849/1 221/1 179/1 757/2 238 ** 116/1 

 

 متغیرها
 ورزشکارغیر ورزشکار

 سطح معناداری Zآمارۀ  سطح معناداری Zآمارۀ 

 252/1 117/1 145/1 145/1 هوش هیجانی

 163/1 314/1 318/1 967/1 اختلال حالات خلقی

 172/1 117/1 199/1 225/1 خطای کنترل نیرو )کیلوگرم(

 162/1 317/1 113/1 218/1 خطای تنظیم زاویه )درجه(
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نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که تنها در متغیر خطای کنترل زاویه بین دو گروه ورزشکار و 

دار اها معنمتغیرها تفاوت ۀو در بقی( P ،2.757=t=0.006) رددا داری وجوداتفاوت معنورزشکار غیر

 .(P>0.05نبودند )

بستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در از آزمون هم پژوهشجهت بررسی ارتباط بین متغیرهای 

 است. ارائه شمارۀ پنججدول 
 

 دو گروهدر  پژوهش زوجیمتغیرهای  بین پیرسون بستگیهم ضريب ـ3 جدول

 داریاسطح معن بستگی ضريب هم تعداد گروه  متغیر

اختلال حالات خلقی/ خطای 

 کنترل نیرو

 *1111/1 45/1 121 ورزشکاران

 *1111/1 65/1 121 غیرورزشکاران

هوش هیجانی/ خطای کنترل 

 نیرو

687/1 137/1 121 ورزشکاران  

 511/1 122/1 121 غیرورزشکاران

اختلال حالات خلقی/ خطای 

 تنظیم زاویه

 *112/1 22/1 121 ورزشکاران

 *1111/1 552/1 121 غیرورزشکاران

 ۀهوش هیجانی/ تنظیم زاوی

 دست برتر

 864/1 116/1 121 ورزشکاران

 924/1 147/1 121 غیرورزشکاران

 

ل با خطای کنترداری میان اختلال حالات خلقی اارتباط معن دهد کهمینشان  شمارۀ پنجنتایج جدول 

داری میان اارتباط معناما  ؛(P<0.05) ورزشکاران وجود دارددست برتر  ۀنیرو و خطای تنظیم زاوی

 (.P>0.05) شودمشاهده نمیدست برتر ورزشکاران  ۀهوش هیجانی با خطای کنترل نیرو و تنظیم زاوی

  .خوردچشم میبهدر گروه غیرورزشکار نیز این روابط  ذکر است کهشایان

ود. ورزشکاران بورزشکاران و غیر میان میزان ارتباط بین متغیرها ۀحاضر مقایس پژوهشف ایکی از اهد

 ،پسس و محاسبه گردیدبستگی فیشر، اختلاف بین دو ضریب همـ  rZبا استفاده از جدول زمینه، دراین

در جدول آمده دستهبمحاسبه شد. نتایج  Zمیزان  ،ها بر خطای استاندارد Zrتقسیم تفاوت بین  با

 است. ارائه شده شمارۀ شش
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 ورزشکارانمیزان ارتباط بین متغیرها بین ورزشکاران و غیر ۀهای مربوط به مقايسآماره ـ1جدول 

 بستگیضريب هم هامتغیر
rZ  ـ

 فیشر
Z 

 داریاسطح معن شدهمحاسبه

اختلال حالات خلقی و 

 خطای کنترل نیرو

 485/1 45/1 ورزشکاران
22/2- * 126 /1 

 774/1 65/1 غیرورزشکاران

هوش هیجانی و خطای 

 کنترل نیرو

 137/1 137/1 ورزشکاران
11/1 912 /1 

 122/1 122/1 غیرورزشکاران

هوش هیجانی و خطای 

 تنظیم زاویه

 116/1 116/1 ورزشکاران
24/1- 811 /1 

 147/1 147/1 غیرورزشکاران

اختلال حالات خلقی و 

 زاویهخطای تنظیم 

 229/1 228/1 ورزشکاران
98/2- * 112 /1 

 618/1 552/1 غیرورزشکاران

 

که بین ضریب  توان نتیجه گرفتمی (α=0.05داری )اشده، در سطح معنمحاسبه Zبراساس  

 دست برتر ورزشکاران با غیرورزشکاران یخطای کنترل نیرو بستگی اختلال حالات خلقی/هم

(0.026=P و )دست برتر ورزشکاران با  ۀخطای تنطیم زاوی بستگی اختلال حالات خلقی/ضریب هم

اساس شده بربستگی مشاهدهکه همایگونهبه ؛(P=0.002وجود دارد ) یداراغیرورزشکاران تفاوت معن

ن دو این ارتباط بیذکر است که بهلازمباشد. فیشر در غیرورزشکاران بیشتر از ورزشکاران می Z ۀنمر

 نشد. مشاهدهمتغیر دیگر 
 

 گیریو نتیجه بحث
اختلال حالات خلقی و خطای کنترل نیروی دست  بینارتباط که نشان داد  پژوهشهای این یافته

 ،نین. همچاستداری بیشتر اطور معناین ارتباط در غیرورزشکاران بهو  هدار بودامعندو گروه هر برتر در 

ود وج پژوهشدست برتر در دو گروه  ۀمیان اختلال حالات خلقی و خطای تنظیم زاویداری اارتباط معن

 شوداستنباط میها این یافتهاز داری بیشتر بود. اطور معندر غیرورزشکاران بهارتباط این  که داشت

 ، میزان خطای ورزشکاران و غیرورزشکاران در کنترل تولید نیرو وبا افزایش اختلال حالات خلقی که

ن کردورزشکه  این احتمال وجود دارد ،دیگرعبارتبه ؛شودبیشتر می هاآن دست برتر ۀتنظیم زاوی

 دست را کاهش دهد. شاید ۀبستگی اختلال حالات خلقی و خطای تولید نیرو و تنظیم زاویهم بتواند

د خطای تولیتواند موجب کمتر می ،در ورزشکارانکرد که حالات خلقی منفی  عنوانگونه اینبتوان 

تیراندازان نخبه لرزش عضلانی کمتری  ،شواهد مطابق باشود.  هاآنبرتر دست  ۀنیرو و تنظیم زاوی

ثیر أتکمتر تحت ،ایتیراندازان حرفه تواند ناشی از این باشد کهکه می دارند مبتدیافراد نسبت به 

یت . شرایط هیجانی افراد مانند عصبانگیرند)مانند حالات خلقی منفی( قرار میعضلانی  ۀبروز نوف عوامل
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 (.18) لرزش عضلانی دارند ۀتوجهی بر میزان و اندازقابل تأثیر ،و ترس از طریق تاثیر بر میزان آدرنالین

انی در عضل ۀمنفی و کنترل نوف حالات خلقیحاضر نیز ممکن است توانایی بهتر کنترل  پژوهشدر 

 .نتایج باشداین  کسبدلیل  ،ورزشکاران

دقت تولید نیروی زیربیشینه ممکن است با نمودند که جکسون و دیشمن عنوان  این ارتباط، در

ی پژوهش( نیز طی 4. استیونز و لن )(6) شناختی و بیولوژیکی افراد مرتبط باشدهای روانویژگی

ی و تنها واکنشی به عوامل بیرون رفتهکنترل فرد قرار گتواند تحتحالات خلقی میکه کردند  گزارش

یک از حالات خلقی )ترس، افسردگی، شناسایی راهبردهای تنظیم هر که معتقد بودندها آننباشد. 

ثر ؤتواند در کاهش حالات منفی و تقویت حالت مثبت متنش، نیرومندی، سردرگمی و عصبانیت( می

های شخصیتی ارتباط اضطراب حالتی و ویژگی به بررسی یپژوهشدر  یکلا همچنین، باشد.

بودن( انوجد، موافقت و با(پذیری نسبت به تجربهانعطاف)گرایی گرایی، تجربهخویی، برونرنجور)روان

های فعالیت بدنی شرکت داشتند، سال( که در کلاس 18ـ31با دقت تولید نیروی پا در دانشجویانی )

افرادی که به ارتباطی بین اضطراب حالتی و دقت تولید نیرو در مذکور  پژوهش. در (18پرداخت )

مشابهی  نتایج( نیز به 19نشد. جکسون و همکاران ) مشاهده ،های بدنی عمومی پرداخته بودندفعالیت

یی سو. علت عدم همندطور افزایشی دست یافتهمورد ارتباط اضطراب حالتی و درک تولید نیرو بدر

و تفاوت  پژوهشگیری متغیرهای توان به تفاوت در اندازهقبلی را می مطالعاتبین نتایج این پژوهش با 

 مطالعه نسبت داد.های مورددر نمونه

در کنترل  هانآبین حالات خلقی ورزشکاران و غیرورزشکاران با دقت  ،شد مشاهدهطور که همان

 یکی از پیشگوهای خلقرو، ازاین دارد؛داری وجود ادست برتر ارتباط معن ۀنیروی دست و تنظیم زاوی

تواند بر سرعت دهد حالت خلقی می. شواهدی در دست است که نشان میباشدمیمهم عملکرد 

تواند ثر باشد. خلق منفی میؤو از این طریق بر ظرفیت شناختی افراد م گذاشتهثیر أپردازش اطلاعات ت

مقایسه زمانی خاص درۀ افراد غمگین در یک محدود ،نتیجهموجب کندی پردازش اطلاعات شود و در

توجه بسیاری (. همین امر موجب شده است 21کنند )میپردازش اطلاعات کمتری را  ،نشاطبابا افراد 

شناسان ورزشی به شناسایی و تدوین راهبردهای کنترل حالات خلقی منفی و روان پژوهشگراناز 

تعدیل وضعیت خلقی ورزشکاران از  که مثال، مشخص شده استبرای ؛(4ورزشکاران جلب شود )

م تواند بر بهبود کنترل نیرو و تنظیمی پس از آنسازی سازی ذهنی قبل از مسابقه و آرامتصویرطریق 

توجهی طور قابلتواند بهیند در افراد میاایجاد حالت خوش ،همچنین. (5) باشد اثرگذاردست برتر  ۀزاوی

نیز زش و توجه . انواع خاصی از نیازهای روانی مانند انگی(21) تولیدی را افزایش دهد یحداکثر نیرو

ابعاد حس حرکت  از برخی ،لذا ؛(22) تواند موجب افزایش فعالیت عضلانی در عضلات خاص شودمی

 باشد. ثر از وضعیت خلقی افراد أتواند متمی
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 های روانیعنوان مهارتدست برتر ورزشکاران به ۀهای کنترل نیرو و تنظیم زاویلفهؤمبراین، علاوه

شوند. افراد برای ایجاد تعامل موفق با محیط اطراف تکالیف ورزشی قلمداد می بیشترحرکتی دخیل در 

و خارج بدن را حواس ویژه امکان درک حرکات  ،حرکت حین. باشندمیبه حواس خود  نیازمند اتکا

ک بلکه ی باشد؛میتنهایی یک حس یا توانایی نحس حرکت بهذکر است که شایانسازند. مهیا می

ر تواند بعوامل متعددی می اند کهدادهنشان  مطالعاتدستگاه کنترل حرکت است.  از بخش اساسی

 مدت و شدت ثیرأتتحت جسمانی هایویژگی که گونهگذار باشد. همانثیرأحالات خلقی ورزشکاران ت

 فرد گرشوند. امی ثرأمت تغییرات این از نیز شناختیروان و های رفتاریویژگی گیرند،می قرار تمرین

 افزایش و افسردگی اضطراب، کاهش دهد، انجام متوسط شدت با و صورت منظمبه را بدنی هایتمرین

 رقابتی و سنگین ورزشی هایفعالیت در شرکت دیگر،سوی. ازخواهد نمودتجربه  را نفسبهاعتماد

 و لبریراستا، دراینشود.  خلقی اختلالات و پرخاشگری اضطراب، افسردگی، ایجاد باعث است ممکن

 فیزیولوزیک عوامل و تغییرات خلق مقدار بر ورزشی فعالیت اثرارتباط با  در که پژوهشی در همکاران

ۀ واسط، اندروسترون هیدرواپیدی که رسیدند نتیجه این به ،انجام دادند ورزشی هایفعالیت متعاقب

 ثیرأتتحت را خووخلق تواندمی و بودهاسترادیول  و استرون تستوسترون، بیوسنتز مسیر در متابولیکی

 هایواسطه طریق از تواندمی ورزشی فعالیت که گیری کردندنتیجه پژوهشگران این .(23) دهد قرار

 عوامل از یکی که دادند نشان نیز همکاران و برلین .قرار دهد ثیرأتتحت را خووخلق ،فیزیولوژیک

 برای ورزشی هایفعالیت در افراد حضور اگر .(24) است رقابتی تنیدگی خو،وبر خلق گذاراثر اصلی

 نداشته شدنانتخاب برای یکدیگر با رقابتی ،افراد این و ودهنب انتخابیۀ گونمسابقات به در شرکت

 به منجر تواندمی موضوع اینخواهد داشت؛ بنابراین، ن وجود تمرین زمان در رقابتی باشند، تنیدگی

  (.25گردد ) خلقی منفیهای ویژگی کاهش

 و شود. احساس غرورمی اطلاق "متغیر عاطفی انگیختگی یا و هیجانی وضعیت" به عموماً  خووخلق 

 یا و نفسبهاعتماد کهحالیدر ؛کشدنمی طول روز چندین یا و ساعت از چندین بیش خوشبختی یا

 هایویژگی آن به اشاره خووخلق .است پایدارتر ،باشدمی فرد شخصیتی وضعیتۀ نشان که فسنعزت

 از دیگر، برخیسویاز گیرند.سرچشمه می فیزیولوژیکی فرایندهای از که دارد شناختیروان

 باشد؛می معین زمان یک در های عاطفیواکنش حاصل خووخلق که ندهست باور این بر پژوهشگران

 غریزی و هیجانی هایگرایش از که آکنده است بناییزیر عاطفی یک استعداد خووخلق دیگر،بیانبه

 مغز، روز هر پذیریتحریک به بنابراین، ؛دهدنامطبوع می و مطبوع ۀجنب روانی هایحالت به و بوده

 که است شده مشخص خوبیشود. بهمی مربوط فرد ریزدستگاه درون و خودمختار عصبی دستگاه

 ؛(25) باشدمی روانی و جسمانی سلامت بر گذاراثر و مهم عوامل از یکی بدنی هایانجام فعالیت

وابستگی کمتر عملکرد ایجاد ، ستنباط کرد که یکی از اثرات ورزشگونه اتوان اینمی ،بنابراین
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توان به این نتیجه دست یافت که ارتباط حالات از این طریق می است.ورزشکاران به حالات خلقی 

ورزشکاران لحاظ منطقی باید کمتر از غیرورزشکاران بهدست برتر  ۀو تنظیم زاوی خلقی با کنترل نیرو

 باشد. 

حس عمقی  ۀدهد تمرینات ورزشی موجب توسعدسترس است که نشان میدر مطالعاتی براین،علاوه

که  در پژوهش خود بیان نمودند( 26سوانیک و همکاران )زمینه، دراینشود. حرکت ورزشکاران میو 

. کندمیپیدا  بهبودتوجهی طور قابلبه کیومتریپلاورزشکاران پس از تمرینات حس عمقی و حرکت 

های محیطی و مرکزی سیستم عصبی تغییر سازگاری ۀواسطاستدلال کردند که حس عمقی به هاآن

واند تهای مکانیکی مفصل میکه تحریک مداوم گیرنده اور بودنداین ببر ها آنهمچنین، کرده است. 

یازمند ن کیومتریپلا، تمرینات راستادرایندر سیستم عصبی محیطی ایجاد نماید.  را هاییسازگاری

سازی غیرارادی عضلات بینی گرفتن توپ و فعالسازی در پیشآماده ۀسازی عضلانی در مرحلفعال

 ۀد آگاهی هشیاراننتوانها میاین سازگاری گشته وم پرتاب توپ گرا هنگابرای تولید نیروی درون

. (27) مشابهی توسط بویار گزارش شد ۀیافتدر این ارتباط، د. ندنبال داشته باشموقعیت مفصل را به

 ،هندبازیکنان ماهر تنیس در وضعیت سرویس، فورهند و بک ۀحس عمقی مفصل شانکه وی دریافت 

( 28) که توسط کبلان و همکاران یدیگر پژوهشاما در  اشد؛بمیبهتر از گروه کنترل غیرورزشکار 

بازیکنان والیبال ماهر و  ۀداری بین حس عمقی مفصل شاناگزارش شد که تفاوت معن صورت گرفت،

شکاران ورزکه  گفتتوان می ،بنابراین رد؛خستگی وجود ندااز قبل و بعد  ،متفاوت ۀمبتدی در سه زاوی

هستند و لذا ورزشکاران برخوردار تری نسبت به غیرتمرین ورزشی از حس حرکت قوی ۀواسطبه

ش نقگلژی(  های وتریاندام و دوک انندمها )تر آنکتی، مراکز عصبی پایینیادگیری حر ۀواسطبه

نقش حالات خلقی و  ،بینایندر ند کهکمیاندازی و کنترل حرکت ایفا برای تولید، راهغالب را 

 شود. تر میرنگعملکرد حرکتی کم براحساسات ناشی از آن 

زشکاران وربیشتر از غیر ،دست برتر در ورزشکاران ۀکه خطای کنترل زاوی نتایج نشان دادبراین، علاوه

اند که حساسیت حس پیکری برخی مطالعات نشان دادهاز چه اگر ،طور که در بالا اشاره شد. هماناست

 هااز پژوهشاما برخی  ؛(29) باشدمیبالاتر از ورزشکاران معمولی و یا غیرورزشکاران  ،ورزشکاران نخبه

 یا حتیو برابر  ،خطای بازسازی مفصل در ورزشکاران نخبه ،برخی موارد که در اندکردهنیز گزارش 

 ن استممک که تواند این باشداین امر میدلیل ورزشکاران است. بیشتر از ورزشکاران معمولی و یا غیر

شده و  ورزشکارانهای حس عمقی هایی در گیرندهمدت و شدید موجب بروز آسیبتمرینات طولانی

ارسال اطلاعات حس عمقی به سیستم  منجر به نقص این امرو  باشدرا کاهش داده  این حسحساسیت 

هرگونه  بر آن بود کهحاضر سعی  پژوهشچه در اگربراین، علاوه. (31) باشد شده عصبی مرکزی
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اما ممکن است  ؛کنترل شود نامهها از طریق پرسشدیدگی و درد شانه و دست در آزمودنیآسیب

  .اندبهبود یافته کاملاًکه اند کافی به این موضوع نداشته و یا تصور کرده آگاهیافراد  از برخی

 دست برتر ۀزاوی که هوش هیجانی با کنترل نیروی دست و تنظیم بخش دیگر نتایج نشان داد

بین  دارامعن ۀبر نبود رابطمبنی ژوهشهای پداری ندارد. یافتهاورزشکاران ارتباط معنورزشکاران و غیر

ز ا برخی نتایج دست و کنترل نیرو( با ۀهوش هیجانی با عملکرد ورزشکاران )خطای تنظیم زاوی

کنترل ارادی  که دهدی اخیر نشان میپژوهش(. شواهد 31ـ32) باشدمیتناقض در پیشین مطالعات

های طبق یافته زیرا ؛(31افراد قرار گیرد )ثیر شرایط روانی و هیجانی أتتواند تحتتولید نیرو می

کی ارتباط نزدی ،لحاظ آناتومیکی و کارکردیحرکتی و هیجانی به ـ مطالعات رفتاری، مدارهای عصبی

تولید ارادی نیرو  ۀتواند موجب افزایش دامنمیو اضطراب (. بروز حالات هیجانی 31با یکدیگر دارند )

مرادی و راستا، دراین(. 32نخایی شود ) ـ حرکتی قشریپذیری مسیر و همچنین افزایش تحریک

 و دانشجویان ورزشکار در حرکت حس با حالتی و صفتی اضطراب بین رابطۀبه بررسی  همکاران

 حالتی و اضطراب صفتی بین یمثبت و بستگی قویهم که پرداختند و نشان دادندپسر  غیرورزشکار

 و صفتی اضطراب تواندمی حرکت حس خطای دیگر،سویاز .(8) دارد وجود حرکت حس خطای با

، ورزشکارافراد غیرورزشکار نسبت به  ها حاکی از آن بود که افرادهای آنیافتهبینی کند. پیش را حالتی

یکی از  عنوانهوش هیجانی را بهنیز ( 1997گلمن ) .رنددا بیشتری حرکت حس خطای و اضطراب

ارت توانایی نظ :موفقیت در زندگی ارتباط دارد. هوش هیجانی شاملهایی تعریف کرد که با توانمندی

برای  اتها و استفاده از این مفروضشدن بین آنبر عواطف و احساسات خود و دیگران، تفاوت قائل

ای از اون هوش هیجانی را مجموعه بار همچنین،(. 33نقل از به) باشدمیهدایت فکر و عمل افراد 

های فرد در کسب موفقیت و مقابله با شناختی که بر تواناییهای غیرشده و مهارتهای تعریفقابلیت

رک توانایی د ،که هوش هیجانی بر این باور است. وی اشد، دانسته استبمیگذار فشارهای محیطی اثر

هوش هیجانی برمبنای مطالعات،  (.34) باشدمیها در روابط بین فردی ثیر آنأاحساسات و چگونگی ت

حیط های اجتماعی و عاطفی را در مهایی است که سازگاریو تواناییای از صفات شخصیتی موعهمج

لفه در شرایطی که عملکرد وابسته به ؤاین م که توان انتظار داشتمی ،واقعدر؛ کندبینی میپیش

ت که بشار است دلیلهمینکند. شاید بهباشد، معنی و مفهوم پیدا های جمعی و گروهی میسازگاری

ی خوبانفرادی را بههای در رشتهن اورزشکار (ورزشی)تواند موفقیت هوش هیجانی نمیند کعنوان می

های گروهی رشتهدر موفقیت ورزشکاران  ی برایمناسب ۀکنندبینیپیشکه حالیدر نماید؛بینی پیش

ورزشی گروهی  ۀشتحاضر تنها ورزشکاران یک ر پژوهشدر ذکر است که بهلازم. (17) باشدمی

 انفرادی بودند. های رشتهها ورزشکاران )والیبال( شرکت داشتند و اغلب آزمودنی
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اران دست برتر ورزشک ۀکنترل نیرو و تنظیم زاوی یبا خطا یجانیهوش ه نیبطور که گفته شد، همان

ی این ارتباط مورد حالات خلقدراین ارتباط  اما وجود نداشت؛ یداراارتباط معنورزشکاران و غیر

این تفاوت  ۀدلایل مشاهد ازهیجان و حالت خلقی  ۀهای بین دو مقول. ممکن است تفاوتمشاهده شد

ق هیجان و خل ۀهای احتمالی موجود بین دو مقولبیدی و همکاران به بررسی تفاوتراستا، دراینباشد. 

 ؛و بدون محرک خاص باشدیک احساس کلی تواند میحالت خلقی  ( و عنوان نمودند که35) پرداختند

هیجان واکنش به یک محرک یا رویداد  ؛ درحقیقت،که هیجان دارای یک دلیل خاص استحالیدر

ها است. یکی دیگر از متعددی از رویداد ۀواکنش به مجموع ،که حالت خلقیصورتیدر باشد؛می

اما  ؛ای ایجاد شودتواند برای لحظهاست. هیجان می "مدت"های بین هیجان و حالت خلقی تفاوت

حالت خلقی بسیار بیشتر از هیجان همچنین، ماند. میطولانی باقی  برای مدت معمولاًحالت خلقی 

اما حالت خلقی در فرد  ؛هیجان عمومی و واضح بوده نیز . از نظر بروز یا ظهورباشدمیکنترل قابل

و بوده درون فرد خلقی اما حالت  ؛چشمان فرد دید درتوان هیجان را می ،دیگرعبارتبه ؛پنهان است

 التح بوده؛ اماهیجان واضح  ؛باشدمیاز حالت بیشتر مراتب شدت هیجان بهبراین، علاوهنهفته است. 

لحاظ فیزیولوژیکی، هیجان الگوهای فیزیولوژیکی مشخصی به ؛اغلب مبهم و غیرقابل بیان است خلقی

 .گونه نیستاین اما حالت خلقی ؛دارد

خصوص بررسی اثر هیجانات بر اجرای شده درمطالعات انجام بیشتر نکته ضرورت دارد کهذکر این 

بر عملکرد  هاآنمانند خشم و سرخوردگی و چگونگی اثر  هاآنبه بررسی نمودهای جسمانی  ،ورزشی

. اندشده هاآنکه موجب بروز )هوش هیجانی(  یتا مدیریت شناختی هیجانات اندمتمرکز بوده

 ههمرا برانگیختگی در تغییرات که کندمی عنوان جنز جسمانی، کارکرد بر هیجان اثر خصوصدر

 در تغییر بدون فردی است ممکن ،البته .(36) گذاردمی اثر جسمانی کارکرد بر و بوده هیجانات

 افزایش موجب تواندمی انگیختگی بالای سطوحبراین، علاوه. نماید تجربه را هیجاناتی برانگیختگی،

 با است ممکن اما ؛بخشدمی بهبود را ساده جسمانی تکالیف اجرای رو،ازاین ؛شود هوازیبی توان

 ،فتکالی اجرای و باشد داشته ظریف حرکتی تکالیف اجرای بر منفی اثر عضلانی، تنش افزایش

اده مورداستفماهیت تکلیف  ،دیگرسویاز .کند مشکل دچار را ظریف کنترل و دستیهچیر هماهنگی،

بایست کنندگان میکه شرکتمعنابدین ؛متفاوت بود مطالعات پیشیندر پژوهش حاضر با بسیاری از 

اساس های قبلی برکه پژوهشحالیدر ؛دادندیک تکلیف مجزا را بدون دریافت بازخورد انجام می

 ک فرد در یک حرفهاساس عملکرد کلی ییا بر و (9،37دوره مسابقات ) کطول یعملکرد یک تیم در

ارتباط  در پژوهش خود( 39استاگ و همکارن )راستا، دراین(. 38) صورت گرفته است یا موقعیت و

دلال . استمشاهده نکردندبین دقت پرتاب شوت بسکتبال و هوش هیجانی بازکنان مهاجم را داری امعن

 هاآن براین،علاوهحجم نمونه و تعداد پرتاب بود.  ،هابودن تعداد بازیاندک کسب این نتیجه،برای  هاآن
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 هایافته. یگزارش نکردنددرک هیجانات و عملکرد بازیکنان مهاجم مانند ریباند  ۀلفؤبین مرا ارتباطی 

دست برتر همچون  ۀهای کنترل نیرو و تنظیم زاویاز این جهت که انجام آزمونپژوهش حاضر 

 ،ابراینبن باشد؛، با نتایج پژوهش مذکور همسو میدقت هستند نیازمند های پرتابی بسکتبالمهارت

رد هوش هیجانی با عملک ۀلفؤتا ماست باعث شده  مطالعهماهیت تکلیف مورداحتمالاً که  گفتتوان می

 ارتباطی نداشته باشد. هاآندست  ۀافراد در کنترل نیرو و تنظیم زاوی

 بت بهنس ورزشکاراندر دست برتر  ۀنیرو و زاوی کمترنمودن کنترلکه نتایج نشان داد : پیام مقاله

 . باشدمیثر از حالات خلقی منفی أمت ،ورزشکارانغیر
 

  ر و تشکريتقد
ود ما خ های مالی و معنویحمایت که بابدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیتمسئولان از وسیله بدین

 نماییم.ر و تشکر مییتقد ژوهش یاری رساندند،در انجام این پ را
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the relationship of force control and adjustment 

of dominant hand’s angle to selected psychological traits in athlete and non-athlete 

students. 120 participants including 99 male and 21 female athlete students (19-29 years 

old) from different sports and 120 non-athlete students from Tehran university (20 girls, 

100 boys) attended in the study. Digital handgrip device and angle joint measurement 

device were used respectively to assess force reproduction and joint reposition. Profile of 

Mood States Questionnaire was used to measure mood states and to measure emotional 

intelligence we used Schutte’s emotional intelligence scale. To evaluate relationship 

between variables Pearson's correlation coefficient was used. The Z-Fisher was used for 

investing difference between correlation coefficients. The results showed that there was a 

significant relationship between POMS’s scores with force control and adjustment of 

dominant hand’s angle errors in both groups, although the relationship was stronger in 

nonathletic subjects. The findings indicated that negative mood states can lead to 

kinesthesis sense errors, but that is less effective in athletes. On the other hand, that there 

was not significant relationship between EQ’s scores with force control and adjustment of 

dominant hand’s angle errors in both groups, i.e. kinesthesis sense cannot be affected by 

cognitive control of emotion and longtime sport participation does not affect on their 

relationship.  
 

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

Intelligence, Athlete 
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