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 به ترتیب حروف الفبا) ( اسامی مشاوران  علمی این شماره

  

 یت بدنی و علوم ورزشیاستادیار پژوهشگاه ترب( علیرضا آقابابادکتر (  
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 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) اریاستاد( دکتر علی کاشی 

 ییر شهید رجایدانشگاه تربیت دباستادیار( غالمرضا لطفی دکتر(  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي)استادیار ( دکتر پونه مختاري 

 ناستادیار دانشگاه اصفها( دکتر احمدرضا موحدي(   

 ) پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیدکتر ملیحه نعیمی کیا( 

  دانشیار دانشگاه آزاد واحد خوراسگان( مهدي نمازي زادهدکتر ( 

 

 



  رفتار حرکتی  براي نشریه علمی و پژوهشی مقاله ارسال و نگارش اصول

 به را انتشار و داوري، ارزیابی، اولویت ، IFو با ضریب  ISCپژوهشی  با درجه  –رفتار حرکتی با امتیاز علمی  فصلنامه
. دباشن برخوردار مزبور تخصصی ي حوزه با بیشتري مفهومی و موضوعی قرابت از داد که خواهد اختصاص مقاالتی

 شرایط خود می باشند. در مقاالت نگارش در علمی و اخالقی استانداردهاي رعایت به موظف مقاالت نویسندگان
  .ندارند اولویت مجله این در چاپ براي بررسی، تک و موردي تحلیلی، مروري، شده، ترجمه هايمقاله فعلی،

ه تربیت بدنی ثبت گردند در ابتدا توسط سردبیر تمامی مقاالتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریات پژوهشگا
نشریه بررسی و در صورت دارا بودن مالك هاي الزم براي انجام بررسی هاي تخصصی بیشتر وارد فرایند داوري می 

 شوندمی انتخاب تحریریه سردبیر و هیات سوي از که داور 2 حداقل توسط نویسندگان نام بدون شوند. این مقاالت
 اسرع در داوران سوي از درخواستی اصالحات اعمال به نیاز یا رد پذیرش، از مسئول نویسنده و شد هندخوا ارزیابی

 نیز را داوران کامل پذیرش و بوده راهنما این در ذکرشده موارد مطابق کامالً مقاله چنانچه. شد خواهد مطلع وقت
  .است آزاد مأخذ کامل ذکر با جلهم مندرجات از استفاده .نوبت چاپ قرار خواهد گرفت در نماید، اخذ

  است الزامی مقاله تنظیم براي زیر کلیه موارد رعایت 
 B-NAZANIN13قلم  با) متر از هر طرفسانتی 2 حداقل( الزم حاشیه رعایت با ستونی یک صورت به مقاله مطالب

 15 از نباید مقاله صفحات تعداد  شوند. تایپ انگلیسی متون براي Times New Roman 12 براي متون فارسی و قلم
 ضمن باید مقاله. کند (تمامی بخش ها شامل صفحه اول، چکیده، متن اصلی فهرست منابع و جداول)  تجاوز صفحه
 که بیگانه اصطالحات کاربرد از امکان حد تا و باشد شده نوشته روان و سلیس فارسی به دستوري، قواعد رعایت
 با توانمی نباشد، مناسب یا مصطلح فارسی جایگزین واژه که صورتی در .گردد پرهیز دارند فارسی مناسب معادل
 باید همچنین مولف  .شود نگاشته زیرنویس یا پرانتز در داخل انگلیسی واژه اصل و استفاده آوانویسی از فارسی حروف
 که عباراتی یا و ها ژهوا .زیر نویس نماید صفحه پایین در را استفاده مورد اصطالحات و خارجی نام هاي التین معادل

 هايالبته در خصوص واژه .گردد ذکر آنها کامل نام استفاده، اولین در شوند نیز می برده بکار اختصاري عالئم بصورت
 در وجه هیچ به و باشدمی استفاده قابل آنها استاندارد موارد فقط که است ذکر به الزم نمادها و مخفف و اختصاري

و  پایین داراي شماره صفحه (در تمامی متن اصلی مقاله می بایست .گیرند قرار استفاده مورد نباید هاچکیده و عنوان
  صفحه) باشد.  مرکز

  اول صفحه

 دو به آنها اشتغال محل و علمی درجه با همراه نویسندگان خانوادگینام و نام مقاله، صفحه اول مقاله شامل عنوان
 مولف که هنگامی. باشد پژوهش انجام محل و مالی حامیان ناظر، ؤسسهو در صورت وجود م  انگلیسی، و فارسی زبان

 .بنویسد خود خانوادگی نام و نام زیر در را خود سکونت محل استان و شهر نام باید ندارد، وابستگی یا کار محل
ذکر  نشانی، تلفن و پست الکترونیک نویسنده مسئول (همراه با ذکر نام نویسنده مسئول) به صورت مشخص باید

 از بیشتر تواند نمی مقاله هر نویسندگان گردد. تمامی مکاتبات نشریه تنها با نویسنده مسئول انجام خواهد شد. تعداد
 که البته در این صورت نامه باشد داشته نویسنده چهار تا تواند می دکترا رساله از مستخرج مقاله فقط. باشد نفر سه

در این نامه اسامی اساتید راهنما و مشاور، همراه با موضوع . باشد شده هپروند ضمیمه دانشگاه می بایست تاییدیه
  دقیق رساله تصویب شده می بایست قید گردد.

   دوم صفحه

 در یک پاراگراف، حداکثر مقاله به ترتیب ذکر می گردند. چکیده کلید واژگان و فارسی چکیده عنوان فارسی مقاله،
باشد (نیازي نیست تا در متن چکیده این  شده ذکر گیرينتیجه و هاافتهی ها،روش هدف، آن متن در و کلمه 250

 براي. شود استفاده معلوم هاي فعل چهار بخش تفکیک شده و عنوان هر بخش ذکر گردد). در متن چکیده از
که در  گردد. الزم به ذکر است استفاده حال زمان فعل از گیرينتیجه براي و گذشته فعل از شده انجام آنچه توصیف

استفاده کرد.  نمادها و مخفف و اختصاري هايواژه متن چکیده به هیچ عنوان نباید منبع دهی نمود و همچنین از 
  کلمه بوده و با کاما از یکدیگر جدا شوند.  5- 3کلید واژگان نیز بین 

 



   سوم صفحه
است چکیده  شایسته. ی باشدم مرتبط کلید واژگان و انگلیسی چکیده صفحه سوم شامل عنوان انگلیسی مقاله،

  ) دقیقا با چکیده و کلید واژگان فارسی مطابقت نماید. Key Words( انگلیسی و واژگان کلیدي آن

  مقاله متن
،  نتایج، بحث و نتیجه گیري، تشکر و قدردانی و پژوهشبخش مقدمه، روش  6متن اصلی مقاله به ترتیب شامل  

باید بیان شوند. در مقابل این عناوین از قرار  ورت مجزا و با همین عناوینمنابع می باشد. کلیه بخش هاي فوق به ص
  پرهیز گردد.   ":  "دادن عالمت  

  مقدمه
دارد؟ این  آنها با تفاوتی چه و است مرتبط قبلی کارهاي با چگونه چیست؟ مساله که دهد توضیح باید مقدمه 

مسئله،  این در موجود هاي گذشته، چالش مطالعات بر مروري با مسئله بخش در دو تا سه صفحه به گزارش بیان
 غیر و ضروري غیر عمومی، مطالب نوشتن ضرورت، کاربرد نتایج و اهداف تحقیق می پردازد. در نوشتن مقدمه از

  باشد. استفاده قابل ايحرفه افراد براي فقط که شود نوشته ايگونه به نباید مقدمه همچنین. کنید خودداري مفید

  هشپژو روش
 کند. در این بخش جزییات تکرار را مقاله نویسنده تجربه آن، با بتواند ايخواننده هر که شود نوشته باید نحوي به

 مورد هاينمونه تحقیق، اجراي مکان و زمان گیري،پی و طرح اجراي زمان آن، مدت انتخاب علت روش تحقیق و
 نحوه از تحقیق،  خروج و ورود هاينمونه، مالك عدادت منطق و گیرينمونه روش انتخاب آنها، مالك و آزمون
ابزارها در  و وسایل پایایی و روایی(گیري اندازه پژوهش، ابزارهاي در اخالق موازین اطالعات، رعایت آوريجمع

به تناسب روش  هادستگاه و مواد سازنده شرکت و کشور نام آماري مورد استفاده،  هايآزمون) خارج و داخل کشور
  تحقیق می بایست گزارش شود. 

  نتایج

می باشد. نتایج تحقیق با توجه به اصول علمی به صورت کامال شفاف و  پژوهش هايیافته کامل نتایج شامل شرح 
اطمینان، ذکر  حدود با میانگین گزارش درصد، با عدد دقیق شامل گزارش نتایج روشن می بایست ارائه گردند. ارائه

) در آزمون هاي آمار استنباطی P=0.012(به عنوان مثال  P-Valueادیر آماره آزمون ها باالخص مقدار دقیق دقیق مق
 همچنین به دست آمده اکتفا کنند. هايیـافته تنها به گزارش مهم ترین ضروري می باشد. مولفین الزم است

فاده ـاسب اسـت بعدي موجب  دو و سفید و سیاه ه صورتب ممکن تعداد حداقل با نمودارهاي فارسی و جدول از من
در  گذاري شده و عنوان شکل نام "شکل"ها، نمودارها و تصاویر با واژه کلیه شکل سهولت مطالعه مقاله خواهد شد.

  زیر آن درج شود. 

یا  پس از کلمه شکل   یا جدول براي درج عنوان هر شکلعناوین جداول نیز در باالي آنها قرار داده می شود. 
  و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. ول جد

  کلیه شکل ها و جداول باید داخل متن مقاله گنجانده شود.
شوند و نویسندگان محترم می بایست از قرار دادن تصویر شکل ها خود ها باید به وضوح و کیفیت باال تهیه عکس

ي مربوطه استفاده کنند. بهتر است براي متمایز کردن داري نموده و تنها از فایل هاي اصلی برگرفته از نرم افزارها
 به توجه ستون نمودارها به جاي استفاده از رنگ هاي مختلف از هاشور به شیوه هاي مختلف استفاده کرد. با

 اجتناب باید بالعکس و جداول در اندشده آورده متن در که مطالبی تکرار از است بدیهی مجله، صفحات محدودیت
. گردند ارائه APA الگوهاي و ضوابط مطابق بایست می نیاز مورد نمودارهاي و مهم دیگر این که جداول نکته نمود.

 عنوان. آورد متن در راحتی به را) نتیجه( آمده  استفاده از جدول وقتی مجاز است که نتوان اطالعات به دست 
  . شود مراجعه متن به نباشد نیاز که نحوي به باشد گویا باید جدول

  



اعداد جدول حتی االمکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد. اختصارات و عالئم متن جدول را 
آن هم براي مشخص کردن تیتر ) خط سه "ترجیحامی توان با زیر نویس روشن کرد. در جدول فقط از خطوط افقی (

نباید در متن مقاله تکرار شده باشد. ابعاد جداول باید  ستفاده شود. اعداد و ارقام و مطالب جدولو انتهاي جدول ا
  طوري تنظیم شوند که در یک صفحه مجله (طولی یا عرضی) جا بگیرد. 

  بحث و نتیجه گیري
دیگر،  مطالعات از حاصل هاي یافته با نتایج تحقیق ها، مقایسۀآن محدودیت اهمیت و و ها، آثار یافته مهم نکات شرح

 ارائه و گیرينتیجه نهایت در ها، و یافته احتمالی کاربرد بیان  اختالف، مورد و مشترك دموار تفسیر و توجیه
بحث  نتیجه گیري انتهاي پژوهش از موارد مورد بحث در این بخش مقاله است. در هاي یافته از حاصل پیشنهادات

 اطالعات چه حاضر) تحقیق( مقاله اینکه و دانیم می مطالعه مورد موضوع باره در کنون تا که آنچه باره مختصري در

 ها یافته بخش تکرار در این بخش از .شود می پیشنهاد کند، می اضافه مطالعه مورد موضوع و حیطه به جدیدي
 نظر اظهار از. شود عرضه است، نشده اشاره آن به ها یافته قسمت در که جدید نتایج نباید و گردد خودداري

  .شود خودداري نیز باید کنند نمی مطرح را آن مطالعه هاي یافته که درمواردي

  قدردانی  و تشکر

 از و می شود ذکر است گردیده مقاله تهیه و تحقیق انجام به منجر که مالی حمایت منابع یا منبع نام قسمت این در
 عدم یا استفاده البته. می گردد قدردانی و داشته اند تشکر همکاري تحقیق انجام در که هایی-گروه یا افراد کلیه

  .است نویسندگان دلخواه به مقاله متن در قسمت این استفاده

  منابع
شیوه منبع دهی در این مجله بر اساس شیوه ونکور (ظهور در متن) می باشد. در این شیوه اولین ارجاع در متن  

 منابع تعداد شماره یک را گرفته و این منبع در بخش منابع در انتهاي مقاله نیز با شماره یک مشخص می شود. 
 بین باید باشد، می پرانتز از استفاده به نیاز جا هر متن داخل در. باشد شماره 40 از نباید بیش انگلیسی و فارسی

) در 1( اشمیت توسط شده انجام بررسی:  مثالً بچسبد؛ کلمه به نباید پرانتز و باشد فاصله پرانتز و کلمه آخر حرف
  ...  داد نشان 2007سال 

که محقق اقدام به نوشتن نام نویسنده مقاله و سال اجراي تحقیق می کند (همچون مثال باال) الزم است  در مواردي
 براي شده استفاده هاي پرانتز داخل در که تا شماره منبع مورد نظر را نیز ذکر کند. همچنین توجه شود زمانی

راست  به چپ سمت از و بزرگ به کوچک از باید منابع گیرد،می قرار منبع دو از بیش ،)متن داخل در( منابع نوشتن
 دو از بیش پرانتز داخل منابع . اگر)12،14،21: (مثالً شوند جدا یکدیگر از کاما حرف با و شوند نوشته بدون فاصله

: شود داده قرار تیره خط یک آخر و اول منبع بین آنها، همۀ نوشتن جاي به دارند، قرار هم سر پشت و است مورد
   عالوه بر این می توان این شیوه ها را با یکدیگر ترکیب نمود). 1- 4( شود نوشته )1،2،3،4( جاي به مثالً

)7،12،19-2 .(  
زمانی که بخشی از مطالب یک کتاب استفاده شده و محقق قصد مشخص ساختن دقیق محل مورد نظر را دارد می 

است. زمانی نیز که محقق قصد نقل  4از منبع  23) که به مفهوم صفحه 4، 23تواند از این شیوه استفاده کند (ص

) که این 5) بیان داشت ... (به نقل از 2004قول از محققی دیگر را دارد می تواند به این شکل نقل قول کند: اشمیت (
را مطالعه نموده و در این منبع نتایج مطالعه اشمیت را گزارش می کند.  5به این مفهوم است که نویسنده منبع 

  .شود می پیشنهاد نشریه کیفیت ارتقاء و اشتباه کاهش جهت EndNote سیستم از دهاستفا
نویسندگان براي اخذ اطالعات کامل در خصوص شیوه ي منبع دهی ونکور می توانند اطالعات الزم را از سایت هاي 

عات کاملی در این مختلف به زبان فارسی و انگلیسی دریافت کنند. همچنین از طریق لینک زیر نیز می توان اطال
  خصوص اخذ نمود:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256 
  



  استفاده مورد منابع نگارش نحوة

   شوند معرفی زیر صورت به باید گیرندمی قرار استفاده مورد متن در که منابعی

   مقاله - 1

). شود آورده et al/ همکاران واژه از استفاده با نفر 6 از بیش و کامل بصورت اول نفر 6 تا( نویسنده نام و خانوادگی نام

  . صفحه شمارة): مجله شماره( دوره شماره مجله. زمان انتشار؛ نام. مقاله عنوان

  مقاله فارسی

 و رفتن راه بر پشتی کوله حمل سینماتیکی حمید. آثار مهران، صالحی خسرو، سررشته ابراهیم مهدي، زاده نمازي

  )25تا  23(یعنی از صفحه . 23- 5):16(؛1382 تابستان  ت.نوجوانان. حرک قامت وضعیت

  انگلیسی مقالۀ
Schmidt  R A, Wulf G. Continuous concurrent feedback degrades skill learning: Implications for training 
and simulation.  Hum Factors. 1997 Dec;39(4):509-25.  

به صورت مخفف استفاده شود. براي یافتن مخفف نام  Medlineد از شیوه در خصوص شیوه نوشتن نام مجالت بای

  توان از لینک زیر خالصه نام مجالت معتبر دنیا را دریافت نمود:مجالت می
http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr 

 کتاب - 2

  کتاب ترجمه

 چاپ یا ویرایش. مترجمان. شمارة/ مترجم خانوادگینام و نام. کتاب عنوان). نویسندگان( نویسنده نام و خانوادگی نام 

  . صفحه شمارة ناشر؛ سال انتشار. ص: نشر محل شهر

اشمیت ریچارد اي، ریسبرگ کریگ اي. یادگیري و عملکرد حرکتی رویکرد یادگیري مساله مدار. مترجمان: نمازي 

(یعنی از صفحه  .210- 20. ص1389زاده مهدي، واعظ موسوي محمد کاظم. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت؛ 

  )220تا  210

  کتاب تالیف

 شمارة ناشر؛ سال انتشار. ص: چاپ محل شهر چاپ. شمارة. کتاب عنوان). نویسندگان( نویسنده نام و خانوادگی نام

  .صفحه

ر کاشی علی، شیخ محمود، دادخواه اصغر. توانبخشی در سندرم داون با رویکرد فعالیت بدنی. چاپ اول. تهران: نش

  .215- 35. ص 1392دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی؛ 

  کتاب انگلیسی  

Schmidt RA, Lee TD. Motor control and learning.4thed. Champaign. IL: Human Kinetic; 2005. p. 21-5. 
توضیح این که در کتاب هایی که از چند بخش کتاب استفاده شده است می توان شماره صفحات بخش هاي 

  تلف را به شکل زیر وارد نمود:مخ

   15- 20،209، 231ص 

در اینگونه موارد در متن مقاله نیز می توان در هر بار استفاده از این منبع شماره صفحه را به این شکل مشخص 

(که  4منبع شماره  231) و این پرانتز به این مفهوم است که مطلب متعلق به صفحه 4، 231نمود: نمازي زاده (ص

  ه دکتر نمازي زاده است) می باشد. متعلق ب

  فشرده هايلوح در موجود اطالعات یا اینترنت شبکه از مقاله - 3

 نشانی دریافت. تاریخ محل انتشار: نام منتشر کننده یا ناشر؛ .مطلب عنوان) . نویسندگان( نویسنده نام و خانوادگی نام

  . فشرده لوح نام یا اینترنتی



  پژوهشی  هايحطر و نامه، رسالهپایان - 4

 رساله ارشد،کارشناسی نامهپایان واژه پژوهش (ذکر یا رساله نامه،پایان عنوان). مجریان( مجري نام و خانوادگی نام

  پژوهشی). محل انتشار: دانشگاه یا سازمان حامی؛ سال انتشار. طرح یا دکتري
  مجموعه مقاالت کنفرانس ها یا همایش هاي علمی - 5

مقاله. عنوان همایش؛ زمان همایش؛ مکان همایش: نام ناشر؛ زمان  عنوان). نویسندگان( نویسنده منا و خانوادگی نام

  انتشار. ص شماره صفحه.

  شودمی بررسی زیر شرایط اساس بر مقاله فوق، نکات بر عالوه  

 30 مدت ظرف را مجله کارشناسان و داوران سوي از شده درخواست تغییرات مسئول، نویسنده که صورتی در - 

  . شودمی حذف داوري و بررسی فرآیند از مقاله  نکند، ارسال سامانه طریق از و انجام روز

 در الزم توضیحات بایست می محقق اصالحات انجام شرط به مقاله پذیرش صورت در است ذکر به الزم - 

 رنگی با نیز را فتهگر انجام اصالحات و نموده ارائه مقاله ابتداي در نامه یک قالب در را سواالت کلیه خصوص

 انجام مقاله از اي نسخه  در اعمال این است بهتر. نماید مشخص) مشخص رنگ یک با داور هر براي(  متمایز

 الزم تغییرات بتواند نظر یک با داور تا نشوند حذف توضیحات این و نموده ارائه آن در را توضیحات داور که شود

  . نماید بررسی را

  .است آن نویسندگان یا نویسنده با قاله،م علمی محتواي مسئولیت - 

  . است آزاد) مؤلف تأیید با(  مقاله ویرایش یا و رد یا قبول در نشریه تحریریه هیئت - 

 این مشاهده صورت در. باشد شده چاپ خارجی یا و داخلی نشریۀ هیچ در قبالً نباید شده منتشر مقاالت - 

 نشریات سایر به نویسنده تعهد عدم انعکاس ضمن و شد خواهد حذف نشریه این داوري فرآیند از مقاله موضوع

  . داد نخواهد قرار بررسی مورد را نویسنده آن دیگر مقاالت نشریه، مدیریت کشور، علمی

 مقاالت باشد، نکرده دریافت را خود مقاله) رد یا پذیرش( نهایی جواب که زمانی تا کند تعهد مقاله دهندةارائه   - 

  . نکند ارسال دیگر خارجی و داخلی نشریات به را خود

  . است آزاد مآخذ کامل ذکر با نشریه ازمندرجات استفاده   - 

 به و تنظیم را خود مقاله راهنما، این مندرجات مطالعه ضمن شودمی درخواست محترم نویسنده از پایان، در  - 

  . کند ارسال نشریه دفتر

  

  js.ssrc.ac.ir نشانی سامانه نشریات:

 journal@ssrc.ac.ir ات:پست الکترونیک نشری

  



  رفتار حرکتی پژوهشی –رایند چاپ مقاله در نشریۀ علمی ف

نشریه و تشکیل  سامانهثبت مقاله در   
 پرونده

 اعالم وصول مقاله به نویسنده

 تحریریهتعیین داوران درهیئت

 داور ارسال به دو

 نویسنده از فرم تعهد

تائید هردو داور بدون نیاز به  تائید دو داور با انجام اصالحات
 اصالحات

 هر دو داور تأییدعدم 

 تأییدیک داور و عدم  تأیید
 داور دوم

ارسال مقاله به نویسنده جهت 
 انجام اصالحات

اعالم عدم پذیرش به  اعالم پذیرش مقاله به نویسنده
 نویسنده
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 چاپ
  برگشت و ثبت مجدد 

 نشریه سامانه در

بررسی اصالحات انجام شده 
 توسط داوران

 داورسوم تأییدعدم  داورسوم تأیید

اعالم عدم پذیرش به 
بدون  تأیید نویسنده

 اصالحات
با  تأیید

 اصالحات

 تأیید
 اصالحات

 تأیید عدم
 اصالحات
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 به نویسنده

 چاپ

ارسال مجدد 
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 برگشت و ثبت مجدد

 عدم تأیید
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 تأیید
 اصالحات

اعالم عدم پذیرش 
 به نویسنده

اعالم پذیرش 
 به نویسنده
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ارسال به نویسنده 
 جهت اصالحات

اعالم پذیرش به 

 نویسنده

 چاپ

برگشت و ثبت مجدد 
 نشریهسامانه در 

شده بررسی اصالحات انجام
 توسط داوران

 اصالحات تأییدعدم 

ارسال مجدد جهت 
 اصالحات

 برگشت و ثبت مجدد

 تأیید
 اصالحات

 تأییدعدم 
 اصالحات

 اعالم پذیرش به
 نویسنده

اعالم عدم پذیرش 
 به نویسنده

 چاپ





  فهرست مطالب

  صفحه                               عنوان

بر سالمت عمومی و برخی عوامل آمادگی جسمانی موثر بر تعادل  فعالیت بدنی د آب و خشکیتاثیر 

  15........................................................................................................................................................زنان سالمند

  الهه عرب عامري، مرتضی طاهري، خدیجه ایران دوست
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بر سالمت عمومی و برخی عوامل آمادگی  فعالیت بدنی در آب و خشکیتاثیر 

  جسمانی موثر بر تعادل زنان سالمند
  

  

  3، خدیجه ایران دوست2، مرتضی طاهري1الهه عرب عامري
 

  *دانشیار دانشگاه تهران. 1

  استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره). 2

  مام خمینی (ره) استادیار دانشگاه بین المللی ا. 3

  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  

  02/02/1393تاریخ پذیرش:                                               02/07/1392تاریخ دریافت: 
  

  چکیده 

بر سالمت عمومی و برخی عوامل آمادگی  KSDبررسی تاثیر تمرینات ورزشی در آب و  منظور به ،حاضر مطالعه

 -با استفاده از طرح پیش آزمون ،نیمه تجربیپژوهش  این .ثر بر تعادل زنان سالمند طراحی شده استجسمانی مو

 سه به تصادفی صورت به سال 65 باالي سالم سالمند زن 45 آن در که هاي تصادفی انجام شد،پس آزمون گروه

پروتکل تمرینی ورزش در  دند.ش تقسیم نفر) 15( و گروه کنترل نفر) 15( KSD نفر)،  15( آب تمرین در گروه

بررسی سالمت روانی در دو جلسه در هفته و به مدت چهار ماه اعمال مداخله شد. به صورت  ،KSDآب و 

. به منظور سنجش تعادل ایستا از مورد استفاده قرار گرفت سوالی 28سالمت عمومی فرم  نامهپرسش ،هاآزمودنی

از آزمون باال و پایین رفتن اندازه گیري تعادل پویا  در ،آزمون ولز انعطاف پذیري از براي سنجش ،آزمون استورك

تحلیل واریانس یک  ؛شد استفادهاز آزمون صندلی ایستا و براي سنجش قدرت عضالنی پایین تنه و پاها از پله 

 ،ر آبانجام پروتکل تمرینی ورزش د .رفت بکار هابراي تجزیه و تحلیل داده ،نیز طرفه و آزمون تعقیبی توکی

در متغیر انعطاف قابل توجه  يو افسردگی شد اما تغییر ، قدرت عضالنیو ایستا دار تعادل پویامعناموجب بهبود 

ایستا و خرده  و دار قدرت عضالنی، تعادل پویااموجب بهبود معن ،KSDتمرین  ،از طرف دیگر ؛پذیري ایجاد نکرد

پایین تر  ،KSDیانگین نمره اضطراب و افسردگی در گروه ) شد. نتایج نشان داد که م≥P 05.0مقیاس افسردگی (

استنتاج شد که به جز خرده مقیاس  ،از گروه کنترل می باشد. در مقایسه اثربخشی دو پروتکل تمرینی نیز

بین هیچ یک از برجسته اي  )، تفاوتP≤0.05(داري داشت ابهبود معن ،که در گروه ورزش در آب افسردگی

تمرینات  و آب در تمرینات کارگیري به پژوهش، این هايیافته براساس هده نشد.مشا ،پژوهشمتغیرهاي 

هاي و پویا، قدرت عضالنی اندام تحتانی و برخی خرده مقیاس ایستا تعادل بهبود به منجر ،KSDشناختی 

  سالمت روانی نظیر اضطراب، افسردگی و کارکردهاي اجتماعی می شود.

  

  عمومی، آزمون استورك، قدرت عضالنی، تعادل پویا، تعادل ایستا.  سالمت نامهپرسش واژگان کلیدي:

                                                             
  :eameri@ut.ac.ir Email                                                                           مسئول          نویسنده * 
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  مقدمه

سازگاري حاصل  ،امروزه بیش از پیش آشکار شده است که افراد مسن می توانند با تمرینات ورزشی

از این لحاظ با جوانان  ،کرده و ظرفیت کار بدنی خود را توسعه یا بهبود بخشند و در برخی موارد

 ،می تواند تاثیر مثبتی بر سالمت عمومی افراد هاي خاص زندگیتند. اتخاذ سبکقابل مقایسه هس

  ، درگیري فعال در برخی انجام شدههاي پژوهش در سنین سالمندي داشته باشد. بر اساس

و  2، عالئم افسردگی، ناتوانی، جنون1همچون مرگ و میر یهاي روزمره می تواند عوارضفعالیت

یکی از مسائل مهم نگران  3،). افتادن1کاهش دهد ( ،را در دوران سالمندي هاي قلبی عروقیبیماري

وجود دارد. با افزایش سن، احتمال خطر سقوط نیز افزایش  ،کننده ایست که در مورد سالخوردگان

ترین مسئله نگران کننده براي افراد بزرگسال، شکستگی لگن است که ناشی از سقوط می یابد. مهم

به  ،). افراد سالمند2در بر داشته باشد ( ،اند تبعات منفی روانی را براي افراد سالمندتومی ومی باشد 

قادر به انجام هر نوع  ،هاي موجود به لحاظ فیزیولوژیکی، جسمانی و حرکتیدلیل برخی محدودیت

موجب باال رفتن غیر  ،(انقباض هم طول) 4هاي ایزومتریکورزش :براي مثال ؛فعالیتی نمی باشند

- ها براي افراد مسن و بخصوص افرادي که به بیمارياینگونه ورزش لذا ؛می شودمولی فشار خون مع

ضرورت برنامه ریزي  ،بنابراین .)3توصیه نمی شود ( ،هاي قلبی و گردش خون دچار می باشند

نمود بیشتري پیدا  ،به اقتضاء وضع حال جسمی و روانی این گروه از جامعه ،مناسببرنامه تمرینی 

  ی کند.م

سازي تمرینات خاصی وجود دارد که به منظور آرام ،در کشورهاي آسیاي جنوب شرقی ،به طور کلی 

 ،KSDهاي تمرینی برنامه )KSD( 6تمرینات کوك سان دو، 5گیرد (تاي چیمورد استفاده قرار می

از مشتمل بر یک سري  این تمرینات .سازي سالمندان کشور کره می باشدتمرینات سنتی آرام

 ،حرکات کم شدت است که در سه بخش تمرینات گرم کردن، حرکات تنفسی و حرکات سرد کردن

و  7یانگ می لیم). 4( وانی و افزایش تعادل می شودرصورت می پذیرد و باعث افزایش قدرت بدنی 

بر آمادگی جسمانی و وضعیت عاطفی  KSDدر پژوهشی تحت عنوان تاثیر تمرینات  ،)2009همکاران (

به این نتیجه رسیدند که این تمرینات می تواند نقش مداخله اي بسیار مهمی را  ،ندان کره جنوبیسالم

                                                             
1. mortality 
2. dementia 
3. Falling 
4. Isometric Exercises 
5. Ti Chi 
6. Kouk Sun Do 
7. Young Mi Lim 
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و همکاران  1چانگ در پژوهشی دیگر، ).4در سالمت جسمانی و روانی این گروه از جامعه ایفا کند (

حرکات  هایی همچون پیاده روي، یوگا، ایروبیک و) به این نتیجه رسیدند که انجام فعالیت2004(

همچون زمین خوردن  ،می تواند موجب کاهش اختالالت روانشناختی و مشکالت حرکتی ،کششی

گزارش کردند که اجراي تمرینات آمادگی  ،)2001و همکاران ( 2در حالی که جفري ؛)5شود (

). در پژوهشی که توسط 6تاثیري در بهبود تعادل و توانائی راه رفتن افراد سالمند ندارد ( ،جسمانی

نمی  ،این بود که تمرینات ورزش در آب به دست آمده، ) انجام شد نتیجه2012و همکاران ( 3لیق

هاي تمرینی کارگیري روشمنطق به ).7( تواند موجب کاهش سانحه افتادن در سالمندان شود

بدین ترتیب است که به زعم متخصصین امر، اهمیت ورزش در آب براي  ،KSDورزش در آب و 

قادر به  ،به دلیل آتروفی عضالنی و زوال سیستم اسکلتی ،آنجا پیداست که این گروه از ،سالمندان

؛ احتمال آسیب دیدگی آنها وجود دارد ،انجام تمرینات جسمانی معمول نمی باشند و در این صورت

گزینه اي مناسب براي دور ماندن از شرایط آسیب زا ،ورزش در آب ،اما همان طور که قبال عنوان شد

به دور از هر گونه فشار تمرینی مفرط جسمانی براي  KSDتمرینات  ،از طرف دیگر .اشدمی ب

. از بخشد حفظ و ارتقاء  ،سالمندان می باشد و می تواند انگیزش آنها را نسبت به انجام فعالیت بدنی

هاي ناشی از همین رو و در راستاي بهبود کیفیت زندگی مستقل سالمندان و جلوگیري از آسیب

 KSDمقایسه اثر بخشی تمرینات ورزشی در آب و  ،ط در افراد این جامعه، هدف مطالعه حاضرسقو

  بر سالمت عمومی و برخی عوامل آمادگی جسمانی موثر بر تعادل زنان سالمند است.

  

  روش پژوهش

) 1هاي تصادفی (جدولپس آزمون گروه - پیش آزمون ،آن و طرح ،از نوع نیمه تجربی ،پژوهش روش

سال بوده و در  65شامل زنان سالمندي است که سن آنها باالتر از  ،پژوهشمعه آماري این بود. جا

 ،ايخوشه- به طور تصادفی ،هاآزمودنی کنند.ها فعالیت میدر پارك ،گانه شهرداري تهران 22مناطق 

ت تحت مداخال ،حجاب در پارك الله و استخر ،الب نمونه آماريقانتخاب شده و در  ،از این مناطق

اي که حاوي اطالعاتی در مورد سابقه ورزش، محقق ساخته امهنپرسشگرفتند. پژوهشی قرار 

هایی که بیماري و آزمودنی شد توزیع ،بین افراد ،استفعالیت بدنی، بیماري و عالئم اختالالت روانی 

زان نفر). براي تعیین می 11خاص یا سابقه فعالیت منظم داشتند، از پژوهش حذف شدند (تعداد

                                                             
1. chang 
2. Jeffery 
3. Leigh 
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استفاده شد. سطح فعالیت  1فعالیت جسمانی و هزینه انرژي افراد در طی روز، از فرم فعالیت بدنی

ها رفته و به ورزش می افرادي که براي تفریح به پارك ساعت در هفته بود. 3ها کمتر از آزمودنی

شدند. گروه  به طور تصادفی به سه گروه (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) تقسیم  ،پرداختند

) نامیده شدند. 1گروه تجربی ( و با نام پرداختند KSDبه تمرینات آرام ساز که نفر بوده  15اول 

گروه تجربی و به انجام پروتکل تمرینی ورزش در آب پرداختند ها که آننفر بوده  15نیز، گروه دوم 

کردند، روزانه خود را دنبال می نفر بود و فعالیت 15ها نیزتعداد آن ) نامیده شدند و گروه سوم که2(

 نامیده شدند.  ،گروه کنترل

 
  . طرح تحقیق1جدول 

  پس آزمون  یاعمال مداخله پژوهش  پیش آزمون  گروه

تجربی  1گروه 

)KSD(  

n=15 

آزمون سالمت روانی و تعادل پویا، 

تعادل ایستا، قدرت و انعطاف 

  پذیري

  تکرار پیش آزمون  اعمال مداخالت تمرینی

جربی ت 2گروه 

 (ورزش در آب)

n=15  

آزمون سالمت روانی و تعادل پویا، 

تعادل ایستا، قدرت و انعطاف 

  پذیري

  تکرار پیش آزمون  اعمال مداخالت تمرینی

 گروه کنترل

n=15  

آزمون سالمت روانی و تعادل پویا، 

تعادل ایستا، قدرت و انعطاف 

  پذیري

  تکرار پیش آزمون  - 

  

 ،سازي کشور کره)(تمرینات سنتی آرام KSDبر پروتکل تمرینی  برنامه تمرینی اعمال شده مبتنی

 ،یک سري از حرکات کم شدت بود که دو جلسه در هفته و به مدت چهار ماه انجام شد. این برنامه

تمرینات کششی سرد کردن. و  تنفس عمیق، تمرینات گرم کردن :مشتمل بر سه مرحله بود

سازي بدن می ز می شود که منجر به شل شدن و آرامآغا ،با یک سري از تمرینات کششی ،حرکات

حرکت در  40حرکت است که  47شامل  ،شود (مرحله گرم کردن). حرکات کششی گرم کردن

حرکت (به منظور تقویت تعادل و انعطاف  7وضعیت نشسته (به منظور بهبود قدرت عضالنی) و 

                                                             
1. physical activity log 
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راي افزایش جریان خون در سپس حرکات تنفسی بشود؛ پذیري) در وضعیت ایستاده انجام می 

ست ا این صورت می پذیرد (اعتقاد بر ،یک سري از حرکات سرد کردن ،تمامی نقاط بدن و در نهایت

 45 ،مدت زمان اجراي برنامه .)4موجب بهبود آرام تر شدن ذهن می گردد) ( ،که این وضعیت

بهبود  ،ام این تمریناتهدف از انج ماه می باشد. 4بار به مدت  2هر جلسه و هفته اي  در دقیقه

  در وضعیت نشسته و ایستاده می باشد. هاآزمودنیدر  ،انعطاف پذیري، تعادل و قدرت

  

 KSD . پروتکل تمرینی2جدول 

  تمرینات گرم کردن

  دقیقه) 30( 

   حرکات تنفسی

  دقیقه) 5( 

  تمرینات سرد کردن

  دقیقه) 10( 

انجام حرکات فلکشن، اکستنشن و 

 انو،زنه، ران، چرخش گردن، بازو، شا

  (هر حرکت سه بار) قوزك پا، کف پا

در حالت دراز کش، عمل  هاآزمودنی

دم و بازدم را به کندي انجام داده، به 

نحوي که عمل دم، با بینی و عمل 

  بازدم، با بینی صورت می پذیرد.

حرکت، با شدت پایین  9مشتمل بر 

 بود که به منظور بهبود انعطاف پذیري،

  (هر حرکت سه بار) صورت می پذیرد.

  

 ،ماه 4به مدت  ،جلسه 2دقیقه بود که هفته اي  45مشتمل بر  ،هر جلسه تمرینی ورزش در آب

   نگه داشته می شود. ،درصد حداکثر ضربان بیشینه 40در حد  ،هاآزمودنیادامه یافت. ضربان قلب 

  

 . پروتکل تمرینی ورزش در آب3جدول 

  ستتکرار  محتوي مرحله

  گرم کردن  

  دقیقه 10

حرکات کششی در تمامی مفاصل و گروههاي عمده عضالنی، راه رفتن به جلو، 

  عقب، طرفین، روي پاشنه و پنجه و جاگینگ در آّب
83  

  تمرین

  دقیقه 30

انتقال وزن از جلو به عقب، چرخش حول یک مربع، تمرین تعادلی پا، ایستادن 

یک طرف به طرف دیگر، گام ثانیه مکث)، انتقال وزن از  20روي یک پا (هربار 

برداشتن از پهلو، اسکات، به عقب کشیدن همسترینگ، باز کردن ران، پاي 

دوچرخه یک پا، تمرین پاندولی، رساندن آرنج به زانوي پاي مقابل در حالت 

  هاایستاده، تمرین پاندولی دست

83  

  بازگشت به حالت اولیه

  دقیقه 5
  83  ناوريتمرینات کششی، تنفس عمیق و تمرینات ش
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سوالی استفاده شد.  28سالمت عمومی  فرم  نامهپرسشاز  ،هاآزمودنیبراي بررسی سالمت روانی 

باشد میمقیاس فرعی  4) ارائه شده است و داراي 1979( 1توسط گلدبرگ و هیلر ،نامهپرسشاین 

در ارتباط  ،یبه وضعیت جسمان ،نامهپرسشعالئم جسمانی (نگرشی که فرد در این  که عبارتند از:

با سالمت یا عدم سالمت آن دارا می باشد)، عالئم اضطرابی و اختالل خواب (موارد ناخوشایندي که 

با اصطالحاتی مانند نگرانی، دلشوره، وحشت و ترس بیان می شود)، کارکرد اجتماعی (طرز تفکر 

دیگر) و عالئم افسردگی در اجتماع و در ارتباط با افراد خویش در ارتباط با کارکرد اجتماعی  ،فرد

فرد عالوه بر  ،ناامیدي و غمگینی می باشد و در آن ،مشخصه عمده آن 2اختالل خلقی که  ی(نوع

در بیش  ،نامهپرسشاین اعتبار و روایی  .احساس بی کفایتی و بی ارزشی می نماید) ،مشخصه 2این 

). 8شده است (رسی و سنجیده بر ،هاي مختلفدر گروه ،)r=0.92 -0.82بین ( ،از هفتاد کشور دنیا

داراي این مزیت است که براي تمام افراد جامعه  ،نامه سالمت عمومیي پرسشاماده  28فرم 

به عنوان یک ابزار غربالگري می تواند احتمال وجود یک اختالل  ،نامهاین پرسش .طراحی شده است

توانسته اند به گستره وسیعی  امهنپرسشبا اجراي این  در حال حاضر، تعیین کند. ،روانی را در فرد

پنج  ،براي هر فرد ،»G.H.Q-28« نامهپرسشدر  .هاي مختلف دست یابنددر جمیعت ،از نتایج

مربوط به نمرة کل  ،ها و یک نمرهمربوط به خرده مقیاس ،آید. چهار نمرهنمرة کل به دست می

و  0تواند بین حداقل می ،سالمت عمومی براي هر آزمودنی نامهپرسشاست. نمره  نامهپرسش

دهنده شدت بیشتر اختالل در آزمودنی است. به باشد. نمره باالتر در این آزمون، نشان 84حداکثر 

 ).8گیرد (تعلق می 3تا  0هاي هاي انتخاب شده اول تا چهارم، به ترتیب، نمرهگزینه

   :براي سنجش تعادل ایستا بر حسب ثانیه و صدم ثانیه 2آزمون استورك

روي کناره داخلی طوري روي کف پاي برتر ایستاده و کف پاي دیگر خود را  ،سالمند ،در این آزمون 

روي  ،ها در طرفین. دستمی گیردکامالً رو به پایین قرار  ،انگشتان که هدد میزانوي پاي اتکا  قرار 

ین بلند کرده و تا پاشنه پاي برتر را از روي زم ،آزمودنی ،تاج خاصره قرار گرفته و با عالمت مربی

به هیچ وجه  ،. در مدت حفظ تعادل، سینه پاي اتکاکندمیتعادل خود را حفظ  ،می تواندجایی که 

ی که به دست بهترین زمان؛ گرفته سه بار انجام ،. این آزمونشودجا به جا اش نباید از موقعیت اصلی 

  .استدقیقه  5. فاصله بین اجراها شودثبت می  ،یدمی آ

  :) بر حسب سانتی متر٣اندازه گیري انعطاف پذیري (آزمون ولز جعبه سنجش

 ،کف پاهایش را به جعبه انعطاف سنج؛ روي زمین نشسته ،با پاهاي کامالً کشیده ،آزمودنی 

                                                             
1. Goldberg&Hiller 
2. Stork test 
3. Sit and Reach 
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 ،با کمک نوك انگشتان هر دو دست ،چسبانیده و با خم کردن بدن به جلو بدون خم کردن زانوها

 ،. در این آزمونودش می ممکن به جلو خم حد داده و تا اهرم روي جعبه را به طرف جلو حرکت 

     توسط  ،میزان خم شدن .دوش میبه آرامی و بدون حرکات ضربه اي انجام  ،خم شدن به جلو

  د.واندازه گیري می ش ،کش مدرج بر حسب سانتی مترخط

  :٢براي اندازه گیري تعادل پویا ١آزمون باال و پایین رفتن از پله

با یک پا باال  ،باال و پایین می روند. فرد ،سانتی متر 20هفت بار از یک صندلی با ارتفاع  هاآزمودنی(

پاي  ،در نهایت؛ سپس پاي اول را پایین آورده؛ رفته و متعاقبا پاي دیگر را باالي صندلی می برد

ی که یک مرتبه محسوب می شود. زمان ،دیگر را پایین می آورد. هر باري که این چرخه تکرار شود

  ). 9(شود هفت مرتبه این کار را انجام دهد، رکورد زمانی ثبت می  ،آزمودنی

   آزمون صندلی ایستاده:

که در حالی ،. آزمودنیگیرد می مورد استفاده قرار  ،براي سنجش قدرت عضالنی پایین تنه و پاها

ده و دوباره به ایستا ،تا حد توان خودبایست  می ،ثانیه 30لبه یک صندلی نشسته است، طی روي 

به  ،ثانیه اي 30در دو سیکل زمانی  ،وضعیت نشسته برگردد. میانگین تعداد دفعات انجام این حرکت

  84/0و براي مردان  92/0(پایایی به دست آمده براي زنان شود می محسوب  ،عنوان رکورد نهایی

 دقیقه است. 15 ،ها). فاصله آزمون9(باشد) می

 ، کمک گرفته میهاي آمار توصیفی و استنباطیاز روش ،پژوهش هاي براي تجزیه و تحلیل داده

ترین و کوچک و هاي میانگین، انحراف استانداردبه کمک شاخص ،در بخش آمار توصیفی شود.

در بخش آمار استنباطی، آزمون کلموگروف  می شود. ها پرداختهبه توصیف داده ،ترین عددبزرگ

براي مقایسه  ،و تحلیل واریانس یکطرفه رودبکار میها ریانسبراي تعیین همگنی وا ،اسمیرنوف

ه ب ،در مورد هر یک از متغیرهاي وابسته ،هاتا اختالف بین گروهگیرد  قرار میاستفاده  موردها گروه

  .شود میاز آزمون تعقیبی توکی استفاده  ،هاداري تفاوتدست آید و در صورت معنا

 

  نتایج

داري بین نمرات آزمون تعادل معنااختالف  ،نشان داده شده است 2و  1 هايهمان طور که در شکل

  .)P≤0.01و **P≥0.05 ( وجود نداشته است ،آزمونایستا و پویا در مرحله پیش

                                                             
1. The Timed Up and Down Stair Test 
2. Dynamic Balance 
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  هاي تجربی و کنترل با آزمون تحلیل واریانس یک طرفهمقایسه تعادل پویا بین گروه .2شکل

  ***P≤0.001  ** 01و. P≤0  دار با گروه کنترلمعنابه عالمت اختالف.  
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هاي تجربی و کنترل با آزمون تحلیل واریانس عطاف پذیري بین گروهمقایسه عوامل قدرت و ان .4جدول

  طرفهیک

  هاگروه عامل
  پس آزمون  پیش آزمون

P  
  انحراف استاندارد ±میانگین   انحراف استاندارد ±میانگین 

  قدرت

  03/0*  13/11±13/1  41/7±41/0  ورزش در آب

KSD  34/0±41/6  13/1±13/8  
  

  23/6±23/0  11/7±1/2  کنترل
  

انعطاف 

  پذیري

  45/0  9/23±9/3  8/22 ±8/3  ورزش در آب

KSD  3/1±8/21  9/2±9/21  
  

  2/22±3/2  01/22±01/2  کنترل
  

  

اي قابل مالحظهتفاوت  ،پژوهشهاي که بین قدرت بدنی گروه مطلب بود نبیانگر ای ،نتایج آزمون

 ،به نسبت گروه کنترل ،روه تجربینشان داده شد که هر دو گ ،استفاده از آزمون توکیبا  .وجود دارد

  ).P=0.04و KSD   P=0.030ورزش در آب و گروهداري پیدا کردند (به ترتیب گروه معنابهبود 

هاي مورد مطالعه در متغیرهاي تحلیل واریانس براي مقایسه میانگین نمرات گروه جنتای .5جدول

  سالمت روانی

  گروه متغیر
  آزمون

Sig  
  انداردانحراف است ±میانگین 

  هاي جسمانینشانه

KSD  05/0±73/0  

  71/0/±04/0  ورزش در آب  16/0

  72/0/±06/0  کنترل

  اضطراب

KSD  86/0±/09/4  
  09/3/±36/0  ورزش در آب  04/0*

  9/1/±06/0  کنترل

  کارکرد اجتماعی

KSD  5/0±/29/4  
  

  9/3/±12/0  ورزش در آب
14/0  

  12/4/±23/0  کنترل

  افسردگی

KSD  06/0±/39/0  
  28/0/±13/0  ورزش در آب  001/0*

  34/1/±36/0  کنترل
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 .وجود دارد چشمگیريتفاوت  ،بررسی شدههاي نتایج آزمون نشان داد که بین عامل اضطراب گروه 

نسبت به برجسته اي نشان داده شد که هر دو گروه تجربی به طور نیز که در آزمون توکی  همانطور

 وKSD  P=0.04دا کردند (به ترتیب گروه ورزش در آب و گروه  بهبود پی ،گروه کنترل

P=0.04.(   

 ،هاکه بین عامل افسردگی گروهدیگري که از نتایج آزمون حاصل شد این بود  دمور، عالوه بر این

گروه  نسبت به به میزان محسوسی ،هر دو گروه تجربی، وجود دارد به نحوي کهشاخصی تفاوت 

  ). P=0.03 و KSD P=0.01ند (به ترتیب گروه ورزش در آب و گروه بهبود پیدا کرد ،کنترل

  

  بحث و نتیجه گیري

 و ایستا تعادل بر را KSDو  آب در تمرین قابل توجه تأثیر ،آنچه از پژوهش انجام شده حاصل شد

 و بیرون آب در تمرینات اعمال از پس آمده دست به داد. نتایج تایید قرار مورد ،سالمند زنان پویاي

 همکاران و صادقی هايپژوهش هايراستاي یافته در سالمندان، تعادل بهبود خصوص در آب

 بهبود آنها، همه ) می باشد که2010( همکاران و 2) و سیلوا2012( همکاران و 1لیق )،1388(

 در ). تغییرات7،10،11بودند ( کرده گزارش تمرینی را هايبرنامه اعمال از پس ،تعادل کنترل

 مسئله این و شده بدن وزن کاهش باعث ،افتد می اتفاق بدنی فعالیت نتیجه در که یبدن ترکیب

 دالیل باشد. از مؤثر ،عضالنی عصبی سیستم براي امر تسهیل این با ،حفظ تعادل در تواندمی

 کارگیري به :مانند ؛تمرین از ناشی هاي عصبیيارسازگ افزایش بهمی توان  ،تعادل بهبود احتمالی

 قدرت و افزایش کارآیی پیکري، حسی قشر در مجدد دهیسازمان عصبی کارآمدتر، واحدهاي

کاهش  عصبی، بازدارنده هايرفلکس کاهش دستگاه عصبی، سازيفعال افزایش سیناپسی، ارتباطات

 ،حواس از هریک دادهايدرون انتقال در تسهیل و بهبود و تکانه انتقال به عصبی مقاومت مسیرهاي

به  براى شرایطى ،تعادل در درگیر حواس تحریک با است ممکن ،آب در ). تمرین12،13کرد ( اشاره

؛ باشد مؤثر ،سالمند افراد تعادل در بهبود ،طریق این از و آورده فراهم تعادل دستگاه کشیدن چالش

و   ندارد وجود ،تمرینی گروه دو تعادل نمرات در ايبرجستهتفاوت  داد نشان نیز آنچه به دست آمد،

 تعادل نمرات در داري معناتفاوت  که ،)2008( همکاران و3 کوك دانگ مطالعه نتایجمغایر با  نای

باشد. بودند، می کرده گروه (تمرینات آرام ساز یوگا و ورزش در آب و گروه کنترل) گزارش دو بین

 در و تفاوت حاضر مطالعه در دوره تمرین زمان مدتبه  توانمی را تناقض این احتمالی دالیل

                                                             
1. Leigh 
2. Silva 
3. Dung Kook 
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 و در تعداد تفاوت تواندمی ،دیگر احتمالی داد. دلیل نسبت ،مطالعه تمرینی دو پروتکل ماهیت

 25 همکاران، و کوك دانگ مطالعه يهاآزمودنی.  باشد تحقیق دو يهاآزمودنی سالمتی وضعیت

  کیلتش ،سالم سالمند زنان ،را حاضر مطالعه يهاآزمودنی ولی بودند مغزي سکته با سابقه ،بیمار

می باشد که اثر مثبت  ،)2009یانگ می و همکاران (پژوهش همراستا با نتایج  ،. این یافتهدهندمی

) را در بهبود تعادل KSDتمرینات مقاومتی و یوگا (نوعی تمرین با مکانیسم عمل مشابه با تمرینات 

جه رسیدند که در پژوهشی به این نتی ،)2004گزارش کردند. چانگ و همکاران ( ،پویاي سالمندان

تواند موجب کاهش می ،روي، یوگا، ایروبیک و حرکات کششیهایی همچون پیادهانجام فعالیت

  ). 5اختالالت روانشناختی و مشکالت حرکتی همچون زمین خوردن شود (

در تعادل ایستا و پویاي مردان سالمند مورد  آب را،هفته تمرین در  8تاثیر  ،)1388جواهري (

تعادل در زنان در حفظ  به سزاییتاثیر  ،و به این نتیجه رسید که تمرینات هوازي بررسی قرار داد

و همکاران  1کرامول ،در حالی که)؛ 14حاضر همخوانی دارد ( پژوهشبا این مهم،  که هسالمند داشت

تاثیري در  ،گزارش کردند که اجراي تمرینات آمادگی جسمانی به نقل از صادقی و همکاران )2007(

هاي نشان داد که از بین مولفهها بررسی. )11( ی راه رفتن افراد سالمند نداردیتعادل و توانابهبود 

چهارگانه مقایسه شده در دو گروه سالمندان فعال، اضطراب و افسردگی به تبع تمرینات ورزش در 

 لباعث تمای ،دیگر هايمحیط به نسبت ،آب محیط بودن بهبود می یابد. به طور کلی، مفرح ،آب

 به ،آب در فعالیت ،آن بر عالوه محیط شده و این در ورزش به سالمندان، خصوص به افراد بیشتر

 دیدن، آسیب افتادن یا خطر افزایش بدون را حرکات از وسیعی دامنه تا دهد می اجازه سالمندان

 باشد. تر شدن آنها مؤثربدن و اجتماعی وضعیت کنترل بهبود درتواند این امر می که دهند انجام

 روانی وضعیت بهبود تواندمی ،مطالعه این يهاآزمودنی بهبود تعادل در مؤثر عوامل از دیگر یکی

 ،نفس عزت کاهش و افسردگی ،استرس ترس، اضطراب، افزایش مانند ؛روانی عوامل زیرا باشد. هاآن

با وجود این،  ؛دهد می تأثیر قرار تحت را سالمند افراد بدنی اجراي و فعالیت سن، افزایشبه دنبال 

 زندگی کیفیت و روانی وضعیت بهبود می تواند در بدنی هايفعالیت که اند داده نشان هاپژوهش

هاي زمینه ،KSD). به طور کلی مشخص شد تمرینات ورزشی در آب و 2باشد ( تأثیرگذار ،افراد

مکرر این دو انجام که  ااز آنج .آوردردگی و اضطراب) را فراهم میبهبود دو عامل روانشناختی (افس

تواند آمادگی جسمانی و همین طور آمادگی قلبی عروقی را به همراه داشته پروتکل تمرینی می

 هاي هیجانی و روانی شخصاهش پاسختواند منجر به کبه خودي خود می ،بنابراین این امر ؛باشد

  ). 13شود (

                                                             
1. Kramol 



 1393 ، تابستان61رفتار حرکتی شماره                                                                                                     26

تمرینات  و تنفس عمیق، کردنمشتمل بر یک سري تمرینات گرم  ،KSDاز آنجا که تمرینات 

در مرحله گرم  ،سازي بدنتواند منجر به شل شدن و آراممی بنابراین ؛کششی سرد کردن است

کردن شده و حرکات کششی نیز موجب بهبود قدرت عضالنی، تقویت تعادل و انعطاف پذیري شود. 

بهبود و آرام تر  می تواند موجب ،حرکات تنفسی براي افزایش جریان خون در تمامی نقاط بدن

بهبود  ،KSD). همچنین به دنبال تمرینات 16شدن ذهن و کاهش استرس و اضطراب شود (

حفظ گزارش شده که در  ،هاي احتمالی فیزیولوژیکسیستم وستیبوالر و حس عمقی از مکانیسم

 تاللاخ با مزمن عضالنی اسکلتی دردمیان  ،رابطه ). وجود4،12( بسیار اثرگذار می باشند ،تعادل

می تواند  ،بنابراین کاهش درد و افزایش قدرت؛ اثبات شده است ،مسن افراد در افتادن خطر و تعادل

  ).13باعث بهبود تعادل شود (

 ،دیگرسوي ها در آب است و از رویکردي بدیع براي پیشگیري از بسیاري بیماري ،ورزش در آب

سازي آنها پس از آرام نیزجسمانی و ، نیبه لحاظ روا ،در جهت آماده سازي ورزشکاران ،روشی نوین

فرد  ،این است که در آب درمانی ،هاي فشرده می باشد. تفاوت ورزش در آب با آب درمانیرقابت

که در ورزش در آب این درحالی؛ اعمال نیرو می کندروي بدن وي در آب  ،غیرفعال بوده و درمانگر

ند. در همین راستا می توان هدف این رشته خود فرد است که فعال بوده و در حقیقت ورزش می ک

همچون اضطراب، افسردگی، اعتماد به  ،هاي روانشناختیود مولفهبجدید ورزشی را در جهت به

). بر اساس قانون 3کار بست (نفس، بهبود کیفیت زندگی و افزایش قواي جسمانی افراد به

برابر کمتر از  7 ،الت بدن در آبباعث می شود تا فشار وارد بر عض ،وزنی در آبارشمیدس، بی

خشکی باشد که این باعث می شود تا تحمل و استقامت فرد در آب بیشتر شده و این امر می تواند 

 ). 4(باشد هاي جسمی و روانی افراد دلیلی بر بهبود ویژگی

شود  می تواند موجب بهبود قدرت عضالنی پایین تنه ،هر دو نوع پروتکل تمرینی، مورد دیگر اینکه 

بنابراین ؛ نقش بسزایی در حفظ تعادل و جلوگیري از افتادن سالمندان خواهد داشت ،که این مهم

، هاي موجود به لحاظ فیزیولوژیکی، جسمانی و حرکتیافراد سالمند که به دلیل برخی محدودیت

غیر هاي ایزومتریک (انقباض هم طول) که موجب باال رفتن توانند به جاي پرداختن به ورزشمی

بپردازند. در توجیه اثربخشی بیشتر  KSDبه تمرینات ورزش در آب و  ،معمولی فشار خون می شود

نیروي بیشتري  ،توان به این نکته اشاره کرد که با توجه به اینکه در آبمی ،مرینات ورزش در آبت

ومتی را انجام داد توان بهترین تمرینات مقامی ،ترین نیروي جاذبهدر واحد زمان بکار می بریم، با کم

می توان به خواص فیزیکی آب اشاره نیز ). در خصوص بهبود قدرت بر اثر تمرینات ورزش در آب 9(

نیروهاي وارد  ،کرد که نقش مهمی در توسعه یا حفظ دامنه حرکتی مفصل داشته و شناوري در آب

 ،کند. آبیکمک م ،فشار بر روي مفصل دردناك را کاهش و به توسعه حرکت و قدرتآورنده 
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، گرفتگی را کاهش . گرماي آبمی کاهدهمچنین با ایجاد حمایت، نیاز به بستن یا محافظت عضو را 

ترین راهبردها براي کاهش افتادن در بین افراد ). یکی از مهم9( دهدو رها سازي را افزایش می

از  ،ین نحومسن، حفظ سبک زندگی فعال به لحاظ جسمانی است که این امر می تواند به بهتر

صورت پذیرد. کاهش قدرت، انعطاف پذیري و استقامت عضالنی و  ،طریق اجراي تمرینات در آب

 ايعوامل بالقوهبه طور کلی  .کندکمک می ،هاي گام برداشتنقلبی عروقی، همگی به تغییر الگو

ري همچون کم فشایک برنامه منتخب تمرینات وجود دارند که در افتادن سالمندان موثرند و تنها 

  ). 12،13 هایی را جبران کند (می تواند افت در چنین حوزهKSD و در آب  تمرینات

 انجام سالمندان، تعادل افزایش براي کارهاي مناسبراه از یکی حاضر، پژوهش نتایج به توجه با

بر  دیگر، برنامه تمرینی اعمال شده مبتنیسوي از ؛ است آب از بیرون و آب منظم در بدنی تمرینات

 تاي چی و یوگاشناختی - که مکانیسم عمل آن همانند تمرینات جسمانی KSDپروتکل تمرینی 

 ،هاي روانشناختی آنهاتواند بر عوامل موثر بر حفظ تعادل سالمندان و همین طور برخی مولفهمی، ستا

 دالیل به که( آماري نمونه بودن جنسیتیتک به توانمی ،حاضر مطالعه هايمحدودیت از موثر باشد.

 مطالعه به محدود زمان به ،همچنین و مورد مطالعه قرار گرفتند) سالم سالمند زنان فرهنگی فقط

 مطالعات در رود می امید که کرد اشاره ،ترطوالنی مدت براي امکانات و فضا نداشتن اختیار در دلیل

جسمانی،  نظر از لفعا افراد روي ،مشابه تحقیقی شود می پیشنهاد ،چنینهم شود. لحاظ آینده

 گیرد. یکی انجام مبتال به آرتروز مانند بیماران مختلف هايبیماري داراي افراد نیز و سالمند مردان

 باشد آنهاروانی  وضعیت بهبود تواندمی مطالعه این يهاآزمودنی بهبود تعادل در مؤثر عوامل از دیگر

، به دنبال نفس عزت کاهش و افسردگی ،استرس ترس، اضطراب، افزایش مانند ،روانی عوامل زیرا

 خطر افزایش در تواند می و داده قرار تأثیر تحت را سالمند افراد بدنی اجراي و فعالیت ،سن افزایش

   باشد. مؤثر افتادن
  

  تقدیر و تشکر

در  ،هاي مالی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريبا استفاده از حمایت ،این طرح 

مراتب تقدیر و تشکر خود را از ، نویسندگان مقاله ،وسیله انجام شده است. بدین پژوهشیرح قالب ط

  دارند.سرکار خانم دکتر معصومه شجاعی ابراز می ،مسئوالن محترم پژوهشگاه و ناظر محترم طرح
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آگاه و عملکرد ورزشی تحت فشار خود بررسی ارتباط بین بازپردازش

  آگاهروانشناختی: آزمون نظریه بازپردازش خود
 

  2بهروز عبدلی ،1زهرا عسگري

  *دانشگاه شهید بهشتی. کارشناس ارشد 1

  دانشیار دانشگاه شهید بهشتی. 2
 

 

  10/10/1390ریخ پذیرش: تا                                28/04/1390تاریخ دریافت: 
  

  چکیده

 24 آگاه و عملکرد ورزشی تحت فشار روانشناختی بود.خود هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین بازپردازش

) را تکمیل نمودند و بر اساس MSRQ( آگاه ویژه حرکتمقیاس بازپردازش خود ،دانش آموز دبیرستانی داوطلب

کوشش  300تر(ب) قرار گرفتند. پس از اجراي (الف) و پایین نه باالترپردازشگر آگاهانمره آن در دو گروه باز

مهارت تاپ اسپین تنیس روي میز در مرحله اکتساب و بدون ارائه دستورالعمل (یادگیري اکتشافی)، آزمون 

و  یادداري فوري و انتقال تحت فشار روانشناختی اجرا شد. پس از پایان آزمون انتقال، پروتکل راهبردي اخباري

نامه اضطراب حالتی رقابتی در دو مرحله (قبل از جلسه سوم اکتساب و پس از آزمون انتقال) توسط هر پرسش

 )2×3ها در مرحله اکتساب با آزمون تحلیل واریانس مختلط (کنندگان تکمیل شد. مقایسه گروهیک از شرکت

 مستقل و در مقایسه بین مراحل با آزمون t هاي روانشناختی با آزمون گروه)، در مراحل آزمون و فاکتور×(جلسه

tهاي افزارهاي آماري و رسم نمودار با استفاده از نرموابسته صورت گرفت. تحلیلSPSS 11.5   وExell  صورت

که در ها در مراحل اکتساب و آزمون یادداري فوري نشان نداد در حالیرا بین گروهمعناداري تفاوت  ،گرفت. نتایج

ب نسبت به گروه الف  عملکرد گروه ،ت عملکرد در مراحل اکتساب مشاهده شد. در آزمون انتقالهر گروه پیشرف

بهتر بود و به عالوه بر خالف گروه ب، گروه الف در مقایسه با آزمون یادداري فوري افت عملکرد را در آزمون 

قابتی قبل و بعد از مداخله نامه اضطراب حالتی رانتقال تحت استرس روانشناختی تجربه کردند. مقایسه پرسش

آگاه هر دو گروه با شمار نامه بازپردازش خوداسترس نشان داد که مداخله استرس اثر بخش بود. بین نمره پرسش

نتایج حاکی  (و به ترتیب مثبت و منفی) وجود داشت.معنادار قواعد کالمی و عملکردشان تحت فشار همبستگی 

آگاه ویژه حرکت با افت عملکرد تحت فشار روانشناختی همبستگی منفی خودپردازشگر مقیاس بازکه از این بود 

آگاه دانش آشکار مرتبط با مهارت، مسئول افت عملکرد تحت فشار روانشناختی بود که به دارد و بازپردازش خود

  آید.نظر می رسد این عامل ویژگی فردي به شمار می
  

روانشناختی، افت عملکرد، پروتکل  )، استرسMSRQه حرکت (آگاه ویژمقیاس بازپردازش خود :واژگان کلیدي

  .نامه اضطراب حالتی رقابتیکالمی، پرسش

                                                   
  :Zahrasgari_mb@yahoo.comEmail                                                        نویسنده مسئول          * 



 1393 ، تابستان61رفتار حرکتی شماره                                                                                                           30

 

  مقدمه 

ویژه اگر این ترین اهداف هر ورزشکاري اجراي عملکرد بهینه در حین مسابقات است بهیکی از مهم

اال براي موفقیت، افت رغم انگیزة بباشد. اما علیعملکرد بهینه، جایزة ارزشمندي را در پی داشته

، 2؛ بیلوك و کار1،1984عملکردي زیر حد بهینه در ورزشکاران، تحت استرس ناشی از رقابت (بامستر

) مشاهده 1972، 3) یا افراد ارزیاب (مارتنز و الندرز1984و 1082حضور تماشاچیان (بامستر،  ،)2001

  ). 1کرد زیر بهینه را ایجاد کند (شده است. حتی ممکن است صحبت راجع به امکان افت عملکرد، عمل

ها، بر ترین آن. یکی از رایجاي افت عملکرد تحت فشار پیشنهاد شده استچندین تئوري توضیحی بر

تمرکزي به توجه به حواس بدن یا مکانیسم زیربنایی مرتبط به اشاره دارد. خود 4متمرکزتوجه خود

متمرکز ممکن است با عملکرد خودکار توجه خود). 1986، 5حرکتی خاص اشاره دارد (بامیستر و شورز

). در 1970، 6یا از این خودکاري جلوگیري کند (کیمبل و پلموتر باشد طبیعی مهارت تداخل داشته

هاي مرتبط با مهارت را از نشانه ،کنندهاجرا     متمرکز ممکن است باعث شود که نتیجه توجه خود

هاي شود. محركاین امر منجر به عملکرد زیر بهینه می)، که 1986دست بدهد (بامیستر و شورز، 

متمرکز را افزایش تواند توجه خودهاي تکلیف جدید میمختلفی مانند اضطراب، دستورالعمل یا نیاز

  ).1دهد (

ها آن و افت عملکرد تحت فشار را پیشنهاد دادند 8) تئوري کارآمدي پردازش1992( 7ایزنک و کالو

کند و این امر به طور یا اضطراب اجراي مهارت، منابع حافظه کاري را اشغال می اظهار داشتند نگرانی

تواند افزایش نگرانی را با اختصاص دادن منابع بیشتري گذارد. اجرا کننده میمستقیم بر عملکرد اثر می

نیز دهد که این منابع می  به حفظ عملکردش، جبران کند در این شرایط افت عملکرد تنها زمانی رخ 

ناکافی باشد. چندین پژوهش از اعتبار این تئوري در عملکرد حرکتی حمایت کردند. هر چند این 

بینی که کارآمدي به کمیت اطالعات پردازش شده در حافظه کاري بستگی دارد، همیشه مورد پیش

  ). 2حمایت قرار نگرفت (

رت، به عنوان مکانیسم ممکن براي اخیراً پردازش آگاهانه دانش آشکار اجزاي حرکتی در طی اجراي مها

). دانش آشکار آنچه در حین اجراي 1992؛ مسترز، 2001افت مهارت مطرح شده است (بیلوك و کار، 

کند تا در طی مراحل اولیه یادگیري همزمان با اینکه یادگیرنده تالش می شود، نوعاًحرکت انجام می

ود. از طریق تمرین و همزمان با بهبود پردازش شترین الگوي حرکت را انجام دهد، ایجاد میکارآمد

) اظهار داشت یکی از 1992). مسترز (3کنترلی خودکار، تاثیر این دانش آشکار کمتر خواهد شد (

                                                   
1. Baumeister 
2. Beilock & Carr 
3. Martens & Landers 
4. Self-focused attention 
5. Showers 
6. Kimble & Pelmuter 
7. Eysenck & Calvo 
8. Processing Efficiency Theory (PET) 
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شود آگاه میدالیل افت عملکرد تحت فشار این است که دانش آشکار مرتبط با حرکت، بازپردازش خود

شود. به عبارت دیگر، به جاي اجازه دادن به ار حرکت میو این امر منجر به اختالل در کنترل خودک

کند تا حرکت را در مدلی مرحله به اجراي خودکار، تحت فشار، اجرا کننده به طور آگاهانه تالش می

). فرایند کنترل آگاهانه، منابع 4مرحله و با استفاده از دانش آشکار مرتبط با حرکت، کنترل کند (

زیرا این نوع پردازش نیاز دارد تا دانش اخباري مرتبط با تکلیف، از  1گیردحافظۀ کاري را به کار می

ذخیره حافظه فراخوانی شده و به طور آگاهانه دستکاري شود تا اجزاي حرکتی مهارت را کنترل کند. 

آگاه، دانش اخباري مرتبط با تکلیف و پردازش حرکتی هنوز به طور کامل ارتباط بین بازپردازش خود

تر شدن ارتباط بین این عوامل در اجراي عملکرد بهینه ادامه دارد نیست، اما تالش براي روشنآشکار 

)3 .(  

) به این مطلب اشاره کردند که احتمال افت عملکرد در همه 1993عالوه بر این مسترز و همکاران (

دي و از پیش است یک ویژگی فرها بیان کردند امکان افت عملکرد ممکنورزشکاران مشابه نیست. آن

هاي بنابراین با موضوع تفاوت اشد،معین جهت فراخوانی دانش آشکار مرتبط با مهارت در ورزشکار ب

آیتم آن از مقیاس  12آیتمی که  20ها با استفاده از تحلیل عاملی، مقیاس ). آن1( استفردي مرتبط 

 4مه افت (واماندگی) شناختیناآیتم از پرسش 1و  3نامه کنترل عواطفآیتم از پرسش 7 ،2آگاهیخود

) در شوت گلف و با استفاده 2006). در این راستا مکسول و همکاران (3اتخاذ شده بود را ایجاد کردند (

دادند که این تمایل منجر به افت عملکرد یادگیرندگان  آگاه نشانآیتمی بازپردازش خود 20از مقیاس 

پردازش آگاهانه توسط یادگیرنده و نمره بازشد. به عالوه بین شمار قواعد کالمی گزارش شده 

همبستگی مثبت و با عملکرد آنان تحت فشار روانشناختی همبستگی منفی وجود داشت. اما از آنجایی 

آیتمی ویژة  10) نسخۀ 2005نامه مخصوص حرکت نبود، بنابراین مسترز و همکاران (که این پرسش

سؤال از مقیاس اصلی به نسخۀ حرکتی انتقال  20ۀ حرکتی را از مقیاس اصلی استخراج کردند که هم

). بنابراین یکی از اهداف پژوهش حاضر بررسی این سوال است که آیا بین شمار قواعد کالمی 5یافت (

 ،آیتمی مقیاس بازپردازش آگاهانه ویژه حرکت 10ي گزارش شده توسط یادگیرندگان با نمره نسخه

تواند پیش بینی کننده مناسبی براي افت عملکرد یاس میهمبستگی وجود دارد و آیا نمره این مق

یادگیرنده تحت استرس روانشناختی باشد؟ به عبارت دیگر آیا تمایل براي انباشت دانش آشکار مرتبط 

  ین شده و فردي است؟یویژگی از پیش تع ،با مهارت

ه شده به یادگیرندگان در اند نوع و میزان دستورالعمل ارائبسیاري نشان داده هايپژوهشاز سوي دیگر 

  .)6،7،8میزان انباشت دانش آشکار مرتبط با مهارت اثر بخش است (

بررسی این سوال است که آیا عدم ارائه دستورالعمل  پژوهشبنابراین یکی دیگر از اهداف این  

شود )) به یادگیرندگان منجر به انباشت متفاوت دانش آشکار مرتبط با مهارت می9(یادگیري اکتشافی (

                                                   
1. Baddeleg 
2. self-consciousness Scale 
3. Emotional Control Questionnaire 
4. Cognitive Failures Questionnaire 
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  هاي فردي در انباشت دانش آشکار اشاره می کند.  که پاسخ به این سوال به نوعی به تاثیر تفاوت

  

   پژوهشروش 

نامه سال بر اساس نمره پرسش 17-15آموز داوطلب با دامنه سنی دانش 24، پژوهشکنندگان شرکت

ها پایین قرار گرفتند. همه آزمودنیآگاه باال و آگاه در دو گروه با نمره بازپردازش خودبازپردازش خود

گرفتند که تحت آموزش رسمی هیچ مربی  راست دست و مبتدي بودند. افرادي جزء تعریف مبتدي قرار

  و به طور متوسط بیش از یک بار در ماه تنیس روي میز بازي نکرده باشند. بودند قرار نگرفته

یز بود که اجرا کننده ضربه را از سمت تکلیف مورد آزمون، مهارت تاپ اسپین فورهند تنیس روي م

راست خود و به صورت مورب به سمت هدفی که در سمت راست میز مقابل (سمت چپ خود) قرار 

تر فرستاد. در گوشه سمت راست میز دو مربع براي تعیین امتیاز رسم شده بود. مربع بزرگداشت، می

-سانتی 25×  25مرکز آن قرار داشت با ابعاد تر که درست در متر و مربع کوچکسانتی 75×75با ابعاد 

کردند تر مرکزي برخورد میهایی که به مربع کوچکمتر بود. نحوه امتیاز دهی به این شکل بود که توپ

هایی که به خارج از میز امتیاز و توپ 1امتیاز، خارج از مربع و روي میز  2تر امتیاز، به مربع بزرگ 3

کردند. براي اجرا و ارزیابی این تکلیف از میز تنیس روي یازي دریافت نمیکردند، امتمقابل اصابت می

متر، دستگاه توپ انداز نیوگی میلی40عدد توپ تنیس با قطر 75میز استاندارد، راکت تنیس روي میز، 

  ). 3استفاده شد ( 20401روبوپونگ 

 2حالتی رقابتی بزرگساالن از سیاهه اضطراب ،براي سنجش فاکتور روانشناختی اضطراب حالتی رقابتی

سوال که سه عامل مستقل اضطراب شناختی،  27نامه متشکل است از استفاده شد. این پرسش

) ضریب آلفاي کرونباخ براي عوامل 1990(3سنجد. مارتنز و همکارانجسمانی و اعتماد به نفس را می

نامه ان نیز اعتبار این پرسش). در ایر10گزارش دادند ( 90/0تا  70/0نامه را در دامنه بین پرسش

)، براي α=0.90) با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي عامل شناختی (1374توسط شمشیري (

  ) محاسبه گردید.α=0.91) و براي عامل اعتماد به نفس (α=0.94عامل جسمانی (

 4آگاهانه ویژه حرکت از مقیاس بازپردازش ،براي بررسی میزان تمایل افراد به بازپردازش آگاهانه حرکت

را  6و پردازش حرکتی آگاهانه 5سوالی که دو فاکتور خود تمرکزي حرکتی 10استفاده شد. این مقیاس 

) استخراج 1993آگاه (مسترز و همکاران، سوالی مقیاس بازپردازش خود 20سنجد از نسخه اصلی می

و آلفاي کرونباخ جهت  r’s = 67/0و  76/0بازآزمون آن براي دو عامل  -که پایایی آزموناست شده 

). در پژوهش حاضر نیز جهت سنجش 11بود ( 78/0و  71/0سنجش پایایی درونی آن براي دو عامل 

دانش آموز و با فاصله زمانی  80بازآزمون که بر روي  -آزمون عامل پایایی، ضریب همبستگی پیرسون

                                                   
1. New gy Robo-Pong 2040 
2. The Competitive State Anxiety Inventory for Adult. (CSAI-A) 
3. Martens et al 
4. The Movement Specific Reinvestment Questionnaire (MSRQ) 
5. Movement self-consciousness  
6. Conscious motor processing  
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   بود. r’s = 60/0و  69/0دو هفته اجرا شد براي دو عامل برابر

ده شد. در از پروتکل کالمی استفا ،باشت شده توسط یادگیرندگانگیري شمار قواعد کالمی انبراي اندازه

کنندگان، تنها به جمالت مرتبط با قواعد بیومکانیکی و کالمی شرکت امتیاز دادن به پروتکل

از داده شد. ، امتی"بردمقبل از ضربه، دستم را به سمت عقب می"استراتژیکی اجراي مهارت مانند 

عنوان یک بنابراین هر جمله به شرط تکراري نبودن و مرتبط بودن با قواعد بیومکانیکی اجراي مهارت به

ها به عنوان تعداد قواعد کالمی مرتبط با ها براي هر یک آزمودنیقاعده در نظر گرفته شد و مجموع آن

  مهارت در نظر گرفته شد.

ها مقیاس بازپردازش آزمودنی ،آزمون بود. پیش از آغاز پژوهشاین پژوهش شامل دو مرحله اکتساب و 

پردازشگر باال و باز     نامه در دو گروه آگاهانه ویژه حرکت را پر کردند. سپس بر اساس نمره پرسش

- ها خواسته شد تا راکت را به صورت غربی (انگار که به راکت دست میپایین قرار گرفتند. از آزمودنی

شد. جهت آشنایی با توپ و راکت داده  دقیقه فرصت، 5ها بگیرند و به هر یک از آندهند) در دست 

هاي ارسالی را ها خواسته شد قواعد اجراي مهارت جهت اجراي ضربه درست به توپسپس از آزمودنی

هاي هدف ترسیم شده بر روي میز گونه اجرایی از مهارت به نمایش گذاشته نشد. مربعکشف کنند. هیچ

ها خواسته شد تا بیشترین امتیاز ممکن را کسب کنند. ها نشان داده شد و از آنتیاز هر یک به آنو ام

ها اعالم شد که به سه نفر، که باالترین امتیاز ها، این نکته به آنهمچنین براي ایجاد انگیزه در آزمودنی

لعمل، پیش آزمون در یک شود. پس از شرح امتیازات و ارائه دستورارا کسب کنند، جوایزي اهدا می

توپ در دقیقه و با پیچ زیر  20ها توسط دستگاه توپ انداز نیوگی با تواتر تایی اجرا شد. توپ 20بلوك 

ي پنج بلوکی (در کل کوشش در سه جلسه 300شد. سپس مرحله اکتساب شامل اجراي فرستاده می

ابتداي هر بلوك و قبل از شروع آن به  شد. در ها اجرادقیقه بین بلوك 2بلوك) با فاصله استراحت  15

ها یادآوري شد که قواعد اجراي صحیح مهارت را کشف و تالش نمایند تا باالترین امتیاز ممکن آزمودنی

دقیقه استراحت، آزمون یادداري فوري اجرا شد.  15را کسب کنند. پس از اتمام مرحله اکتساب و با 

هاي دو ت استرس روانشناختی اجرا شد که تعداد کوششدقیقه استراحت، آزمون انتقال تح 2پس از 

  ). 11عدد بود ( 15آزمون یادداري فوري و انتقال 

-کنندگان بود تکلیف یادداري اجرا میدر آزمون انتقال که هدف ایجاد استرس روانشناختی در شرکت

ه از عملکرد هاي ایجاد کننده استرس اعمال شد. به این صورت کگرشد با این تفاوت که مداخله

اي تنیس داوري ها گفته شد که این فیلم توسط سه بازیکن حرفهها فیلم گرفته شد و به آنآزمودنی

به  ). هم چنین1،7،10،17کنند (یافت میشود و سه نفر که باالترین امتیاز را کسب کنند جایزه درمی

- از چیزي بود که انتظار می بلوك قبلی کمتر 15ها گفته شد بهبود عملکردش طی هر یک از آزمودنی

تر تالش کنند تا ها خواسته شد سخت. بنابراین از آنه استتر از میانگین بودو عملکردشان پایین رفته

ها گفته شد در واقع عملکردشان را در این بلوك بهبود بخشند. در پایان این بلوك به آزمودنی

ف از ارائه این اطالعات ترغیب براي تالش بیشتر ها مقایسه نشده بود و هدعملکردشان با سایر آزمودنی
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 1) اثربخشی این مداخله را به عنوان ابزاري براي ایجاد خود ارزیابی2001آنان بوده است. لی و مسترز (

آگاه نشان دادند. براي بررسی اثر بخشی مداخله استرس در پژوهش جهت فراخوانی بازپردازش خود

بالفاصله پس از آزمون مداخله استرس، سیاهه اضطراب حالتی رقابتی حاضر،  قبل از آغاز جلسه سوم و 

ها و دانشی ها خواسته شد تا تمام قواعد، تکنیککنندگان تکمیل شد. در انتها از آزمودنیتوسط شرکت

ها و مراحل اکتساب استفاده کردند را تا حد امکان با شرح که براي اجراي مهارت در طی این آزمون

  ). 11وتکل کالمی گزارش دهند (جزئیات در پر

براي بررسی توزیع  2اسمیرنف-ها استفاده شد. از آزمون کولموگروبندي دادهاز آمار توصیفی براي دسته

جهت بررسی پیش فرض برابري ماتریس  3ها استفاده شد. از آزمون کرویت موچلیطبیعی داده

کتساب و آزمون با روش تحلیل واریانس ي اهاي مرحلهکواریانس استفاده شد. تحلیل داده-واریانس

گروه) با اندازه گیري مکرر بر روي عامل دوم صورت گرفت. براي ×(جلسه )2×3( مختلط به ترتیب

- ها در آزمون یادداري فوري و انتقال و نیز شمار قواعد کالمی گزارش شده توسط شرکتمقایسه گروه

ها در مرحله وابسته جهت مقایسه عملکرد گروه tمستقل استفاده شد. از آزمون  tکنندگان از آزمون 

انتقال نسبت به یادداري فوري، میزان استرس گزارش شده در دو مرحله پیش و پس از مداخله استرس 

نامه بازپردازش هاي بین نمره پرسشاستفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون براي بررسی همبستگی

همچنین عملکرد در آزمون انتقال استفاده شد. تحلیل  آگاهانه ویژه حرکت و شمار قواعد کالمی و

صورت  EXCELLها با استفاده از برنامه و رسم نمودار SPSS11.5افزار ها با استفاده از نرمداده

  در نظر گرفته شد. α>0.05ها در همه آزمونمعناداري گرفت. سطح 

  

  نتایج 

ب با گروه و با نمره بازپردازش آگاهانه باال الف  به تفکیک گروه پژوهشهاي توصیفی از داده 1جدول

نمره بازپردازش آگاهانه پایین، در مراحل اکتساب، آزمون یادداري فوري، آزمون انتقال، نمره مقیاس 

  نامه اضطراب قبل و بعد از مداخله استرس است.آگاه، پروتکل کالمی و نمره پرسشبازپردازش خود

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
1. Ego-Threatening 
2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
3. Mauchly’s Test of Sphericity 
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پردازش آگاهانه و ها در مراحل اکتساب، آزمون، بازستاندارد امتیاز و نمره گروه. میانگین و انحراف ا1جدول

  پروتکل کالمی
  

  گروه ب  گروه الف  هاگروه

  میانگین  آزمون آماره
انحراف 

  استاندارد
  میانگین

انحراف 

  استاندارد

 39/9 00/15 44/6  58/13  آزمونپیش

 63/5 15/21 23/6 98/18  اکتساب 1مرحله

 19/5 41/25 72/6 26/23  کتسابا 2مرحله

 84/7 76/27 05/6 66/26  اکتساب 3مرحله

 60/3 08/25 78/6 66/25  یادداري فوري

 07/3 25/22 11/5 00/16  انتقال

 49/6 25/31 67/3 58/48  نمره مقیاس بازپردازش آگاهانه

 49/0 33/1 72/1 33/4  پروتکل کالمی

نامه اضطراب پیش از مداخله نمره پرسش

  ترساس
250/527 268/64 250/554 442/46 

 495/76 00/597 897/79 75/606  نامه اضطراب پس از مداخله استرسنمره پرسش

  

آگاه، یادگیرندگان در دو گروه با نمره بازپردازش آگاهانه باال بر اساس نمره مقیاس بازپردازش خود

هاي نمره این مقیاس طبیعی بود هیع داد(الف) و نمره بازپردازش آگاهانه پایین (ب) قرار گرفتند. توز

)0.66=P و نتایج آزمون (t  را بین امتیاز این مقیاس در دو گروه نشان داد معناداري مستقل تفاوت

)0.0001=P .(  

، 0.49 ب طبیعی بود (به ترتی ،اکتساب 3و جلسه 2، جلسه1آزمون، جلسهها در مراحل پیشتوزیع داده

ها داري را بین گروهامستقل تفاوت معنtرحله پیش آزمون، نتایج آزمون ).در مP= 0.85و  0.90، 0.89

  ).P=0.671( نشان نداد

ها در مراحل اکتساب، نتایج آزمون کرویت موچلی نشان داد پیش فرض برابري در مقایسه گروه 

 )2×3). آزمون تحلیل واریانس مختلط (P=0.082کواریانس رعایت شده است (-ماتریس واریانس

، F ،0.444=P)1،22=(0.608هاي تمرینی (گروه) در مرحله اکتساب نشان داد اثر اصلی گروه×(جلسه

0.027=²η) 1،22=(0.187) و نیز اثر تعامل گروه با جلسات تمرینی(F ،0.187=P ،0.008=²η (

). F،0.0001 =P ،0.541=²η)1،22=(879.25نبود. اما اثر اصلی جلسات تمرین معنادار بود (معنادار 

وجود دارد. معناداري جلسه اکتساب دو به دو تفاوت  3یج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد بین نتا

 ساتبود، در مقایسه دو به دو بین سایر جل P=0.017بجز در مقایسه جلسه دوم و سوم که  Pارزش 

0.0001=P ها در طی جلسات توان گفت که گروهبود. با توجه به میانگین امتیاز جلسات، این گونه می

معناداري ها نیز در این روند افزایشی، تفاوت که بین گروهاند اکتساب بهبود را در عملکرد نشان داده 

  مشاهده نشد.

ها در مراحل یادداري فوري و انتقال تحت فشار روانشناختی، سیاهه اضطراب حالتی رقابتی توزیع داده



 1393 ، تابستان61رفتار حرکتی شماره                                                                                                          36

 

 ,0.99 ,0.10(به ترتیب شمار قواعد کالمی طبیعی بودبزرگساالن قبل و بعد از مداخله استرس و نیز 

0.97, 0.90, 0.95=P .(  

را نشان معناداري مستقل تفاوت  tهاي یادداري فوري نتایج آزمون ها در مراحل آزموندر مقایسه گروه

) P=0.001بود (معنادار  ،ها در آزمون انتقال تحت فشار روانشناختی) اما تفاوت گروهP=0.79نداد (

وابسته در  tآگاه بود. نتایج آزمون حاکی از امتیاز بهتر گروه با نمره پایین در مقیاس بازپردازش خود که

پردازشگر ها در آزمون انتقال نسبت به آزمون یادداري نشان داد برخالف گروه بازمقایسه عملکرد گروه

لکرد اجراي آزمون انتقال نسبت آگاه باال، افت عمپردازشگر خود)، گروه بازP=0.103آگاه پایین (خود

). از سوي دیگر مقایسه نمره سیاهه اضطراب P=0.001به آزمون یادداري فوري را تجربه کردند (

حالتی رقابتی بزرگساالن قبل و بعد از مداخله استرس نشان داد نمره این سیاهه پس از مداخله استرس 

). در مقایسه شمار قواعد کالمی P=0.001افزایش یافته است (معناداري در هر دو گروه به صورت 

ها نشان داد که حاکی از را بین گروهمعناداري مستقل، تفاوت  tگزارش شده از یادگیرندگان، آزمون 

  ). P=0.0001پردازشگر آگاهانه باالتر بود (شمار باالي قواعد کالمی در گروه باز

  

  

  
  ساب و آزمونهاي آموزشی در مراحل اکت. میانگین عملکرد گروه1شکل

  

آگاه نامه بازپردازش خودرا بین نمره پرسشمعناداري تگی مثبت و سنتایج آزمون پیرسون همب

)MSRQ بین معناداري ) و شمار قواعد کالمی در هر دو گروه نشان داد. همچنین همبستگی منفی و

تقال تحت استرس ها در آزمون ان) و عملکرد یادگیرندهMSRQآگاه (نامه بازپردازش خودنمره پرسش

  ).2روانشناختی مشاهده شد (جدول
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آگاه ویژه حرکت و شمار قواعد نامه بازپردازش خود.  خالصه نتایج همبستگی پیرسون بین نمره پرسش2جدول

  هاکالمی و نیز عملکرد در آزمون انتقال به تفکیک گروه
  

 هاگروه
منبع 

 تغییرات

همبستگی بین نمره 

)MSRSQ و (       

 ار قواعد کالمیشم

همبستگی بین نمره 

)MSRSQ و (              

 عملکرد در آزمون انتقال

گروه (الف) با نمره بازپردازش 

 آگاهانه باال

r *683/0 *666/0 

P 014/0 018/0 

گروه (ب) با نمره بازپردازش 

 آگاهانه پایین

r *625/0 **740/0- 

P 030/0 006/0 

  

  بحث و نتیجه گیري

 خودآگاه و عملکرد ورزشی تحت فشار روانشناختی اضر با هدف بررسی ارتباط بین بازپردازشپژوهش ح

را از جلسه اول تا سوم اکتساب نشان داد این معناداري نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط روند بهبود 

 پژوهشیجه مشاهده نشد. این نتیجه با نتمعناداري ها در این روند تفاوت در حالی بود که بین گروه

  همسو بود. )2006(همکاران  و مکسول

ها در آزمون یادداري فوري تفاوتی را نشان نداد در حالیکه در مستقل در مقایسه گروه tنتایج آزمون 

 ،ترآگاه پایینخود   آزمون انتقال تحت استرس روانشناختی نشان داد گروه ب با نمره بازپردازش 

وابسته در بررسی تفاوت  tهاي به نمایش گذاشتند. نتایج آزمون لفاعملکرد بهتري را نسبت به گروه 

نامه اضطراب حالتی قبل و بعد از مداخله استرس، حاکی از اثربخشی مداخله استرس در در نمره پرسش

مستقل در مراحل یادداري  tهاي آزمون انتقال تحت استرس روانشناختی بود. عالوه بر این نتایج آزمون

 ،به آزمون یادداري فوريف، گروه ب در آزمون انتقال نسبت ل نشان دادند بر خالف گروه الفوري و انتقا

)، شل و همکاران 2006مکسول و همکاران ( هايپژوهشاین نتیجه که با  .افت عملکرد را تجربه کردند

 ،احلکه اگر چه یادگیرندگان در مر است ) همسو بود حاکی از این1993) و مسترز و همکاران (2003(

دو گروه به صورت  ،تفاوتی را در روند یادگیري نشان ندادند اما تحت شرایط آزمون انتقالماکتساب 

  متفاوت عمل کردند.

توان به چندین تئوري اشاره کرد که توضیحی براي افت عملکرد تحت در توجیه نتایج این پژوهش، می

پردازش آگاهانه ) با ارائه تئوري باز1992فشار روانشناختی را پیشنهاد کردند. در این راستا مسترز (

مسئول افت عملکرد تحت فشار روانشناختی است. این تئوري بر  ،آگاهپردازش خودپیشنهاد کرد که باز

این ایده داللت دارد که اگر اجرا کننده سعی کند حرکت را به وسیلۀ دانش اخباري و به صورت آگاهانه 

شود. به عبارت دیگر، به جاي اجازه دادن به چار اختالل میکنترل کند، پردازش خودکار مهارت د

کند تا حرکت را در مدلی مرحله به مرحله و با اجراي خودکار، اجرا کننده به طور آگاهانه تالش می

استفاده از دانش آشکار کنترل کند. مسترز بیان کرد دانش آشکار آنچه زمان اجراي حرکت انجام 

کند تا یادگیرنده تالش می ان با اینکهمزشود، همحل اولیه یادگیري ایجاد میدهیم، نوعاً در طی مرامی

ترین الگوي حرکت را انجام دهد. از طریق تمرین، یادگیري از مرحلۀ دانش اخباري به مرحلۀ دکارام
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رود. در شرایط فشار دانش راهبردي (یعنی از کنترل توجه طلب به سمت کنترل خودکار) پیش می

زمانی  ،کند اختالل) بیان می1992کند. مسترز (اجرا به مراحل اولیه یادگیري پسرفت می ،یروانشناخت

تواند به شکل واحدي که می(کامل شده  گردآوري که در زمان واقعیشود که ساختار کنترلی ایجاد می

یادگیري تر (مانند آنچه در مراحل اولیه هاي مستقل، مجزا و کوچک، به توالی از واحد)اجرا شود

که این ساختار یکپارچه شکسته شود، هر واحد باید به طور مجزا  شود) بشکند. زمانیسازماندهی می

ها، فرصت براي خطا ایجاد سازد و در هر انتقال بین واحدفعال و اجرا شود که عملکرد را کند می

توان اینگونه ین نظریه می). با توجه به ا14( دهداین امر در ساختار کنترلی یکپارچه رخ نمی .کندمی

باید در گروهی مشاهده شود که قواعد آشکار  ،پیش بینی کرد که افت عملکرد تحت شرایط اضطراب

  کالمی بیشتري را در دسترس پردازش آگاهانه دارند.

آگاه خود   پردازشگر حاضر نیز نشان داد میزان قواعد کالمی گزارش شده در گروه باز پژوهشنتایج 

پردازشگر بیشتر از میزان دانش آشکار گروه باز )افت عملکرد را تجربه کردند ،که در آزمون انتقال(باالتر 

)، شل و همکاران 2006مکسول و همکاران ( هايپژوهشتر بود. این نتیجه، با نتایج آگاه پایینخود

بر این امر ) و 3،16،17) همسو بود (1993) مسترز و همکاران (2000)، مکسول و همکاران (2003(

داللت داشت که افت عملکرد این گروه ممکن است به دلیل پردازش آگاهانه دانش مرتبط با تکلیف 

-باشد. همچنین نتایج آزمون حاکی از همبستگی مثبت بین شمار قواعد کالمی و نمره بازپردازش خود

روانشناختی بود. این آگاه و عملکرد تحت استرس آگاه و نیز همبستگی منفی بین نمره بازپردازش خود

مکسول و همکاران  )،2001 (لی و مسترز )،2000 (هاي مکسول و همکاران،نتایج با نتایج پژوهش

  ).1،8،16) همسو بود (2006(

مشترك  1هاي مقیاس خود آگاهیآگاه با آیتمهاي مقیاس بازپردازش خودجایی که تعدادي از آیتماز آن

آگاهانه مهارت وجود دارد. آگاهی و تمایل براي بازپردازش خودخودبنابراین همبستگی بین میزان  ،است

آگاهی و عملکرد حرکتی را بررسی کردند و نتایج هاي اخیر همبستگی بین خودشماري از پژوهش

تر با افت عملکرد تحت فشار مواجه آگاهی پایینآگاهی باالتر، خودحاکی از این بود که نسبت به خود

  .)1( شد

هاي رایج توصیف کننده افت عملکرد تحت فشار، بر توجه متمرکز به خود اشاره از نظریهیکی دیگر 

دارد. در شرایط اضطراب ناشی از خود ارزیابی جهت ایجاد عملکرد بهتر، توجهی که به صورت درونی 

کند کند تا فرد را به سمت پاسخ به این سؤال هدایت متمرکز شود، به ناچار خود ارزیابی را ایجاد می

اگر همسان  .که آیا عملکرد اکنون او با استاندارد عملکردي که به عنوان هدف در نظر دارد منطبق است

اش را افزایش دهد و این امر تالش براي کاهش اختالف بین دو نباشد، فرد تمایل دارد تا خود تنظیمی

کند و از رفتار را وارد می ايکند. در طی این فرایند، فرد چرخهعملکرد (اجرایی و هدف) را آغاز می

که خود را با استاندارد هدف مشابه کند و یا اینکه به این  خود ارزیابی ادامه خواهد داشت تا زمانی

) 2006).پولتون و همکاران (1نتیجه برسد که همسان شدن عملکرد با عملکرد هدف غیرممکن است (

                                                   
1. Self-Consciousness 
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رکز بیرونی، نسبت به تمرکز درونی بار در ارزیابی مجدد فرضیه عمل محدود شده، دریافتند که تم

دهد. اجراي یادگیرنده با تمرکز بیرونی از تکلیف ثانویه شناختی کمتري را بر روي منابع توجه قرار می

که یادگیرنده با تمرکز درونی افت عملکردي را نشان داد. به عالوه اینکه یادگیرنده با اثر نگرفت، درحالی

ا مکانیک حرکت کمتري را نسبت به گروه تمرکز درونی گزارش دادند. تمرکز بیرونی، دانش مرتبط ب

این نتایج پولتون و همکاران را بر این داشت تا به این بحث بپردازندکه تمرکز درونی نسبت به تمرکز 

دهد که این نیازهاي متفاوت، مسئول اجراي بیرونی، نیازهاي بیشتري را بر روي منابع توجه قرار می

  ). 8دو گروه است. (متفاوت این 

دهد که دانش آشکار در کنترل آگاهانه هم چنین نیازهاي زیادي بر روي منابع حافظۀ کاري قرار می

 1992 2و کالو 1ممکن است منجر به افت عملکرد شود، که همسو با تئوري پردازش کارامد است. ایزنک

ارت، منابع حافظۀ کاري را به کار در تئوري پردازش کارآمد بیان کردند اضطراب یا نگرانی اجراي مه

  ).9تواند به طور مستقیم بر اجرا اثر بگذارد (برد و این امر میمی

آگاهی، خود هاست. خوداي از رخدادشبیه زنجیره پیچیده ،آگاه و عملکردرابطه بین بازپردازش خود

براي عملکرد بهتر یا هاي دیگر (مانند دلزدگی یا فشار تکلیف جدید) ارزیابی، اضطراب و یا محرك

تکلیف جدید انگیزه ایجاد می کند. در تالش براي کسب کنترل بیشینه بر نتیجه  ،کشف راه حل

کند که بر نتیجه حرکت کنترل بیشینه اعمال کند و بنابراین دانش حرکتی، اجرا کننده تالش می

-شود زیرا نیازفت عملکرد میکند. این امر منجر به اآشکار مربوط به مهارت را بازپردازش آگاهانه می

شود. کند و منجر به اختالل بیشتر در مهارت میهاي پردازشی را براي کنترل آگاهانه تکلیف بیشتر می

اجرا ، ادامه عملکرد زیر بیشینهاحتمال دارد علی رغم تالش افزایش یافته براي اجراي بهتر مهارت، 

، اضطراب و ناتوانی بیشتر در نتیجه حرکت شود و کننده را سرخورده کند و منجر به افزایش عصبانیت

یابد. براي جلوگیري از ایجاد این چرخه مسترز پیشنهاد داد در مراحل ي افت عملکرد ادامه میچرخه

). براي کمینه کردن میزان 1( کردیادگیري باید از انباشت دانش آشکار مرتبط با مهارت جلوگیري 

 ،و همکاران پیشنهاد دادند این کاهش میزان انباشت دانش آشکار دانش آشکار مرتبط با مهارت، مسترز

.، مسترز 2001هاي یادگیري قیاسی (لی و مسترز، تواند در طی مراحل یادگیري و از طریق تکنیکمی

) صورت پذیرد 2001(مکسول و همکاران، 3خطا.، لم و همکاران ) و یادگیري کم2008و همکارن، 

اند اثربخش نخواهد بود. اد براي ورزشکارانی که مهارت را از پیش آموخته). اما این پیشنه20-1،18(

ها پیشنهاد کرد این است که اجرا کننده از طریق تمرکز توان به آنهایی را که میبنابراین یکی از شیوه

ه آگاتواند از افت عملکرد در نتیجه بازپردازش خودهاي مهارت میبر یک نشانه خارجی یا یکی از بخش

  ).1باشد (

آگاه، افت عملکرد تحت استرس بنابراین نتایج این پژوهش نشان داد مقیاس بازپردازش خود

و با شمار قواعد کالمی گزارش شده از یادگیرندگان همبستگی  است روانشناختی را پیش بینی کرده

                                                   
1. Eysenck 
2. Calvo 
3. Errorless Learning 
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به شیوه یکسانی منجر مثبت دارد. از سویی نتایج نشان داد رها کردن یادگیرندگان بدون دستورالعمل 

شود و شاید میزان انباشت دانش آشکار در ها نمیدر جمع آوري دانش آشکار مرتبط با مهارت در آن

  هاي فردي یادگیرنده بستگی داشته باشد.این شرایط به ویژگی
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  چکیده

هفته تمرینات پیالتس بر کارکردهاي حرکتی و شناختی  8حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی  پژوهش

جربی با طرح پیش و تنیمه ياین پژوهش یک مطالعه انجام شد. ي مغزيسکتهدر بیماران مبتال به 

کننده سال) مراجعه 58/59±10/11(ي مغزي سکتهبیمار مبتال به  24آزمون با گروه کنترل بود که در آن پس

طور صورت هدفمند انتخاب و بهبه 1389نخست سال  يماهه 6به بیمارستان الزهراي شهر اصفهان در 

گرفتند. عملکرد شناختی بیماران با استفاده از  نفر) قرار 12نفر) و کنترل(12تصادفی در دو گروه آزمون (

ثانیه  30بالینی وکسلر و عملکرد حرکتی با استفاده از آزمون عملکرد حرکتی ولف و آزمون  يآزمون حافظه

روز و روزانه  3اي هفته، هفته 8د. گروه آزمون در مدت شهفته ارزیابی  8نشستن و برخاستن قبل و پس از 

خود  يهاي روزانهتمرینات به فعالیت يپیالتس پرداختند و گروه کنترل در دوره دقیقه به تمرینات 60

داري را در عملکرد معناتفاوت هاي تکراري تحلیل واریانس بین گروهی با اندازهآزمون آماري  پرداختند.

در مقایسه هفته تمرین  8پس از آزمون  ) در گروهP=0.01(تنه پایین) و عملکرد حرکتی P=0.01شناختی (

بیماران در عملکرد حرکتی باالتنه، تفاوت  بهبود ياما با وجود مشاهده .نشان داد شاهدبا سطح پایه و گروه 

هاي این پژوهش، تمرینات منتخب توجه به یافته با معناداري در آزمون عملکرد حرکتی ولف مشاهده نشد.

. بنابراین است مؤثر ي مغزيسکتهبیماران ي هتنپایینو عملکرد حرکتی  حافظه يپیالتس در بهبود بهره

عنوان یک روش به ي مغزيسکتهشود از این روش تمرینی در توانبخشی بیماران مبتال به پیشنهاد می

  کمکی استفاده شود.

  

تنه، یینپاحافظه، عملکرد حرکتی باالتنه، عملکرد حرکتی  يتمرینات پیالتس،  بهره :يکلیدواژگان 

  .ي مغزيسکته

                                                             
  Email: mnezakat2003@yahoo.com                                                                 نویسنده مسئول *
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  مقدمه

نام دارد. این  2ي مغزيسکتهدهد، که عملکرد قسمتی از بدن را تغییر می 1عصبییکی از اختالالت 

شدن یک رگ) یا خونریزي مغزي (کاهش خون در اثر بسته 3ایسکمیک عارضه متعاقب آسیب

  .آیدحاصل از اختالل عروقی پدید می

د، این قسمت از مغز شواختالل شده و متوقف رسانی به قسمتی از مغز دچار اگر خون ،به بیان دیگر

در جایگاه  ي مغزيسکتهبر اساس آمار رایج، باشد. تواند عملکرد طبیعی خود را داشتهدیگر نمی

دقیقه یک نفر  5طوري که در انگلستان هر دارد، بهسوم علل طبی مرگ درکشورهاي پیشرفته قرار

ها به این بیماري اختالالت عصبی در بیمارستان درصد از 50شود و حدود به این وضعیت دچار می

  .اختصاص دارد

و اغلب  شودصورت نقایص عصبی موضعی مشخص میمغزي یک سندرم بالینی است که به يسکته

ثیرات شدیدي بر أاین بیماري مزمن، ت .دشوبندي میکننده طبقهعنوان یک بیماري مزمن ناتوانبه

ثرات توسط سازمان جهانی بهداشت تحت عناوین ضایعه، ناتوانی و این اگذارد که کیفیت زندگی می

، مانندزنده می ي مغزيسکتهدرصد از افرادي که بعد از  40 حدود. شوندبندي میمعلولیت طبقه

توان به ضعف یا فلج می ي مغزيسکتهاز جمله عوارض شوند. میي هاي شدیددچار ناتوانی

ي بدن و فلج نیمه و مشکالت شناختی اشاره کرد. ي مورد آسیب)هکر(بسته به نیم 4بدن يطرفهیک

درصد از  80 تا 70است که در  ي مغزيسکتههاي ناتوانی يهاي حرکتی از جملهناتوانی

  .)1( شودیافتگان دیده میجاتن

آسیب به  يهستند که در نتیجه ي مغزيسکتهمشکالت حرکتی از اولین تظاهرات بالینی به دنبال 

ي سکتهشدن یک دست یا یک پا از عالیم خیلی شایع پس از شوند. فلجقشر حرکتی ایجاد می

در طبیعی عضالت باشد. شدن غیرشدن ممکن است همراه با شل و سپس سفتاست. این فلج مغزي

حرکتی فعال،  ياي از عوامل نظیر تحرك عملکردي، قدرت عضالنی، دامنهمجموعه ،عملکرد حرکتی

کاهش قدرت  ).2( گیردرفتن مورد توجه قرار میرفتن و الگوي راهعضالنی، سرعت راهتونسیته 

هاي نجر به ناتوانیشود که مدرصد بیماران دیده می 78تا  60عضالنی، سرعت و کنترل حرکت در 

 باقی ماه شش تا سه از بعد درصد بیماران 75 تا  45 در عملکردي شود. اختالالتعملکردي  می

 ).3( ماندمی

                                                             
1. Neurologic 
2. Stroke  
3. Ischemic 
4. Hemiplegia 
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توان به اختالالت شناختی مانند اختالل در حافظه می ي مغزيسکتهاز دیگر مشکالت بیماران 

یک مفهومِ  ،شناخت). 4( افتداتفاق می ي مغزيسکتهدرصد از بیماران  78تا  43اشاره کرد که در 

ل، قضاوت و گیرد و شامل ادراك، تفکر، تصور، استدالکلی است که تمامی اشکال آگاهی را در بر می

ها دچار آن يشوند و ممکن است حافظهافراد با توجه کمتري مواجه می ،بعد از سکته د.وشغیره می

انی است که فرد را قادر به هاي روآن دسته از جریان به مفهوم کلی، حافظه اختالل شود.

تصورات، حاصل کار حافظه ار و سازد. افکها میآوري مجدد آنها و یادها، ادراكسازي تجربهذخیره

هاي بنابراین یکی از ارزیابی. )5( گیرندهاي آدمی از آن سرچشمه میو ادراك، اندیشه و حرکت است

انجام گیرد، ارزیابی شناختی است. چرا که در این  ي مغزيسکته يکه باید در مراحل اولیه یمهم

تواند منجر به شناختی شدید می وجود مشکالت. )4( دوران شدت اختالالت شناختی بیشتر است

پیرامون ارتباط عملکرد  زیادي هايپژوهشزندگی شود.  يهاي روزمرهفعالیت بروز نقص در اجراي

هاي روزمره و ارتباط بین فعالیتو  استزندگی صورت گرفته يهاي روزمرهشناختی و اجراي فعالیت

دارد اذعان می برخی دیگر که در حالی .اندهردیید کأرا ت ي مغزيسکتهدر بیماران  یوضعیت شناخت

  ).6( هاي روزمره نداردیتلي بر استقالل فرد در اجراي فعاتأثیرکه اختالالت شناختی 

موجب  ،ساعت طول بکشند 72-48شود، بیش از حرکتی میاگر اختالالت حرکتی که منجر به بی

 يشدن مرحلهقدامات توانبخشی پس از سپرياین ابرشوند. بناهاي بدن میتغییر در تمام سیستم

بخشیدن هاي درمانی متنوعی براي بهبودروش. )7( سزایی برخوردار استهحاد بیماري از اهمیت ب

شود که از حاد اجرا می يپس از گذراندن دوره ي مغزيسکتهشده براي بیماران به اختالالت ذکر

درمانی و تمرین 1بازخورد زیستیحریکات الکتریکی، با تهاي توانبخشی توان به روشآن جمله می

بیماران قادرند عملکرد جسمانی خود را در طی  یک پژوهش نشان داد که جنتای. )3( اشاره کرد

 براي علت مبناي بر قطعی درمان. )8( ویژه تمرینات جسمانی بهبود بخشندهتوانبخشی و ب يدوره

و  جهت بهبود درمانی هايروش تنها توانبخشی و يپیشگیر و ندارد وجود ي مغزيسکتهبیماري 

 بعضی .)10( است متفاوتمختلف  مطالعات نتایج ولی. )9( هستند عملکردي استقالل افزایش

 تحریک با همراه و تکراري تمرین شدید طریق از ،مبتال اندام حرکتی بهبود که مطالعات معتقدند

 عملکردي توانایی با باالیی ارتباط ،توانایی حرکتی که دانداده شانن برخی. آیدمی دستهب الکتریکی

 فوقانی اندام عملکردي هايبهبود توانایی و حرکتی نقص کاهش در کمکی وسایل بر تجویز و دارد

 فوقانی بیماران اندام حرکتی عملکرد بهبود در بینایی بازخورد ثیرأت بر هاپژوهش دارند. برخی تأکید

 بهبود سبب تقویتی هايتمرین که نیز معتقدند ان دیگريگرپژوهش). 11( اندکرده تأکید پلژيهمی

                                                             
1. Biofeedback 
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 از بعد فزاینده مقاومتی تمرین همچنین). 12( شوندمی پلژيهمی در بیماران حرکتی توانایی

 توانایی تعادل و بهبود مبتال، و سالم طرف تحتانی اندام قدرت بهبود ضایعه باعث از سال یک گذشت

 بر استقامتی هايتمرین و عضالنی تقویت نشان دادند که در بررسی دیگري). 13( شودمی حرکتی

 تمرین از بعد رفتن راه سرعت دارد و تأثیر بیماران این رفتنراه یکینماتیک و یکینتیک متغیرهاي

 اندام وضعیت عملکرد بررسی با نگراپژوهش از ايعده ،دیگر طرف از). 11( استیافته افزایش

 بهبود احتمال و داشته اهمیت پلژيدر همی ناتوانی و اختالل ارزیابی که دادند نشان یفوقان

 اشاره ،قبلی خالف مطالعات بردیگري  پژوهشدر  اما است. باال فوقانی اندام در عملکرد خوديهبخود

ران بیما فوقانی اندام عملکرد در درمانی تمرین آییاثبات کار براي کافی شواهد هنوز کردند که

 ثیرأت ،فزاینده درمانیتمرین که دادند نشان سیستماتیک مرور یک در و )14( ندارد وجود پلژيهمی

 ).15( ددار روزانه هايفعالیت بر کمی

هاي کارکردتواند بر روي درمانی می، تمرینکارکردهاي حرکتی بردرمانی تمرین تأثیرعالوه بر 

توانبخشی مشکالت شناختی بیماران  يشده در زمینهجامان هايپژوهش. بگذارد تأثیرشناختی نیز 

به این نتیجه  یپژوهشاز آن جمله در  که )8،16( استبعضاً متناقض  ،ي مغزيسکتهمبتال به 

ي سکتهاي هوازي منجر به بهبود عملکرد شناختی بیماران مبتال به هفته 8رسیدند که تمرین 

روزه با که تمرین یک ندبه این نتیجه رسیدیگر دکه در پژوهشی  درحالی .)8( شودمی مغزي

شاید علت این  .)16( ندارد ي مغزيسکتهیماران مبتال به هاي شناختی بتردمیل اثري بر کارکرد

هاي ها و آزمونتمرین، آزمودنی يشده، طول دورهبودن نوع تمرین بدنی استفادهتناقض متفاوت

یوگا بر بیماران  تأثیراي تحت عنوان در مطالعهان گرشپژوههمچنین . )8،16( باشدشدهاستفاده

 4اي استفاده کردند. در این پژوهش هفته 7ي تمرین از یک دوره ،ي مغزيسکتهي پس از ژپلهمی

ساعت و دو روز در هفته در خانه به تمرین یوگا  30/1مدت هر کدام به ي مغزيسکتهبیمار 

تمرینات یوگا ممکن است براي این بیماران مفید  که ر داشتندها در نتایج خود اظهاپرداختند. آن

هاي حرکتی باشد و همچنین به این نتیجه رسیدند که این تمرینات منجر به افزایش تعادل و توانایی

  ).17( شودمی ي مغزيسکتهدر بیماران 

 1رینات پیالتساست، تمدر توانبخشی مورد توجه قرار گرفته از جمله تمرینات ورزشی که اخیراً

بدنی است که در آن تمرکز بر روي کنترل  -  هاي جدید ورزش ذهنیپیالتس یکی از شکلاست. 

گیري بدن و تنفس است. پیالتس (کنترولوژي) به معناي ایجاد هماهنگی حرکات، وضعیت قرار

هدفمند، اي هکامل بین جسم، ذهن و روح است. در پیالتس فرد ابتدا از طریق کنترولوژي به شیو

                                                             
1. Pilates training  
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اي گیرد و سپس از طریق تکرار کامل حرکات به شیوهکنترل کامل جسم خود را در دست می

کند. این ورزش توسط کننده به یک نوع هماهنگی طبیعی دست پیدا میتدریجی ولی پیشرفت

است که در آن فرد براي بهبود آمادگی جسمانی معرفی شدهبهعنوان یک روش منحصرهپزشکان ب

منظور تقویت عضالت و بازگرداندن تعادل بدن همراه تنفس  بهبی از تقویت و کشش عضالنی بهترکی

 صورت جداگانه تمرینعضالت به هاهاي مقاومتی سنتی که در آنشود. برخالف ورزشاستفاده می

سازي و هماهنگی چندین گروه نگر نیازمند فعالد، ورزش پیالتس با یک رویکرد کلنشومیداده

تمرینات پیالتس و توانبخشی  يی دربارهپژوهش ايدر مقاله .)18- 20( ضله در یک زمان استع

هاي یادگیري حرکتی، اصول هاي جاري در زمینهنظریهد که بر اساس نکنگونه بیان میبیماران این

مد، آکار توانند براي بازتوانی بیمارانبیومکانیکی و فیزیولوژي عصبی عضالنی، تمرینات پیالتس می

ید تمرینات فوا ينگري مقاالت درباره، باز2000. همچنین در سال )21( باشندقابل اجرا و بادوام 

پذیري، دهد که این تمرینات باعث افزایش عملکرد جسمانی (انعطافتنفسی پیالتس نشان می

 تنفسی)، افزایش عملکرد – قدرت عضالنی، استقامت عضالنی، توان عضالنی، آمادگی قلبی

(حوصله، انگیزه، کانون توجه، لذت از زندگی، انرژي، رغبت) و افزایش یادگیري حرکتی  شناختیروان

سال  17نیز در طول  1. ونگ)20( شوند(کنترل ثبات تنه، ثبات ایستا و پویا، زیبایی حرکت) می

ین روش براي تردرمانی با این بیماران به این نتیجه رسید که تمرینات پیالتس قدرتمندکار يتجربه

تمرینی  يعالوه پیالتس یک شیوهبه). 22( است ي مغزيسکته بیماران شناختیدرمان مشکالت 

نه و افزایش قدرت و توازن بدن است و باعث ثبات تاست که با حرکات فیزیکی ساده طراحی شده

 ،مسافت هاي ایستاده، نشسته و خوابیده بدون طیشود. همچنین این روش تمرینی در وضعیتمی

مدت طوالنی در حالت ایستا قرار گیرد. به براي گیرد و الزم نیست بدن پرش و جهش انجام می

داراي است که شکلی از فعالیت بدنی  پیالتس. )21( آیدهمین دلیل براي بیماران مناسب به نظر می

تشویش، جه و تمرکز، کاهش استرس و افزایش قدرت و انرژي، بهبود تواز جمله فواید متعددي 

افزایش قابلیت تحرك مفاصل و کاهش پذیري و تعادل، تقویت سیستم ایمنی بدن، افزایش انعطاف

بدون  راحتی قابل اجرا است.هزینه بوده و بهانجام این تمرینات کم). 20( استاي کمر دردهاي مهره

د، نیازمند وسایل گونه عوارض جانبی ندارتوان از آن استفاده کرد، هیچنظارت و حتی در خانه می

ها از کودکی تا تواند توسط هر فرد با حداقل امکانات نسبت به سایر ورزشخاصی نیست و می

سالی و در تمام مدت عمر انجام شود. همچنین به دلیل ساده بودن حرکات و عدم نیاز به کهن

  .)23( سب استهاي طوالنی، براي بیماران، افراد داراي ناتوانی و افراد مبتدي مناایستادن

                                                             
1. Wong 
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در مورد نقش مداخالت بر درمان اختالالت شناختی و جسمانی در افراد  هاپژوهش يبا مرور پیشینه

 متناقض است مختلف بعضاً هايپژوهشیابیم که نتایج میدر ي مغزيسکتهمبتال به 

و قدرتی ) 8،16،24(از تمرینات استقامتی  هاپژوهشدر اغلب . همچنین )3،10،12،14،15(

است و اثر فعالیت ها پرداخته شدهاستفاده شده و بیشتر به مشکالت جسمانی و روانی آن )10،13(

و در داخل کشور نیز بررسی  )8،15،16،25،26( بدنی بر مشکالت شناختی این بیماران محدود

شناسی از قبیل هاي روش، ضعفشدهانجام هايپژوهشدر همین اندك  ،از سوي دیگر .نشده است

ی در پژوهش ،گرپژوهشهمچنین بر اساس مطالعات شود. مشاهده می )16( بسیار کم يجم نمونهح

یافت نشد.  ي مغزيسکتهتمرینات پیالتس بر کارکردهاي شناختی و حرکتی بیماران  تأثیر يزمینه

 و با توجه به این که ممکن است تمرینات پیالتس از طریق افزایش پژوهشی يبراي رفع این نقیصه

 تأثیرحافظه  ي، بتواند بر بهره)18- 20( تمرکز و تنفس که ارتباط نزدیکی با سیستم عصبی دارد

بر آن است تا  گرپژوهش حاضر، پژوهشبگذارد و کیفیت زندگی این بیماران را افزایش دهد، لذا در 

ماران مبتال به بی يتنهپایینحافظه و عملکرد حرکتی باالتنه و  يثیر تمرینات پیالتس را بر بهرهأت

 يآیا یک دوره ال است کهؤبررسی کند و به دنبال یافتن پاسخی براي این س ي مغزيسکته

تمرینات  يآیا یک دوره ؟دارد تأثیر ي مغزيسکتهبیماران  يحافظه يتمرینات پیالتس بر بهره

تمرینات  يرهدارد؟ آیا یک دو تأثیر ي مغزيسکتهبیماران  يپیالتس بر کارکرد حرکتی باالتنه

  دارد؟ تأثیر ي مغزيسکتهبیماران  يتنهپایینپیالتس بر کارکرد حرکتی 

  

  پژوهشروش

کننده به مراجعه ي مغزيسکتهبیمار  24 ،پژوهشهاي نمونه .بود تجربی نیمهاز نوع مطالعه  این

ورت با بودند که پس از بررسی و مش 1389نخست سال  يماهه 6بیمارستان الزهراي اصفهان در 

صورت تصافی در دو گروه تجربی و کنترل شده بههاي انتخابنمونهپزشک متخصص انتخاب شدند. 

 در بعدي و گروه تجربی در نمونه که اولین بود صورت این هب هانمونه تصادفی قرار گرفتند. تقسیم

مل وارد قبل از شروع پژوهش توجیه شده و با رضایت کا بیماران .گرفتجاي می کنترل گروه

سال بوده و میانگین و انحراف  70تا  30سنی  يمحدودهزنان با  پژوهشهاي نمونه شدند. پژوهش

سال بود  08/57±95/12و  08/62±8/72ترتیب به ،تجربی و کنترلهاي ها در گروهمعیار سنی آن

 معیار حرافو ان بود. میانگینها گذشتهآن ي مغزيسکتهماه از  57/12±08/6طور متوسط که به

 کنترلماه و در گروه  5/12±03/6 ،مغزي در گروه تجربیي سکته از بعد شدهسپري زمان مدت

  .ماه بود 39/6±13
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. 2 ،ي مغزيسکتهماه از  4. گذشت بیش از 1از:  ندها عبارت بودهاي انتخاب نمونهترین مالكمهم

. عدم 4 ،ي مغزيسکتهی قبل از . عدم وجود اختالل شناخت3 ،قبلی يسکته يعدم وجود سابقه

جراحی مغز، تومر،  يلزایمر، صرع، پارکینسون، سابقهآي سیستم عصبی همراه (نظیر وجود عارضه

.عدم وجود 6 و گردانهاي روانروانی و مصرف دارو ي. عدم وجود عارضه5  ،مغزي شدید) يضربه

  ارتوپدي ظرف دو سال گذشته. يضایعه

. عدم 2 ،جلسه تمرین 3. عدم شرکت در بیش از 1از:  ندعبارت بود هشپژوهاي خروج از معیار

  . نداشتن توانایی کافی جهت انجام تمرینات.3 و تمایل به شرکت در تمرینات

مون با گروه کنترل بود. به این شکل که ابتدا از هر دو گروه زآپس – آزمونپیش پژوهشطرح 

عمل ثانیه نشستن و برخاستن به 30کسلر و آزمون بالینی و يولف و حافظهعملکرد حرکتی آزمون 

 8مدت تمرینات منتخب پیالتس شدند. گروه تجربی به ينفر گروه تجربی وارد دوره 12آمد. سپس 

- آزمون ،هفته 8دقیقه به تمرین پرداختند. پس از  60مدت جلسه و هر جلسه به 3اي هفته، هفته

  شد.از هر دو گروه گرفته اًمجددهاي اولیه 

 يهحافظ مقیاساستفاده شد.  1بالینی وکسلر ياز آزمون حافظه ،حافظه يمنظور ارزیابی بهرهبه

 و شودمی برده کار به حافظه ارزیابی براي عینی مقیاس یک عنوانبه) 1941( وکسلربالینی 

 این از. است بزرگساالن و جوانان در حافظه کارکردهاي اساسی ابعاد براي بالینی ارزیابی يهوسیل

 استفاده عمومی شناختیعصب يهمعاین در تشخیص و کردن براي سرند ايوسیله عنوان به مقیاس

 نسبت شخصی، آگاهی و روزمره مسائل در مورد آگاهی شامل، آزمون مختلف هايشود. قسمتمی

ینایی و آفرینی بمنطقی، فراخناي حافظه، باز يیابی، کنترل ذهنی، حافظهمکان، جهت و زمان به

حافظه  يبهره اینکه از قبل و جمع آزمونخرده بیمار در هر خامي هست. نمرا هایادگیري تداعی

 ) براي1987. وکسلر ()27( شودمی اضافهارزش  این به سنی تصحیح عامل یک ،آید دستبه

 ضریب کالمی يحافظه شاخص و براي 70/0 آزماییباز پایایی ضریب دیداريي حافظه شاخص

 يبراي حافظه 83/0آزمایی باز پایایی ضریبایران،  جمعیت . در)28( دکررا گزارش  80/0ایایی پ

  .)29( استشده گزارش عمومی يحافظه براي شاخص 88/0و  دیداري يبراي حافظه 90/0کالمی، 

استفاده شد. ) 1995( 2از آزمون عملکرد حرکتی ولف ،یابی عملکرد حرکتی باالتنهزمنظور اربه

ي سکته بیماران فوقانی اندام ارزیابی عملکرد در استفاده مورد رایج ابزارهاي از یکی آزمون ولف

ي مشاهده اساس بر دهینمره .سنجدمی را حرکتی عملکرد زمان و توانایی، این آزمون .است مغزي

 آزمون این دهینمره .است آزمون در موجود هايعملکرد از یک هر توانایی انجام و عملکرد مستقیم

                                                             
1. Wechsler Memory Scale 
2. Wolf  Motor Functioning 
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 توانایی کارکردي کهاست  مختلف کلیفت 17 شامل آزمون این .است  5 - 0از  عملکرد هر براي

حسن پور و  پژوهشحاضر بر مبناي  پژوهش. در )30( سنجدمی را مبتال سمت دست و آرنج شانه،

 طوربه ولف مقیاسکه  شدداده اي نشاندر مطالعه .)31( دشتکلیف استفاده  15از  همکاران،

 اعتبار بیانگر که دارد همبستگی مغزي يسکته به مبتال بیماران فوقانی اندام عملکرد با معناداري

 مشخص حسن پور و همکاران پژوهش همچنین در .)30( است مقیاس این مطلوب و باال معیاري

اعتبار  ولف، مطالعات اساس بر. )31( است 54/0- 68/0 بین ولف مقیاس سازه اعتبار که شد

 همچنین. استشده سنجیده مغزي يو بیماران سکته سالم افراد در این مقیاس 1مایزيت

ي مطالعه . در)r ( )31،30=0.95و   0.99ارزیابان: بین (پایایی استبوده باال آزمون این پذیريتکرار

ف آزمون ول درونی انسجام گرفتند کهي مغزي مورد مطالعه قرار کتهس  به مبتال بیمار 24 دیگري

 پذیريتکرارکه  و همچنین مشخص شد )α=0.92-0.86شد ( محاسبه کرونباخ يآلفا ضریب توسط

 97/0براي زمان باالتر از  آزمونگران بین تکرارپذیري که طوريبه ؛)r=0.95-0.90است ( باال آزمون

ي رهنم و زمان براي درونی ثبات همچنین. )30( است 88/0 از باالتر عملکردي، کلي نمره براي و

 97/0- 99/0آن   ICC،نیز پذیري نسبیلحاظ تکراراز است. شده گزارش 92/0 عملکردي کل

 زمان و عملکردي کلي نمره تحصیالت و بین کهاست هشد داده نشانهمچنین . استهآمد دستبه

مورد دیگري نیز این آزمون در مطالعات  .ولف، همبستگی معناداري وجود ندارد مقیاس انجام

  .)31( استگرفته قرار استفاده

استفاده  2ثانیه نشستن و برخاستن 30از آزمون تنه پایینمنظور ارزیابی عملکرد حرکتی چنین بههم

راست  يبر روي شانه خود را ایستد و دست چپفرد پشت به صندلی مناسب می ،در این آزمونشد. 

 شود.ثانیه ثبت می 30ها در مدت دهد. تعداد ایستادنچپ قرار می يو دست راست را بر روي شانه

ي سکتهرفتن بیماران و عملکرد راهتنه پایینثانیه و قدرت  30ارتباط میان آزمون اي در مطالعه

رفتن بیماران توان عملکرد راهراحتی مید که بهنداراظهار می انگرپژوهشاست. شدهیید أت مغزي

  ).32( را با این تست نشان داد ي مغزيسکته

 هاي تکراريتحلیل واریانس بین گروهی با اندازهو آزمون  SPSSافزار نرم ها ازنظور تحلیل دادهمبه

  استفاده شد.

 
 
 

                                                             
1. Discriminate validity 
2. 30 second chair stand test 



  51                                                            ...تنهي حافظه، عملکرد حرکتی باالتأثیر تمرینات پیالتس بر بهره

 

  نتایج

ند میانگین و انحراف استاندارد نهاي آمار توصیفی ماشده با استفاده از شاخصآوريهاي جمعداده

 –ل آماري از آزمون کلموگروف منظور تجزیه و تحلیبه ،در ادامهند. مورد توصیف قرار گرفت

ها استفاده شد. سپس ها و همگونی واریانساسمیرنوف و آزمون لوین براي بررسی نرمال بودن داده

  استفاده شد. هاي تکراريتحلیل واریانس بین گروهی با اندازهاز آزمون  هایانگیني مبراي مقایسه

اختالف معناداري را در ، رل پس از مداخلهنتایج آزمون وکسلر در دو گروه تجربی و کنت يمقایسه

ها مقیاسنشان داد، ولی در سایر خرده )P=0.01( منطقی يو حافظه  )P=0.01( حافظه يبهره

نتایج آزمون ولف (توانایی و زمان عملکرد  ي). مقایسه1اختالف معناداري مشاهده نشد (جدول

). 2(جدول  خله تفاوت معناداري را نشان ندادقبل و بعد از مدا ،حرکتی) در دو گروه تجربی و کنترل

ثانیه نشستن و برخاستن در دو گروه تجربی و کنترل قبل و  30یج آزمون انت يهمچنین مقایسه

  ).3(جدول  )P=0.01( تفاوت معناداري را نشان داد ،بعد از مداخله
  

و کنترل با استفاده از تحلیل هاي تجربی بین گروه ي بالینی وکسلري نمرات آزمون حافظهمقایسه. 1جدول

تکراري هاياندازه با گروهی بین واریانس
  

* P≤0.05 
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  نفر) 12گروه کنترل (  نفر) 12گروه تجربی (

F  
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.
 

  

  پس آزمون  پیش آزمون  پس آزمون  پیش آزمون

  میانگین
انحراف 

  معیار
  میانگین

انحراف 

  معیار
  میانگین

انحراف 

  ارمعی
  میانگین

انحراف 

  معیار

و  یابیجهت

اطالعات 

  شخصی

24  33/4  49/1 58/4 16/1 91/3  56/1 4 53/1 54/0  67/0  

  18/0  62/0 32/2 83/2 14/2  66/2 71/2 5/3 81/1  25/2 24  کنترل ذهنی

ي حافظه

  منطقی
24 33/4  96/1 7 08/2 4  29/2 33/4 10/2 22/5  *01/0  

فراخناي 

  حافظه
24 33/4  65/0 41/5 67/1 83/4  97/2 41/4 11/3 53/0  26/0  

یادگیري 

  هاتداعی
24 41/10  98/3 33/13 93/3 33/9  14/4 58/9 35/4 39/2  08/0  

بازآفرینی 

  بینایی
24 66/1  98/0 91/2 31/1 66/2  77/3 33/2 70/2  58/0  22/0  

ي بهره

  حافظه
24 83/65  74/9 26/77 18/11 91/64  68/11 41/65 27/12 34/3  *01/0  
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هاي تجربی و کنترل با استفاده از تحلیل نمرات آزمون عملکرد حرکتی ولف بین گروه يمقایسه. 2جدول

  هاي تکراريواریانس بین گروهی با اندازه

*P≤0.05 
 

  

از  هاي تجربی و کنترل با استفادهثانیه نشستن و برخاستن بین گروه 30نمرات آزمون  يایسهمق. 3جدول

  هاي تکراريتحلیل واریانس بین گروهی با اندازه

* P≤0.05 

  

 و نتیجه گیري بحث

عملکرد و  فظهحا يبهرههفته تمرینات منتخب پیالتس بر  8بررسی تأثیر  ،پژوهش حاضراز هدف 

 ،شدهبا انجام تمرینات تعریفبود.  ي مغزيسکتهبیماران مبتال به در  و باالتنهتنه پایین حرکتی
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  79/0  34/0 67/31 93/31 21/31  05/32 52/19 20/22 88/22  65/28  24  زمان

کیفیت 

  حرکت
24 01/3  54/1 61/3 22/1 41/3  61/1 35/3 70/1 31/0  81/0  
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تعداد 

  ایستادن ها
24  25/5  86/3 66/10 57/4 16/6  27/3 6 19/3 12/5  *01/0  
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اما با وجود تغییرات چشمگیر  .بهبود یافتدر گروه تجربی تنه پایینحرکتی عملکرد حافظه و  يبهره

  آزمون ولف معنادار نبود.نتایج حرکتی باالتنه، عملکرد در 

 يهظحاف يبهرهنمرات نشان داد که هاي تجربی و کنترل در گروهحاضر  پژوهش ي نتایجمقایسه

پیالتس بهبود  اتپس از شرکت در یک دوره تمریندر گروه تجربی  ي مغزيسکتهبیماران مبتال به 

 دنشان داها پژوهشاین نتایج  راستا است. همگذشته  هايپژوهشهاي یافتهاست. این نتیجه با یافته

هاي شناختی مرتبط با یادگیري حرکتی، عملکرد اجرایی که تمرینات هوازي منجر به بهبود کارکرد

پذیري عصبی به هاي خود را انعطافترین دلیل یافتهمهم انگرپژوهششود. ي ضمنی میو حافظه

ند که هاي خود به این نکته اشاره کرددر توجیه یافتهها آنمچنین ه. )8( دنبال ورزش دانستند

  ).25شود (هاي شناختی میبهبود کارکردهاي حرکتی منجر به بهبود کارکرد

قسمت  ينشان داد که تمرین هوازي منجر به افزایش اندازهنیز دیگري  پژوهشنتایج در این زمینه 

ترین مهم انگرپژوهش .شودفضایی در سالمندان می يبهبود حافظه ،قدامی هیپوکامپ و در نتیجه

 1 عامل نروتروفیک مشتق از مغزفضایی بیماران را افزایش سطح  يدر حافظه ودبهبدلیل 

یکی از  ،یابد و هیپوکامپدر اثر ورزش افزایش می عامل نروتروفیک مشتق از مغز سطح د.ستندانمی

یک میانجی عصبی  عامل نروتروفیک مشتق از مغزکند. را جذب می عاملهایی است که این قسمت

 ). 33( ها نقش دارددندریت يافزایش و توسعه ،گیري حافظهقطع در شکل طوراست که به

عامل نروتروفیک بهبود حافظه را ناشی از اثر  ،مذکور پژوهشراستا با همنیز  دیگري هايپژوهش

ها به دنبال ي سیناپسها، رشد و توسعهپذیري عصبی، افزایش عمر نورونانعطافمشتق از مغز، 

  .)26( دانندورزش می

تمرین با  يروزهیک يکه از یک دورهدیگري  پژوهشحاضر با  پژوهش ينتیجه ،از سوي دیگر

در این پژوهش شرکت کردند  ي مغزيسکتهبیمار مبتال به  21تردمیل استفاده کرد، متناقض است. 

اه کوت وحجم کم نمونه درصد ضربان قلب بیشینه به تمرین پرداختند.  70دقیقه با  20که به مدت 

در خصوص کارکردهاي در بیان عدم معناداري نتایج  هاآنتمرینی از دالیل  يبودن طول دوره

دقیقه و بیشتر منجر به افزایش  40نشان دادند که تمرین به مدت  هاپژوهش. )16( بودشناختی 

صورت قطعی مدت و ولی به )26( شودهاي عصبی، نوراپی نفرین و دوپامین میدهندهسطح انتقال

رسد که یک نظر نمیبه .استشدت ورزش مورد نیاز براي بهبود کارکردهاي شناختی یافت نشده

اهمیت باشد. اي داشتهقابل مشاهده تأثیراي بر کارکردهاي شناختی دقیقه 20جلسه تمرین 

شود که بدانیم توانبخشی تر میزمانی روشن ي مغزيسکتهکارکردهاي شناختی در بیماران مبتال به 

                                                             
1. Brain derived neurotrophic factor  
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هاي شناختی درگیر به توجه به برخی کارکرد نیاز ي مغزيسکتهکتی موفق در بیماران مبتال به حر

که توجه، کنند میله اشاره مرتبط با این مسأ هايپژوهش در یادگیري حسی حرکتی دارد. اخیراً

رفتن، شناختی براي تعادل، رانندگی، راهگیري و دیگر فرایندهاي کنترل حافظه، تصمیم

بینند، مهم هستند آسیب می ي مغزيسکتههاي حرکتی که به دنبال /چنگ زدن و عملکرددسترس

یافتن راهی براي محافظت در برابر رشد آسیب به حافظه و کارکردهاي شناختی که  ،). بنابراین8(

شود، یکی از موضوعات مهمی است که می ي مغزيسکتهشدن بیماران مبتال به نشینمنجر به خانه

 استسالمت عمومی قرار گرفته ينظران حوزهسال اخیر مورد توجه دانشمندان و صاحب در چند

)26(.  

 ي مغزيسکتههاي شناختی بیماران مبتال به حاضر از تأثیر تمرینات پیالتس بر کارکرد پژوهش

توان به تأثیرات سودمند تمرینات ورزشی پیالتس ترین دلیل این نتیجه را میکند. مهمحمایت می

ي گیررکابهن و به بدر باعث کاهش فشاتمرینات پیالتس هنی ي ذتکنیکهابر ذهن اشاره کرد. 

شی مناسب ، روپیالتسهمچنین ورزش میشوند. ه مردي روزعاي فعالیتهام تمرکز مناسب به هنگا

یابی فضایی بدن را و تمرکز ذهنی روي حرکات، حس جهتست ن ابداز هن ذگاهی آتمرین اي بر

  ).18( دهدمی ارتقا

بیماران  يتنهپایینحرکتی عملکرد حاضر این بود که تمرینات پیالتس بر  پژوهشدوم  يیافته

 استگذشته  هايپژوهشراستا با دارد. این یافته هم تأثیردر گروه تجربی  ي مغزيسکتهمبتال به 

بیماران  يتنهپایینحرکتی عملکرد روي ورزشی . این نتایج اثر سودمند تأثیر تمرینات )10،24،34(

آثار تقویت عضالنی را بر ، هاپژوهشدر یکی از این د. ندهرا نشان می ي مغزيسکته به مبتال

 مطالعه کردند، نتایج نشان دادند ي مغزيسکتهرفتن در بیماران هاي زمانی و کینماتیک راهمتغیر

 شدهانجام کار و توان و شودرفتن میافزایش سرعت و بهبود الگوهاي راهده هفته تمرین موجب  که

به بررسی تأثیر تمرینات هوازي بر  ی دیگرپژوهشدر . )10( یابدمی افزایش درگیر نیز عضالت توسط

که  حاصل شداین نتیجه  و شدپرداخته ي مغزيسکتهبیماران مبتال به تنه پایینحرکتی عملکرد 

  ).24( شودیماران میدر این بتنه پایینحرکتی ملکرد عتمرین هوازي منجر به بهبود 

تجربه و تمرین منجر به سازماندهی مجدد سیستم عصبی مرکزي  است کهنشان داده هاپژوهش

که نواحی حسی و حرکتی در کورتکس بر اساس مطالبات محیطی که به  به این صورت .شودمی

اند، عملکرد بوده فاقد که قبالًفعالی شوند، همواره در حال تغییر هستند. نواحی غیر ها تحمیل میآن

دیده اشغال هاي آسیباي که توسط سلولمدت در نواحیشوند و تغییرات طوالنیفعال می

کورتیکال، تجربه و تمرین ریزي برنامهکه عامل مهم در رسد نظر میبهشود. بودند، ایجاد میشده

این  .شوددام مبتال میو وابران در انهاي آوران تمرین منجر به افزایش سیگنال همچنین. )35( است
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یاد می  ي هدفمند را مجدداًکنترل حرکات اراد ،ي مغزيسکتهافراد مبتال به  در حالی است که

وابسته به تمرین، تجربه و تکرار است که منجر به تغییرات پایدار در حرکتی یادگیري گیرند و 

شود کم عروق خونی مغز میب افزایش ترافعالیت فیزیکی سب همچنین شد.هاي افراد خواهدتوانایی

  ).36( شودسازي در نواحی قشر میدرمانی سبب تحریک رگو حرکت

بعد از  ،عملکرد و کاهش میزان آتروفی مغز بر ارتقايدرمانی تمرینات  تأثیردر مطالعات متعددي 

 رد . تغییر)6( استشدهداده نشان آزمایشگاهی هايموش در و انسانی هاينمونه در مغزيي سکته

 – قشري زنجیرهاي نقش به وابسته تاالموس و ايقاعده هايهسته با اولیه حرکتی نواحی اتصاالت

 کسب و استحرکتی  یادگیري و کنترل روندهاي پردازش در قشري - تاالموسی و ايقاعده

و  ايقاعده هايهسته با اولیه حرکتی يناحیه مؤثر اتصال تغییر در با همراه جدید هايمهارت

 شدنسفت به منجر فعال است. همچنین تمرین زنجیره این مجدد بنديسازمان واقع رد  و موستاال

به  مجدداً حرکتی به دنبال آن، عملکردهاي و شودمی مغزيي سکته از بعد رکتیح قشر عصبی

 خصوصهب مرکزي، اعصاب سیستم هايآوران ،کنند. در نتیجهپیدا می بهبود مغزي يسکته دنبال

 ).35( کنندمی کمک عملکرد بهبود صبی، بهع شدنسفت علت به عمقی، حس تاطالعا

ي سکتهبیماران مبتال به  يتنهپایینحاضر از تأثیر تمرینات پیالتس بر عملکرد حرکتی  پژوهش

حرکتی  - حسی ل کنترو پیالتس باعث توسعه ت تمریناکند. حمایت میدر گروه تجربی  مغزي

را مغز ن و ست که بداتخصصی ت تمرینااز  ايمجموعهورزش ن ید. همچنین امیشون بدت عضال

روش ین اهد. دمیار تحت تأثیر قري را پذیرفنعطاو استقامت رت، اگیر میکند که قداي درگونهبه

م نجااجهش ش و پرفت، طی مساون بدده) و یستاو انشسته ه، بیدایستا (خوي اضعیتهادر وتمرینی 

ثر در اعضالنی و مفصلی ت صدمااز ناشی ي سیبهاوز آطر برکاهش خآن ین مزیت ابنابرد. میگیر

  .)19( ستاپرتابی ي حرکتهام نجاا

داري در معناتفاوت  پژوهشنتایج  ،تمرینات پیالتس بر عملکرد حرکتی باالتنه تأثیردر ارتباط با 

 اد.نشان ندرا تمرینی  يهفته برنامه 8پس از شرکت در در گروه تجربی آزمون عملکرد حرکتی ولف 

رغم بهبود چشمگیر بیماران در عملکرد باالتنه، اختالف معناداري در آزمون عملکرد حرکتی ولف به

  .)15،34( بینی بودقابل پیش ،گذشتهمشاهده نشد که با توجه به مطالعات 

 2003تا  1996هاي شده در بین سالانجام هايپژوهشمروري، به بررسی  يدر یک مطالعه

. پس از بررسی نتایج متناقض در شدپرداختهدرمانی بر عملکرد حرکتی زشور تأثیر يدرباره

کمی بر عملکرد حرکتی دست در بیماران  تأثیردرمانی که ورزش دحاصل ش، این نتیجه هاپژوهش

درمانی بر عملکرد ورزش تأثیر دیگري ي. همچنین در  مطالعه)15( دارد ي مغزيسکتهمبتال به 

 12به مدت  ي مغزيسکتهبیمار  17 ،. در این مطالعهشدبررسی  مغزي يسکتهحرکتی بیماران 
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پذیري، قدرتی، تعادلی، عملکردي و اختند. تمرینات شامل تمرینات انعطافدهفته به تمرین پر

عملکرد حرکتی ولف به منظور ارزیابی عملکرد حرکتی  آزمون ،هفته 12استقامتی بود. در پایان 

نشد معناداري به دنبال تمرین در عملکرد حرکتی باالتنه مشاهده  نتایجشد. باالتنه از بیماران گرفته 

  .)34(تمرین دانستند  يدلیل اصلی عدم معناداري نتایج را کوتاهی دورهان گرپژوهش و

 این نتیجه شد،هعملکرد حرکتی باالتنه پرداختبر  تمرینات مقاومتی تأثیربه بررسی که اي در مطالعه

 ي مغزيسکتهتمرینات براي بهبود عملکرد حرکتی باالتنه در بیماران مبتال به که این  حاصل شد

  ).12( مناسب است

اول  اشاره کرد؛ توان به سه نکتهدر توجیه این یافته می ،اخیر در این زمینه هايپژوهشبا توجه به 

 پلژيهمی بیماران فوقانی اندام عملکرد بر درمانیتمرین اثبات کارآیی براي کافی شواهد اینکه هنوز

 اختالل که حالی در ،اندشده متمرکز تحتانی اندام حرکتی عملکرد بر بیشتر مطالعات .ندارد وجود

 تحتانی اندام اختالل زا ترمراتب مشکلبه آن درمان و ترکنندهناتوان فوقانی اندام حرکتی – حسی

پژوهش اشاره کرد. آزمون عملکرد شده در این توان به ابزار استفادهمیاینکه  . دوم)27( است

 ؛است. تکالیف اول به حرکات درشت و ساده اختصاص دارندتکلیف تشکیل شده 15حرکتی ولف از 

کردن دست از روي پا و گذاشتن روي میز و تکالیف انتهایی به حرکات ظریف اختصاص مانند، بلند

کردن مداد با سه انگشت. و یا بلند کاغذ با دو انگشت از روي میز يمانند بلند کردن گیره ،دارند

دانیم آید. میدست میهتکلیف ب 15درشده نهایی عملکرد باالتنه از مجموع امتیازات کسب ينمره

که توانبخشی حرکات ظریف به تمرین و زمان بیشتري نسبت به توانبخشی حرکات درشت احتیاج 

 ،حرکات درشت اختصاص داشت تا ظریفحرکات ورزش پیالتس بیشتر به  ،. عالوه بر این)31( دارد

باشد. بنابراین با وجود بهبود نبودهکافی هفته تمرین براي توانبخشی حرکات ظریف  8و ممکن است 

 يچشمگیر بیماران در تکالیف درشت، تغییر محسوسی در حرکات ظریف مشاهده نشد و چون نمره

ید، تفاوت معناداري در عملکرد آدست میهنهایی از مجموع امتیازات حرکات درشت و ظریف ب

همچنین اثرات درمان در بیماران  هفته مشاهده نشد. 8حرکتی باالتنه در گروه تجربی پس از 

شوند. یعنی یک تکنیک درمانی ممکن ست که تمرین میاهایی محدود به مهارت ي مغزيسکته

. )15( ي روزمره بهبود دهدهاي عملکرداست فعالیت را در یک گروه عضالنی بدون انتقال به فعالیت

 این امر در بررسی نتایج آزمون عملکرد حرکتی ولف قابل مشاهده است. ،گرپژوهشبه نظر 

 يآید تمرینات پیالتس در بهبود عملکرد حرکتی باالتنه و بهرهنظر میبه ،با توجه به نتایج فوق

د تا از این روش تمرینی شوکارآمد باشد. بنابراین پیشنهاد می ي مغزيسکتهحافظه بیماران 

 ي مغزيسکتهمبتال به یماران بحرکتی و شناختی اي براي توانبخشی عنوان یک روش مداخلهبه

اثرات این  ،در مطالعات بعدي که شودتر شود. همچنین پیشنهاد میاستفاده و کارآمدي آن روشن
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در  د تاشوپیشنهاد میشود و سنجیده  ي مغزيسکتهتمرینات بر کارکردهاي روانی بیماران مبتال به 

استفاده شود تا نتایج قابلیت  يترسنی محدود يو دامنه ترهاي بزرگآینده از نمونه هايپژوهش

  د.نباشتعمیم بیشتري داشته
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  25/04/92تاریخ پذیرش:                                                          25/07/91تاریخ دریافت: 

  چکیده

گیران نخبه و ماهر بود. به این منظور ي منابع استرس حاد کشتیمطالعه ،هدف اصلی این پژوهش

سال 6/23±9/4و  9/24±7/4ترتیب با به ،نفري نخبه و ماهر 105گیر (در دو گروه نفر کشتی 210از 

ي منابع نامهشد پرسشخواسته ،دندبوصورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردهسن) که به

                آمده از آزموندستهاي بهرا تکمیل کنند. یافته (SASWQ)استرس حاد کشتی 

          ،زاي اجراي مهارتهاي استرسمتغیره نشان داد که مقادیر عاملتحلیل واریانس چند

   آسیب و شرایط محیطی در میان  ،فشار زمانی ،انتظارات ،انجام اشتباه ،جو رقابتی ،ارزیابی

 )P(0.05≥ داري بیشتر استمعنا طوربه ،گیران نخبهگیران ماهر به نسبت کشتیکشتی

 artialȠ2=0.997)P=0.001,P=3.289,)8,209(F گیران ي این است که کشتیدهندهنتایج نشان

فشار روانی ناشی از  گیران نخبه بخش اعظم انرژي خود را براي مقابله باماهر نسبت به کشتی

ي گیران نخبه با گرفتن فاصلهدهند؛ در حالی که کشتیمنابع استرس حاد اختصاص می

  دهند.احتمال موفقیت ورزشی خود را افزایش می ،شناختی از منبع استرس حادروان

  

  .گیران نخبهکشتی ،گیران ماهرکشتی ،منابع استرس حاد ،شناسی ورزشروان واژگان کلیدي:

 

 

                                                             
   :mail.comgghahramani.mohamadhosein@Email                            نویسنده مسئول               * 



 1393 ، تابستان61رفتار حرکتی شماره                                                                                                   62

 

 قدمهم

ها و امکانات کنونی وي هماهنگی هنگامی که فرد در محیط با شرایطی روبرو شود که با ظرفیت

). از 1گویند (شود که به این رویداد استرس میهایی میتعارض و کشمکش ،دچار عدم تعادل ،ندارد

ي هاهاي غیر اختصاصی که تحت تأثیر محركاسترس عبارت است از مجموعه واکنش 1نظر سیله

توان گفت که استرس رویداد یا می ،). بر اساس این تعریف1شود (گوناگون در ارگانیسم ایجاد می

تواند آثار می ،بسته به شدت و مدت آن ،جسمانی ارگانیسم -هاي روانی وضعیتی است که بر جنبه

و شدت ي دو نوع اصلی استرس از نظر مدت کنندهباري تحمیل کند. همچنین این تعریف جدازیان

رسد که در مسابقات شود. لذا به نظر میمی 3و استرس مزمن 2آن است که شامل استرس حاد

وجود آمدن چنین پردازند نیز امکان بهورزشی که ورزشکاران براي کسب موفقیت به رقابت می

ه هاي ورزشی با توجتواند بر اجراي مهارتزاي مسابقات میهاي تنشعامل ،شرایطی هست. بنابراین

ورزشکار باید با این عوامل  ،به ادراك ورزشکار از این عوامل تأثیر مخربی بگذارد. به همین جهت

). در رویدادهاي ورزشی استرس از تأثیرات 2- 4ها مقابله کند (آشنا بوده و به نحو کارآمدي با آن

وجود نیازها بهارزیابی مربی و مسئولین و همچنین واکنش ورزشکار به این  ،متقابل نیازهاي محیطی

هاي روانی ورزشکار هماهنگی ها و مهارتآید و اگر فشار روانی ناشی از این عوامل با ظرفیتمی

گذاشت و حتی در تأثیر منفی بر عملکرد او در جریان مسابقه و نتایج رقابت خواهد ،باشدنداشته

سالمت روانی وي نیز بروز  این تأثیر در رضایت شخصی ورزشکار از شرایط و نهایتاَ در ،صورت تداوم

 ،خوشایند مانند نگرانیاحساسات نا تواند در اغلب موارد با طیفی از). این فرآیند می5کرد (خواهد

اند که به این نتیجه رسیده گرانپژوهش ،). در همین زمینه6،7سرخوردگی و دلسردي همراه باشد (

مانند  ،زاي معمول ورزشیل حاد استرسعملکرد و موفقیت ورزشی تا حدود زیادي تحت تأثیر عوام

دریافت  ،ي تقلب یا موفقیت رقیبمشاهده ،تحمل درد و ناراحتی ،ارتکاب خطاي روانی یا بدنی

با  گرانپژوهش ،). به همین علت8- 18گیرد (قرار می ،جریمه از سوي داور و توبیخ از طرف مربی

زاي ورزشی را مد نظر هاي استرسعاملضرورت شناسایی  ،مختلف در این زمینه هايپژوهشانجام 

هاي کالمی ناخوشایند در است که منازعهنشان داده هاپژوهش). مثالً 4،7،14،19- 25اند (قرار داده

با افزایش تنیدگی  ،زا استي تأثیرات عوامل استرسبین ورزشکاران که در بیشتر مواقع نتیجه

 هاپژوهش). لذا نتایج 15گذارد (أثیر مخربی میبر عملکرد ورزشی ت ،عضالنی و ایجاد عواطف منفی

ي ورزشی خاصی) انجام صورت عمومی (بدون توجه به رشتهکه به 4ي ورزش رقابتیدر حیطه

                                                             
1. Selye 
2. acute 
3. chronic 
4. Contest Sport 
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هاي مختلف ورزشی مورد ورزشی را بر آن داشت تا این عوامل را در رشته گرانپژوهش ،)9بود (شده

- ي استرس در ورزشکاران (رشتهکنندهعوامل ایجاد در مورد پژوهشمطالعه قرار داده و با بررسی و 

اند کوشیده ،))10،29کشتی ( ،)9،27،28فوتبال ( ،)26گلف ( ،)5هاي ورزشی هاکی روي یخ (

هاي ها و سایر افراد مهیا کنند و انواع حمایتزا را براي آني مؤثر با عوامل استرسي مقابلهزمینه

عاطفی و روانی ورزشکاران در رویدادهاي ورزشی را فراهم  اجتماعی براي بازداري و کاهش مشکالت

این موضوع (استرس) اشاره  پژوهشتوان به ادبیات میها پژوهشکنند. از محرك دیگر این طیف از 

موفقیت ورزشکار در مقابله با استرس را به خود  ،هاي مرتبط با استرسکرد؛ چرا که در برخی نظریه

اند اي مختلفی کردهاقدام به تدوین راهبردهاي مقابله ،ند و با این رویکردازا مربوط دانستهعامل تنش

). 13،03اشاره کرد ( 1اي گرایشی و اجتنابیتوان به راهبردهاي مقابلهکه از جمله این موارد می

هاي ي سبککنندهاند و هدایتآمدهدستبه هاپژوهشاي که در پی ي این راهبردهاي مقابلههمه

 ،بودن منبع استرس در این فرایند است. بنابراینگذارحاکی از تأثیر ،ا استرس ورزشی هستندمقابله ب

زاي هاي تنشزا و عاملشدن منبع استرسمشخص ،قبل از همه ،کارگیري این رویکردهاي بهالزمه

ش هاي مهم ارتقاي عملکرد ورزشکاران از طریق آموزرقابت است و به همین علت نیز یکی از جنبه

 ،هاي مؤثر مقابلهي استرس و آموزش شیوهکنندهشناسایی منابع ایجاد ،ي کارآمدهاي مقابلهسبک

جدا از تأثیرات و نتایج این  ،زاي مسابقات ورزشی است. این کارکرد مفیدبا توجه به عوامل تنش

زاي وامل تنشهاي احتمالی سالمت روانی این ورزشکاران در مواجهه با عدر کاستن از آسیب ،فرایند

 ،حاضر پژوهشهدف از  ،). به همین منظور32بود (خواهدموثر ها مدت رقابتبیش از حد و طوالنی

ي کشتی با توجه به میزان موفقیت ورزشکاران ي استرس حاد در رشتهکنندهبررسی منابع ایجاد

به اجراي بهتر در  کردن موانع و کمکدر جهت برطرف ،درگیر در این رشته بود تا از نتایج برآمده

ي کشتی به این علت انتخاب شد که ورزشکاران این رشته در ها استفاده شود. رشتهرقابت

گیرند. شدت تحت فشار زمانی و فضایی زیادي براي کسب موفقیت قرار می ،هاي سریع و پویارقابت

بودن این رشته  2خاطر  برخورديبه ،گیران در حین رقابتخیلی زیاد تماس فیزیکی در میان کشتی

ممکن است  ،گرفتنمقامات رسمی و زیر نظر تماشاگران فعال قرار ،و همچنین مجاورت نزدیک مربی

در داخل کشور با  ،ي مؤثر با این عوامل افزایش دهد. با این حالها را براي مقابلهنیازهاي روانی آن

ن مضمون در این زمینه انجام ی با ایپژوهشهنوز  ،ي ماي کشتی براي جامعهوجود حساسیت رشته

زا در قالب است و بیشتر مطالعات به بررسی میزان ادراك ورزشکاران این رشته از عامل تنشنشده

نه ارزیابی خود منبع استرس حاد.  ،اندپرداخته 3گیري اضطراب صفتی (استرس مزمن) و حالتیاندازه

                                                             
1. Approach coping style and Avoidant coping style 
2 .Contact sports 
3. situational tests 
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ها از منابع استرس متفاوتی ر رشتهگیران در مقایسه با ورزشکاران دیگحاد. اما اینکه آیا کشتی

بسته به سطح رقابتی و میزان موفقیت ورزشی خود در این  ،گیران مختلفبرخوردارند؛ و آیا کشتی

سؤاالتی هستند که ضرورت بررسی این  ،زا مواجهندهاي استرسرشته با منابع متفاوتی از نظر عامل

  است. پژوهشهدف اصلی این  ،ن سؤاالتگویی به ایشوند. در واقع جوابموضوع را متذکر می

 

  پژوهش  روش

ي آماري این گیران فعال در شهر تهران تشکیل دادند و نمونهي آمارى این پژوهش را کشتیجامعه

) در خصوص استرس 1،11،12،33( پژوهشي ) و پیشینه1،3،31با توجه به مبانی نظري ( ،پژوهش

هاي آماري متفاوت اجرا متعدد بر روي جامعه هايهشپژوشناختی در ي روانعنوان یک سازهکه به

نفري که از بین  105گیر در دو گروه نفر کشتی 210عبارت بود از  ،)1،8،9،11،12،33است (شده

ها گروه یارهاي در برگیرنده انتخاب شدند.با توجه به مع پژوهشکننده در این داوطلبین شرکت

  عبارت بودند از: 

 5. داراي حداقل 1ي: هاي در برگیرندهن ماهر که باید داراي معیارگیراگروه کشتی الف. - 

 بودند.می ي رقابت رسمی. داشتن سابقه2 ،ي کشتیي تمرین در رشتهسال سابقه

شده براي گروه بودن معیارهاي عنوانگیران نخبه که باید عالوه بر داراب. گروه کشتی - 

. داشتن استمرار 2 ،حداقل) در سطح کشوري. عناوین قهرمانی (1داراي معیارهاي:  ،ماهر

 بودند. (دو دوره و بیشتر) در کسب عنوان قهرمانی نیز می

ها در دو گروه ماهر و نخبه در ي آنشدهبندي ورزشکاران با توجه به میزان موفقیت کسبتقسیم

- هشپژوبندي در ). هدف از این تقسیم13،27- 29،34،35است (متعددي تکرار شده هايپژوهش

ها است. لذا براي روي مهارت روانی آن پژوهشها و کنترل سطح مهارت فیزیکی گروه ،متعدد هاي

ها با توجه به همان معیارهاي در بندي گروهسعی شد تقسیم ،هاپژوهششدن نتایج پذیرمقایسه

 هاي الزم باپس از هماهنگی ،نیز رعایت شود. براي اجراي پژوهش پژوهشدر این  ،برگیرنده

ي ي توضیحاتی در زمینهضمن ارائه ،هاي ورزشیهیأت کشتی و باشگاه ،مسئوالن فدراسیون

شد به سؤاالت از ورزشکاران خواسته ،هادهی به پرسشي پاسخضرورت و اهمیت پژوهش و نحوه

نامه توسط اجراي پرسش) پاسخ دهند. 1)11(SASWQ)منابع استرس حاد کشتی ي نامهپرسش

گذار بر روایی ه همراه یک دستیار صورت گرفت. براي کنترل عوامل بیرونی تأثیرب انگرپژوهش

ها توضیحات کنندهي شرکتصورت یکسان اجرا شود و به همهسعی شد آزمون درست و به ،آزمون

گیران گفته شد که: این یکسان داده شد و سعی شد اجرا در جوي مناسب صورت گیرد. به کشتی

                                                             
1. Sources Of Acute Stress Among wrestling Questionnaire (SASWQ) 



  65                                                                                             گیران ماهر و نخبهمنابع استرس حاد کشتی

 

صورت یک نظر هر شخص بهبراي پژوهشگر فقط اظهار ،(براي کاهش اضطراب)آزمون امتحان نیست 

وقت محدود نیست  ،هاي یکدیگر)نامهفرد مهم است (براي جلوگیري از رونویسی از روي پرسش

گویی). همچنین هیچ اجباري براي شرکت در پژوهش اعمال نشد و (براي افزایش دقت در پاسخ

میانگین و انحراف استاندارد سن لب در پژوهش شرکت کردند. صورت داوطي ورزشکاران بههمه

هاي سال سن بود. براي تحلیل داده6/23±9/4و  9/24±7/4ترتیب با به نخبه و ماهرگیران کشتی

انحراف معیار و تحلیل  ،میانگین ،درصد ،هاي آماري شامل فراوانیها و روشپژوهش از شاخص

 %95در سطح اطمینان  18ي افزار اس پی اس اس نسخهنرممتغیره با استفاده از واریانس چند

  استفاده شد.

ي منابع استرس نامهپرسشو  گانکنندي مشخصات فردي شرکتنامهپرسششامل  ابزار سنجش

شامل سؤاالتی در خصوص اطالعات ، گانکنندي مشخصات فردي شرکتنامهپرسشبود.  حاد کشتی

 ،شده (اولیهاي کسبها (به تعداد) و مقاممدال ،و ماه)ي کشتی (به سال سابقه ،شخصی (سن

میزان  ،المپیک) ،جهانی ،ايقاره ،کشوري ،اند (استانیمسابقاتی که شرکت کرده ،سومی) ،دومی

ي منابع استرس نامهپرسش ها بود.جهت تعیین گروه ،ي تخصصی (آزاد و فرنگی))رشته و تحصیالت

هاي ي عاملبر پایه) 11( توسط قهرمانی و همکاران 1391در سال  (SASWQ)حاد کشتی 

 ،بودي ژیمناستیک انجام شده) که در رشته36(1دودا و همکاران ،لی ،جان پژوهششده در معرفی

ي کشتی (البته با حفظ شده با رشتهزاي ذکردادن سؤاالت و منابع استرسبعد از ترجمه و تطبیق

 ،هاي این آزمون). سؤال11(است  هیایی مورد بررسی قرار گرفتیی و پاساخته و از نظر روا ،ها)عامل

 ،5انجام اشتباه ،4جو رقابتی ،3ارزیابی ،2گیران شامل اجراي مهارتهشت منبع استرس حاد کشتی

ي یک اي لیکرت از نمرهدرجه 5را در مقیاس  9و شرایط محیطی ،8آسیب ،7فشار زمانی ،6انتظارات

ها ي آزمودنی در هر یک از عاملسنجد. حداقل و حداکثر نمرهشه) میي پنج (همی(هرگز) تا نمره

- است. بر حسب یافته 8و  2 ،12و  3 ،40و 8 ،12و  3 ،16و  4 ،25و  5 ،16و  4 ،16و  4ترتیب به

گیران سطوح نفري از کشتی 330ي آلفاي کرونباخ این ابزار در مورد یک نمونه ،هاي اعتباریابی

و براي 870/0ي اول است. همچنین ضریب آلفا براي نیمهگزارش شده909/0با  مختلف رقابتی برابر

                                                             
1  . Joan L. Duda, & et al. 
2. Performance 
3. Evaluation 
4. Contest 
5. Error 
6. Prospect 
7. Time pressure 
8.  Injury 
9.  Environment 
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). 11نامه است (خوب پرسش 1ي همسانی درونیشده که نشانهمحاسبه 831/0ي دوم آزمون نیمه

ي منابع استرس حاد بعد از تعیین روایی صوري توسط متخصصین علوم نامهپرسش 2روایی محتوایی

هر  3يل عاملی اکتشافی و تأییدي مورد بررسی قرار گرفته که ارزش ویژهاز طریق تحلی ،ورزشی

هاي تحلیل و در شاخص 433/2طور متوسط ها در برونداد تحلیل عاملی اکتشافی بهکدام از عامل

ي دهندهاست که نشانگزارش شده ،GFI ، 0.92  =AGFI ، 0.93  =CFI=0.96عاملی تأییدي 

  ).11ر است (روایی قابل قبول این ابزا

  

  نتایج 

گیران ماهر و نخبه را در منابع استرس هاي مرکزي و پراکندگی مربوط به کشتیشاخص 1جدول

  دهد.حاد کشتی به تفکیک گروه نشان می

  

  گیران ماهر و نخبه در منابع استرس حاد کشتیهاي مرکزي و پراکندگی مربوط به کشتیشاخص . 1جدول

 شرایط

 حیطیم
  گروهها اجرا ارزیابی جو رقابتی انجام اشتباه انتظارات فشار زمانی آسیب

 نخبه  45/2±25/6  34/2±18/93  87/2±40/11  60/2±64/9  64/2±52/7  70/1±34/17  29/5±62/10  46/2±23/5

 ماهر 28/2±82/8 41/2±02/14 94/2±99/16 73/2±11/14 49/2±69/10 41/1±40/19 63/4±82/12  29/2±83/6

 کل 69/2±54/7 39/3±60/11 00/2±19/14 47/3±88/11 01/3±10/9 87/1±37/18 08/5±72/11 50/2±03/6

N 105=  هر گروه 

  

متغیره نشان داد که بین منابع استرس حاد در دو گروه تفاوت نتایج آزمون تحلیل واریانس چند

و  ).Ƞ=0.001, Partial P=3.289, 8,209≤0.05),(FP (0.997=2داري وجود دارد معنا

دلیلی بر سهمی از  ،ي اثر استي تخمین اندازهدهندهکه نشان 4مقادیر مجذور اتا سهمیهمچنین 

بردن منظور پیبه ،). در ادامه Ƞ= 0.997شود (واریانس است که مربوط به متغیر ترکیبی جدید می

از  ،استزا) بودههاي استرسبه اینکه اختالف میان دو گروه در کدام یک از متغیرهاي وابسته (عامل

آزمون اثرات بین گروهی و قبل از برآورد آزمون اثرات بین گروهی از آزمون لوین (براي تعیین 

  ). P>0.05ها) استفاده شد (برابري واریانس

  

                                                             
1. Internal consistency 
2. content validity 
3. Eigen value 
4. Partial Eta Squared (Ƞ  )  
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  آزمون اثرات بین گروهی در منابع استرس حاد کشتی .2جدول

  هاي آماريشاخص مجذور میانگین Ƞ(  P df F(مقادیر مجذور اتا سهمی

 اجراي مهارت 143/347 663/61 1,  208 *  001/0  229/0

 ارزیابی 719/1233 492/218 1,  208 *  001/0  512/0

 جو رقابتی 805/1640 328/199 1,  208 *  001/0  489/0

 انجام اشتباه 433/1047 950/146 1,  208 *  001/0  414/0

 انتظارات 043/528 795/79 1,  208 *  001/0  277/0

 فشار زمانی 233/224 909/90 1,  208 *  001/0  304/0

 آسیب 100/254 256/10 1,  208 *  001/0  047/0

 شرایط محیطی 400/134 705/23 1,  208 *  001/0  102/0

  

با استفاده از آلفاي  ،طور جداگانهها بهتحلیل هر یک از عامل ،در ادامه با توجه به سؤاالت پژوهش

 ،شودمشاهده می 2طور که در جدول است. همانارائه شده ،)P = 0.00645نفرونی (وشده بتعدیل

گیران ماهر و نخبه از نظر منابع استرس متغیره نشان داد که بین کشتینتایج تحلیل واریانس چند

           ؛ Ƞartial P=0.001, P, 61.663=1,208(F.0=2292 (حاد در عامل اجراي مهارت

                          ؛ Ƞartial P=0.001, P=218.492, 1,208(F(0.512=2عامل ارزیابی 

                     ؛ Ƞartial P=0.001, P=199.328, 1,208(F(0.489=2عامل جو رقابتی 

                     ؛ Ƞartial P=0.001, P=146.950, 1,208(F(0.414=2عامل انجام اشتباه 

                         ؛ Ƞartial P, =0.001P=790795, 1,208(F(0.277=2عامل انتظارات 

                       ؛ Ƞartial P=0.001, P=90.909, 1,208(F(0.304=2عامل فشار زمانی 

                                   Ƞartial P=0.001, P=10.256, 1,208(F(0.047=2عامل آسیب 

تفاوت معنادار  Ƞartial P01, =0.0P=23.705, 1,208(F(0.102=2عامل شرایط محیطی و 

  قابل مشاهده است. 1شکلوجود دارد که این نتایج در 
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  گیران ماهر و نخبهسترس حاد کشتیمنابع ا . 1شکل

  

  گیريبحث و نتیجه

گیران مورد بررسی زایی که در بین کشتیعامل استرس 8حاضر نشان داد که مقادیر  پژوهشنتایج 

متفاوت است. نتایج  ،هاشده در رقابته سطح مهارتی و میزان موفقیت کسببا توجه ب ،قرار گرفت

) که در این موضوع انجام 13،16،18،27،28،37قبلی ( هايپژوهشآمده در این زمینه با دستبه

شده (تیمی و انفرادي) و سطح نخبگی ي ورزشی بررسیهاي نوع رشتهبا توجه به تفاوت ،گرفته

راستا است که در تبیین نتایج باید به این خوان و همهم ،هاپژوهشدر این  کنندهورزشکاران شرکت

) 28( بازیکنان فوتبالکه روي  هاییپژوهشتوان به نتایج در این مورد می عوامل توجه کرد. مثالً

) جهت تعیین منابع اصلی 5(ي هاکی روي یخ که در رشته هاییپژوهشاست و همچنین انجام شده

ي این است که منبع اصلی دهنده) نشان5الذکر (فوق پژوهش. نتایج اشاره کرد ،استرس انجام شده

 پژوهشحاضر با این  پژوهشنتایج  ،شودکه مشاهده میگیرد. چناناسترس از خود رقابت منشاء می

خوان است و این تشابه احتماالَ هم ،شود) از نظر منبع استرس مستقیمی که از رقابت حاصل می5(

ها است. در ي آنشدهخاطر ارتباط سطح مهارت و نخبگی ورزشکاران با میزان استرس ادراكبه

هاي استرس حاد در اثر شرایط رقابتی که بسته به سطح ي عاملحاضر نیز مقادیر همه پژوهش

توان می ،حاضر پژوهشبا نتایج  راستااست. همدست آمدهبه ،ورزشکار متفاوت بودهمهارت و نخبگی 

اي براي بازان آماتور و حرفه) که در آن روي گلف37( 1جنیفر وي و میلر تیت اسپریدل پژوهشبه 

ها اي آنفیزیولوژیکی) و راهبردهاي مقابله ،رفتاري ،شناختی ،بررسی منابع استرس (عاطفی

- نیز نشان می پژوهشبرآمده از این  اشاره کرد. نتایج ،استهاي فردي انجام شدهصورت مصاحبهبه

                                                             
1. Jennifer, W. Miller, Taitspriddle. 
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 ،دهد که پاسخ به استرس با توجه به ادراك فرد از توانایی خود در خصوص مقابله با شرایط

شناسایی عنوان کردند که  پژوهشدر پایان این  گرانپژوهش ،. به همین علتفرد استبهمنحصر

صورت طور شایع بهزان بهباهاي مختلف که گلفهاي مختلف و از راهمنبع استرس در زمان

 هايپژوهش. اما در متفاوت است ،کنندراهبردهاي رفتاري و شناختی با شرایط استرس زا مقابله می

در سطح متفاوت  بازیکنان فوتبالبا بررسی  گرانپژوهش ،)27دیگري که در فوتبال انجام شده (

بین فردي در تیم به این مهارتی در یک طرح طولی در خصوص ارتباط بین سطح اجرا و استرس 

استرس بین فردي که  ،اند که با باال رفتن سطح مهارتی بازیکنان در طول تمریناتنتیجه رسیده

که  هاپژوهشیابد. نتایج این گونه کاهش می ،ي مهمی در خصوص سطح اجرا استکنندهتعیین

با  ،زا استمنابع استرس شده ازي ارتباط سطح مهارت و نخبگی با میزان استرس ادراكدهندهنشان

 پژوهشبا نتایج  ،ي ورزشی از نظر تیمی و انفرادي (فوتبال و کشتی)کردن تفاوت در نوع رشتهلحاظ

 خوان است. راستا و همحاضر هم

شود: به این صورت تحلیل و تبیین می ،پژوهشآمده از این دستهاي بهیافته ،طور کلیبه

سازد. مربی) درگیر می ،داور ،زا (مثالً مربیمستقیم با عامل استرسطور گیران ماهر خود را بهکشتی

شرایطی که ورزشکار در آن هم از نظر روانی و  ،زاي حاکم بر مسابقهاین درگیري در شرایط استرس

دالیل زیر موجب کاهش کارایی کشتی گیران ماهر به ،هم از نظر جسمانی کامالً بر انگیخته است

دهد حاد بخشی از انرژي روانی و فیزیکی ورزشکار را به خود اختصاص می شود: منبع استرسمی

صورت ي مسابقه بهتواند موجب کاهش انرژي الزم براي ادامه(اختصاص انرژي در این درگیري می

شدن در شرایط دهد). درگیرکارامد شود و در نهایت احتمال عدم موفقیت و شکست را افزایش می

تواند موجب بروز اضطراب و نگرانی ورزشکار شود و این اضطراب نیز گی باال میزا و برانگیختاسترس

کاهد و مقدمات برد و از دقت و ظرافت عملکرد ورزشی وي میبه سهم خود قواي فرد را تحلیل می

قدرت تمرکز  ،ي جنگ روانیگفته به منزلهسازد. شرایط پیشعدم موفقیت و شکست را فراهم می

مقدمات عدم موفقیت و  ،ي رفتارهاي شتابزده و آشفتهدهد و با ادامهتأثیر قرار می ورزشکار را تحت

اي است که منبع استرس گونهوضعیت به ،هاي باالي حالتسازد. در همهشکست وي را فراهم می

مربی) در مواجهه با ورزشکار معموالً به صحت نظر و رفتار و موضع خود  ،داور ،حاد (مانند حریف

 - ورزشکار  ،داور - ورزشکار  ،حریف - ي ورزشکار سویهکنند و عمالً ورزشکار وارد مقابله دومی تأکید

شود و احتمال عدم شود. این کشمکش نیز به سهم خود به زیان ورزشکار وارد عمل میمربی می

هاي ورزشکار با منابع استرس دهد. در نهایت اینکه درگیريموفقیت و شکست وي را افزایش می

 ،ي مسابقهي مثبت و مطلوب را براي ادامهراه استفاده از امکانات بالقوه ،هارو ساختن آنحاد با رودر

یأس و ناامیدي حریف و  ،مساعدت و رفتار منطقی و مناسب داور ،هاي مربیمانند نظرها و راهنمایی

ي بازي و ت به سود نتیجهدهد ورزشکار بتواند از این امکاناسازد و اجازه نمیامثال آن را مسدود می
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گیران نخبه با وجه تمایز کشتی ،ي الزم را ببرد. در مقابل این رویکردموفقیت ورزشی خود بهره

ایجاد  ،اهمیت دانستن موضوعانگاري و بیاز طریق نادیده ،زاي حادگزیدن از عامل استرسدوري

هاي معمول ورزشی است که لیتگرفتن از دیگران و پرداختن به فعاکمک ،شناختیي روانفاصله

گیران کند. به این صورت که کشتیهاي مختلفی به موفقیت ورزشکار کمک میاین فرایند به شکل

نخبه به جاي درگیري با منبع استرس و مصرف بخشی از انرژي روانی و جسمانی براي حل مسأله از 

ي تمام انرژي خود را براي ادامه ،اهمیت دانستن موضوعانگاري و بیبا نادیده ،شدنطریق درگیر

گیران نخبه افزاید. کشتیبر احتمال موفقیت خود می ،گیرد و از این طریقکار میفعالیت ورزشی به

کنند و بجاي غلتیدن در بستر شناختی ایجاد میي روانبین خود و منبع استرس حاد فاصله

بود که احتمال موفقیت خود را افزایش قادر خواهند  ،با آرامش و تمرکز بیشتر ،اضطراب و نگرانی

زاي تقابل ي آسیبخود را از معادله ،گزیدن از منبع استرسگیران نخبه با دوريدهند. کشتی

از  ،سازي فضاي ورزشیسازد و با آراممربی) خارج می ،داور ،منبع استرس (مانند حریف - ورزشکار 

گیر در کنند. در نهایت اینکه کشتیفاده میهاي خود براي کسب نتیجه و موفقیت بهتر استقابلیت

یعنی  ،ي مسابقهي مثبت و مطلوب براي ادامهتواند از امکانات بالقوهگفته بهتر میشرایط پیش

طور یأس و مساعدت و رفتار منطقی داور و همین ،هاي مربیها و راهنماییگرفتن از نظرکمک

  تفاده کند.در جهت پیروزي و موفقیت خود اس ،ناامیدي حریف

گیران در رویدادهاي آمده براي ارتقاي سطح اجراي کشتیعملهاي بهبا توجه به تبیین ،در پایان

به نوع  ،شود در بحث مدیریت استرس و آموزش چگونگی برخورد با استرسپیشنهاد می ،رقابتی

وتاه یا ک ،بودن منبع استرسمشخصمشخص یا نا ،استرس از نظر میزان قابلیت کنترل موقعیت

ي منابع خصوصاً در زمینه ،بودن نتایج توجه شود و با مد نظر قرار دادن نوع منبع استرسمدتدراز

ورزشکار را در جهت چگونگی دوري  ،استمورد بررسی قرار گرفته پژوهشاسترس حاد که در این 

اشی منابع زا آموزش داد. آموزش چگونگی برخورد با فشار روانی نگزیدن از این منابع استرس

ها در جهت افزایش حاضر در خصوص مدیرت استرس رقابت پژوهشاسترس حاد با توجه به نتایج 

جزو اولین مطالعاتی  پژوهشبود. نهایتاً با توجه به اینکه این ها مؤثر خواهدهاي ورزشی آنقابلیت

س مزمن مورد صورت جداگانه از استري ورزشی خاص بهاست که منابع استرس حاد را در یک رشته

گذارد. به اي در خصوص مقادیر منابع استرس حاد در اختیار میاطالعات تازه ،استبررسی قرار داده

هاي اکتشافی در مورد منابع توان از آن در پژوهشمی ،پژوهشآمده در این دستي نتایج بهپشتوانه

صورت و استرس به استرس حاد در ورزشکاران مختلف و داراي سطوح و درجات متفاوت مهارت

هاي اصلی این منابع در ورزش رقابتی مستقل استفاده کرد. شناخت دقیق منابع استرس حاد و عامل

این امکان را براي مربیان و  ،از نظر کاربردي پژوهشي آن با نتایج این هاي مختلف و مقایسهدر تیم

گیران ی منابع استرس حاد کشتی. از این طریق اقدام به بررس1سازد تا مسئولین ورزشی فراهم می
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. احتمال 3 ،. به مدیریت استرس در مسابقات ورزشی بپردازند2 ،صورت انفرادي بکنندخود به

زا که در . در نهایت از فشارهاي استرس4موفقیت ورزشکاران را در رقابت افزایش دهند و 

 ،بودص سالمت روانی خواهدي مشکالت در خصوکنندهبسته به شدت آن احتماالَ ایجاد ،مدتطوالنی

رسد نتایج پژوهش حاضر در شناسایی و به نظر می ،هاي علمی و مفیدبکاهند. در کنار این پیامد

ي هاي خاص جامعه و نمونهگیران نخبه و ماهر با محدودیتي منابع استرس حاد کشتیمقایسه

هاي پژوهشی تدارك طرح ،سهمراه است. بر این اسا پژوهشاین  ،گیران شهر تهران)آماري (کشتی

هاي آماري در جامعه پژوهشدهی در خصوص نتایح برآمده از این منظور تکمیل فرایند تعمیمبه

  یابد.هاي فعلی ضرورت میها در تأیید یافتهمتفاوت و حتی تکرار بعضی پژوهش
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 چکیده
چنین انگیزش ورزشکاران است. و شکست و هم تیقموفبررسی اسنادها در  ،هدف از پژوهش حاضر

میز و رويتنیس ،تکواندو ،کاراته ،بدمینتون ،شنا هايرشته ورزشکاران ما يمورد مطالعه يجامعه

نفر ورزشکار  125اي مرحلهصورت هاي در دسترس و بهنمونه روشها به ونهانتخاب نم است.بوده کشتی

 يچنین انگیزه( و همASQ) هاي اسناديي سبکنامهبا استفاده از دو پرسشسپس انتخاب شدند. 

تحلیل واريانس آزمون  يوسیلههبها تجزيه و تحلیل دادهد. شآوري جمعاطالعات  ،(SMS) ورزشی

نشان داد ورزشکاران  پژوهشهاي يافتهصورت پذيرفت.  (α=0.05) يدارمعناسطح  متغیره و درچند

 در ولی ؛کردنده با شرايط شکست از خود بیانهتر در مواجاختصاصی ی ناپايدارتر وياسنادها ،نخبه

 هاي شکست را بیان نمودندتموقعیدر  ،تری پايدارتر و کلیيورزشکاران زيرنخبه اسنادها ،مقابل

(P<0.05ورزشکاران نخبه .) نی بیشتري نسبت به ورزشکاران درونی و بیرو يداراي سطح انگیزه

 ندهستکمتري  يداراي انگیزهنخبه نسبت به ورزشکاران نخبه ورزشکاران زيرو  نخبه بودهزير

((P<0.05. و ی در ابعاد مختلف علّنخبه هاي اسنادي ورزشکاران نخبه و زيرسبکبین که نتیجه اين

  وجود دارد. دارمعنا نخبه تفاوتنخبه و زيرورزشکاران  سطوح انگیزشیبین نین چهم

 

 ي.هاي انفرادورزش ،نخبهورزشکاران نخبه و زير ،انگیزش ،هاي اسناديسبک کلیدی: واژگان
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 مقدمه
و رسیدن به  تیقموفعامل کلیدی و اصلی  تنها ،تمرين و ممارست جسمانی ،امروزه در دنیای ورزش

های عالوه بر توانايی که رسدنظر می شود و بهمحسوب نمی ،شدهتعیین پیش هدف از یاجرااوج 

های شخصیتی بدون ترديد از عوامل توانمندی و ويژگی ،های تخصصیجسمانی و تاکتیکی و مهارت

 .ورزشکاران مجبور هستند در شرايط خاص شرکت کنند لذا است.ثر بر پیشرفت ورزشی ؤم

شد تا فرد در واکنش با آن سبب خواهد ،ستا طور بالقوه فشارزای که بهتموقعین با شدروبهرو

شناسان موضوعی که در چند سال اخیر مورد توجه روان .(1) خوش هیجان شودها دستتموقعی

اهمیت اين موضوع  های روانی يا ذهنی است.مهارت ،استورزشکاران قرار گرفته مربیان و ،ورزشی

های گذشته بهبود عملکرد قهرمانان و نخبگان ورزشی در سال ثیر يادگیری آن درأات تخاطر اثببه

 است. بوده

خورند که هر يك به نوعی رفتار يك ورزشکار عوامل مختلفی به چشم میورزش  یعرصهشك در بی

ترين عامل توان آن را مهمترديد میدهند. از جمله عوامل مهم که بیالشعاع قرار میيا مربی را تحت

سزايی در اين عوامل نقش به .(2)است  2و انگیزش 1امل انگیزهوع ،درونی يك ورزشکار دانست

 شکوفايی يا عدم شکوفايی و در نهايت عملکرد کلی يك ورزشکار دارند. ،توانايی و عدم توانايی

فردی  هایها و ويژگیهای گروهی به توانمندیهای فردی برعکس ورزشورزشی در ورزش تیقموف

کند تا با های فردی به ورزشکار کمك میپیروی در ورزشخود یورزشکار بستگی دارد. خصیصه

های مهار متغیرهای محیطی و آزادی گذاری در زمینهويژه سرمايههب ،تمرکز بر خصوصیات فردی

ت سازی و تقويچنین با فعالپیروی هم. خود(3،4) فزايش دهداورزشی را  تیقموفاحتمال  عمل

کند بیشتر متمرکز و هدايت می تیقموفهای شخصی ورزشکار را برای توانمندی ،پیشرفت یانگیزه

 .(5) هدد های فردی افزايش میورزشی را در ورزش تیقموفو احتمال 

به عبارت  .استها انگیزش در مهارت 3های ورزشکاران نخبهپیشرفت یکنندهيکی از عوامل توجیه

 دهند.شوند که عالقه و انگیزش بیشتری از خود نشان میران افرادی يافت میدر بین ورزشکا ،ديگر

ور طتوان بهکند. انگیزش را میها را تا حدودی توجیه میپیشرفت ورزشی آن ،اين عالقه و انگیزه

که ما در هنگامی  (.6) آن تعريف کرد یدهندههای انسانی و عامل جهتتفعالینیروی محرک  ،یلک

يا شکست  تیقموفطور طبیعی به مبنای آن به ،خوريمشکست می شويم يامی قموف عمل انجام يك

                                 
1. Motive  

2. Motivation  

3. Elite  
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خواهیم داليل عملکردمان را کنیم و میول آن وضعیت را جستجو میئواقع مس در ،انديشیممی

کسی يا چیزی که مسئول چگونگی عمل  یهايی دربارهخواهیم اسنادمی ،بفهمیم و به عبارت ديگر

يکی از عوامل مهم در ايجاد  .ثر استؤرائه دهیم. عوامل متعددی در انگیزش ورزشکاران مرا ا استما 

مفاهیم و  ،هاچنین بر ديدگاههای رفتاری انسان و هم. انگیزش بر تمام جنبهاستاسناد  ،انگیزه

و شکست  تیقموفتوجیهات فرد در موارد  1اسناد ینظريهدر  .گذاردثیر میأهای وی تيادگیری

که  2توان در کارهای فريتس هايدراسناد را می ینظريهبندی ترين فرمولشود. قديمیح میمطر

های پويای نظريهاسناد يکی از  ینظريه .مشاهده کرد ،شودمیعنوان پدر اسناد از او نام بردهبه

 نظريهفرض اساسی اين  .پردازدشناختی است که به تبیین و تشريح ادراک افراد از وقايع میروان

به اعتقاد  .کنندچرا خود و ديگران پیامد خاصی را تجربه می که خواهند بداننداين است که افراد می

 کنديابی میهای افراد را از ديدگاه خودشان ريشهشکست و هاتیقموفاسناد علل  ینظريه 3سالوين

ثر است ؤم تیقموفتظار بر ان 4یی يادشده اين است که اسنادهای علّنظريه به عبارتی منظور ؛(7)

(8 .) 

شود که ما با اين فرض شروع می ،شوداسناد نامیده می ینظريهنات شناختی انگیزش که یتبی

 ،های انگیزشی اسنادنظريهپرسیم که: چرا؟ هايمان میها و شکستتیقموفدرتالش خود برای درک 

از  ،نگیزش است. بعد از هايدربر ا هاآنثیر گونگی تبیینات و توجیهات فرد و تأدر پی توصیف چ

بايد برنارد  ،اندناد کمك کردهسانگیزش ا ینظريههای مهم ديگری که به تدوين و گسترش شخصیت

شده که در رابطه با ادراک های مختلفی دادهنظريهاصطالحی است که به  ،اسنادرا نام برد.  5وينر

های رفتار خود يا تعلّگر درباره دهاستنباطی است که يك مشاه ،کند. يك اسنادمی بحثیت علّ

جهت  ،شناسان از اين اصطالح برای توضیح فرايندی که مردمآورد. روانعمل میشخصی ديگر به

اين است که  نظريهفرض اساسی اين  (.9،11) کننداستفاده می ،برندتوضیح علل رفتار به کار می

های تعلّخواهیم ما می .کنندرا تجربه می خواهند بدانند چرا خود و ديگران پیامد خاصیافراد می

مان را های اجتماعیشدنها يا طردمقبولیت ،هاها و مصیبتپیروزی ،هاها و شکستتموقعینهفته در 

 . استدادن رفتار خود يا رفتار ديگری به علل مختلف . اسناد به معنی نسبتبدانیم

                                 
1. Attribution theory 

2. Heider  

3. Slavin 

4. Casual attribution 

5. Weiner 
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تعبیر و توجیه دنیای پیرامون خود دارد تا بتواند  انسان گرايش به ،ان اسنادیزپردانظريهاز ديدگاه 

که طی آن مردم در مورد  شودی به فرايندی گفته میباشد. اسناد علکنترل بیشتری بر آن داشته

از اين رو به چگونگی رسیدن مردم به اسنادهای  .گیرندی يك رويداد يا پیامد تصمیم میعوامل علّ

 ،(. در واقع11) گذاردمی هاآننادها چه اثری بر رفتار بعدی نگرند و اين که اين اسی خود میعلّ

گويند چه واکنشی کنیم و احساسات به ما میگويند که چه چیزی احساس میاسنادها به ما می

چرا  مثالً .با هم متفاوت است و شکست کامالً تیقموفی افراد به دنبال اسنادهای علّ. (9انجام دهیم )

عنوان عضو تیم انتخاب نشدم؟ در واقع ا مربی مرا دوست ندارد؟ چرا بهاز حريف شکست خوردم؟چر

شود که افراد به سبب می ،توان نتیجه گرفت که برخی از تجربیات ويژه در ورزش و زندگیمی

ها همواره ذهن ما ها و هم شکستتیقموف یها هم در زمینهها بپردازند. اين تجسستعلّجستجوی 

های چند که احتمال بیشتری وجود دارد که ما پس از شکست به طرح پرسشهر .داردرا مشغول می

يابی تعلّمنتظره بیشتر به دنبال طور در پاسخ به نتايج غیرهمین ؛تیقموفچرايی بپردازيم تا پس از 

 .(9) شدهبینیهستیم تا در موارد مربوط به نتايج قابل انتظار و پیش

های عاطفی حدودی در تعیین پیامد تا ،یهای علّاسناداند که های گذشته نشان دادهپژوهش

های زياد يا سخت های خود را به توانايیتیقموف ،وقتی که فرد مثالًو شکست نقش دارند.  تیقفمو

در مقايسه با زمانی که اسنادهايش بیرونی و ناشی از سادگی تکلیف يا  ،کوشی نسبت می دهد

هايی که نمايانگر اين مطلب باشند کند و يا اسنادمی غرور بیشتری را احساس ،خوش شانسی است

تسلیم و افسردگی منجر  ،به احساساتی نظیر درماندگی ،نخواهد کردکه وقايع در آينده تغییر 

-ید میأيهای فرد را بر رفتارهای مختلف تيابیتلّعثیر چگونگی أبسیاری ت هایپژوهششد. خواهد

اسنادها بر بهداشت جسمی و سیستم ايمنی بدن دهد که ن میها نشاکند. اين پژوهش

ثیر أت ،(2،1982نفس )وينر و گراهام عزّت ،(1985،بر پیشرفت يادگیری )وينر ،(1،1975)سلیگمن

 (.9) فراوان دارد

يد اين واقعیت است که عقايد افراد راجع به علل ؤم ،91و 81 هایشده در دهههای انجامپژوهش

 یدهد که انگیزهنشان می هاپژوهشچنین هم (.9) متفاوت استهايشان با هم و شکست تیقموف

مطابق  .(18) های انفرادی استهای گروهی بیشتر از رشتهورزشکاران رشته تیقموفيابی به دست

است و در  قموفهای افراد نخبه و از ويژگی ،تیقموفيابی به جويی و انگیزش دسترقابت ،هايافته

                                 
1. Seligman  

2. Graham   
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( 13) 2و مك کاچن 1وارتنبرگ ،شود. موافق با اين نتايجمی ورزشکاران ديدهورزشکاران بیشتر از غیر

ای بیشتر از ورزشکاران بازيکنان حرفه تیقموفانگیزش دستیابی به  جويی ونشان دادند که رقابت

دوندگان  تیقموفيابی به جويی و انگیزش دست( بین رقابت14) 3آماتور است. ولی مارتین و گیل

ی فیلیپین و آمريکا و ورزشکاران دبیرستانی و دانشگاهی آمريکا اختالف زيادی ماراتن کشورها

ترس از شکست بیشتری دارند و در واقع  ،های برندهکه تیم مالحظه نکردند. ويلیس نشان داد

در عین تنوعی که در نوع اسنادهای بعد از (. 15) استا اجر یکنندهتسهیل ،اجتناب از شکست

های بیرونی تعلافراد پس از شکست بر اهمیت  عموماً ،شودمیافراد ديدهو شکست در  تیقموف

ثیر عوامل درونی است. اين أدادن به ت امتیاز ،تیقموفکه گرايش افراد پس از درحالی ،کید دارندأت

خودمحوری يا خودبینی بیان  ،بریسود ،متنوعی مانند مغايرت اسنادیهای کالمی الگو که در قالب

(. ورزشکاران ممتاز هرگز 16) استشده یدأيگرفته تهای انجامبر اساس تعدادی از پژوهش ؛استشده

برای تبیین  ،قموفقدر کافی خوب نیستم يا خوب نبودم. ورزشکاران پیوستههگويند من بنمی

ورزشکاران برجسته نتايج را  4کنند. طبق اظهارات رابرتزهای درونی تمرکز میتعلّعملکردشان بر 

دادن عنوان رسیدن به هدف يا نشانبلکه نتايج را به ،نگرندعنوان نتايج رويدادها نمیبه رورتاًض

   تمسئولینگرند. ورزشکاران ماهر در چنین شرايطی برای باخت تیم احساس شايستگی نیز می

ز آمیتیقموفدهند و عملکرد خود را ها نسبت میتیمیشکست تیم را به هم ،کنند. در عوضنمی

 (.9) دانندنامطلوب سهیم نمی یيا دست کم خود را در نتیجه ،دانندمی

در مورد اجرای  هاآنحال يکی از موضوعات کاربردی مهم در بین ورزشکاران توجه به اسنادهای 

و هم که با توجه به اينکه هم انگیزش  استها ماهرانه و داليل و نقش انگیزش در ايجاد اين اسناد

 به بررسی اين موضوع خواهیم ،گیردچشمه میهای روانی ورزشکاران سردی از جنبههای اسناسبك

و چه تفاوتی  ؟نخبه وجود داردهای اسنادی ورزشکاران نخبه و زيرچه تفاوتی بین سبك ،کهپرداخت

های اسنادی ای بین سبكآيا رابطه ؟بین سطح انگیزش بازيکنان نخبه و زير نخبه وجود دارد

بین ورزشکاران  توان دراران وجود دارد؟ اين مفهوم را میانگیزش در بین ورزشکطوح سمختلف و 

                                 
1. Wartenberg 

2. Mc Cutcheon  

3. Martin & Gill 

4. Roberts 
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نخبه در اسناد اول بین ورزشکاران نخبه و زير ینخبه بررسی کرد که چه تفاوتی در درجهنخبه و زير

 ؟دشوها چگونه توجیه میو شکست وجود دارد و نقش انگیزه در اسناد تیقموفبه 

 

 پژوهشروش 
همبستگی که با استفاده از روش  ای استمقايسه –از نوع علیتوصیفی ی پژوهش ،هش حاضرپژو

های )ورزشکاران تیم پوشانیملّپوشان و غیر یملّ یهمهرا مورد مطالعه آماری  یجامعه .اجرا شد

تشکیل میز رویبدمینتون و تنیس ،کاراته ،تکواندو ،شنا ،های انفرادی کشتیدر رشته باشگاهی(

 6اول  یای انتخاب شدند. در مرحلههای در دسترس و به روش مرحلهها به طريق نمونهنمونه .دادند

نفر انتخاب  21رشته  در هر ،هاهای انفرادی انتخاب و سپس از میان اين رشتهرشته از میان رشته

 را وهش حاضرهای پژو نمونه بودند 1نخبهنفر بازيکنان زير 11نفر بازيکنان نخبه و 11که شدند 

نفر  118 نفر در هر گروه و مجموعاً 54 یمورد مطالعه به تعداد نمونه یاز بین جامعهتشکیل دادند. 

-پژوهشنفر را با توجه به اطالعات مقاالت و  121تعداد  ،جهت برآورد ريزش گرپژوهشنیاز بود که 

دو  هایپژوهشه استناد کوکران ب ی( و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه9مشابه ) های

اين  از ابزارهای مورد استفاده در يکی د.کرای انتخاب صورت مرحلهدرصد به 95گروهی با اطمینان 

 ،باير ،سمل ،سلیگمن ،( )پترسون2ASQ) سبك اسنادی یشدهاصالح ینامهپرسش ،پژوهش

که  استگزارشی خودهای نامهنامه يکی از پرسشاين پرسش؛ است( 1984،آبرامسون و متالسکی

 ( و شش رويداد با پیامد بدتیقموف) شامل شش رويداد با پیامد خوب ،فرضی تموقعی 12دارای

نامه در ايران توسط اسالمی شهر بابکی صورت پذيرفته و پايايی روايی اين پرسش .است)شکست( 

انگیزش از ابزار  رای سنجشب ،در ادامه(. 9) استدرصد بوده 79تا  58برای ابعاد مختلف بین آن 

اين است. ( استفاده شده1995یر و همکاران )( پل لیتSMS) 3گیری معتبر انگیزش ورزشیاندازه

( 1388) ( و مسعود نادريان1389) ( و رسول عربی1386نامه در ايران توسط مکاری ساعی )پرسش

( در ايران 1386روايی آن توسط مکاری ساعی ) .(2،17،18) استگرفته مورد استفاده قرار

 استآمده دست( بهr=8/1)و ثبات درونی آن نیز با آلفای کرونباخ ارزيابی شده  است وآمدهدستهب

ای لیکرت رتبه 5 ال با مقیاسؤس 28حاوی  ،عد انگیزهگیری سه بُنامه برای اندازهاين  پرسش(. 17)

 بیرونی یانگیزه ،ل(اؤس12) درونی یاز انگیزه است است که عبارتاز سه قسمت تشکیل شده

                                 
 .ملّی را نداشته و تنها در تیم باشگاهی به فعّالیّت می پردازندبه بازيکنانی اطالق می شود که سابقه عضويّت در تیم . 1

2. Attribution Style Questionnaire 

3. Sport Motivation Scale 
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وسیعی از مطالعات ورزشی مورد  ینامه در دامنهال(. اين پرسشؤس4) انگیزشیو بی ،ال(ؤس12)

 است.گرفته مطالعه قرار

های گرايش شده در بخش آمار توصیفی از شاخصآوریدر اين پژوهش برای تشريح اطالعات جمع

اسمیرنوف  - لموگروفواز آزمون ک ،استنباطیدر بخش آمار  و شدگرفته مرکزی و پراکندگی بهره

بودن ن برای اطمینان از همگنويها و از آزمون لتوزيع دادهبودن طبیعیبرای کسب اطمینان از 

چنین نخبه و همهای اسنادی ورزشکاران نخبه و زيرسبك یها استفاده شد. برای مقايسهواريانس

 بهره( MONOVA) متغیرهلیل واريانس چندتح ورزشکاران از آزمون یمیزان سطح انگیزه

چنین نجام شد. هما 18ی نسخه  SPSS آماری محاسبات با استفاده از نرم افزار یههم .گرفتیم

 صورت پذيرفت. P<0.05داری معناآمده در سطح دستهنتايج ب  یهمه

 

 نتایج
 اسنادیهای سبك یانگیناز ممیانگین و خطای انحراف  ،کنیدمشاهده می 1طور که در جدولهمان

  است.آمدهدر ذيل نخبه ورزشکاران نخبه و زير و سطوح انگیزش

 

 ورزشکاران انگیزشسطح و  هاي اسناديسبکخطاي انحراف از میانگین میانگین و  .1جدول
 

 

 متغیر
 ورزشکاران زيرنخبه ورزشکاران نخبه

 تعداد S.E.M میانگین تعداد S.E.M میانگین

 61 ±16/1 39/1 58 ±14/1 14/1 بیرونی -موفقیت درونی

 61 ±17/1 11/2 58 ±15/1 54/1 ناپايدار -موفقیت پايدار

 61 ±16/1 17/2 58 ±18/1 98/1 اختصاصی -موفقیت کلی

 61 ±17/1 31/2 58 ±18/1 11/2 بیرونی -شکست درونی

 59 ±18/1 15/2 58 ±17/1 62/1 ناپايدار -شکست پايدار

 59 ±18/1 32/2 58 ±17/1 73/1 اختصاصی -شکست کلی

 61 ±59/1 11/37 58 ±73/1 34/42 ی درونیانگیزه

 61 ±68/1 62/36 58 ±55/1 95/42 ی بیرونیانگیزه

 61 ±41/1 17/13 58 ±39/1 71/9 انگیزگیبی
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نخبه از بازيکنان نخبه و زير علّی و سطوح انگیزشی هایدر ادامه برای بررسی تفاوت کلی بین اسناد

 است.آمده 2که نتايج حاصل از آن در جدول يمکرداستفاده  متغیرهتحلیل واريانس چندزمون آ
 

 ورزشکارانو سطح انگیزش هاي اسنادي سبک يمتغیرهتحلیل واريانس چند آزمون ينتیجه .2جدول
 

 Fمقدار Value تفاوت  اثر
خطاي درجه 

 آزادي
Sig Partial Eta 

Squared 

 Hotel اسنادی سبك

ling's 

Trace 
 

493/1 959/8 119 *111/1 331/1 

 553/1 111/1* 114 144/47 238/1 سطوح انگیزش

 داری می باشد.معناعالمت* نشان دهنده 

 است.در نظر گرفته شده  P<0.05داری  معناسطح 
 

ی های اسنادد که بین سبكکرتوان بیان میمتغیره تحلیل واريانس چند آزمون یبا توجه به نتیجه

با توجه به نتايج چنین هم(. P<0.05) داری وجود داردمعنانخبه تفاوت ورزشکاران نخبه و زير

توان بیان کرد که می ،متغیره مبنی بر بررسی سطح انگیزه ورزشکارانآزمون تحلیل واريانس چند

 چنینهم(. P<0.05ی وجود دارد )دارمعنابین سطح انگیزش ورزشکاران نخبه و زيرنخبه تفاوت 

در بین  و سطوح انگیزش های اسنادیهای سبكهای زير مقیاسمربوط به تفاوت 3جدول

 باشد.مینخبه ورزشکاران نخبه و زير
 

 ورزشکارانو سطح انگیزش هاي اسنادي سبک يمتغیرههاي تک F نتايج .1 جدول

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F Sig 

Partial eta 

squared 

 175/1 113/1 253/9 543/1 1 543/1 بیرونی -درونی تیقموف

 247/1 111/1* 386/37 651/9 1 651/9 ناپايدار -پايدار تیقموف

 119/1 324/1 982/1 341/1 1 341/1 اختصاصی -کلی تیقموف

 124/1 198/1 778/2 116/1 1 116/1 بیرونی -شکست درونی

 125/1 111/1* 317/16 727/5 1 727/5 ناپايدار -شکست پايدار

 213/1 111/1* 151/21 147/11 1 147/11 اختصاصی -کلی شکست

 219/1 111/1* 539/32 112/841 1 112/841 ی درونیانگیزه

 314/1 111/1* 681/51 587/1182 1 587/1182 ی بیرونیانگیزه

 225/1 111/1* 645/33 119/333 1 119/333 بی انگیزشی

 .استی دارمعنا یهدهندعالمت* نشان

 است.شدهدر نظر گرفته  P<0.05داری معناسطح 
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 -درونی تیقموفنخبه در ابعاد اسنادی دهد که بین ورزشکاران نخبه و زيرنشان می فوقنتايج جدول 

داری معنااختصاصی تفاوت  -ناپايدار و شکست کلی -شکست پايدار ،ناپايدار -پايدار تیقموف ،بیرونی

 -چنین شکست درونیاختصاصی و هم -کلی تیقموفو در ابعاد اسنادی  (P<0.05) وجود دارد

. نتیجه اينکه با توجه به (P=0.98) و (P=0.324است )های موجود معنادار نبودهبیرونی تفاوت

در  آمیزتیقموفهای تموقعینخبه در های اسنادی در بین ورزشکاران نخبه و زيرمیانگین زير مقیاس

که ورزشکاران نخبه دارای ناپايدار تفاوت وجود دارد به اين معنی -بیرونی و پايدار -عد درونیبُ

 تر وورزشکاران زير نخبه دارای اسنادهای بیرونی  تر و پايدارتر هستند و در مقابلاسنادهای درونی

ی تفاوت اختصاص -ناپايدار و کلی -عد پايدارهای شکست در بُتموقعیچنین در هم .ندهستناپايدارتر 

تر در اختصاصی که ورزشکاران نخبه اسنادهای ناپايدارتر و به اين معنی ،(P<0.05) استدار معنا

ورزشکاران زيرنخبه اسنادهای پايدارتر و  ،مقابل در اام ،دنکنمواجه با شرايط شکست از خود بیان می

      باالاطالعات جدول  یچنین با مشاهدهاند. همهای شکست را گزارش کردهتموقعیتر در کلی

گونه تفاوت بیرونی هیچ -اختصاصی و شکست درونی -کلی تیقوفمبعد  توان بیان کرد که درمی

چنین بین سطوح هم (.P=0.324) داری در بین ورزشکاران نخبه و زيرنخبه وجود نداردمعنا

که با توجه به ( P<0.05داری وجود دارد )معنانخبه تفاوت انگیزش در بین ورزشکاران نخبه و زير

ی درونی و بیرونی توان گفت که ورزشکاران نخبه دارای سطح انگیزهمیانگین نمرات ورزشکاران می

انگیزگی باز هم اين میانگین نمرات نخبه بوده و در مورد سطح بیبیشتری نسبت به ورزشکاران زير

ا توجه به نتايج جدول فوق که تفاوت نخبه کمتر بود و بورزشکاران نخبه بود که از ورزشکاران زير

نخبه توان نتیجه گرفت که ورزشکاران زيرمی ،دهدانگیزگی نشان میداری را بین سطح بیمعنا

 یی کمتر( هستند و ورزشکاران نخبه با انگیزهتر )دارای انگیزهانگیزهنسبت به ورزشکاران نخبه بی

 دهند.بیشتری به ورزش خود ادامه می

 

  گیرینتیجهو  بحث
های انفرادی ورزش ینخبهبه و زيرخهای اسنادی و انگیزش ورزشکاران نگر به بررسی سبكپژوهش

ی ورزشکاران در یجه دست يافت که بین اسنادهای علّبه اين نت ،هاآوری دادهپرداخت و پس از جمع

و شکست خود  تیقموفدر رابطه با اسنادهای  هاآنچنین میزان انگیزش سطوح مختلف رقابتی و هم

زمانی که افراد در تکالیف مهمی  ،اندنشان داده نگراپژوهش ،تفاوت وجود دارد. در اين راستا

 شديداً هاآننفس  تنتیجه عز درسازند و برای ناکامی خود اسنادهای درونی می ،خورندشکست می
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ها صورت انفعال ،بیرونی باشدشوند. اما زمانی که توجیه ايشان ها ظاهر میيابد و انفعالتنزل می

در  یملتیم  یحاضر هم ورزشکاران نخبه پژوهش(. در 19) نفس هنوز باالستعزت اما  ،گیرندمی

ناپايدار و  ،علل شکست خود را بیشتر بیرونی و مربوط به شرايط محیطی ،های شکستتموقعی

تر پايدار و کلی ،را بیرونی نخبه شکست خوداند و ورزشکاران زيرکردهخاص بیان  تموقعیبه  مختص

دار نبود معنااختصاصی  -بیرونی و کلی -عد درونیاند و تفاوت بین اين دو در بُکردهبیان 

(P>0.05.) دار بودمعناتفاوت  اما در بعد پايدار ناپايدار (P<0.05 ؛ هرچند در مورد)نفس  تعز

با  .نفس بااليی هستند تعزه دارای رسد کولی به نظر می ،ورزشکاران اطالعاتی در دست نداريم

ورزشکاران در مورد شکست خود داليلی  ،( و نتايج اين مطالعه19) پژوهشهای توجه به يافته

بیان  گرانپژوهشفس بااليی هستند. ن تعزد که دارای کرتوان بیان پس می ؛اندهکردبیرونی را بیان 

شد و موجب احساس گناه خواهد ،شودتبیین میهای درونی تعلّاند که شکستی که با توجه به دهکر

افراد  شود. اما عموماًمنتهی به خشم يا شگفتی می ؛شودهای بیرونی تبیین میتعلشکستی که به 

 که اين با نتايج پژوهش حاضر کامالً (16) کید دارندأهای بیرونی تتعلپس از شکست بر اهمیت 

عد شکست ورزشکاران ( که نشان داد در ب1383ُ) ردیخوانی کامل دارد با خداوو هم استراستا هم

(. شايد بتوان 9) ثبات و اختصاصی بودندبی ،ورزشکاران بیشتر معتقد به نقش عوامل بیرونیو غیر

نسبت  ،و حتی جايگاه ورزشکاری که در آن قرار دارند هاآننفس  تعزرا در سطح عملکرد و  تعلّ

-شدن نمیپوشیملو  بودنپوشیملوجود در شرايط خاص  تلّع هورزشکاران نخبه و زيرنخبه ب داد.

 -خود ینظريهشايد هم با توجه به  )درونی( نسبت دهند. شکست را به ناتوانی خود تعلّخواهند 

 تیقموفمردم در مجموع  ،سودمند -بر طبق سوگیری خود ،دکرطور ديگر بیان هببتوان  ،سودمندی

-اسنادها می ،از اين رو بینند.ی بیرونی میتصورت علّشکست را بهدرونی و  تعلصورت به را سريعاً

نفس؛ مانند  تعزکردن داليل شکست جهت محافظت از نظیر بیرونی توانند تحريف شوند.

نتیجه گرفتند که ورزشکاران ممتاز هرگز  گرانپژوهش ،حاضر. در اين رابطه پژوهشورزشکاران 

برای تبیین  ،قموفقدر کافی خوب نیستم يا خوب نبودم. ورزشکاران پیوستههگويند من بنمی

شکست تیم را  ،در عوض ،قموفکنند. ورزشکاران پیوستههای درونی تمرکز میتعلّعملکردشان بر 

يا دست کم خود را در  ،دانندآمیز میتیقموفدهند و عملکرد خود را ها نسبت میتیمیبه هم

ورزشکاران ماهر هرگز عملکرد  ،های برولی(. مطابق يافته9) دانندسهیم نمینامطلوب  ینتیجه

دانند. اما ورزشکاران کمتر مستعد اسنادهای با ین خود نمیکننده را ناشی از سطح مهارت پايمیداان

های اين که با يافته کنندبیان می ،شودتوانايی کمتر خود را که اغلب منجر به ترک ورزش می

 (.21) خوانی داردز همپژوهش نی
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مختاری نمايانگر دند که باالترين سطح خودکربیان  گرانپژوهش ،چنین در رابطه با انگیزشهم

دهد. انگیزش انگیزشی را نشان میبی ،مختاریباالترين میزان انگیزش درونی و کمترين سطح خود

 ،و شامل تنظیم بیرونی انگیزشی قرار داردبیرونی در اين پیوستار بین انگیزش درونی و بی

 ،شدنافسردگی و ترس از فراموش ،صبانیتع ،شناخت و انطباق است. احساس تنش ،فکنیدرون

ند که هرگونه کردبیان  هاآنچنین . هم(24) گذاردثیر منفی میأهای انگیزشی تمقیاسبرخرده

يعنی  ،مختاریخودانگیخته موجب کاهش محدوديت بیرونی مثل پاداش و ارزشیابی در تکالیف خود

(. در اين مورد 25) شدتبديل انگیزش درونی به انگیزش بیرونی و در نتیجه کاهش خالقیت خواهد

نخبه تفاوت نشان داد که بین سطوح انگیزش در بین ورزشکاران نخبه و زير پژوهشهای اين يافته

توان گفت که می ،رانکه با توجه به میانگین نمرات ورزشکا ؛(P<0.05) داری وجود داردمعنا

نخبه بوده و درونی و بیرونی بیشتری نسبت به ورزشکاران زير یورزشکاران نخبه دارای سطح انگیزه

اين میانگین نمرات ورزشکاران نخبه بود که از  ،هم کمتر( ی)انگیزه انگیزگیدر مورد سطح بی

 دهدانگیزگی نشان مییداری را بین سطح بمعنانخبه کمتر بود که تفاوت ورزشکاران زير

(P<0.05 با توجه به .)انگیزش بايد  یدر زمینه ،حاضر پژوهشقبلی و در مقايسه با  هایپژوهش

انگیزه  یچرا که نمره الترين سطح خود مختاری هستند؛د که ورزشکاران نخبه دارای باکربیان 

انگیزگی سطح بی ،طرفی همنخبه هستند و از باال بوده و بیشتر از ورزشکاران زير هاآندرونی 

است که بیان  ایکه خود دلیلی بر اثبات نظريه استورزشکاران نخبه کمتر از ورزشکاران زيرنخبه 

 ،ين صورته ادهد و بترين سطح خودمختاری را نشان میینپاي کمتر( ی)انگیزه انگیزشیبی داردمی

 (.26) ینی هستندبه دارای سطح خودمختاری پايورزشکاران زيرنخ

نخبه در های اسنادی در بین ورزشکاران نخبه و زيراز طرفی با توجه به میانگین زير مقیاس

 ی وجود دارددارمعناناپايدار تفاوت -بیرونی و پايدار -عد درونیدر بُ آمیزتیقموفهای تموقعی

(P<0.05به اين معنی که ورزشکاران نخبه دارای اسنادهای درونی .)د و در تر و پايدارتر هستن

با  است راستاکه هم هستندناپايدارتر  تر ونخبه دارای اسنادهای بیرونیورزشکاران زير ،مقابل

ورزشکاران و غیر ورزشکاران بیشتر معتقد به نقش  تیقموفعد ( که نشان داد در ب1383ُ) خداوردی

اند که بیان کردهديگر هم  گرانپژوهشباثبات و تغییرناپذير و کلی بودند.  ،عوامل درونی و شخصی

د که کرتوان بیان (. پس می16) ثیر عوامل درونی استأدادن به تامتیاز ،تیقموفگرايش افراد پس از 

 اندکوشی نسبت دادهپیروزی خود را به توانايی باالتر خود و سخت تعلبیشتر  ،ورزشکاران نخبه

نند و برای کتری را احساس غرور بیشدر حاالت و رفتارشان با ديگران پس بايد  .درونی( تعل)
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به احساس غرور  تیقموفدر  هاآنتر است که اسنادهای بیرونیورزشکاران زيرنخبه مشخص شده

 شد. کمتر و شرمساری بیشتر منجر خواهد

ناپايدار و قابل  ،عامل شکست خود را درونی ،قموفند که ورزشکاران نااهدکربیان  گرانپژوهشبرخی 

دانند و از نظر عاطفی و خود را در آينده با تغییر رفتار ممکن می تیقموفن کنترل دانستند و امکا

های کوهن و فیلیپس با يافته ،نفس يا عواطف منفی نشدند که اين نتايج تعزهیجانی دچار کاهش 

بیش از نیمی از گروه  ،( و در مقابل21) حاضر مطابقت دارد پژوهشچنین ( و هم1976)

های درونی و پايدار نسبت دادند و احتمال امل ناکامی خود را به عاملع ،قموفغیرورزشکاران نا

دانند و به نوعی در حل آن احساس ی اسنادی ضعیف میخود را در آينده با اين شیوه تیقموف

 (.22) ( منطبق است2111های افرادی چون باند و بیدل )که اين نتايج با يافته ،درماندگی کردند

انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و  نفس و تی عزبه بررسی رابطه( 1391) چنین ملکیهم

ق پرداخت و نتیجه گرفت که دستیابی به آمادگی بدنی بیشتر و مهارت ورزشی بهتر و تجربیات ناموف

باشند که خود موجب احساس کفايت بیشتری از خود داشته هاآنشود تا بیشتر ورزشکاران باعث می

گونه توجیه له را اينشايد بتوان اين مسأ (.27تر در ورزشکاران خواهد شد )پیشرفت بیش یانگیزه

تری نسبت به ورزشکاران نخبه ینی پايد که ورزشکاران زيرنخبه شايد به اين دلیل از سطح انگیزهکر

ت قرارگیری در وضعیت ون موقعیچ .ندهستتری یندارند که دارای آمادگی جسمانی پايبرخور

طلبد که از آمادگی بدنی بیشتر و حتی مهارت ورزشی بودن میایو ورزشکار حرفهی ی تیم ملنخبه

 ی( انگیزه2115ی مخالف هاريسون و لینچ )پژوهشبیشتر برخوردار باشند. اين درحالی است که در 

های ( که اين با يافته28) استبیرونی ذکر کرده یها بیشتر انگیزهشرکت ورزشکاران را در ورزش

چرا که ورزشکاران نخبه دارای انگیزه درونی و بیرونی بیشتری  ؛خوانی ندارداضر همح پژوهش

 هستند.

کسانی هستند  ،توان بیان کرد که افراد با منبع کنترل درونیمی ،رــی راتنظريهراستا و مطابق با هم

گیر خود های پیريزی دقیق و کوششطرح یکه معتقدند رويدادهای مثبت و منفی زندگی در نتیجه

 پژوهش( که در 9) کنندمی مسئولیّتآيد و برای اعمال و رفتار ناشی از آن قبول دست میهب هاآن

افراد با منبع کنترل بیرونی کسانی  ،اين طبقه قرار دارند. در مقابل ورزشکاران نخبه جزو ،حاضر

تصادف يا  ،بخت و اقبالبینند و و معلولی نمی تعلگونه رابطه هستند که میان خود و رويدادها هیچ

در نتیجه برای اعمال و رفتار خود قبول  ،داننداشخاص ديگر را مسئول نتايج رفتار خود می

ی پژوهشتوان به اين طبقه نسبت داد. در هم می را نخبهکه ورزشکاران زير (9کنند )نمی تمسئولی

های غیرورزشی نیز زمینهخود در  تیقموفبرای  ،است که افراد ورزشکارگیری شدهنتیجه ،ديگر

دهند که از احساس شايستگی و اعتماد به نفس ايشان های اسنادی درونی و پايداری ارائه میشیوه
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(. در 21) دانندهای خارجی و ناپايدار نمیخود را مرهون عامل تیقموفشود و در عملکرد ناشی می

تر از بینتر و واقعپذيرتمسئولی افرادی ،د که ورزشکاران نخبهکرتوان چنین استنباط مجموع می

نتیجه گرفتند که ورزشکاران پیوسته  گرانپژوهشکه در اين رابطه  نخبه هستند؛ چراورزشکاران زير

ی مخالف و در پژوهش (. در9) کنندهای درونی تمرکز میتعلبرای تبیین عملکردشان بر  ،قموف

امل پايدار و قابل کنترل بوده و اسنادها اسنادهای افراد برنده فقط شامل عو ،های ديگربررسی

( بیان کردند و 1981) (. در حالی که مخالف اين نظر را اسپینك و رابرتز23چندان درونی نیستند )

که  استسو حاضر هم پژوهشبا  اين است.تر از بازندگان نشان دادند که اسنادهای برندگان درونی

 (.9)هستند نخبه رتر از ورزشکاران زيدرونی ،ورزشکاران نخبه

های تفريحی و رقابتی است و تالش هر تفعالیدر  تیقموف یپايه ،( انگیزش2112به اعتقاد هساين )

 پژوهشخوانی با نتايج که هم (29او بستگی دارد ) تیقموفبه میزان  ،تیقموفورزشکار در مسیر 

( نشان دادند 2111ن و هورن )آمورسو .تر( داردقموفحاضر مبنی بر انگیزه بیشتر ورزشکاران نخبه )

گذار است و انگیزش ورزشکار را نتیجه و طور مستقیم بر انگیزش ورزشکاران اثررفتار مربیان بهکه 

گرای مربیان را ( سبك رهبری تحول2114) چنین کلوای(. هم31اند )حاصل رفتار مربی دانسته

( يکی از 2116(. رولد )31) ان دانستدرونی و عملکرد بهتر بازيکن یبرای افزايش انگیزه عاملی

عوامل اثر بخشی مربیان را ايجاد انگیزه در ورزشکاران مطرح و نشان داد در اين خصوص مربیان 

توان در اين رابطه بیان کرد حضور می .(11) ترنداثر بخش ،گراگرا  در مقايسه با مربیان عملتحول

نسبت به ورزشکاران ايش انگیزش ورزشکاران نخبه افز دلیلمربیان در سطح باالتر و عملکرد بهتر 

توانند را که مربیان با توجه به کارکرد اطالعات انگیزشی می؛ چاستحاضر  پژوهشدر نخبه زير

برای مدت طوالنی و با عملکرد و کارايی ها را آنانگیزند و حتی طور درونی برورزشکاران خود را به

دلیل  ،انگیزش بیرونی با توجه به نگره دسی و ريان ا با تکیه برتنه ،بااليی حفظ کنند. از سوی ديگر

 یبیرونی بر انگیزه یکند و زمانی که انگیزهفرد از درونی به بیرونی تغییر می تفعالیشرکت برای 

کرد. برای ساير چیزها تالش خواهد بود وديگر منبع کنترل در دست فرد نخواهد ،درونی تسلط يابد

   يعنی آنان اجازه  ،کننداز درون نظم پیدا می ،درونی یافراد دارای انگیزه ،يهنظراساس اين  بر

ملکرد آنان در پی کسب رضايت ثیر بگذارند و عأدهند ديگران يا عوامل بیرونی بر عملکردشان تنمی

 .خاطر کسب رضايت ديگران يا ترس از عواقب عدم انجام آننه به ،خود است تلذو احساس  خاطر

مختاری خاصی افراد برای انجام تکلیف دارای جوشش درونی و خود ،های ذاتی و درونییزهدر انگ

بیرونی از ديگران  یانگیزه ،هستند تا آن کار را در جهت رسیدن به هدف به انجام برسانند. در مقابل
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   ر خیز در رفتاوتقويت و تشويق گاهی سبب افت ،شودها ناشی میها و تشويقو از طريق تقويت

کنند و جوشش د که ورزشکاران نخبه از درون نظم پیدا میکرتوان بیان (. پس می32) شوندمی

بیرونی بااليی هستند که شايد  یدرونی و خودمختاری خاصی دارند. از طرفی ديگر دارای انگیزه

و حتی  یملهای ها و مسئوالن تیمفدراسیون ،های بیشتر خانوادهها و تشويقدلیل آن را تقويت

کنند و حتی قهرمانی در مسابقات آوردن آن تالش میدستهديگری که برای ب یجوايز ارزنده

 .آفرينی برای کشورشان دانستالمپیك و افتخار

گیرد و بردن از کار صورت میتلذمندی شديد و عالقه تعلبه  تفعالی ،چنین در انگیزش درونیهم

کنند از اشتباهات کنند و سعی میهای دشوار مقاومت زيادی میتفعالیافراد در مقابل انجام  معموالً

 ؛تواند باشددرونی ورزشکاران نخبه می یبودن انگیزه (. اين دلیلی برای بیشتر33) خود درس بگیرند

ها و مشکالت و غلبه بر سختی زياد تمرينات توانسته به چرا که فرد با مقاومت زياد در برابر سختی

کند. اين در حالی است که افراد دارای نحوی اثبات میآن را به پژوهشاين که  سطح نخبگی برسد

 کنندمانند پاداش و تنبیه اقدام به کار می ،مرتبط با کارعوامل بیرونی و غیر تعلّبیرونی به  یانگیزه

پوشی خود و حتی سرزنش یمل تموقعیدادن دستترس از شکست و از تعلّبه تواند ، که می(34)

ترين استنبرگ معتقد است که انگیزش درونی يکی از مهمباشد.  از مربی گرفته تا خانواده ،سايرين

تر از ورزشکاران که شايد بتوان ورزشکاران نخبه را خالق (35،36) های افراد خالق استويژگی

-رسیده یملچرا که با استفاده از راهبردهای تکنیکی و تاکتیکی بیشتری به سطح  .زيرنخبه دانست

 هجويی و انگیزرقابت ،هادر ادامه و مطابق يافته دلیلی بر خالقیت بیشتر آنان باشد. تواندمیاند که 

ق است و در ورزشکاران بیشتر از های افراد نخبه و موفاز ويژگی ،تيابی به موفقیدست

جويی د که رقابتوارتنبرگ و مك کاچن نشان دادن ،موافق با اين نتايج .شودورزشکاران ديده میغیر

ت شايد (. عل14ّ) ای بیشتر از ورزشکاران آماتور استت بازيکنان حرفهيابی به موفقیدست هانگیز و

-افراد در اين رشته یجانبهت و تالش همههای انفرادی و کاهش مسئولیحس رقابت بیشتر در رشته

( 27)ی پژوهشدر رادی باشد. های انفايش بیشتر انگیزش ورزشکاران رشتهثر بر افزؤها از عوامل م

 یاز انگیزه داری باالترمعناطور به قموفپیشرفت ورزشکاران  یانگیزه ،است که شدهنشان داده

بدانیم و ورزشکاران  قموفو اگر ما در پژوهش حاضر ورزشکاران نخبه را است  قموفورزشکاران نا

 پژوهشنتايج  ،يابی به آنو عدم دست یمليابی به پیراهن تیمدلیل دستهب ،قموفزيرنخبه را نا

 ،توان اين چنین عنوان کرد کهکه دلیل آن را می است( 37) پژوهشسو با حاضر هم به عبارتی هم

های انتظاراتشان از توانايی ،دلیل داشتن تجارب ورزشی در سطوح مختلف رقابتیبه قموفورزشکاران 

شود که در جهت رسیدن به اهداف و مر سبب میباالست که اين ا قموفعنوان يك ورزشکار خود به
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انگیزش  ینظريهچنین با توجه به برآوردن انتظارات خود و ديگران از هیچ تالشی دريغ نکنند. هم

 (. 38است ) تیقموفمحرکی برای برای کسب  ،درونی ورزشکار یانگیزه ،اتکینسون

نادی و سطوح انگیزش ورزشکاران های اسبین سبك شد کهحاضر نشان داده پژوهشدر  ؛در نهايت

      که ورزشکاران به اين نتیجه رسیديم ،در ادامهو  وجود داردداری معناتفاوت نخبه نخبه و زير

ورزشکاران  که چرا ،هستند کمتر( ی)دارای انگیزه ترانگیزهنخبه نسبت به ورزشکاران نخبه بیزير

تر شود که مربیان با شناخت دقیقلذا پیشنهاد می .اندپرداختهانگیزه بیشتری به ورزش  نخبه با

 هاآن تیقموفهای پايه ،و شکست در عملکردشان تیقموفنسبت به انتظارات ورزشکارانشان در مورد 

 ن به پیروزی افزايش دهند.درا در رسی
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   چکیده

 گرفتن نظر در با غیرفعال و فعال گروه دو در ذهنی چرخش عملکرد تفاوت بررسی ،حاضر يمطالعه از هدف

 دانشجویان بین از هدفمند صورتبه هانمونه و ايمقایسه – علی نوع از حاضر پژوهش .بود جنسیتی تفاوت

 نفردانشجوي 40 ،نفر 80 شامل نمونه. شدند انتخاب انسانی علوم هايرشته دیگر و بدنی تربیت يرشته

. بودندگرفته قرار دختر نفر 20 و پسر نفر 20 گروه هر در که بود انسانی علوم دانشجوي نفر 40 و بدنیتربیت

 - کولموگروف آزمون از. شد استفاده پترز ذهنی چرخش آزمون از ذهنی چرخش عملکرد سنجش براي

 هامیانگین يمقایسه براي راههدو واریانس تحلیل آزمون از و هاداده بودنطبیعی بررسی براي اسمیرنوف

 با مقایسه در بدنیتربیت گروه دانشجویان ذهنی چرخش عملکرد داد نشان هاافته. یشد استفاده

 نسبت پسران در ذهنی چرخش عملکرد همچنین. )P<0.01( دارد معناداري تفاوت انسانیعلوم دانشجویان

 فعال دانشجویان برتري يدهندهنشان نتایج کلی طوربه). P<0.01( دادنشان را معناداري تفاوت دختران به

-می دهد،می افزایش را ذهنی چرخش جسمانی، فعالیت که جاآن از. بود ذهنی چرخش توانایی در پسران و

 اجرا ارزش مورد، این و دهدمی افزایش نیز را شناختی هايحوزه سایر ،جسمانی فعالیت که کرد فرض توان

  .  دارد را پرورش و آموزش فرایند در شدن

  

  .غیرفعال و فعال دانشجویان ت،یجنس تفاوت ذهنی، چرخش :کلیدي واژگان

  

  

  

                                                             
  Email: jalal.dehghanizade@yahoo.com                                           نویسنده مسئول                 *
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  مقدمه

طور خاص بر شناخت فضایی تأثیرگذار است. این به و همچنین فعالیت جسمانی بر عملکرد شناختی

رشدي در  هايپژوهش). اخیراً 1به شکل یک قاعده درآمده بود ( 1ارتباط پیش از این توسط پیاژه

). 2م اصلی در ایجاد تغییرات رشدي اشاره دارند (سي فعالیت وابسته به تجربه، به یک مکانیزمینه

جا که ارتباط بین رشد شناختی نیز آشکار است، آنروان هايپژوهششده در این ارتباط پذیرفته

- ) بررسی شده4( ی) و همچنین در کهنسال3حرکتی و رشد شناختی با جزئیات زیاد در کودکی (

ویژه در هاي آموزشی (بهاست. همراهی رشد شناختی در تعامل با رشد حرکتی در اکثر برنامه

دهد. شواهد گویاي مالت رشدي در فرد را نشان میآموزش و پرورش) مدنظر است که ضرورت تعا

تربیت بدنی  ). در5،6آن است که اختالل در رشد حرکتی با اختالل در رشد شناختی ارتباط دارد (

ي شده و همبستگی دوطرفهتحلیل آزمایشي فراوسلیهنیز ارتباط بین رشد حرکتی و شناختی به

  ).7،8است (مثبت را نمایان ساخته

 2طور ویژه به توانایی فضاییبهو  ی براي عملکرد شناختیعواملي حرکت به تی و تجربهرشد حرک

است و شامل فرآیندهاي شناختی  3هاي فضایی جزء کلیدي هوش سیال). توانایی9وابسته است (

). در میان این فاکتورها، 10شود (می 6و چرخش ذهنی 5، تشخیص موقعیت4متشکل از تجسم

شده براي تشخیص موقعیت، کردن چگونگی یک شئ چرخیدهتوانایی تصورچرخش ذهنی، یعنی 

است. تکالیف مهم و بررسی شده عامل)، یک 11است (طور واقعی ارائه شدهنسبت به آن چیزي که به

ي ذهنی از یک بارههاي چندیابیعنوان تمرینات نیازمند به موقعیتطور وسیع بهچرخش ذهنی به

  ).12است (توصیف شدهشئ دو یا سه بعدي 

توان قرارگرفته است که می گرانپژوهشتأثیر عوامل مختلفی بر توانایی چرخش ذهنی مورد بررسی 

)، تمرین و 15)، سطوح هورمونی (14هاي جنسی ()، تفاوت13به متغیرهایی چون افزایش سن (

که در این بین فعالیت ) اشاره کرد 18) و موسیقی (17اي (هاي رایانه)، بازي16فعالیت جسمانی (

  اند. هاي جنسی از اهمیت بیشتري برخوردار بودهجسمانی و تفاوت

سیقی و تربیتی، مو) تفاوت عملکرد چرخش ذهنی در دانشجویان علوم2012( 7پیتچ و جانسون

مدت بر تأثیر موسیقی و فعالیت جسمانی بلند ،دادند. در این مطالعه ورزش را مورد مطالعه قرار

                                                             
1. Piaget 
2. Spatial ability 
3. Fluid intelligence 
4. Visualization 
5. Orientation 
6. Mental Rotation 
7. Pietsch & Jansen 
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حال  گیري چرخش ذهنی مورد بررسی قرار گرفت. از سه گروه دري اندازهوسیلهفضایی بهشناخت 

عمل آمد. نتایج، تربیتی و موسیقی، آزمون چرخش ذهنی بهبدنی، علومهاي تربیتتحصیل رشته

تربیتی را نشان داد. بدنی و موسیقی در مقایسه با گروه علومچرخش ذهنی بهتر براي گروه تربیت

- توانند با شرایط ویژه بر توانایی چرخشدهد که فعالیت حرکتی و موسیقی میتایج نشان میاین ن

  ).18ذهنی تأثیرگذار باشند (

ي تمرین ورزشی را شاهدي براي تأثیر وسیله) افزایش توانایی فضایی به2012و همکاران ( ١موریا

ن مقطع کارشناسی، آزمون نفر از دانشجویا 62آموزش فعالیت حرکتی بر چرخش ذهنی دانستند. 

  ماهه در دو نوع ورزش متفاوت انجام دادند 10ي آموزش چرخش ذهنی را قبل و بعد از یک دوره

کشتی در آزمون نتایج یکسانی را ارائه دادند، اما گروهکشتی و دوومیدانی). هر دو گروه در پیش(

هاي خودسنجی گذشته، دادهاینآزمون عملکرد بهتري را نسبت به گروه دونده نشان داد. از پس

هاي سازگاري و انطباقی در پی آموزش شده بعد از هر دو جلسه، افزایش در استراتژيآوريجمع

ها، اثر معنادار آموزش در گونه نبود. این یافتهها به اینداد، ولی براي آموزش دوندهکشتی را نشان

ي واسطهشود که بهمشاهده می ،د. بنابرایندهذهنی را نشان میهاي ویژه بر توانایی چرخشورزش

ویژه هاي فضایی و بهتوان بر تواناییکند، میهاي فضایی را ایجاد میکاري بازنماییآموزشی که دست

  ).19اثرات معناداري ایجاد کرد ( ،چرخش ذهنی

- قرار داده)، تأثیر فعالیت جسمانی بر توانایی چرخش ذهنی را مورد مطالعه 2010جانسون و پیتچ (

تربیتی در این مطالعه شرکت داشتند که هر کدام تکلیف نفري از دانشجویان علوم 44اند. دو گروه 

ي کنندگان گروه فعالیت جسمانی در یک جلسهچرخش ذهنی را حل کردند. بعد از این، شرکت

یک  کنندگان گروه فعالیت شناختی بهآموزش فعالیت جسمانی شرکت کردند؛ در حالی که شرکت

طول انجامید. دقیقه به 45ي آموزشی شناسی پرداختند. هر دو جلسهي تئوریکی حرکتجلسه

شد. نتایج، بهبود در توانایی چرخش ذهنی تنها براي مجدداً آزمون چرخش ذهنی از دو گروه گرفته

ود ). شواهد حاکی از آن است که دانشجویان باید س16گروه آموزش فعالیت جسمانی را نشان داد (

شان بیشتري را از آموزش فعالیت جسمانی نسبت به آموزش تئوریکی، براي توانایی چرخش ذهنی

  کسب کنند.

) را 20فعالیت در قشرحرکتی در طول چرخش ذهنی ( ،شناختیروانهمچنین مطالعات عصب

) در همان نواحی مغزي که در چرخش 21( 2خوبی افزایش تغییرپذیري بعد از آموزش تردستیبه

                                                             
1. Moreau  
2. Juggle 
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فرض هاي بیشتر بررسی). این شواهد سرنخی براي 22دهد (است را نشان میذهنی درگیر شده

اي در راستاي کند که البته تاکنون مطالعهیجاد میاتأثیر فعالیت جسمانی بر عملکرد چرخش ذهنی 

 است و در اینزمان انجام نگرفتهطور همبررسی تعامل فعالیت جسمانی، جنسیت و چرخش ذهنی به

ها پیش مورد مربوط به جنسیت، بدون در نظر گرفتن فعالیت جسمانی و از سال هايپژوهشبین 

  است.ارزیابی قرار گرفته

)، وجود 1974( 2توسط مکوباي و جاکلین 1هاي جنسیتشناسی تفاوتي روانبعد از انتشار اولیه

 گرانپژوهشاست. این طور ثابت مورد بحث قرار گرفتههاي جنسی در تکالیف شناختی بهتفاوت

هاي جنسی در تکالیف فضایی و کالمی وجود دارد که بیشترین اختالف در اظهار کردند که تفاوت

هاي سوگیري مطالعات مربوط به جنسیت به دوره ،ارتباط با سن افراد و پس از بلوغ بوده و بنابراین

هاي فضایی، مکوباي و د تفاوتطور خاص قبل و بعد از بلوغ معطوف شد. در مورسنی متفاوت و به

پسران  ،ي آنهاي جنسی تا نوجوانی وجود ندارد که در نتیجهجاکلین پیشنهاد دادند که تفاوت

). بعد از انتشار مکوباي و جاکلین، مطالعات زیادي 13دار تا بزرگسالی را دارا هستند (برتري ادامه

ها در تأیید و یا رد کردند. نتایج فراتحلیلها را انتشار یافتند که وجود یا عدم وجود این تفاوت

هاي بالغ (بزرگسال)، ي تفاوت جنسی در چرخش ذهنی استناد به این دارد که روي جمعیتزمینه

در تکالیف فضایی یک برتري کلی در مردان وجود دارد و در زنان این برتري کلی در تکالیف کالمی 

هاي الکتروفیزیولوژیایی استفاده گیريی و اندازهکه از تکالیف چرخش ذهن هاییپژوهش). 10است (

هاي فعالیت مغزي بین زنان و مردان، نه براي پسران و دختران، در طول اند، وجود تفاوتکرده

  ). 24است (اجراي تکلیف را گزارش داده

هاي جنسی در جوانان (بلوغ و بعد از ي چرخش ذهنی از این اندیشه که تفاوتمطالعات در زمینه

ذهنی وجود ندارد، حمایت کند و در کودکان (قبل از بلوغ) تفاوت جنسی در چرخشبلوغ) ظهور می

ها و دانشجویان دانشگاهی ساله 9کند. در یک مطالعه که از تکلیف چرخش ذهنی دستی در می

د گونه نبوها اینساله 9هاي جنسیت در دانشجویان دانشگاهی مشاهده شد؛ ولی در انجام شد، تفاوت

ها که ساله 8) تفاوت جنسی در دانشجویان دانشگاهی را دریافتند، اما در 2000( 3). رابرتز و بل25(

). در مقابل، 14بود، این نتیجه مشاهده نشد (از تکلیف چرخش ذهنی دو بعدي استفاده شده

گیري ساله اندازه16تا  8صورت طولی عملکرد توانایی فضایی را براي کودکان اي که بهمطالعه

  ). 26هاي جنسی در عملکرد چرخش ذهنی را نشان نداد (بود، تفاوتکرده

                                                             
1. Psychology of Sex Differences 
2. Maccoby & Jacklin 
3. Roberts & Bell  
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و همکاران بررسی تفاوت چرخش ذهنی در کودکان را نسبت به بزرگساالن  1، تیتزه2010در سال 

طور خاص در چرخش هاي فضایی و بهترجیح دادند. نتایج این پژوهش برتري پسران را در توانایی

)، به بررسی تفاوت چرخش 2012( 2). در جدیدترین مطالعه آنجلیکا موئه26ذهنی نشان داد (

ذهنی مردان و زنان پرداخت. نتایج حاصل از این مطالعه نیز برتري چرخش ذهنی مردان نسبت به 

  ).14زنان را نشان داد (

هاي فضایی، هاي جنسی در تواناییمربوط به تفاوت هايپژوهشي با توجه به حجم گسترده

ها با عامل اثرگذاري چون فعالیت جسمانی، مورد توجه محققان متأسفانه تعامالت این تفاوت

طور ویژه بر فضایی و بهاست. به دلیل پذیرش تأثیرات متفاوت از عوامل مختلف بر توانایی نبوده

در  ،فعالیت جسمانی و جنسیت ،چرخش ذهنی، بررسی دو عامل اثرگذار بر توانایی چرخش ذهنی

 ،ي حاضرآشکار سازد. هدف از مطالعه گرانپژوهشتواند اطالعات مفیدي را براي تباط با هم میار

ي فعالیت جسمانی منظم بدنی با برنامهي تربیت ي عملکرد چرخش ذهنی دانشجویان رشتهمقایسه

نظر انسانی که فعالیت جسمانی منظم خاصی را نداشتند، با در هاي علومو دانشجویان دیگر رشته

  شناختی بود.عنوان متغیر جمعیتگرفتن عامل جنسیت به
  

 پژوهش روش

ي ي دانشجویان رشتههمه پژوهشي آماري این حاضر از نوع علی پس از وقوع بود. جامعه پژوهش

صورت هدفمند انسانی دانشگاه ارومیه بود که نمونه بههاي علومبدنی و دانشجویان دیگر رشتهتربیت

صورت داوطلبانه بود که افراد در گروه ي افراد بهانتخاب شد. شرکت در آزمون براي همهها ناز بین آ

 40نفر،  80گونه فعالیت جسمانی بودند. نمونه شامل انسانی، بدون هیچهاي علومدانشجویان رشته

وه انسانی بود که در هر گرهاي علومنفر از دانشجویان رشته 40بدنی و نفر دانشجوي رشته تربیت

سال،  21/20بدنی ي تربیتمیانگین سنی پسران رشته .بودندنفر دختر قرار گرفته 20نفر پسر و  20

- سال و دختران رشته65/19انسانی هاي علومسال، پسران رشته83/20بدنی ي تربیتدختران رشته

سال 94/19سال و کل دختران  92/19سال بود. میانگین سنی کل پسران  15/19انسانی هاي علوم

  بود.

                                                             
1. Titze  
2. Angelica Moè  
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 ) تشکیل1978( 2شده از سوي شپرد و متزلراین آزمون از اعداد ارائه: 1آزمون چرخش ذهنی

باشد کشی اتوکد و آزمون چرخش ذهنی وندربرگ و کیوس میي نقشهاست و در اصل، از نسخهشده

)11.(  

- ی مورد سؤالی است. آزمون چرخش ذهن K ،24سؤالی و  V،20ذهنی به دو شکل آزمون چرخش 

سؤالی بود. هر مسأله شامل یک شکل هدف در سمت راست و چهار شکل  24اي استفاده، مجموعه

ي شکل هدف شدهي چرخیدهمحرك در سمت چپ است. دو شکل از چهار شکل محرك، نسخه

مقدماتی،  پژوهش). در یک 27) (1تواند با شکل هدف یکسان باشد (شکلاست و دو شکل دیگر نمی

اصلی انجام و پایایی آزمون با استفاده  پژوهشي روي گروهی از دانشجویان غیر از نمونهاین آزمون 

  محاسبه شد. 87/0از روش آزمون مجدد 

  

  
  )1995اي از آزمون چرخش ذهنی (پترز و همکاران نمونه .1شکل 

  

کردن آزمون آمادهانسانی دانشگاه ارومیه، پس از بدنی و دانشکده علومبا هماهنگی با دانشکده تربیت

شد. آزمون شامل ها گرفتهشوندگان، آزمون چرخش ذهنی از نمونهو تشریح کامل آن براي آزمون

ي اول و دوم) براي آشنایی با آزمون و ساخته، مقدمه (صفحهلیست اطالعات شخصی محققیک چک

-ي مقدمه، روش نمرهبود. در دو صفحه ،گرفتمیبر صفحات سوم تا ششم که آزمون اصلی را در 

بود. ي مشابه با آزمون اصلی آورده شدهي انجام آزمون به همراه چند نمونه مسألهدهی و طریقه

شد. مدت زمان براي حل اي گرفتهمسأله 12صورت دو آزمون مسأله داشت که به 24آزمون اصلی 

گذاري این براي نمرهدقیقه بین دو آزمون بود. دو روش  2دقیقه با زمان استراحت  4هر آزمون 

ازاي هر آزمون وجود دارد. اولین روش این است که براي هر پاسخ صحیح یک نمره ثبت شود و به

از  ،شود. با این حالنمره می 48حداکثر امتیاز  ،یک نمره کسر شود. در این صورت ،پاسخ نادرست

یک نمره و به  ،و پاسخ درستتر در این مطالعه استفاده شد که به ازاي هر دگذاري رایجروش نمره

اي ثبت نشد (به ازاي فقط و فقط دو جواب درست، یک نمره در ازاي یک پاسخ درست هیچ نمره

                                                             
1. Mental Rotation Test 
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بود. توصیف مناسبی از  24شد). این به آن معنا است که حداکثر امتیاز در این آزمون نظر گرفته

) پیدا کرد و 1995، 1و بریدنتوان درکار وویر (وویر عملکرد چرخش ذهنی و فرآیندهاي آن را می

توان در کار است را میشدهشده، که در اینجا شرح دادهنظرتجدید Kو  Vاطالعات ویژه براي آزمون 

  ).27) یافت (1995)، و پترز و همکاران (1995( 2پترز، چیشولم و لینگ

براي بررسی توزیع  3فواسمیرن - ها، از آزمون کولموگروف بندي دادهاز آمار توصیفی براي دسته

ها استفاده شد. ي میانگین گروهها و از آزمون تحلیل واریانس دوراهه براي مقایسهبودن دادهطبیعی

  انجام شد. SPSS 16افزار این مراحل، با استفاده از نرم

  

  نتایج

کنندگان در آزمون چرخش ذهنی در قالب جنسیت، هاي توصیفی براي شرکتشاخص 1جدول

دهد. در ات، انحراف استاندارد، چولگی، کشیدگی، حداقل و حداکثر نمرات را  نشان میمیانگین نمر

  است.شدهها آوردهبودن توزیع دادهنیز نتایج حاصل از آزمون طبیعی 2جدول 
  

  

  هاي توصیفیشاخص. 1جدول
  

  حداکثر  حداقل  کشیدگی  چولگی  انحراف استاندارد  میانگین  جنسیت  دانشجویان  

چرخش 

  ذهنی

  

  فعال

  21  3  048/1  412/0  04/5  60/9  پسر

  17  1  10/1  64/1  83/3  45/6  دختر

 21 1 12/1 06/1 70/4 025/8  کل

  

  غیرفعال

  14  1  643/0  467/0  25/3  45/6  پسر

  9  0  345/0  -995/0  79/2  95/3  دختر

 14 0 551/0 229/0 25/3 20/5  کل

 
 مجموع

 21 1 201/1 505/1 48/4 02/8  پسر

 17 0 014/1 745/1 54/3 20/5  دختر

 21 0 163/1 83/1 26/4 61/6  کل

  

  

  

  

                                                             
1. Voyer & Bryden 
2. Peters, Chisholm & Laeng 
3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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  پژوهشبودن متغیر آزمون طبیعی .2جدول

 k-s-z p  آماره

  074/0  283/1  عملکرد چرخش ذهنی

  

ها در چرخش ذهنی طبیعی توزیع نمرات آزمودنی ،دهدنشان می 2هاي جدول گونه که دادههمان

  ).P˃0.05است(

راهه استفاده شد که نتایج حاصل از ، از آزمون تحلیل واریانس دوپژوهشي منظور آزمون فرضیهبه

  است.شدهآورده 3این آزمون در جدول 

  

ي چرخش ذهنی در گروه فعال و غیرفعال با راهه براي مقایسهنتایج آزمون تحلیل واریانس دو .3جدول 

  توجه به جنسیت

مجموع   منبع تغییرات

 مجذورات

ي درجه

  آزادي

میانگین 

 مجذورات

F  P  ضریب

  اتا

 12/0 001/0 91/10 61/159 1 61/159  گروه (فعال، غیرفعال)

 12/0 001/0 91/10 61/159 1 61/159  جنسیت

 002/0 70/0 14/0 11/2 1 11/2 گروه (فعال،غیرفعال)جنسیت *

    6 76 65/1111  خطا

     80 4931  مجموع

  

بودن بین دو گروه دانشجویان فعال و دهد که در متغیر فعالنشان می 3در جدولنتایج مندرج 

دهد که دانشجویان ها نشان میي میانگین). مقایسهP≤0.01غیرفعال تفاوت معنادار وجود دارد (

اند. دست آوردهفعال در متغیر چرخش ذهنی بهفعال میانگین باالتري نسبت به دانشجویان غیر

ذهنی تفاوت معنادار غیر جنسیت بین پسران و دختران از لحاظ میزان چرخش همچنین در مت

فعال پسران نمرات باالتري را در ). به این معنا که در هر دو گروه فعال و غیرP≤0.01وجود دارد (

دهد که  اثر تعاملی اند. نهایتاً نتایج نشان میدست آوردهچرخش ذهنی نسبت به دختران به

نسیت و گروه (دانشجویان فعال و دانشجویان غیرفعال) در نمرات چرخش ذهنی معناداري بین ج

  وجود ندارد.
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  گیريبحث ونتیجه

بدنی  پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت چرخش ذهنی پسران و دختران دانشجو در رشته تربیت

نس دوراهه است. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریاهاي علوم انسانی صورت گرفتهو دیگر رشته

انسانی در چرخش ذهنی، تفاوت معناداري بدنی و علومي تربیت نشان داد که بین دانشجویان رشته

سو است ) هم2011هاي پیتچ و همکاران (بدنی وجود دارد. این نتایج با یافتهبه نفع گروه تربیت 

ویان فعال) نسبت به ي تربیت بدنی (دانشجتوان بیان کرد که دانشجویان رشته). در واقع می18(

 ،طور خاصهاي فضایی و بهفعال) از نظر تواناییدانشجویان گروه علوم انسانی (دانشجویان غیر

تر در توان به فعالیت حرکتی بیشتر و منظمچرخش ذهنی برتري محسوسی دارند که دلیل آن را می

حرکتی یکی از عوامل مؤثر براي گونه که بیان شد، فعالیت بدنی نسبت داد. هماندانشجویان تربیت

عنوان یک فاکتور اثرگذار بر افزایش چرخش تواند بهتمرین می افزایش عملکرد چرخش ذهنی است.

). 28دانند (هاي تمرین را از علل این افزایش می، زمان و سالگرانپژوهششود. ذهنی در نظر گرفته

تر از بدنی به مراتب بیشتر و گستردهیتي تربمسلماً میزان تمرین جسمانی در دانشجویان رشته

  دانشجویان غیرفعال است.

ي تربیت بدنی و داراي یکی از دالیل عمده در ارتباط با چرخش ذهنی بهتر دانشجویان رشته

ي فعالیت جسمانی منظم، کارایی حرکتی باالتر در این افراد است. افرادي که چندین سال سابقه

). کارایی حرکتی 28دارند، داراي کارایی حرکتی باالتر هستند (ورزش و فعالیت جسمانی منظمی 

تواند به شود که میهاي مشابه در قشر مغز میهاي درگیر در فعالیتماندن قسمتباالتر باعث فعال

  ).28عنوان یک برتري به حساب آید (بازیابی و تشخیص موقعیت در توانایی چرخش ذهنی افراد به

جا که رشد فضایی هاست. آندر ورزشکاران نیز پیشنهادي بر این تفاوتتر توجه فضایی هماهنگ

کنند که نیاز به درك و شناخت هایی شرکت میصورت هماهنگ در ورزشبراي ورزشکارانی که به

). این هماهنگی در توجه فضایی در افراد فعال، به 29فضایی دارد، مانند تنیس، فوتبال یا گلف (

طلب کمک هاي توجهوانایی فضایی و افزایش میزان دقت در کسب فعالیتکردن توجه بر تکانونی

عنوان توجه فضایی و دقت باالتر افراد فعال در هنگام حل تکلیف چرخش ذهنی (به ،کند. بنابراینمی

  ).19،29تر توسط این افراد منتهی شود (تواند به کسب نتایج مطلوبیک توانایی فضایی) می

عنوان توان به درگیري عصبی در قشرحرکتی بهدر سطح فعالیت عصبی می نظر تجربی واز نقطه

شناختی بیانگر این مطلب است که مغز روانعاملی بر وجود این تفاوت اشاره کرد. مطالعات عصب

اي که در پردازش حرکتی ورزشکاران در مقایسه با غیرورزشکاران متفاوت است. تفاوت در نواحی

است که نواحی ها نشان دادهبررسی ،تومیکی نیز وجود دارد. از این گذشتهطور آنابه ،نقش دارند
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). 30تواند یکسان باشد (کاري، یا تردستی) و چرخش ذهنی میمغزي درگیر در ورزش (دست

توان انتظار داشت که فعالیت در قشر مغز هنگام انجام فعالیت جسمانی در همان نقاط بنابراین می

  چرخش ذهنی باشد.ي درگیر در حل مسأله

ي علوم شناختی هاي انجام گرفته در حوزهآنچه در حال حاضر مسلم است، حجم زیادي از بررسی

هاي جنسی در ارتباط با هاي جنسیتی مردان و زنان است. بررسی تفاوتدر ارتباط با تفاوت

هاي و توانایی هاي کالمی و زبانیمومی، تواناییهاي تحصیلی و شناختی، سطح هوش عتوانایی

هاي است. در پژوهش حاضر نیز براي بررسی تفاوت جنسیتی در تواناییفضایی صورت گرفته

شد. نتایج حاصل از این فضایی، به بررسی تفاوت چرخش ذهنی بین پسران و دختران پرداخته

یج داد که پسران نسبت به دختران در چرخش ذهنی عملکرد بهتري دارند که این نتابررسی نشان

آنجلیکا موئه  ، 2010تیتزه و همکاران  ، 2000سو است (مثالً رابرتز و بل مشابه هم هايپژوهشبا 

- ) برتري کلی زنان در توانایی1995گرفته توسط وویر و بریدن (انجام پژوهش). هرچند 2012

شد. داد، اما در بررسی توانایی فضایی باز هم برتري مردان مشاهده کالمی را نسبت به مردان نشان

)، سطوح هورمونی متفاوت و سطوح متفاوت عملکرد در مردان و زنان را 2008مارتین و همکاران (

هاي جنسیتی در ). همچنین در این پژوهش به بررسی تفاوت15ها برشمردند (از دالئل این تفاوت

). در کل، بهترین عملکرد 13سو بود (هاي پیشین همباز هم نتایج با یافتهشد که هر گروه پرداخته

دهدکه هرچند فعال نشان میترین عملکرد براي گروه دختر غیربراي گروه پسر فعال و پایین

- هاي فضایی در دختران نسبت به پسران میعواملی چون سطوح هورمونی باعث تضعیف توانایی

گونه تواند فاکتوري مناسب براي افزایش اینانشجویان تربیت بدنی) میشود، اما فعالیت حرکتی (د

  ).16ها باشد (از توانایی

هاي طور کلی با توجه به ظرفیت معادل کلی فکري مردان و زنان، محققان تعدادي از تفاوتبه

 هاي کالمی و مردان درطور متوسط زنان در آزموناند. بهجنسیتی شناختی را شناسایی کرده

 - هاي دیداري طرفی مردان در چرخش ذهنی و توانایی فضایی برتري دارند. از - هاي دیداريظرفیت

- پژوهش). برخی از 10شده بستگی ندارد (فضایی عملکرد بهتري دارند و این به نوع آزمون گرفته

زندگی  هايفضایی در طول زمان و رویارویی با تجربه -هاي دیداري بر این باورند که مهارت گران

- هاي فضایی در کودکان مدرسهیابد. مثالً شروع مدرسه با افزایش اساسی در مهارتواقعی بهبود می

هاي اي و جهت تغییرات نیز در تجربههاي رایانه). اسباب بازي، ورزش، بازي31اي مرتبط است (

اري در فضا دارند، کهایی که نیاز به دستفضایی دخیل هستند. پسران معموالً بیشتر با اسباب بازي

کنند. همچنین شرکت میبیشتر کنند و همچنین نسبت به دختران در فعالیت ورزشی بازي می

دهند. مردان همچنین تمایل بیشتري به گذراندن اي را بیشتر از دختران انجام میهاي رایانهبازي

  ).17انند هندسه دارند (هاي فضایی مي بیشتر در فاکتورطور بالقوه تجربههاي ریاضیات و بهدوره
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جا که دختران تجارب فضایی کمتري نسبت به پسران در خارج از مدرسه دارند (به دالیل از آن

ها بیشتر مربوط و محدود به هاي فضایی آنمختلفی چون فرهنگی، اجتماعی و قومی)، توانایی

از تجربه فضایی باشد، اي از محیط سرشار محیط مدرسه است. بنابراین اگر توانایی فضایی نتیجه

ي فضایی و طورکه قبالً ذکر شد، بین تجارب اولیهارتباط بین این دو بسیار حائز اهمیت است. همان

  ).32هاي فضایی ارتباط وجود دارد (عملکرد آزمون

توان به زمان شروع این در ارتباط با وجود تفاوت در توانایی چرخش ذهنی پسران و دختران، می

ي زمانی بسیار مهم براي ظهور برتري پسران در چرخش ذهنی در حدود ره کرد. بازهها اشاتفاوت

بیان کردند  گرانپژوهشها تا قبل از آن محسوس نیست). سالگی است (یعنی تفاوت 10سن 

تواند عاملی براي توجیه تفاوت جنسی در عملکرد سالگی، می 10تغییرات بیولوژیکی درحدود سن 

- ي سنی عبور کردهحاضر از این مرحله پژوهشي ). با توجه به اینکه نمونه33چرخش ذهنی باشد (

توان به تغییرات ها را میهاي جنسی در توانایی چرخش ذهنی با توجه به این یافتهاند، ظهور تفاوت

  بیولوژیکی متفاوت بین دختران و پسران نیز نسبت داد.

هاي اجتماعی و فرهنگی نیاز به بسط بیشتر تهاي هورمونی، تفاوتبیین ،طور که مشاهده شدهمان

اي آوردن شناخت کامل در این رابطه به تعامل پیچیدهفراهم ،تجربی دارد. در نتیجه هايپژوهشو 

). 14هاي فضایی نیاز دارد (محیطی اثر جنسیتی در عملکرد تواناییاز ژنتیک و عوامل زیست

چرخش ذهنی نه تنها مورد عالقه و کاربرد در ارتباط با تفاوت جنسیت در  ي شناخت درتوسعه

شناسان شناختی است، همچنین براي مربیان و معلمان نیز پرکاربرد و با اهمیت است. زیرا روان

مهارت فضایی براي موفقیت آموزشی (مثالً براي یادگیري ریاضیات و هندسه) و شغلی و همچنین 

  ).17دارد (جنسیتی هنوز هم وجودجا که شکاف هاي علوم فنی مهم است، آنحیطه

ي اثرگذاري این دهندهدرکل بررسی تفاوت در میزان فعالیت جسمانی و جنسیت دانشجویان نشان

دو عامل بر توانایی چرخش ذهنی است. دانشجویان فعال و پسران، نسبت به دانشجویان غیرفعال و 

هاي رشدي در نوع جنسیت و تفاوت دختران، توانایی چرخش ذهنی باالتري را نشان دادند که وجود

ها به دهد. این یافتههاي فضایی را نتیجه میاهمیت فعالیت جسمانی منظم بر رشد و ارتقاي توانایی

هاي ریزيهاي آموزشی و برنامهاهمیت درنظر گرفتن جنسیت و میزان تجارب متفاوت افراد در برنامه

  رشدي تأکید دارد. 

شود می ، اما پیشنهاداستبیشتري  هايپژوهشنیاز به  ،پژوهش حاضرهاي ط یافتههرچند براي بس

هاي ورزشی و ویژه دختران، از برنامههاي فضایی و چرخش ذهنی افراد، بهبراي افزایش توانایی

براي و خصوص در مدارس استفاده شود ي رشد و بههاي جسمانی منظم در طول دورهفعالیت
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کار هاي حرکتی بههاي تئوریکی و شفاهی، آموزشعالوه بر آموزشرسیدن به تعامل در رشد افراد، 

  ها ایجاد شود.شود تا افزایش مطلوبی در رشد حرکتی، رشد شناختی و تعامل آنگرفته
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خودگفتاري بر اکتساب و یادداري مهارت پاس صورت بهاثر نوع کانون توجه 

  بسکتبال يسینه
 

  3، مهشید زارع زاده2، علیرضا صابري کاخکی1علی سالجقه

  

 کارشناس ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1

   *استادیار دانشگاه فردوسی مشهد. 2

  استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان. 3
  

 25/04/1392تاریخ پذیرش:                                                      08/12/1391تاریخ دریافت: 

  

  چکیده

بررسی اثر نوع کانون توجه با استفاده از راهبرد خودگفتاري آموزشی بر اکتساب  ،پژوهشهدف از این 

آموز دانش 59 ،ین منظورمبتدي بود. به ا بسکتبال در نوجوانان پسر يو یادداري مهارت پاس سینه

تصادفی در سه گروه قرار صورت آزمون بهپیشسال) انتخاب و بعد از 4/13±57/0( داوطلب مبتدي

گروه کنترل بدون خودگفتاري، گروه خودگفتاري با کانون توجه درونی و گروه خودگفتاري با گرفتند. 

بسکتبال پرداختند. بعد از آخرین  يطی پنج جلسه به تمرین مهارت پاس سینه ،کانون توجه بیرونی

ز ا حاصلتمرینی، آزمون یادداري گرفته شد. نتایج و بعد از دو هفته بیآزمون پساکتساب،  يجلسه

شان نطرفه همراه با آزمون تعقیبی بونفرنی هاي مکرر و تحلیل واریانس یکگیريتحلیل واریانس با اندازه

دار است، هر چند تفاوت بین معنابین مراحل اکتساب و یادداري ها در داد که از یک سو تفاوت گروه

 ونیست، اما از سوي دیگر تفاوت ددار معنااثرات دو نوع کانون توجه با استفاده از راهبرد خودگفتاري 

چه خودگفتاري آموزشی باعث بهبود اکتساب و ، اگردار است. بنابراینمعناگروه تجربی با گروه کنترل 

دستکاري نوع  شود، اما احتماالًبال در مراحل ابتدایی یادگیري میبسکت يیادداري مهارت پاس سینه

  رد.بسکتبال ندا يبر اکتساب و یادداري پاس سینهتوجه به صورت خودگفتاري تاثیر چندانی  کانون

 

 .بسکتبال يخودگفتاري آموزشی، کانون توجه، اکتساب و یادداري، پاس سینه کلیدي: واژگان
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  مقدمه

کند که با هاي مختلف ورزشی را وادار میدازش اطالعات افراد، مربیان رشتهبودن ظرفیت پرمحدود 

یکی از  دستورالعمل، توجه فراگیران را به عناصر اصلی و مهم اجراي حرکت معطوف کنند. يارائه

). این 1( ها، جهت بخشیدن به کانون توجه افراد استبخشی دستورالعملعوامل مهم در میزان اثر

توجه به اثر حرکات بر ( توجه به حرکات بدن) یا بیرونی( تواند درونیدهی کانون توجه میجهت

کردن به منظور توجههنگام اجرا، به ). از طرفی دیگر، اجراکنندگان مهارت نیز به2( ) باشدمحیط

 شناسان ورزشی به اینهاي کالمی استفاده کنند که روانتوانند از نشانههاي کلیدي مهارت میجنبه

یا ). خودگفتاري، گفتاري است که ورزشکاران در طی اکتساب 1( گویندمی 1رویکرد خودگفتاري

فکر دهند و از این طریق به اجراي خود ل آشکار یا نهان با خود انجام میاجراي مهارت ورزشی به شک

 2) دو کارکرد اصلی خودگفتاري را انگیزشی2006( ). هاردي3( شوندکرده و باعث تقویت کارشان می

 و ایجاد حاالتعنوان کرد. خودگفتاري انگیزشی از طریق افزایش تالش، اعتماد به نفس  3و آموزشی

کنیکی هاي تافزایش توجه و تمرکز بر روي جنبه يوسیلههخلقی مثبت در فرد و خودگفتاري آموزشی ب

). 4( شوندهاي ورزشی میتحرکتی مهارت، باعث بهبود اجرا و یادگیري مهار -و تاکتیکی یا حسی

یکی از کارکردهاي مهم دهد و اقع به خود دستورالعمل آموزشی میفرد در و ،در خودگفتاري آموزشی

. تمرکز توجهی که با خودگفتاري همراه استبخشیدن به کانون توجه هاي آموزشی، جهتدستورالعمل

ر و ثسازي مؤ. این امر با ذخیرهباشد ممکن است پردازش اطالعات مرتبط توسط فراگیر را بهتر کند

ر پذیهاي حرکتی مناسب امکانپاسخ ي این اطالعات بهبی اطالعات تکلیف مربوطه و ترجمهبازیا

توجه  شدنی) بیان کردند که خودگفتاري باعث کانون1994( ) و لندین1986( ). شانک5( شودمی

 شانک کهچنانشود. توجه می شدنیرسد که خودگفتاري باعث افزایش کانوننظر میهشود. چنین بمی

دن توجه، کربه ورزشکارانی که در کانونیي ) عنوان کرد خودگفتار1387( به نقل از رضایی) 1986(

دست اجرا است مشکل دارند، فراخوانی اطالعات و کدگذاري اطالعات جدید مربوط به تکلیفی که در 

  ).6( کندکمک می

دهد که راهبرد تمرین با ) نشان می1998–2012از جمله ولف و همکاران، ( بسیاري هايپژوهش

رد و اي حرکتی، به عملکهه درونی در فرایند یادگیري مهارتبا توجکید بر توجه بیرونی در مقایسه أت

)، 8( ساز اسکیشبیه). مزیت استفاده از کانون توجه بیرونی در تکلیف 7( انجامدثرتري مییادگیري مؤ

مشاهده  )11( ) و گلف10( )، پرتاب دارت9( هند تنیسبکهاي یادداري و انتقال مهارتاکتساب ، 

اگرچه در آزمون انتقال فوري بین دو نوع  ،)12( ن در مهارت شوت ثابت بسکتبالچنیاست. همشده

                                                             
1. Self -Talk 
2. Motivational 
3. Instructional 
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خیري گروه توجه بیرونی بهتر أکانون توجه اختالف معناداري وجود نداشت، اما در آزمون انتقال ت

داري مشاهده معنانوع کانون توجه تفاوت که در تکلیف تعادل در حالت آسان، بین دوبودند. چنان

در رابطه با مراحل یادگیري و ). 13( در حالت سخت، گروه توجه بیرونی بهتر بودند نشد، ولی

 1یحرکت يایده است. مطابق نظریهبیان شده چندین فرضیه هاي کانون توجه مناسب،العملدستور

ي انجام حرکت، بازنمایی پایدارتري را در مقایسه با توجه به نحوه ،ثیرات حرکتتوجه به تأ ،جیمز

 شودشدن دستگاه حرکتی براي حرکت میختهکند و موجب برانگیها ایجاد میبراي یادگیري مهارت

تالش  کند که) بیان می7،2003200،1200( لف و همکارانشو 2يعمل محدودشده ي). فرضیه13(

 حرکت، با توجه به شکل شرایط توجه درونی، سیستم حرکتی را محدود ساخته يبراي کنترل آگاهانه

که تمرکز بر اثرات در حالی  کنند؛شود که حرکت را کنترل میو مانع از فرایندهاي خودکاري می

شده و توسط فرایندهاي کنترل طور طبیعی خود سازماندهیهدهد سیستم حرکتی بحرکت اجازه می

تري ن فرایندهاي کنترلی طبیعیهوشیارانه محدود و مقید نشود. در واقع توجه به اثرات حرکت امکا

، ین ترتیبسازد و به اده و فرد را از درگیري با فرایندهاي هوشیارانه و ارادي آزاد میرا فراهم آور

) نیز بر اساس مفاهیم یادگیري حرکتی 2002( مسترز و ماکسول). 14( یابدعملکرد او افزایش می

ابق با ها مطند. آنبخشی کانون توجه بیرونی پیشنهاد کردو پنهان خود، تفسیر دیگري از اثرآشکار 

فقط یک منبع از اطالعات  کنندهاستدالل کردند که در توجه بیرونی اجرا 3پردازش آشکار يفرضیه

کند. در حالی که در توجه درونی، ضمن کننده بیرونی است را پردازش میچه نسبت به اجرایعنی آن

- ي بیرونی نیز پردازش میجستهشک اطالعات برشود، بیاینکه توجه به اطالعات درونی معطوف می

کند، فشار یا بار یاعمال م 5ي کاريهظبیشتري را بر حاف 4هاي درونی باردستورالعمل ،شوند. درنتیجه

در حالیکه  ).13( تر همراه استي کاري در شرایط کانون توجه درونی با اجراي ضعیفهظبیشتر بر حاف

، یابندفراد به سطوح باالي مهارت راه میزمانی که ا، تنها 6هاعدم خودکاري مهارت يطبق فرضیه

د فراکند و براي اآفرین است و با فرآیندهاي پردازش خودکار تداخل پیدا میکانون توجه درونی مشکل

خلیل ) و 2002( بیالك و همکارانراستا،  ندر ای ).14( تر استمبتدي کانون توجه دررونی مناسب

ان چیپ فوتبال مبتدی يها و اکتساب و یادداري ضربهیبل فوتبالیستاجراي دردر ) و 1388( ارجمندي

که در آنالیز شکل حرکت، یادداري و انتقال ). چنان15،16( مشاهده کردندرا مزیت کانون توجه درونی 

داري بین دو نوع کانون توجه معناتفاوت  چیپ فوتبال، اجراي مهارت تعادل پویا و پرتاب دارت يضربه

                                                             
1. Idea Motor 
2. Constrained-action hypothesis 
3. Conscious processing hypothesis 
4. Load 
5. Working memory 
6. Deautomization of skill hypothesis 
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) و اجراي 19( قوسی گلف يچنین در عملکرد و یادگیري ضربه). هم7،17،18( استنشدهه مشاهد

) براي افراد ماهر، کانون توجه بیرونی و براي افراد مبتدي کانون توجه درونی 20( ي بیسبالضربه

  است.هبهتر بود

هند بک هاي فورهند واثر مثبت خودگفتاري آموزشی را در اکتساب مهارت ،گذشتههاي پژوهش

که  استشدهچنین مشاهده ). هم21-23( دهدتنیس و شوت فوتبال نشان می يتنیس، اجراي ضربه

، اما در مهارت شوت داري داشتمعناتبال، خودگفتاري آموزشی اثر هاي دریبل و پاس بسکدر مهارت

انگیزشی خودگفتاري را نیز اثر دو کارکرد آموزشی و  بسیاري هايپژوهش). 24( دار نبودمعنااین اثر 

) در بررسی اثر خودگفتاري آموزشی 25( اند. تئودوراکیس و همکارانهمورد بررسی و مقایسه قرار داد

وزشی آمخودگفتاري نتون گروه هاي شوت فوتبال و سرویس بدمیکه در مهارت و انگیزشی دریافتند

دو گروه خودگفتاري اجرایشان بهبود شدن زانو بر دستگاه دینامومتر ایزوکنتیک، هر و در آزمون باز

ها مشاهده نشد. هتزیجورجیادیس و داري بین گروهمعنانشست تفاوت  و ، اما در آزمون درازیافت

پرتاب توپ به هدف) دو گروه خودگفتاري ( اهده کردند در تکلیف دقت واترپلو) مش26( همکاران

 شی پیشرفت بیشتري داشتند و در تکلیفولی گروه آموز ،آموزشی و انگیزشی اجرایشان بهبود داشت

) نشان 27( داري بهتر بود. کرونی و همکارانمعناطور ، گروه انگیزشی اجرایشان به)توپ بپرتا( توان

ده، اما در اجراي پاس ثرتر بوشوت بسکتبال خودگفتاري انگیزشی مؤدادند که در اجراي دریبل و 

دریافتند در مهارت شوت  )28( کالوولونیس و همکارن داري بین دو نوع خودگفتاري نبود.معناتفاوت 

وئدي شناي س اما در مهارت ،بسکتبال بین دو گروه خودگفتاري آموزشی و انگیزشی تفاوت وجود ندارد

 ي) نشان داد که در مهارت پاس ساده6( رضایی پژوهشثرتر بود. نتایج خودگفتاري انگیزشی مؤ

سکتبال ب يپاس سینه يدار نبود، اما در تکلیف پیچیدهمعنابسکتبال تفاوت دو گروه خودگفتاري 

به تنهایی، ) دریافت که خودگفتاري 5( گروه خودگفتاري آموزشی اجرایشان بهتر بود. امامی آرندي

داري باعث بهبود اکتساب و معنا طور ، بهخودگفتاري و بازخورد با همو تعامل  بازخورد به تنهایی

یی که از هاگروه ،شود. وي مشاهده کردو ریباند بسکتبال می سینههاي پاس یادداري مهارت

ایج بهتري ها نتبدون بازخورد) نسبت به دیگر گروهم با بازخورد یا أتو( بودند خودگفتاري استفاده کرده

گذار بودند. ت ریباند بیشتر از مهارت پاس اثرچنین خودگفتاري و بازخورد، بر مهارداشتند. هم

هاي دقت پاس و شوت بسکتبال گروه دریافتند که در مهارت )29( جنی و شهبازيطهماسبی برو

خودگفتاري آموزشی نسبت به دو گروه دیگر اجراي بهتري داشتند و در مهارت سرعت پاس، گروه 

اثر تغییر جهت توجه  )30( بهتري داشتند. پرویزي و همکاران انگیزشی نسبت به دو گروه دیگر اجراي

 يخودگفتاري آموزشی را بر پرتاب آزاد بسکتبال مورد بررسی قرار دادندکه در مرحله با استفاده از

 تقال اثر کانونان يداري بین دو نوع کانون توجه مشاهده نشد، اما در مرحلهمعناتفاوت اجرا و یادداري 

  دار بود.معناتوجه بیرونی 
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کردن توجه سازوکار اصلی کانونیایت توجه خودگفتاري است و با وجود اینکه مفیدترین شکل هد

اندکی به این هاي پژوهش، گرانپژوهش)، اما بر اساس مطالعات 30( ري استاثرات سودمند خودگفتا

رار قمورد بررسی طور مستقیم خودگفتاري بهصورت بهثیر انواع کانون توجه أموضوع پرداخته و ت

دو نوع دستورالعمل کانون توجه درونی و  هاپژوهش. در ادبیات خودگفتاري بسیاري از استنگرفته

ي است که شاید دلیل برخی تناقضات در حیطهمورد استفاده قرار گرفتهم توأصورت بهبیرونی با هم و

ت صوربهحاضر به بررسی اثر کانون توجه درونی و بیرونی  پژوهش ،بنابراین خودگفتاري باشد.

ال ي بسکتبمجزا بر اجرا و یادداري مهارت پاس سینههاي کالمی نشانهصورت بهخودگفتاري آموزشی 

  پردازد.می

  

  ژوهشپ روش

 5× گروه) ( 3تجربی است و از طرح عاملی روش استفاده شده در این پژوهش از نوع میدانی و نیمه

  است.استفاده شدهو یادداري آزمون پس ،آزمونپیشبا همراه جلسه) (

یکی از مدارس n=136  آماري پژوهش شامل دانش آموزان سال سوم مقطع راهنمایی يجامعه

سال  4/13±57/0داوطلب مبتدي با میانگین سنی آموز دانش 66 تعدادشهرستان کرمان بود. يپسرانه

علت بیماري، مصدومیت و دالیل شخصی از نفر به 7که تعداد آماري انتخاب شدند  يعنوان نمونهبه

مانده مراحل اجرایی پژوهش را به پایان نفر باقی 59شدند یا انصراف دادند و کار کنار گذاشتهي ادامه

  رساندند.

روایی و پایایی این . استفاده شد) 1984ایفرد،( ي بسکتبالآزمون پاس داخل سینه از در این پژوهش

ي کنندگان در فاصله). طبق این آزمون شرکت31( استذکر شده 80/0و 70/0ترتیب آزمون به

بسکتبال  يثانیه توپ را با مهارت پاس سینه 30متري از دیوار قرار گرفته و در مدت زمان سانتی240

 ردند.ک، پرتاب میبا سرعت و دقت به داخل اهدافی که به شکل مربع روي دیوار ترسیم شده بود

متر از هم قرار داشتند و انتیس60ي متري که با فاصلهسانتی60هاي اهداف شامل شش مربع با ضلع

داخل یا روي  متر بود. اگر توپسانتی150ر و برخی متسانتی90برخی اهداف از سطح زمین  ارتفاع

امتیاز داده  1کرد یرون هدف بر روي دیوار برخورد میامتیاز و اگر ب 2کرد خطوط هدف برخورد می

  ).32( امتیازات بار دوم و سوم بودشد که امتیاز فرد مجموع شد. آزمون سه بار اجرا میمی
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  )1984( بسکتبال ایفرد يشده براي آزمون پاس سینهکشیدیوار خط 1شکل 

  

دقیقه خود را گرم کردند، اطالعات الزم 10کنندگان ابتدا به مدت شرکت پیش آزمون يمرحلهدر 

 شد و شکلدادهکنندگان ي بسکتبال توسط مربی به شرکتشامل روش انجام مهارت پاس سینه

دهی آزمون و امتیازاجرا  يشد. نحوهکنندگان نشان دادهیح انجام مهارت پاس سینه به شرکتصح

 آزمونپیششد و سپس کنندگان توضیح و نشان داده) به شرکت1984( ي بسکتبال ایفردپاس سینه

تصادفی در یکی از سه گروه کانون صورت بهکنندگان آزمون، شرکتعمل آمد. پس از انجام پیشبه

 يها در مرحلهگروه يکنندگان همهشرکتتوجه درونی، کانون توجه بیرونی و کنترل قرار گرفتند. 

یک جلسه به تمرین مهارت پرداختند. گروه خودگفتاري با  ،اکتساب به مدت پنج هفته و در هر هفته

ها از شروع حرکت دست" معنی به  "ه،آرنجسین"هاي رالعمل آموزشی کانون توجه درونی واژهدستو

ا دستورالعمل ؛ و گروه خودگفتاري ب"ها در زمان ارسال توپشدن آرنجي سینه و سپس صافجلو

کرار اي تگونهرا به "تعقیب توپ تا برخورد به هدف"ي به نشانه "هدفتوپ،"هاي آموزشی بیرونی واژه

ودگفتاري خ يشد که کلیدواژههاي تجربی گفتهگروه به کردند که توسط مربی قابل شنیدن باشد.می

چه چیزي است و مفهوم کلیدواژه و دلیل استفاده از خودگفتاري چیست. در طول اجراي  يبه نشانه

ي بودن شرایط براي همهخستگی و مساوي ،اي، جهت کاهش اثر یادگیري مشاهدهپژوهش

نفره انجام شد و براي جلوگیري از اثر هاثورن، پنجهاي چهار یا کنندگان، اجراي آزمون در گروهشرکت
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ورن اثر هاثحاضر براي کنترل  پژوهشدر چنین هم. شدمشابه به قوانین فوتسال پرداخته در مدت زمان

، از باشدگذاشتهممکن است  کنندگانشرکتبودن شرایط آزمایشی و اثري که بر علت نودر واقع بهکه 

بندي هر جلسه، تعداد چنین زمانهم د.ها استفاده شتجزیه و تحلیل دادهدوم و سوم در تکرارهاي 

کنندگان در تمام جلسات مشابه بود. بعد از ي شرکتآموزش مربی براي همه يها و شیوهکوشش

  شد.، آزمون یادداري گرفتهتمرینیو بعد از دو هفته بیآزمون پس ،اکتساب يآخرین جلسه

تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون  )17 ينسخه( SPSSافزار با استفاده از نرمشده آوريهاي جمعداده

فه، در طرداد و نتایج تحلیل واریانس یک ها را نشانبودن توزیع دادهاسمیرنف طبیعی –فوکولموگر

عالوه بر . )P=0.986) =0.014,2,56F ها نشان ندادداري بین گروهمعناتفاوت آزمون پیش يمرحله

منظور هاي مکرر بهگیريها از آزمون تحلیل واریانس با اندازهتوصیفی، براي تجزیه و تحلیل دادهآمار 

 یطرفه براي بررسی تغییرات بین گروهآزمون تحلیل واریانس یک ها و ازبررسی تغییرات درون گروه

داري معناان ی بونفرونی براي بررسی مکچنین از آزمون تعقیبد. هماستفاده ش پژوهشدر طی مراحل 

  شد.در نظر گرفته 05/0هاي آماري کمتر از تمام روشداري براي  معناشد. سطح برده نتایج بهره

  

  نتایج

دهد. هاي مورد بررسی را نشان میي بسکتبال در گروههاي توصیفی عملکرد پاس سینهآماره 1جدول

است و گروه یادداري افزایش داشتهتا آزمون پیشمیانگین عملکرد از  ،شودطور که مشاهده میهمان

  است. بیرونی در تمام مراحل برتري خود را حفظ کرده و گروه کنترل کمترین امتیاز را داشته

  

  (میانگین و انحراف استاندارد امتیازها) ها در مراحل مختلفهاي توصیفی گروهآماره .1جدول
  

  کنترل  بیرونی  درونی  هگرو

  05/56±76/3  26/56±37/4  15/56±93/3  پیش آزمون

  اکتساب

  85/57±74/3  00/60±08/5  90/57±64/3  1تمرین جلسه 

  60/58±44/3  63/62±48/5  15/61±40/3  2تمرین جلسه 

  85/59±77/3  58/63±63/5  80/62±81/3 3تمرین جلسه 

  35/60±09/4  37/65±39/5  95/64±39/4  4تمرین جلسه 

  55/60±85/3  74/66±30/5  20/66±66/4  5تمرین جلسه 

  65/60±13/4  84/66±86/4  50/66±61/4  آزمونپس

  85/59±40/4  63/66±92/4  35/66±72/4  یادداري
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ین تمراول  يو جلسهآزمون پیشطرفه نشان داد که تفاوت سه گروه در نتایج تحلیل واریانس یک

 داري وجود داردمعناها تفاوت و یادداري بین گروهآزمون پس، 2،3،4،5؛ اما در جلسات دار نیستمعنا

ل یک از مراحد که تفاوت دو گروه تجربی در هیچ). نتایج آزمون تعقیبی بونفرنی نشان دا2جدول (

آزمون، یادداري و پس 5و4 تمرین اما تفاوت گروه درونی با کنترل در جلسات ؛دار نیستمعنا پژوهش

جدول ( دار استمعناو یادداري آزمون پس، 2،3،4،5 تمرین تفاوت گروه بیرونی با کنترل در جلسات

بین اثرات کانون توجه بیرونی و توجه درونی در  نتایج حاکی از آن است که اگر چه طورکلیه). ب3

لی است، وداري وجود نداشتهمعناي بسکتبال تفاوت طی مراحل اکتساب و یادداري مهارت پاس سینه

 ،هاي داراي خودگفتاريدار است. به این معنی که گروهمعناها با گروه کنترل این گروه تفاوت بین

  اند.ه گروه کنترل عملکرد بهتري داشتهفارغ از نوع آن، نسبت ب

  

  طرفه بین سه گروهیک ANOVAنتایج آزمون  .2جدول
  

  شاخص
مجموع 

  مربعات

 يدرجه

  آزادي

میانگین 

  مربعات
F P 

  986/0  014/0  22/0  2  44/0  بین گروه ها  آزمونپیش

  200/0  655/1  09/29  2  19/58  بین گروه ها  1تمرین جلسه 

  014/0*  618/4  45/81  2  90/162  بین گروه ها  2تمرین جلسه 

  037/0*  505/3  82/70  2  65/141  بین گروه ها  3تمرین جلسه 

  002/0*  100/7  39/153  2  79/306  بین گروه ها  4تمرین جلسه 

  000/0*  829/10  40/232  2  81/464  بین گروه ها  5تمرین جلسه 

  000/0*  619/11  86/239  2  72/479  بین گروه ها  آزمونپس

  000/0*  280/13  57/291  2  15/583  بین گروه ها  یادداري

  

  

  )P value( پژوهشنتایج آزمون تعقیبی بونفرنی بین سه گروه در مراحل مختلف  .3جدول

  

  کنترل  بیرونی  درونی  مرحله/ گروه

  001/0*  001/0*  001/0*  پس آزمون –آزمون پیش

  001/0*  001/0*  001/0*  یادداري –آزمون پیش

  028/0*  000/1  000/1  یادداري –آزمون پس
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ها گروهی در گروههاي مکرر نشان داد که تفاوت درونگیريآزمون تحلیل واریانس با اندازهنتایج 

. آزمون تعقیبی بونفرنی حاکی از آن بود که درگروه درونی و بیرونی، تفاوت بین مراحل استدار معنا

و آزمون پستفاوت  )، اماP<0.05( دار استمعنایادداري  باآزمون پیش وآزمون پسبا آزمون پیش

با آزمون پیش. در حالیکه در گروه کنترل، تفاوت بین مراحل )P>0.05( ستدار نیمعنایادداري 

و یادداري در دو گروه آزمون پس. لذا اگرچه تفاوت )P<0.05( دار استمعناو یادداري آزمون پس

دار است. در واقع میانگین عملکرد هر سه معناما این تفاوت در گروه کنترل ، استدار نیمعناربی تج

ه است کبودهین افت در گروه کنترل بیشتر افت داشته، اما اآزمون پسگروه در یادداري نسبت به 

ي خودگفتاري منجر به یادداري مهارت پاس سینهصورت بهحاکی از آن است که کانون توجه  احتماالً

  است.بسکتبال شده

 

  گیريبحث و نتیجه

حاضر با هدف بررسی اثرات کانون توجه درونی و بیرونی با استفاده از راهبرد خودگفتاري بر  پژوهش

بسکتبال در نوجوانان مبتدي انجام شد. نتایج نشان داد که  ياکتساب و یادداري مهارت پاس سینه

اوت ما تفا ،داري داردمعنابسکتبال اثر  يراهبرد خودگفتاري بر اکتساب و یادداري مهارت پاس سینه

چنین تفاوت بین هر دو نوع کانون دار نبود. هممعناتوجه، در اکتساب و یادداري  بین دو نوع کانون

حاضر تفاوت  پژوهشکه نتایج  دار بود. در حالیمعناتوجه با شرایط کنترل در اکتساب و یادداري 

 بسکتبال نشان نداد، ينهداري را بین دو نوع کانون توجه در اکتساب و یادداري مهارت پاس سیمعنا

)، امانوئل و 12( ) و یادداري دانغیان8( ) و ولف و ویگلت10( لوهز و همکاران هايپژوهشنتایج 

) مزیت کانون توجه بیرونی را مشاهده 11( ) و ولف و همکاران9( )، مادوکس و همکاران33( جاروس

دالیل این مغایرت، نوع مهارت، عدم  شاید از جملهخوانی ندارد. حاضر هم پژوهشکردند که با نتایج 

چنین استفاده از راهبرد خودگفتاري وجود مقدار سختی الزم براي بروز اثرات کانون توجه باشد. هم

که  تواند دلیل دیگري باشد، به این معنی که این احتمال وجود داردمیبه همراه تمرین بدنی 

ند و از این طریق اجرایشان تحت تأثیر قرار ام کردهها تنظیدگان اجراي خود را با تکرار واژهکننشرکت

  باشد. گرفته

حاضر در مورد عدم برتري کانون توجه درونی نسبت به کانون توجه بیرونی در طی  پژوهشنتایج 

)، گري 15( ران)، بیالك و همکا16( خلیل ارجمندي هايپژوهشي با نتایج مراحل اکتساب و یاددار

خوانی ) که مزیت کانون توجه درونی را مشاهده کردند، هم19( پرکینز و همکاران) و 20( و کاستاندا

رسد راهبرد توجه درونی همیشه در افراد مبتدي منجر به نظر میبه ،این به این معنی است که ندارد.

سن و  چنینشود، از طرفی شاید درجه دشواري تکلیف، همرد بهتر نسبت به توجه بیرونی نمیعملک

یف نیز باشد. نوع تکلاشته و منجر به نتایج متفاوت شدهد ،ویژه در مبتدیانهب ،ثیر زیاديأت جنسیت
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 کانون توجه درونی در تکالیف پردازش آشکار دستورالعمل يگذار باشد، طبق فرضیهتواند تأثیرمی

بار  ،نتیجه در کند.معطوف می عالوه بر اطالعات درونی به اطالعات برجسته بیرونی نیز ،گیريهدف

 هامراه خواهد بود. شاید تکرار واژهتري هکند که با اجراي ضعیفي کاري اعمال میبیشتري بر حافظه

رد باشد و این مسأله، عملکخود نیاز به مقداري توجه داشتهزمان با اجرا نوعی تکلیف ثانویه باشد و هم

اند را تحت تأثیر قرار فتاري مبتدي بودهاز نظر خودگ ویژه افرادي که هم از نظر مهارت و همافراد به

) نیز 2002بیالك و همکاران ( هاي عدم خودکاري مهارتبا فرضیه پژوهش يباشد. این یافتهداده

هاي مختلف کانون توجه باعث دستورالعملمغایرت دارد. بیالك و همکارانش چنین مطرح کردند که 

که دستورالعمل کانون توجه درونی در افراد مبتدي ريشود، به طوعملکرد متفاوت در افراد متفاوت می

ین توان یکی از دالیل امی شود.دستورالعمل کانون توجه بیرونی میباعث عملکرد بهتري نسبت به 

 گیري نیزشاخص اندازه که احتماالًها را شاخص پیچیدگی و دشواري  تکلیف دانست، چنانتفاوت

  کانون توجه است.شدن اثرات عاملی مؤثر در پدیدار

ر د به صورت خودگفتاري وع کانون توجهداري بین دو نمعناحاضر تفاوت  پژوهشجهت که در از این 

پرتاب دارت طهماسبی و  هايپژوهشها با نتایج یافته مشاهده نشد،مهارت پاس سینه بسکتبال 

خوانی دارد. ) هم17( )، چیپ فوتبال اوهارا و همکاران18( )، تعادل ماکسول و ماسترز7( همکاران

کردن شده بر این نکته تأکید دارند که با معطوفها و نظرات ارائهفرضیهرسد که چنین به نظر می

انجام  يهاي آموزشی یا بازخورد، میزان توجه به نحوهبه اثر حرکت از طریق دستورالعمل فرد توجه

رایندهاي پردازش ارادي براي کنترل افزایش نیازهاي توجهی کاهش یافته و از ف حرکت و در نتیجه

شود. ضمن اینکه توجه به اثر حرکت، بازنمایی پایدارتري را در دستگاه کنترل حرکات کاسته می

شود و تداخل فرایندهاي دهد که به اجراي بهتري منجر میی با کنترل درجات آزادي تشکیل میحرکت

  شود.سازماندهی میتري خودطور طبیعیهخودکار و هوشیارانه را کاهش داده و دستگاه حرکتی ب

ل اثر ي بسکتبااین یافته که هر دو نوع خودگفتاري آموزشی بر اکتساب و یادداري مهارت پاس سینه

 )24( )، پرکوس و همکاران22( لندین و هبرت )،21( زیگلرهاي پژوهشبا نتایج  ،استداري داشتهمعنا

          ،شوداري آموزشی باعث بهبود عملکرد میخودگفت) که بیان کردند 23( جانسون و همکاران و

، خودگفتاري و دستورالعمل آموزشی با افزایش توجه و ایجاد هاپژوهشخوانی داشت. مطابق با این هم

اجرا  بهبودکانون توجه، بهبود تکنیک، افزایش شرکت فراگیر در فرایند اجرا و یادگیري منجر به 

شان نها پژوهش. اگرچه برخی کنندگان نتایج بهتري کسب نمایندتباعث شده تا شرک است وشده

بر مهارت شوت بسکتبال کمتر از مهارت پاس است که بیشتر اثر خودگفتاري آموزشی است که داده

ود که رلذا این احتمال می ؛)24،27( یف و مبتدي بودن بازیکنان استبه علت پیچیدگی تکل

یم اجرایشان همراه با تکرار آموزشی براي کسب الگوي حرکت و تنظکنندگان از خودگفتاري شرکت

  است. اند که باعث بهبود اجرا شدهفاده کردهها استواژه
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 هايپژوهش، اما استهاي ورزشی بسیار مورد توجه بودهبا اینکه تأثیر خودگفتاري بر اجراي مهارت

) 5( اند. امامی آرندياي ورزشی پرداختههنواع خودگفتاري بر یادداري مهارتثیر اکمی به بررسی تأ

سبت مون یادداري نزدریافت که عملکرد دو مهارت پاس سینه و ریباند بسکتبال گروه خودگفتاري در آ

 ژوهشپورتی که در پیشرفت داشت، اما در گروه کنترل این پیشرفت وجود نداشت. در صآزمون پسبه 

افت داشتند و این افت در گروه کنترل آزمون پسها در آزمون یادداري نسبت به حاضر تمام گروه

بیشتر بود. امامی آرندي دلیل بهبود اجرا در آزمون یادداري را حذف برخی آثار موقتی تمرین از جمله 

ر حاض پژوهشر اي که دي اجرا ذکر کرد. نکتهخستگی به دلیل شش روز انجام کار متوالی در مرحله

کنندگان در هر هفته تنها یک جلسه تمرین داشته و آزمون زیرا شرکت ؛استحدودي برعکس شدهتا 

 يکنندگان در مرحلهاست که افت عملکرد شرکتتمرینی اجرا شدههفته بی دو يیادداري با فاصله

  است.ادداري شاید به علت فراموشی بودهی

ون، آزمدار بین پیشمعناوه کنترل و تفاوت بهبود عملکرد گر پژوهشهاي جالب این یکی از یافته

تواند باعث بار) می اي یکهر چند هفته( دهد تمرینات منظمو یادداري بود که نشان میآزمون پس

به دو گروه خودگفتاري  افت گروه کنترل نسبت ،یادداري يبهبود اجرا شود، البته در مرحله

  دار بود.معناتر و توجهقابل

نظران یادگیري حرکتی پس از و صاحب استترین عامل اجرا و یادگیري تمرین اصلیاز آنجا که 

اثر  ي) که به مقایسه5( امامی آرندي پژوهشنند، اما در داترین عامل را بازخورد می، اصلیتمرین

هاي پاس و ریباند بسکتبال پرداخت، نتایج نشان داد دگفتاري بر اجرا و یادداري مهارتبازخورد و خو

. ستاثرتر از بازخورد هاي پاس و ریباند بسکتبال مؤآموزشی بر اجرا و یادداري مهارت که خودگفتاري

رد نظر، جلوگیري از دهی توجه و نگهداري توجه روي تکلیف موآموزشی با جهت خودگفتاري احتماالً

 دهاي بیشتريرچنین با بهبود تکنیک حرکت، کارکپرتی و هم، مانند حواسگر در اجراعوامل مداخله

 هايپژوهششود که نیاز به ه اجراي بهتر نسبت به بازخورد میگذارد و منجر برا در اختیار فرد می

  .وجود داردبیشتر در این زمینه 

ل آموزشی بیرونی خودگفتاري بین دو دستورالعمل آموزشی درونی و دستورالعم هايپژوهشاکثر 

فتاري گخود يهایی را براي مداخلهکلمات نشانه و عبارت هاپژوهشاین اند و بعضی از تمایز قائل نشده

ها هر هی مرتبط دانست. این عبارتها را با نوع کانون توجنوعی بتوان آناند که شاید بهاستفاده کرده

 کالوولونیس و همکاران پژوهشدر  "هدفانگشت،"هاي مانند واژهگیرد، دو کانون توجه را در بر می

بخشی ). این در حالی است که میزان اثر27( ) و کرونی و همکاران25( تئودوراکیس وهمکاران)، 28(

 پژوهشدر ). 4( باشدده نیز بستگی داشتههاي مورد استفاتواند به طبیعت واژهخودگفتاري می

بودند  "توپ و هدف"هاي مورد استفاده ) براي تکلیف دقت عبارت26( مکارانهتزیجورجیادیس و ه

تواند می که "آرنج و دست"هاي مرتبط است و در تکلیف توان عبارتبا کانون توجه بیرونی  حتماالًکه ا
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هاي مورد استفاده، شبیه به حاضر نیز کارکرد واژه پژوهشنشان از کانون توجه درونی باشد. در 

انگین هتزیجورجیادیس و همکاران بود و مشاهده شد تفاوت می پژوهشهاي مورد استفاده در واژه

 تورالعملهاي توپ و هدف) نسبت به گروه دسواژه( تورالعمل کانون توجه بیرونیعملکرد گروه دس

ا ، ولی همراستدار نیستمعناج) بهتر است. اگرچه این تفاوت هاي سینه و آرنواژه( کانون توجه درونی

  ) است.1998-2012( گرفته توسط ولف و همکارانصورت هايپژوهشبا 

هاي مورد این است که کلیدواژه است،کارکرد آموزشی خودگفتاري مورد توجه  هايپژوهشآنچه در 

عد که این امر دو ب ،اثرات حرکت در محیط نیک و فرایند حرکت دارند و یا براستفاده یا داللت بر تک

اري فتخودگ يگیرد. شاید دلیل برخی تناقضات در حیطهدرونی و بیرونی) را در بر می( وجهمتفاوت ت

  به همین موضوع برگردد.

انون نوع کحاضر بیانگر این موضوع است که خودگفتاري آموزشی فارغ از  پژوهشطور کلی نتایج هب

ین گذار است. با اي بسکتبال اثربر اکتساب و یادداري مهارت پاس سینه ،کندتوجهی که درگیر می

، استخودگفتاري پرداختهصورت بهاندکی به بررسی اثرات نوع کانون توجه  هايپژوهشحال، چون 

، هاي تکلیفید نوع خودگفتاري، ماهیت و ویژگیخودگفتاري باصورت بهکانون توجه  هايپژوهشدر 

هاي فردي را مد نظر کنندگان، سن، جنسیت و تفاوتسطح مهارت شرکتهاي مورد استفاده، واژه

تواند تفاسیر مختلف و ي خودگفتاري میهاید توجه داشت که استفاده از واژهچنین باقرار داد. هم

رد باشد که نیاز است در مطالعات آینده موی بر افراد و تکالیف مختلف داشتهثیرات متفاوتهمین طور تأ

  توجه و بررسی قرار گیرد.
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 مقدمه

، حرکتحرکت و لحظ  مشاهده شروع واقعی  زمانی بین ارائ  يک محرک مشلص  برای غااز فاصله   

، جمه  متغیرهای محرک عوامل مصتهف از تاثیر. شلللودنامیده می (RT)   1واکنش بل  نلاز زملان   

محققان را ب  چنین ا لللتنتاجی رهنمون ، واکنش متغیرهلای الا لللت و متغیرهلای فردی بر زمان   

مقیاس ، واکنش زمان. (1)  ازی الزز برای تولید حرکت ا تخ  غمادهشا، واکنش کندک  زمانمی

کند تا حرکت را شروع چ  مقدار زمان صرف می، شص دهد گیری مهمی ا لت ک  نشلان می  اندازه

 بردنای برای ایواکنش را ااي  زمان، های حرکتیدر ادبیات مربوط ب  مهارت، معموال محققان. کند

شدن برای تولید عمهی ضروری دهد و يا داشتن اطالعاتی ک  او هنگاز غمادهانجاز میب  غنچ  ک  فرد 

دهد ک   ازماندهی وضعیت مید تحقیقی نشانواهشل . (2) برندکار میب ، دهدمورد ا لتااده قرار می 

، بودنموزونفضللايی و رمزگذاری، ئشللیهای مربوط ب  کنترلويژگی، های عمهکرد اندازويژگی، قامت

 .  (3) شوندغماده می، واکنش زمانهای مصتهف عمل انسان هستند ک  طی از ويژگی

ب   ،عملقبل از غااز ، حرکتیاين موضلوع ب  اين معنا ت ک  نظاز کنترل  . داردب  زمان نیاز ، حرکت

 ب  غنچ  را ک  بین تصمیم، حرکتیکنترلدرمتون مربوط ب  معموال ، محققان.  لازی نیاز دارد غماده

خاص د للتگاه ،  للازیغمادهجا در اين. می نامند" 2 للازیغماده"افتد شللروع عمل اتاام می عمل و

 .  (1،4) شودفعال می، عملحرکتی ا ت ک  فقط قبل از غااز 

بر مقدار زمان الزز برای غمادگی د لللتگاه کنترل ، نظرایچیدگی عمل مورد ،  لللازیاز ديدگاه غماده

ها يا اجزای غن اطالعات و تعداد بصش اردازشمعنای ب ، ایچیدگی. (1،4،5) گذار ا لللتحرکتی اثر

، های ایچیدهمهارتبنابراين ؛ های حافظ  دارداطالعات و د لللتگاه عمل ا لللت ک  نیاز ب  اردازش

 .  (1،6،7) دنطهبتوج  زيادی می مبتديانويژه برای ب اجزای زيادی دارند و 

محرک اصهی( ) باش تا عالمت اصهیفاصه  زمانی عالمت غمادهدر ،  ازیغمادهفرغيندبصشی مهمی از 

در اين  . (1) شودنامیده می " 3دوره ایش"، فاصه اين . شودانجاز می، ک  بايد ب  غن اا ت داده شود

در  .دوره مطالع  شلده ا ت طور منظم با الگوی ایشدرغزمايشلگاه ب   رفتارمند تغییرات زمان، ارتباط

صللورت بینايی يا شللنوايی  کننده بايد ب   للرعت ب  محرک هدف ک  ب افراد شللرکت، هااين غزمايش

ترين موقعیتی ک  دانشلللمندان ک  رايجبا توج  ب  اين. (8،9) دهندواکنش نشلللان ، شلللودمیارائ  

در اين ، ا تبینايی  اند مربوط ب  جسلتجوی  لازی عمل برای اجرا در ورزش ب  غن ارداخت  درغماده

ای در روانشللنا للی طورگسللتردهب ، دورهایشالگوی . (7)  محرک بینايی ا للتااده شللداز، اژوهش

                                                           
1. Reaction time 

2. Preparation 

3. Foreperiod 
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ها چگون  وقايع غينده را توصللیف اين موضللوع ک  انسللان های زيادی درو داده بکاربرده شللده ا للت

 .  (10-16) شوند را ارائ  کرده ا ت ازگار می، وقايعبینی اين کنند و با توانايی ایشبینی میایش

تواند خیهی کوتاه باشد دوره میایش. (1،4،5،17،18) گذار ا تواکنش تاثیربر زمان، دورهایشمدت 

تواند خیهی طوالنی می، نیز. شودکردن اا لت داده می زمان خیهی کمی برای غماده، فردب   غن درک  

 تر دربیش، اين حالت. را حاظ کند غمادگی فیزيکی خود تواند توج  وفرد نمی، حالتک  در اين  باشد

 .  شودمشاهده می، کنندگان مجبورند تا ارائ  محرک صبرکنندمسابقات دو  رعت ک  شرکت

 ريزیانتصاب اا ت و برنام ، دارای    مرحه  شنا ايی محرک، اطالعاتک  تئوری اردازش  جااز غن 

 للیسللتم عصبی شلاخ   لرعت اردازش اطالعات در   ، زمان واکنش، ديگراا لت ا لت و از طرف   

 ،دوره ب  مرحه  شللنا للايی محرک بنابراين ب  دلیل نزديکی زمانی ایش؛ گرددمرکزی محسللوب می

محرک  چون، ديگرعبارت ب . واکنش داشلت  باشد تواند نقش مهمی بر زماندوره میطول زمان ایش

بنابراين طول  شود؛میدوره ک  غااز مرحه  شنا ايی محرک ا ت ارائ  انتهای ایش در، اصهی() هدف

 .  (17) داشت  باشد ای نقش تعیین کننده، واکنشزمانتواند بر دوره میزمان ایش

کنندگان اين توانايی را دارند ک  زمان ظاهرشلللدن تا مدتی شلللرکت، دوره ثابت بمانداگر زمان ایش

تر  لللريع، هدفمحرک  ها ب  مجرد حضلللوربنابراين واکنش غن؛ بینی کننلد محرک هلدف را ایش 

تر بودن طول زمان های کوتاهتر ب  دلیل مشللص دورهها در ایشواکنش غن، ک طوریب . شللودمی

هزارز ثانی   100تا  0ها خیهی کوتاه و بین دورهاگر ایش، اما. (19،20) شللودتر می للريع، دورهایش

کوششی ب  کوشش ديگر ها متنوع و از دورهاگر ایش. (8) يابددوباره افزايش می، واکنشزمان، دنباش

هرچنللد . اللذير نیسلللتامکللان، محرکبینی زملان دقی  شلللروع  ایش، بینی نبلاشلللد قلابللل ایش 

های دورهبنابراين در ایش؛ دارند کردن اا للت خودشللانهنوز اطالعاتی برای غماده، کنندگانشللرکت

 .  (8،21-23) دهندمیتر واکنش نشان تر  ريعهای طوالنیدورهافراد در ایش، بینیایشقابل ایر

واکنش با تکهیف زمان در زمان داد توانايی تصمین گذر( نشللان2011) 1اژوهش تو للونادا و همکاران

بینی عالمت شلللروع را يادگرفتند ایششلللرکت کنندگان در طول تمرينی ک  ، ثانی  2و1دوره ایش

اجرا  2بینیتوان نتیج  ایشهای ثابت را میدورهواکنش کوتاه مصصوص ایش زمان. (81)  بهتر شلد 

داندک  چ  کننده میفرد قبل ازعالمت غگاه، واکنش  اده های زمانجا ک  در موقعیتاز غن. دانسلت 

بینی کند ایش، کنندهغگاهاگر بتواند زمان ارائ  محرک هدف را اس از عالمت  بدهدالا لللصی بلايد   

اجرای واقعی ، دين ترتیبب ؛بودخواهد  ایش ازمحرک هدف میسلللر، نظرامکلان غمادگی عمل مورد  

 .  (1) شودقبل از محرک هدف غااز می، عمل

                                                           
1. Tsunoda and et al 

2. Anticipation 
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، ثانی  1های نامنظم با میانگین دوره اده ایش واکنش تکالیف زمان شواهد زيادی وجود داردک  در 

     دکنمیثانی  ايجاد  4يا 3، 2بهند مدت های دورهایش ب  کوتاهتری را نسلللبت های واکنش زملان 

و تحت تاثیر عامل بزرگتری بوده بسلللیار کوچک ، اثرر لللد اين نظر میب ، حالبا اين. (26-17،24)

 انتظار 1چ  از نتايج کهمرچنان، اين حالت در. ک  مربوط ب  زمان انتظار فرد برای محرک ا تباشلد  

ترين دوره نیسلللت و با محتملترين ایشارتبلاط بلا کوتاه   در واکنشترين زملان  لللريع، رفلت می

احتمال وقوع برابر داشلللت  باشلللند ها دورهایشدرصلللورتی کل  تمامی  . ا لللتمرتبط ، دورهایش

 . (17) بسیار  ريع خواهد بود، واکنشزمان

، شودواکنش مطهوب منجر میدوره واقعی ک  ب  زمانخصلوص ایش  توجهی دراختالف نظرهای قابل

 حرکات ک  طوریب . مورد نیاز بستگی داردب  ماهیت اا ت ، موضلوع ر لد اين  نظر میب . وجود دارد

توان در ها را میدورهبارزترين اثر ایش. کردن نیلاز دارنلد  بل  زملان بیشلللتری برای غملاده   ، ایچیلده 

ک  بعد از ا لللت نکت  مهم اين . (5) های ثابت و متغییر مالحظ  کرددورهتحقیقات مربوط ب  ایش

وجود دارد تا هوشللیاری و غمادگی الزز را بد للت غورد و   ای برای فردزمان بهین ، کنندهغگاهعالمت 

بالفاصللله  اس از ، هدفاگر محرک . غن را حاظ کند، درطول زمانی ک  منتظر محرک هدف ا لللت

 زمان، شلللود زمان زيادی درانتظار بماند مجبور ک  فردصلللورتی کننده ارائ  شلللود يا درعالمت غگاه

زمان . اا للت( بین اين دو زمان ارائ  شللود) محرک هدفشللد ک   تر از زمانی خواهدطوالنی، واکنش

 .  (1) توان مشص  کرددوره میواکنش تحقیقات مربوط ب  ایش را از روی زمان 2انتظار بهین 

کهی و عمهی ک  مربوط  ب  يک قاعده، دورهایشطول زمان مطهوب  مورد حرکتی در کنترل منابع در

دوره اين ا ت ک  طول زمان منا ب ایش، کهی قاعدهب  تحقیقات گذشلت  ا لت اشلاره شلده و غن     

ب  ، انتصابیواکنش  مورد زمان ثانی  ا لللت و در 4تا  2ثانی  يا  4تا  1از ، واکنش  لللاده برای زمان

های اشاره شده برای ک  زمانبرر ی اين. (1،4) ای نشلده ا لت  دوره اشلاره طول زمان مطهوب ایش

نتايج  ،چنینهم. ای ا ت ک  کمتر ب  غن ارداخت  شده ا تمسئه ، قابل قبول ا ت دوره بهین ایش

واکنش  لللاده و اختالف  دوره ثابت بر زماندر مورد اثر طول زمان ایش، متالاوت و گاهی متناق  

ک  بیشللترين  هايیدورهمحق  را بر غن داشللت تا طول زمان ایش، توج  در اين زمین نظرهای قابل

ها در دو دورهانتصاب و ب  برر للی اثر طول زمان اين ایش را ندهی داشللتهای قبرا در اژوهش ربردکا

 اين اژوهش در، حقیقت در. ها بپردازدبا توج  ب  ماهیت متااوت اا للت غن، تکهیف  للاده و ایچیده

 زمان بردوره   دقی  اثرطول زمان ایشیشلللصتعیین و تب  دنبال ، های گذشلللت را للتای اژوهش 

 نددوره بهین  را تعیین کایش، با توج  ب  ماهیت اا ت ا ت تا از اين طري ، انتصابیواکنش  اده و 

                                                           
1. Kelmmer 
2. Optimal waiting time 
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برر ی ، دورهایشمعین  خاص برای هر طول زمان الکامب  صورت ، های گذشت کهی اژوهش قانون و

واکنش  انتظار را از روی زمان چنانچ  در باال اشاره شد زمان بهین . شودشلده و نتیج  غن مشلص    

 هشاژواين ، کاربردیب  لحاظ ، ا اسبر همین . توان مشص  کردمی، دورهمربوط ب  ایشتحقیقات 

  و ب زمان واکنشب  کاهش ، ایچیدهتکهیف  لللاده و  دوره بهین  درکردن ایشتواند با مشللص  می

توانند با غگاهی از طول ورزشللکاران می، طرف ديگر از. دنبال غن کاهش زمان اجرا ورزشللکار بینجامد

ها را هدوراين ایش، دهندزمان اجرا را افزايش می، غنتبع و ب  زمان واکنشهايی ک  دورهزملان ایش 

 بر او برتری، و اجرا حريف بکار برند و عمهکرد او را با تاخیر روبرو کرده زملان واکنش برای تلاخیر در  

ان غمادگی بیشلتر ورزشکار  برای، در ايجاد شلرايط مطهوب تمرين ، برای مربیان، اين نکات. ایدا کنند

 برر للی اثر، هدف اين اژوهش، فومباتوج  ب  مطالب . بسللیار ارزشللمند و کاربردی ا للت، در رقابت

 ثانی  بر زمان 2ثانی  و  5/1، ثانی  1، ثانی  5/0، ثانی  25/0دوره شللامل های متااوت ایشطول زمان

 . تکهیف  اده و ایچیده ا تانتصابی در حین انجاز دو واکنش    واکنش  اده و زمان
 

 پژوهشروش 
نار  40، داشتند عمومیتربیت بدنی  درسک   یدانشلجوی اسلر را لت د ت دانشگاه    351از بین 

از اهداف تحقی  غگاهی ، کدازهیچو  بودند 6/20 ± 6/1ها دارای دامن   للنینمون . انتصاب شللدند

، مستقلگروه برای اعمال متغییر  دو در هاکردن غزمودنی ازی و همگنمنظور همسلان ب . نداشلتند 

زمان های از غزمون، اين اژوهش در. همسلللان شلللوند، واکنش ها بر ا لللاس زمانالزز بود غزمودنی

 زمان واکنشغزمون . انتصابی ا تااده شد  ل   زمان واکنشانتصابی و دو زمان واکنش،  لاده  واکنش

 .  دش گرفت  ب  کارعنوان غزمون مقدماتی ب ، هاکردن غزمودنی ازی و همگنبرای همسان، انتصابی دو

 از طري  نرز افزار طراحی شللده، جامع  تمامی افرادک   صللورت انجاز گرفت اين ب  هاانتصاب نمون  

 .غنان ثبت شد رکورد( ) کردند و نمرات شرکت انتصابیدو زمان واکنشدرغزمون   ازیبرای همسلان 

ها برا اس بندی غنبین  اير نمرات و طبق  غزمودنیکردن وضعیت رکورد هر و مشص  برای منظم

+ قرار 3تا  -2دامن    در وتبديل ، Zب  نمرات ، طبیعیبرا لللاس منحنی ، اين نمرات، معیاری معین

هر يک دامن   ها درب  فراوانی غزمودنی با توج . قرار نگرفت( -2تا  – 3رکوردی در دامن ). نلد گرفت

ا اس  گروه مشلص  و بر  نسلبت متنا لب غن برای هر  ، انتصابیواکنش دو در زمان Z نمرهانحراف 

. شدند جايگزين ناری 20 گروه دودر ، ب  روش جايگزينی تصادفی هاغزمودنی، جدول اعداد تصلادفی 

انجگان  با طول زمانی  هایدورهایش، انتصابیدوواکنش  گروه بر ا اس زمان  ازی دواس از همسان

، اول گروه. ارائ  شلللدثابت در هر بهوک بصلللورت ، ثانی  برای دوگروه 2و ، 5/1، 1، 5/0، ثانی  25/0

  . ندتکهیف ایچیده را اجرا کرد، گروه دوز تکهیف  اده و
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محق  با کمک متصصللصللین ، برای اجرای اين اژوهش منا للب افزارنرز عدز د للتر للی ب دلیل ب  

                 نويسلللیو بلا زبلان برنلام     windowsدرمحیط  یافزاراقلداز بل  طراحی و  لللاخلت نرز   ، افزارنرز

C sharp net خطای، شلللکهی طراحی شلللد تا قبل از انجاز غزمونب ، افزار اين اژوهشنرز. نمود 

ن اي، غزمودنیشنا ايی و در زمان ثبت نمره  شلد افزار بر غن نصلب می تاخیر(  لیسلتمی را ک  نرز  )

تو لللط ، افزارروايی نرز. گرددها ثبت تلاخیر( از نمره غنان کسلللر و زمان واقعی عمهکرد غن ) خطلا 

توج  ب  عدز د للتر للی  با. قرارگرفت مورد تايید رفتارحرکتیدر حوزه  متصصللصللین و افراد خبره

وايی برر ی ر امکان، گیری شده مورد تايید باشدهافزار مشابهی ک  دارای روايی اندازب  نرز گراژوهش

قبل از انجاز ، بازغزمون -وناز طري  روش غزم، ابزاراايايی . نداشلللت وجود گراژوهشزمان برای هم

از طري  ضريب ، مشاب دانشلجوی اسلر را لت د لت با شلرايط  لنی        60بر روی ، اصلهی  اژوهش

 .  بد ت غمد 0/ 713 1 همبستگی ایر ون

 های گروه اول: تکهیف  ادهغزمون

مماس بر ، غزمودنیانگشت اشاره د ت را ت ، غزمونواکنش  لاده: قبل از شلروع    زمان، اولغزمون 

ابتدا  لل   للتاره  ، محق با شللروع غزمون تو للط  . گرفتصللاح  کهید اعداد قرار می 1روی کهید 

ای مشکی رنگ و توخالی دايره،  پس. نددادهشلدار می  کاملب  غزمودنی برای غمادگی ، زنچشلمک 

ماند صاح  نمايش رايان  باقی می بر، هر بهوک ثابت بود ک  در دورهمان ایشبر حسلب طول مدت ز 

، 1غزمودنی بايد ب  مح  مشاهده عدد . دوبر صاح  نمايش ظاهر ش، بود 1تا محرک اصلهی ک  عدد  

صاح   4کهید ، اشارهبا همان انگشت ، و بالفاصه  بعد از غن اددمی رارا فش 1کهید ، با حداکثر  رعت

. شود ثبت، هرکهیدبا دقت هزارز ثانی  برای ، مان اوفشرد تا زکهید اعداد را ب  عنوان تکهیف  اده می

بهوک  گون  بود:نياها ترتیب ارائ  بهوک. کوشللش بود 15دارای ، و هر بهوک بهوک 5ها شللامل غزمون

، ثانی  5/0دوره  لللوز با ایش بهوک، ثانی  5/1 دورهبهوک دوز با ایش، ثانی  25/0 دورها ایشبل  اول

، بهوکهر  کوششی در فاصه  بین. ثانی  2 دورهثانی  و بهوک انجم با ایش1 دورهبهوک چهارز با ایش

باش در ابتدای شلللروع و تا ارائ  محرک غماده تکهیف، کل  اس از زدن غخرين کهیلد   ثلانیل  بود   5/1

وجود داشت و شروع هر بهوک مثل بهوک  ثانی  ا تراحت 30، بین هر بهوک. ادام  داشلت ، دورهایش

 .  شددهنده غااز میزن هشداربا ارائ      تاره چشمک، اول

میانی و حهق  د ت ،  ل  انگشت اشاره ، غزمونانتصابی: قبل از شلروع  واکنش  ل   زمان، دوزغزمون 

با . گرفتصلللاح  کهید اعداد قرار می 3 و 2، 1ب  ترتیب مماس بر روی کهیدهای ، غزمودنیرا لللت 

ب  غزمودنی برای غمادگی کامل هشللدار ، زنابتدا  لل   للتاره چشللمک، محق شللروع غزمون تو للط 

                                                           
1. Pearson correlation coefficient 
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بهوک  هر دوره ک  درای مشکی رنگ و توخالی بر حسب طول مدت زمان ایشدايره،  پس. ددندامی

بر ، بود 3يا 2، 1د ايکی از اعدماند تا محرک اصلللهی ک    باقی میصلللاح  نمايش رايان بر، ثابت بود

کهید مربوط ب  غن را با انگشت ، عدد بايد ب  مح  مشاهده هر، غزمودنی. دوصلاح  نمايش ظاهر شل  

 4هید ک، با انگشت اشارهو بالفاصه   اددمی راکهید غن بود با حداکثر  لرعت فشل   مربوط ک  مماس بر

، دکهی ثانی  برای هرفشللرد تا زمان او با دقت هزارز صللاح  کهید اعداد را ب  عنوان تکهیف  للاده می

، فاصه  بین کوششی هر بهوک. کوشش بود 15دارای ، بهوک و هر بهوک 5ها شامل غزمون. شلود ثبت 

 . بود کامال مشاب  غزمون اول، و نحوه شروع هر بهوک هاترتیب ارائ  بهوک

 های گروه دوز: تکهیف ایچیدهغزمون

مماس بر ، غزمودنیانگشلت اشاره د ت را ت  ، غزمونواکنش  لاده: قبل از شلروع   زمان، اولغزمون 

ابتدا  لل   للتاره ، گراژوهشبا شللروع غزمون تو للط . گرفتصللاح  کهید اعداد قرار می 1روی کهید 

ای مشکی رنگ و توخالی دايره،  پس. نددادمیب  غزمودنی برای غمادگی کامل هشلدار  ، زنچشلمک 

د تا مانبر صاح  نمايش رايان  باقی می، وددوره ک  در هربهوک ثابت ببر حسب طول مدت زمان ایش

، 1و غزمودنی بايد ب  مح  مشاهده عدد  شودصلاح  نمايش ظاهر   بر، بود 1ک  عدد  محرک اصلهی 

با همان انگشللت اشللاره ب  ترتیب ، و بالفاصلله  بعد از غن اددمی رارا فشلل 1کهید ، با حداکثر  للرعت

با دقت ، فشللرد و زمان برای هرکهیدتکهیف ایچیده میعنوان را ب  9و  7 - 5 - 6 - 8 - 4کهیدهای 

، هاتعداد بهوک، فاصه  بین کوششی هر بهوک، ها در هر بهوکتعداد کوشش. شلد هزارز ثانی  ثبت می

 .  گروه اول بودهای کامال مشاب  غزمون، يکو نحوه شروع هر هاغنترتیب ارائ  

میانی و حهق  د ت ،    انگشت اشاره، غزمونانتصابی: قبل از شلروع  واکنش  ل   زمان، دوزغزمون  

با . گرفتصلللاح  کهید اعداد قرار می 1،  2، 3مماس بر روی کهیدهای ، ب  ترتیب، غزمودنیرا لللت 

ب  غزمودنی برای غمادگی کامل هشدار ، زنابتدا     تاره چشمک، گراژوهششلروع غزمون تو لط   

بهوک  هر دوره ک  دری رنگ و توخالی برحسلب طول مدت زمان ایش ای مشللکدايره،  لپس . دادمی

 بر، بود  3يا 2يا  1د اماند تا محرک اصللهی ک  يکی از اعدبر صللاح  نمايش رايان  باقی می، ثابت بود

کهید مربوط ب  ، نمايشمح  مشلاهده هرعدد برصاح   ب  بايد، غزمودنی. صلاح  نمايش ظاهر شلود  

 فشرد و بالفاصه  بعد ازبا حداکثر  لرعت می ، کهید غن بود مربوط ک  مماس برغن عدد را با انگشلت  

فشرد عنوان تکهیف ایچیده میرا ب  9و  7 - 5 - 6 - 8 - 4ب  ترتیب کهیدهای ، اشارهبا انگشت ، غن

فاصللله  ، بهوک هر ها درتعداد کوشلللش. شلللدبا دقت هزارز ثانی  ثبت می، کهید و زملان برای هر 

کامال مشللاب  ، نحوه شللروعشللان و  شللدنترتیب ارائ   ها وتعداد بهوک، در هر بهوککوشللشللی  بین

 . های گروه اول بودغزمون
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 ابتدا در، ایچیدهدارای تکهیف  لللاده و هم گروه دارای تکهیف  گروه همبا توج  ب  اين موضلللوع ک  

قدز ت تاثیر، کردند واکنش    انتصابی شرکت زمان در، هات  يک واکنش  اده و اس از زمان غزمون

منظور جهوگیری از ب . يکسللان ا للت، مشللاب  و اثرات احتمالی غن، گروهها برای هر دو تاخر غزمون و

د و ننکهیدی را نز، محرکشلللدک  قبل از ارائ  در ابتلدا ب  غنان تذکر داده می ، هلا غزمودنیبینی ایش

با صللدای زنگ ب  ، د للتگاه، کردکهید میاقداز ب  زدن ، قبل از ارائ  محرک، ک  غزمودنیصللورتیدر

، و اين کوشش شدداد و نمره او ثبت نمیهشلدار می ، کهیدغزمودنی در مورد فشلردن زودتر از موقع  

 .  شدب  عنوان خطا محسوب می

ی انتصاب اده و    زمان واکنشها بر دورهطول زمان ایشاثر برر ی، تحقی ک  هدف توج  ب  اين با

، ودنبمورد نظر ، تعامهیاثر  و بوده ا ت و مستقل از هم صلورت جدا  لاده و ایچیده ب  در دو تکهیف 

تکهیف  اده و ایچیده  بهوک در هر های متااوت درهای ثابت با طول زماندورهبرای مقايس  اثرایش

 هایهای تکراری و غزمونگیریتحهیل واريانس با اندازه روش از، انتصابی  واکنش  لاده و   بر زمان

مان زاز نظر طول زمان بر  مشاب  یهادورهایشمنظور مقايس  اثر ب . بونارونی( ا لتااده شد ) تعقیبی

 در. مستقل ا تااده شد tغزمون  از، ایچیدهتکالیف  اده و  از يک هر در انتصابی لاده و     واکنش

 تکهیف دو در،  ادهواکنش  میانگین زمان، دورهایشهای مصتهف برای هر يک از طول زمان، حقیقت

، دورهایشهای مصتهف يک از طول زمان برای هر، چنینهم.  للاده و ایچیده مقايسلل  شللده ا للت 

عايت منظور رب . واکنش  ل  انتصابی در دو تکهیف  لاده و ایچیده مقايس  شده ا ت   میانگین زمان

  اده و واکنش زمان (شلده رکورد ثبت )  بودن توزيع نمرات طبیعیبرای اطمینان از ، هاایش فرض

برای انجلاز تحهیل واريانس با   و ا لللمیرنوف -از غزمون کهموگروف، هلا دورهایش در انتصلابی  للل 

و در صللورت رد  انجاززمون مصهی از طري  غ، يا تقارن مرکب کرويت فرض، تکراریهای گیریاندازه

 .  گیسر ا تااده شد -از روش گرينهوس، فرض کرويت

 

 نتایج
 هاانتخابی آزمودنیواکنش دو و زمان های توصیفی سنشاخص. 6دولج

 

 تعداد شاخص آماری
 سن انحراف استاندارد میانگین و

 )سال(

  زمان واکنشانحراف استاندارد 

 انتخابی )هزارم ثانیه(دو

 64 ± 2/355 1/20±9/1 20 اول

 8/55 ± 6/356 3/1 ± 4/20 20 دوز

 9/59 ± 9/355 6/1 ± 2/20 40 کل
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 (هزارم ثانیه) و پیچیده تکلیف سادهانتخابی و سه واکنش ساده استاندارد زمانانحراف و میانگین. 2جدول
 
 

 دورهپیش

واکنش  زمان

ساده تکلیف 

 ساده

واکنش  زمان

ساده تکلیف 

 پیچیده

واکنش سه  زمان

انتخابی تکلیف 

 ساده

واکنش سه  زمان

انتخابی تکلیف 

 پیچیده

 1/490  ±  3/88 7/390 ±  9/35 4/369 ± 9/113 2/212  ±  53 ثانی  25/0

 2/511  ±  6/82 424  ±  9/39 7/373 ±  5/96 231/ 8 ± 4/38 ثانی  5/0

 3/495 ±   91 1/414  ±    9/32 3/333 ± 1/111 3/228  ±  37/ 7 ثانی  1

 5/627  ±  1/505 418   ±  3/37 6/359 ± 8/112 251  ±  56/ 4 ثانی  5/1

 517  ±   78 4/434  ±  2/38 5/341 ± 4/111 7/233 ± 35/ 5 ثانی   2

 
انتخابی در تکلیف سه ساده و زمان واکنش مکررهای گیریهنتايج آزمون تحلیل واريانس با انداز. 1جدول

 و پیچیده ساده
 

 

انتصابی در دو تکهیف  للاده و واکنش  للاده و  لل  دوره بر زمانایش اثر طول زمان، اژوهشدر اين 

وره و داثر تعامهی نوع تکهیف و طول ایش، وج هیچجداگان  مورد نظر بوده ا للت و ب  بطور، ایچیده

 . مورد نظر نبوده ا ت، زمان واکنشنوع 

،  گانانج یهادورهایش بین  ادهانتصابی تکهیف  لاده و     زمان واکنش، 3با توج  ب  نتايج جدول

از غزمون تعقیبی بونارونی ، هادورهایشهای بین کردن تااوتبرای مشلللص . داردتااوت معناداری 

 5/1ثانی  با  25/0دوره بین ایش،  ادهدر تکهیف واکنش  لاده  زمان، دادنتايج نشلان . ا لتااده شلد  

تااوت ، انتصابی للل واکنش  زمان درمورد، چنینهم. (P<0.003) ردتالاوت معنلاداری دا  ، ثلانیل   

 F معناداری
 میانگین

 مربعات

 درجات

 آزادی

مجموع 

 مربعات
 آزمون

 واکنش  اده تکهیف  ادهزمان 2/15338 4 5/3834 05/4 005/0

 واکنش  اده تکهیف ایچیدهزمان 4/24585 7/2 7/8815 41/1 251/0

 واکنش    انتصابی تکهیف  ادهزمان 7/20998 4 6/5249 79/10 001/0

 واکنش    انتصابی تکهیف ایچیدهزمان 2/256233 04/1 2/246335 2/1 289/0
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 ثللانیلل  2و  (P<0.003)، 5/1، 1، 5/0هللای دورهثللانیلل  بللا ایش 25/0دوره بین ایش معنللاداری

(0.001>P )تکهیف ایچیده دوره درطول زمان انج ایش دادنشان  3نتايج جدول، نیز. مشص  شد ،

 .  P)> (0.05تااوت معناداری نداشت، انتصابی اده و    زمان واکنشنسبت ب  
 

 
 

 انتخابی در تکلیف ساده و پیچیدهساده و سه زمان واکنشنمودار . 6شکل

 

 1، ثانی  5/0، ثانی  25/0 های با طول زمانی مشاب دورهایش هر يک از طول زمان برای مقايس  تاثیر

 مقايسلل  تاثیربرای واکنش  للاده و  بر زمان، تکهیف  للاده و ایچیده دو درثانی   2و  ثانی  5/1، ثانی 

ثانی  و  5/1، ثانی  1، ثانی  5/0، ثانی  25/0های با طول زمانی مشللاب  دورههر يک از طول زمان ایش

 .مستقل ا تااده شد  tاز غزمون، انتصابیواکنش    زمانبر ، ایچیده تکهیف  اده و دو ثانی  در 2
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 واکنش ساده بینايی تکلیف ساده و مستقل زمان tهای توصیفی و استنباطی آزمون شاخص. 2جدول

 ثانیه(هزارم)  های مشابهدورهپیچیده در پیش
 

 tنتايج آزمون  پیچیده ساده نوع تکلیف

 معناداری آزادیه درج tمقدار  استانداردانحراف میانگین استانداردانحراف میانگین پیش دوره

25/0 2/212 53 4/369 9/113 5/5- 8/26 000/0 

5/0 8/231 4/38 7/373 5/96 1/6- 8/24 000/0 

1 3/228 7/37 3/333 1/111 4- 3/23 001/0 

5/1 251 4/56 6/359 8/112 8/3- 9/27 001/0 

2 7/233 5/35 5/341 4/111 1/4- 8/22 000/0 
 

 

 

دوره با طول زمان واکنش  للاده بینايی در تمامی انج ایش زمان، مسللتقل نشللان داد tنتايج غزمون 

 .  (P<0.001) تااوت معناداری داشت، در مقايس  با تکهیف ایچیده،  ادهمشاب  در تکهیف 

 
 ساده در تکلیف ساده و پیچیده زمان واکنشنمودار . 2شکل
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پیچیده  تکلیف ساده وانتخابی سهواکنش  مستقل زمان tهای توصیفی و استنباطی آزمون شاخص. 2جدول

 ثانیه(هزارم)  های مشابهدورهپیش در
 

 tنتايج آزمون  پیچیده ساده نوع تکلیف

 معناداری درجات آزادی tمقدار  استانداردانحراف میانگین استانداردانحراف میانگین پیش دوره

25/0 7/390 9/35 1/490 3/88 6/4- 1/25 000/0 

5/0 424 9/39 2/511 6/82 2/4- 4/27 000/0 

1 1/414 9/32 3/495 91 7/3- 9/23 001/0 

5/1 418 3/37 5/627 1/505 8/1- 2/19 080/0 

2 4/434 2/38 517 78 2/4- 38 000/0 

 

 

های با طول زمان دورهتمامی ایش انتصابی درواکنش  لل  زمان، داد مسللتقل نشللان  tنتايج غزمون 

اری تااوت معناد، ایچیدهمقايس  با تکهیف  در،  ادهتکهیف  ثانی  در 5/1 ب  ایر از ایش دوره مشلاب  

 .  (P<0.001) داشت

 
 پیچیده انتخابی تکلیف ساده وسه زمان واکنشنمودار . 1شکل
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 گیریبحث و نتیجه
دوره با کمترين و ایش، ثانی  25/0دوره با طول زمانی ایش، مشلص  ا ت  2چنانچ  از نتايج جدول

مورد تکهیف  در. تکهیف  للاده داشللت  را در للاده واکنش  بیشللترين زمان، ثانی  5/1طول زمانی 

 کمترين و بیشللترين زمان دارای، ثانی  5/1ثانی  و  1 زمانی های با طولدورهترتیب ایشب ، ایچیده

ها تااوت دورهبین ایش،  ادهواکنش  لاده در تکهیف   زمان، 3برا لاس جدول . ندواکنش  لاده بود 

 25/0 دورهواکنش  للاده ایش زمان، داد نشللانک  نتايج غزمون تکمیهی بونارونی  معناداری داشللت

 بر: باشلللدمی ب  داليل زير احتماال، اين تااوت. داردتااوت معناداری ، ثانی  5/1وره دبا ایشثلانیل    

د طول نکن  بیان میک )(2BET بندی رفتارنظري  زمانو  (SET ) 1انتظلار کمی  نظريل  ا لللاس 

گرفت  در  کمتری ا ت با اين توضیح ک  هرچقدر زمان قرارواريانس( )  دارای خطا، ترکوتاههای زمان

، زمانیب  تبع کوتاهی کل دوره ، برغورد زمان نیز کوتلاهتر باشلللد احتمال خطای او در ، اختیلار فرد 

از ديدگاه ، توان ب  غن اشلللاره کردعهت ديگری ک  می. (27،28) قابل توجی  ا لللتيابد میکاهش 

مرحه  شنا ايی محرک و انتصاب اا ت در  چون دو، با اين توضیح ک  ا ت تئوری اردازش اطالعات

 رفصنیازمند ، اا تريزی تنها مرحه  برنام ، و معهوز ا ت مشص  کامال از قبل،  ادهواکنش  زمان

ت راحتی قابهی ب،  اده بودن تکهیف ک  فقط دارای يک جزء حرکتی بود، زمان ا لت و از طرف ديگر 

 وبود کافی غزمودنی  حلداقل زمان برای اجرای ، اين شلللرايط در  دادکل افزايش میاجرای تکهیف را 

اس از ارائ  عالمت  بینی زمان ارائ  محرک هدفاجرا د للت ب  ایشقبل از ، غزمودنیک  احتمال اين

  مشص هایبرای غزمودن، دورهطول زمان ایش، ديگرعبارت ب . يابدمیافزايش ، زده باشد غگاه کننده

عهت ديگر . واکنش  للاده را داشللت  کوتاهترين زمان، ثانی  25/0 دورهایش، بنابراين ا للت؛شللده 

ب  همین دلیل شايد در اولین بهوک . ها بوداولین بهوک اجرای غزمودنی، ثانی  25/0دوره ایش، ک اين

ب   و در باالترين  للطح بوده ا للت، غزمونها در ابتدای شللروع تمرکز و دقت غزمودنی، زمونغاجرای 

تیب تر، برد اين مورد بکار توان درا للتدالل ديگری ک  می. اندبهترين عمهکرد را داشللت ، دلیلاين 

، ای بودثانی  25/0های دورهایشبعد از اولین بهوک ک  دارای ، با اين توضللیح ک . ها للت ارائ  بهوک

، در اين وضللعیتو  ارائ  شللدای ثانی  5/1دوره های بهوک دوز با ایش، ا للتراحتثانی   30اس از 

عمهکرد ، ایثانی  25/0دوره ها هنوز بر ا لللاس اردازش اطالعات و زمانبندی ایشاحتملاال غزمودنی 

اردازش اطالعات و  درو  ردرگمی غنان  نظمیتواند باعث بیاين موضلوع می . اندکردهخود را تنظیم 

ه دور اده در اين ایش زمان واکنشترين منجر ب  بیش، بندی الزز برای اجرا شلده و در نهايت  زمان

                                                           
1. scalar expectancy theory 

2. Behavioral theory of  timing 
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 اده در  زمان واکنشبر ، دورهایشمشص  شد ک  طول زمان ، 3نتايج جدول با توج  ب . شده باشد

 .  تکهیف ایچیده تاثیری نداشت

، ثانی  25/0دوره انتصابی تکهیف  اده در ایشواکنش  ل   زمان، مشلص  ا لت   2چنانچ  از جدول

واکنش  مورد زمان ار ا للت و دردی بیشللترين مقادار، ثانی  2دوره در ایشکمترين مقدار و  دارای

ثانی  دارای کمترين و بیشللترين  5/1و  ثانی  25/0دوره ایشب  ترتیب ، انتصابی تکهیف ایچیده لل 

بین ،  لللادهانتصابی در تکهیف واکنش  للل  زمان، 3با توج  ب  جدول. اندانتصابیواکنش  للل  زمان

نتصابی ا   زمان واکنشنتايج غزمون تکمیهی بونارونی نشان داد . تااوت معناداری داشتها دورهایش

، مورد اين نتیج  برای بحث در. داردتااوت معناداری ، هادورهایشثلانی  با  لللاير   25/0دوره ایش

ها دورهبا  اير ایش ثانی  25/0دوره ایشبین ، تکهیف  لاده  تااوت معنادار همانند نتیج  قبهی چون

 اما چیزی ک  اين نتیج  را نسبت ب  نتیج  زمان های قبهی ا لتااده کرد توان از ا لتدالل می، ا لت 

و ن  ا هدورهایشدوره با  اير تااوت معنادار اين ایش، کنداده در تکهیف  لاده متمايز می  ل واکنش 

دوره بیش از ان ایشافزايش طول زم، دهداين نتیج  نشلللان می. ا لللت ثانی  5/1دوره فقط با ایش

 حسا یت بیشتر ب  طول زمان عهت. دشومی منتهی انتصابیواکنش    ب  افزايش زمان، ثانی  25/0

ا للاس  بر را تکهیف  للاده در للاده  زمان واکنشانتصابی نسللبت ب  واکنش  لل  زمان دوره درایش

ل  محرک تعداد) بودن دو مرحه  شللنا للايی محرک توان ب  نامشللص می، تئوری اردازش اطالعات

 مربوط دانست، انتصابیواکنش    گان  اردازش اطالعات زمانو انتصاب اا لت از مراحل     اا لت( 

 ب  همین. ا للتاز قبل مشللص  ، ريزی اا للت غن با توج  ب   للادگی تکهیفمرحه  برنام ، ک  تنها

 وردم ک  در ا تداللیتوج  ب   با. شلده ا ت ها بیشلتر غشلکار  دورهحسلا لیت زمانی ب  ایش  ، دلیل

 قبل از اجرا د ت، ممکن ا ت غزمودنی، نیزا در اينج، بیان شد اده  زمان واکنشبینی ال ایشماحت

 درتار بندی رفنظري  انتظار کمی و نظري  زمانبا توج  ب  دو ، بینی زده باشللدک  اين احتمالب  ایش

کمترين خطا و بهترين  دارای، بود دورهکوتاهترين ایش ثلانیل  کل     25/0بلا طول زملانی   دورهایش

بینی زمان دارای خطای بیشتری در ایش، ثانی 25/0از  ترهای طوالنیهدوردر ایش، ولیا ت  رکورد

ابی انتصواکنش    ک  زمانبا توج  ب  اين، اين ا تدالل. بودبینی( ایش خطا در ) ارائ  محرک هدف

صابی انتواکنش    بیشترين زمان، بوددوره رين ایشتثانی  ک  طوالنی 2دوره ایش تکهیف  لاده در 

گیری کرد ک  در طور نتیج اينتوان میاز اين بحث . (2جدول) ر للدنظر میقابل قبول ب ، را داشللت

مراتب بیشللتر از ب  ، دورهایشانتصابی ب  طول زمان واکنش  لل  حسللا للیت زمان ،  للادهتکهیف 

 . واکنش  اده ا تزمان

های دورهانتصابی ایشواکنش    زمان، 5جدولواکنش  لاده و بر ا لاس    زمان، 4بر ا لاس جدول 

 ،اين موضوع. شتتااوت معناداری دا، ایچیده يک از تکالیف  اده و در هر، زمانمشلاب  از نظر طول  
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با توج  ب  اجزای بیشتر تکهیف ایچیده در مقايس  با تکهیف  اده ک  شامل انج جزء حرکتی بیشتر 

و ازی  للزمان بیشللتری برای مراحل غماده ب ، تبع اين اجزاء بیشللترو ب  تکهیف  للاده بودنسللبت ب  

از طرف . ر دقابل قبول ب  نظر می، بود نیازمند مقايس  با تکهیف  اده در ريزی اا لت برنام  لپس  

، هیفتکبا توج  ب   للادگی و ایچیدگی  انتصاب شللده یهادورهدهد ایشاين نتیج  نشللان می، ديگر

وده ببرای تاکیک زمان الزز برای اجرای تکالیف با ایچیدگی متااوت   لللبادارای دامنل  زملانی من  

منا لللب و احتماال برای اجرای ،  لللادهها برای اجرا تکهیف دورهدامن  زمانی ایش، ک طوری ا لللت

 .(26) ا تبوده  کوتاه، ایچیدهتکهیف 

داشلللت ک  با توج  ب  نوع تکهیف و طول مدت گیری را توان اين نتیج از اين بحلث می ، در مجموع

 دوره قرارتحت تاثیر طول ایش، واکنش  للاده در تکهیف  للاده زمان، های بکار رفت دورهزمان ایش

حتمال دهد ب  ااين موضوع نشان می. تحت تاثیر قرار نگرفت، ک  در تکهیف ایچیدهصلورتی گرفت در

 عامهی اصهی برای، برای تکهیف ایچیده در اين اژوهش برده شدههای بکاردورهطول زمان ایش، زياد

ثانی  يا  25/0های کمتر از هايی با زماندورهایش، بنابراين ؛واکنش  للاده نبوده ا للت  تاثیر بر زمان

ا نتايج ب، اين نتايج. الزز ا ت، واکنش  لاده در تکهیف ایچیده  برای تاثیر بر زمان، ثانی  2بیشلتر از  

 .  (62،52) خوانی دارد( هم1974) 2و ناتانن (2008) 1همکاراناژوهش ا ین برن و 

در ، تکهیف  اده انتصابی درواکنش    واکنش  اده و زمان زمان، مشلص  ا ت  1چنانچ  از شلکل 

  با توج  ب، اين موضوع. کمتری ا لت  دارای زمان، هادورهمقايسل  با تکهیف ایچیده در تمامی ایش 

ا ت  مورد انتظار، انتصابیواکنش  اده و    تاثیر غن بر هر دو زماناجزای بیشلتر تکهیف ایچیده و  

اثر  ، لازی د تگاه کنترل حرکتی بر مقدار زمان الزز برای غماده، دهد ایچیدگی تکهیفو نشلان می 

واکنش  للاده  زمان، از طرف ديگر. (4،17،29) خوانی داردها همگذارد و با نتايج  للاير اژوهشمی

را اس ب. انتصابی تکهیف  اده ا تواکنش  ل   کمتر از زمان، هاهدورتمامی ایش تکهیف ایچیده در

دو مرحه  شنا ايی محرک و انتصاب ، واکنش  اده تکهیف ایچیده درزمان، تئوری اردازش اطالعات

صابی انتواکنش    در زمان، اما باشدريزی اا ت میاز قبل مشص  ا ت و فقط نیاز ب  برنام ، اا ت

 ريزینامشص  و فقط مرحه  برنام ، اا لت  محرک و انتصاب دو مرحه  شلنا لايی  ،  لاده  تکهیف در

طور ا تنتاج کرد ک  دو مرحه  شنا ايی توان اينبا اين توضیح می. از قبل مشص  ا ت، اا لت غن 

ا ت ريزی اب  نسبت مرحه  برنام ، انتصابی تکهیف  ادهواکنش    زمان محرک و انتصاب اا لت در 

، اداحتمال زي زمان بیشتری را ب  خود اختصاص داده ا ت ک  ب ، واکنش  اده تکهیف ایچیده زمان

                                                           
1. Steinborn &et al 

2. Naatanen 
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مربوط ب  مرحه  انتصاب ، بیشلترين زمان صرف شده بین دو مرحه  شنا ايی محرک و انتصاب اا ت 

،  اده واکنش تاثیر ایچیدگی تکهیف بر زمان، ب  احتمال زياد دهدنشان می اين نتیج . اا لت ا ت  

چون بر ا اس ، ترب  بیان دقی . ( نیست1هايمن لللقانون هیک ) اا ت للل ب  اندازه تاثیر تعداد محرک

اا ت از يک محرک و ل  زمانی ک  تعداد محرک، اا تل  افزايش تعداد محرک، هايمن لل قانون هیک 

 زمان، يابد ب   لل  محرک و  لل  اا للت افزايش می، يک اا للت ب  دو محرک و دو اا للت و  للپس

  اين موضوع ب، اين نکت  مهم. اذيرفتنی ا ت ، اين نتیج ، بنابراين ؛بیشترين افزايش را دارد، کنشوا

ماهیت )  واکنش را تحت تاثیر ایچیدگی تکهیف زمان، های قبهیهرچند اژوهش، اشلللاره دارد کل  

محرک و دو مرحه  شللنا للايی ، امااند دانسللت  ا للت ريزی اا للت اثرگذاراا للت( ک  بر مرحه  برنام 

يزی اا ت رتواند تاثیر ایچیدگی تکهیف را ک  بر مرحه  برنام می، واکنش انتصابی انتصاب اا ت زمان

 مانز بر، ایچیدگی تکهیف، عبارت ديگربل  . قرار دهلد  کنترل() تحلت تلاثیر  ، اثر دارد زملان واکنش 

ر از اث، واکنش انتصابی ها در زمانبیشلللترين تاثیر را دارد و با افزايش تعداد انتصاب، واکنش  لللاده

نتصاب شود در مورد اب  مربیان توصی  می، در انتها. شودمیکا ت   زمان واکنشایچیدگی تکهیف بر 

 دامن ، ماهیت رشلللت  ورزشلللی و زمان واکنشنوع ، با توج  ب  نوع تکهیف، های منا لللبدورهایش

در غن دامن  زمانی ، ورزشلللکاران تا را مشلللص  کرده و  لللعی نمايند نظر مورد دوره بهین ایش

کند می اشاره، عمهکردبندی چگونگی زمانب  اين موضلوع  ، حقیقت در. دوره ب  تمرين بپردازندایش

       . تاکید دارد، بندی اجرابودن تمرين از ديدگاه زمانو بر اصل اختصاصی
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 يهاي فردو ویژگیبراساس اعتماد به تعادل  آمدي تکلیفکارخودبینی پیش

  سالمندان
  

  1داریوش خواجوي

  *ستادیار دانشگاه اراكا. 1

  21/08/1392 تاریخ پذیرش:                             18/03/1392تاریخ دریافت: 
  

  چکیده

فردي  هايبراساس اعتماد به تعادل و ویژگی، آمدي تکلیفکاربینی خودپیش، توصیفیپژوهش هدف این 

را سالمندان زن و مرد شهر اراك در پژوهش جامعۀ آماري . سالمندان زن و مرد ساکن شهر اراك بود

، منطقۀ شهري 5از ، سال 86/68سنی با میانگین ، آزمودنی 473تشکیل دادند که  1391-92سال 

با ها آوري دادهجمع. شرکت کردندپژوهش صورت داوطلبانه در بهوشدند انتخاب  دسترسدر  شیوهبه

 آمديکارمقیاس خود، هافعالیتمقیاس اعتماد به تعادل ویژة ، فرديمشخصات نامۀ از پرسشاستفاده 

شت هتوسط ها نامهپرسش. شدانجام سال گذشته فراوانی افتادن در یکدربارة سوال یک ، نیزتکلیف و 

ها از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون و تحلیل دادهتجزیه براي . دیده تکمیل گردیدگر آموزشآزمون

 345، مظمنبدنی فعالیت داراي ، )2/21%( آزمودنی93تعداد ، پژوهشبر اساس نتایج . شداستفاده

نتایج . ) بیکار بودند28%( نفر 132) شاغل و 72%( نفر 337، منظمبدنی فعالیت ) فاقد 8/78%( آزمودنی

ینی بپیش، سال گذشتهاعتماد به تعادل و فراوانی افتادن در یک، جنسیت، د سنانشان ددست آمده به

از تغییرپذیري نمرات  82%، چنینهم. )P≤0.05( آمدي تکلیف در سالمندان بودندکارهاي خودکننده

برخی ، نیز. ودبقابل تبیین ، تعادلاعتماد به  یبینپیشتوسط متغیر ، )آمدي تکلیفکارخود( مالكمتغیر 

هاي بینپیشجزو ، هاآزمودنیبدنی فعالیت شغلی و وضعیت ، اقتصاديوضعیت مثل  هاي فرديویژگی

-بر خودر تاثیبا ، جنسیتسن و ، سابقۀ افتادن، اعتماد به تعادل، بنابراین؛ آمدي تکلیف نبودندکارخود

 د و در مطالعاتنآمدي تکالیف روزانه و استقالل کارکردي دارکاررا در خودمهمی نقش ، ادراکات سالمندان

  . دنمربوط به تعادل سالمندان باید مد نظر قرار گیر

  

  . سالمند، اعتماد به تعادل، تکلیف آمديکارخود :واژگان کلیدي

  

                                                             
   :khajavi@araku.ac.ir-dEmail                                                               نویسنده مسئول             *
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  مقدمه 

، فردرویدادي که به زمین خوردن ناخواستۀ "به عنوان و  استهاي مهم سالمندان از دغدغه، 1افتادن

 صرع، از دست دادن هوشیاري، یک ضربۀ خشنتحمل در نتیجۀ عواملی مثل نباید شود و منجر می

. )1( تاسشدهتعریف ، "نباشد، دهدشروع ناگهانی فلج مثل آنچه در سکتۀ قلبی رخ می یا تشنجی و

  . )2،3( کننددر سال را تجربه میافتادن بار یکحداقل ، سالمندانسوم حدود یک 

اجتماعی و روانشناختی را براي زندگی سالمندان به ، پیامدهاي فیزیولوژیکممکن است ، هاافتادن

 تها استیالعشده در فخود تحمیل ودیتمحد، یکی از پیامدهاي ناگوار افتادن. دنباششتهدنبال دا

، )5-7( هاآنشدن محدود، )5،6( هاي اجتماعیتیالعف درافت اي که با عالوه بر رابطه، افتادن. )4(

موجب ، ) دارد7( ت زندگیی) و کاهش کیف8( انجام دادنشانضعف جسمانی عمومی و اجتناب از 

  . )9( شودمی نیزکاهش اعتماد به تعادل 

دي رکهایشان براي درگیر شدن در تکالیف کارتواناییبه درك افراد از باور اعتماد به تعادل که به عنوان 

یک سازة شناختی است که دربرگیرندة باورها و  استتعریف شده، روزانه بدون از دست دادن تعادل

 باندورا. استارائه شده 3باندورا 2آمديکارۀ خودیبر اساس نظر، سازهاین . )10( ها استخود انگیختگی

 ستاها تعریف کردهتیالعی از فصحیطۀ خاانجام هایش در آمدي را باور فرد به تواناییکار) خود1997(

ثیر جهت بخشی ات، )11( اي خاصیعنی باور فرد به توانایی انجام تکالیف در حوزه آمديکارخود. )11(

کند که افراد چه مقدار تالش تعیین می، آمديکارها دارد و انتظارات تیها و موقعتیالعروي انتخاب ف

، باندورابر اساس دیدگاه . نموداصرار و پافشاري خواهند ، موانعدر مواجهه با مدت خواهند کرد و چه 

آمدي کارخود. )12( خواهند بودتر فعالها تالش، تر باشدشده قويآمدي ادراكکارهر چه خود

یارویی نیاز براي رومورداعمال اي از تواند رشتهمیکیفیتی چه با به قضاوت دربارة اینکه فرد ، شدهادراك

یک ، آمدي در رویارویی فرد با محیطکارخود. )13( مربوط است، دهدآینده را انجام هاي موقعیتبا 

تی ییرندة قابلدربرگبلکه  نیست؛اینکه چه چیزي باید انجام شود دانستن مسالۀ شده یا تنها عمل تثبیت

اي هاي یکپارچهاجتماعی و رفتاري باید به رشته، هاي شناختیمهارت مولفه هاي، است که در آنمولد

که در  یخاصي هایکی از حیطه. )13( دند تا اهداف بیشماري را محقق سازنسازماندهی شو، اعمالاز 

ه اعتماد بیا  فرد به توانایی حفظ تعادلباور و اعتقاد ، استسالمندي مورد مطالعه قرار گرفتهدوران 

  . است تعادل

اي هو ویژگی هاي عملکرديبرخی تواناییرابطۀ آن با ، شده در زمینۀ اعتماد به تعادلمطالعات انجام

 ،سالمنديهاي فردي مرتبط با اعتماد به تعادل در از ویژگی. اندگزارش کردهرا در سالمندان  فردي

                                                             
1. fall 
2. self-efficacy 
3. Bandura 
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 وادل اعتماد به تع میانرابطۀ عالوه بر وجود . بدنی و سابقۀ افتادن اشاره کردفعالیت ، توان به سنمی

. )20( استدهشتایید ، نیزبدنی فعالیت اعتماد به تعادل با همبستگی ، )9،14-19( عملکرد تعادل

ی بدنفعالیت میزان ، سالمندان داراي اعتماد به تعادل کمتراظهار داشتند که  )2008( 1نمرس و میلر

 استگزارش شده، نیز رفتنبا سرعت راهرابطۀ بین اعتماد به تعادل ، چنینهم. کمتري داشتند

 2کولماال. )9،18( استتأیید شده، هم سابقۀ افتادنرابطۀ بین اعتماد به تعادل با ، به عالوه. )20،21(

و ذشته گسال در یک بار افتادن و بیشتر 3با ، تعادلاظهار داشتند که اعتماد به ) 2007( و همکاران

 و همکاران 3زیجلسترا هايبراساس یافته، به عالوه. )9( داخل منزل رابطه داشتهاي نیز افتادن

رس از تمستقل هاي همبسته، افتادنزن و داشتن سابقۀ چندبار جنسیت ، داشتن سن باالتر، )2007(

به طور ، زنجنسیت ، گرفتندنتیجه ) 2004( و همکاران 4استل همان طور که. )22( بودندافتادن 

هاي جسمانی پس از افتادن تیالعدر فافت با افت کارکردي همبسته بود و از عوامل خطرزاي مستقلی 

اظهار داشتند سالمندانی که افتاده بودند نسبت به سالمندانی ، نیز) 2010( و همکاران 5شپنز. )6( بود

 و همکاران 6هچ، در پژوهشی دیگر. )18( نداهکرد اعتماد به تعادل کمتري را گزارش، که نیفتاده بودند

ل کمتري اعتماد به تعاد، انداند نسبت به سالمندانی که نیفتادهدریافتند سالمندانی که افتاده) 2003(

  . )14( داشتند

و تعادل سالمندان افتادن حوزة  تهاي روانشناختی مهم در مطالعااز سازه، تعادلاعتماد به ، بنابراین

 هچ و همکاران. قرار گیردتوجه مورد ها است که باید در مطالعات این حوزة پیامدهاي ناشی از آناز و 

 ،این رابطه. وجود دارد، ) اظهار داشتند که نقایص تعادل در افراد داراي اعتماد به تعادل پایین2003(

دل و کاهش اثر آن هاي توانبخشی که هدفشان بهبود اعتماد به تعامفاهیم مهمی براي تدوین برنامه

اعتقاد سالمندان به توانایی حفظ  رسد کهنظر میبه . )14( دارد، بر کارکرد در افراد سالمند است

نجام اشدة سالمندان ازتوانایی ادراك بر، ادراکاتتواند با تأثیر بر خودمی، )اعتماد به تعادل( تعادل خود

وثر م، هاآنتوسط  آمدي تکلیف)کارخود( هروزانضروري براي زندگی  هايفعالیتتکالیف و مستقل 

  . باشد

                                                             
1. Nemmers & Miller 
2. Kulmala 
3. Zijlstra 
4. Stel 
5. Schepens 
6. Hatch 
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 کارکرد جسمانی وو  ابزاري زندگی روزانهپایه و هاي فعالیتآمدي افتادن با کارخوداگرچه رابطۀ بین 

مطالعات داخلی و به منظور یافتن ، پژوهشمرور پیشینۀ ، )23( استشدهتایید ، سالمندان اجتماعی

اي تیجهن، ندشاببررسی کردهبراساس اعتماد به تعادل آمدي تکلیف را کارودخ بینیپیشکه  یخارج

آمدي تکلیف و کارکه خود داخلی پژوهشهیچ ، بر اساس جستجوي ما، چنینهم. را به دست نداد

همیت ابه دلیل نقش و ، بنابراین؛ شدیافت ن، باشداعتماد به تعادل را در سالمندان ایرانی سنجیده

خارجی در  مطالعاتنبود ، در استقالل کارکردي سالمندان تکلیف آمديکارخوداعتماد به تعادل و 

هم در ممتغیرهاي عدم بررسی این ، آمدي تکلیف براساس اعتماد به تعادلکاربینی خودزمینۀ پیش

، فراوانی افتادن، هاي فردي مثل سنبرخی ویژگیاهمیت و مطالعات سالمندي در داخل کشور 

          بینی پیش ،پژوهشاین هدف اصلی ، و ارتباط آنها با اعتماد به تعادل، بدنیفعالیت ، جنسیت

  . بود المندان شهر اراكهاي فردي سویژگی آمدي تکلیف براساس اعتماد به تعادل وکارخود

  

  پژوهشروش 

را سالمندان زن و پژوهش جامعۀ آماري . توصیفی و از نوع همبستگی است، پژوهشاین  انجام روش

 نمونۀ آمارينفر به عنوان  473، هاتشکیل دادند که از بین آن1391-92مرد شهر اراك در سال 

سالمندان زن و و  هاي در دسترس بودبه صورت استفاده از نمونه، گیريروش نمونه. انتخاب شدند

منطقۀ  5از ، غیرهها و پارك، بیمارستان، مساجد، مراکز خریدمانند شهر جمعیت از مراکز پر مرد 

  . شرکت کردندپژوهش ر داوطلبانه در این وبه ط، شهري

، نامۀ اعتماد به تعادلفردي شامل و دو پرسشمشخصات نامۀ از یک پرسش، هاآوري دادهبراي جمع

 4( پرسش 5شامل ، مشخصات فردينامۀ پرسش. آمدي تکلیف استفاده شدکارو خودها فعالیتویژة 

و یک پرسش  )اقتصاديوضعیت شغلی و وضعیت ، منظمبدنی فعالیت ، پاسخ یعنی جنس-پرسش بسته

  . سن) بود( باز پاسخ

. استفاده شد )24( 1هافعالیتنامۀ اعتماد به تعادل ویژة از پرسش، تعادلبراي سنجش اعتماد به 

به ، سنجش افتادن و تعادلاز ابزارهاي مهم براي ، را) این مقیاس 2007( 2کوك و ووالکُت-ويشام

اعتماد شود سته میها خوااز آزمودنیو است  گویه 16داراي ، مقیاساین . دانندویژه در سالمندان می

زندگی هاي فعالیتاي از = اعتماد کامل) در هنگام اجراي دامنه 100= عدم اعتماد و % 0%( خود را

عداد تها تقسیم بر هاي تمامی گویهجمع کل نمره، نمرة آزمودنی در این مقیاس. ارزیابی کنند، روزانه

در ، ارابزاین . است به معنی باالتر بودن اعتماد به تعادل، شدهکسبنمرة بودن باالتر . استها گویه

                                                             

1. Activities-specific Balance Confidence (ABC) 
2. Shumway-Cook A and Woollacott 
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. استگزارش شده، اکتشافی و تأییدي، تحلیل عاملیطریق از ، روایی سازهاست و ایران رواسازي شده

به دست  98/0اي و ضریب همبستگی درون طبقه 98/0 1آلفاي کرونباخ، 82/0آزمون مجدد پایایی 

  . )25( آمد

این . شد) استفاده26( آمدي تکلیفکاراز مقیاس خود، تکلیفآمدي کارگیري خودبراي اندازه

، یاسمقاین . باشدشامل یک تکلیف در زندگی روزانه می، گویهگویه است که هر  18داراي ، نامهپرسش

 18تا  12هاي و گویه 2آمدي مراقبت از خودکارخود، 11تا  1هاي گویهداراي دو زیرمقیاس است و 

صورت  آمدي تکلیف را بهکارخود، گیرد و نمرة کل این مقیاسرا اندازه می 3تحركآمدي کارخود، نیز

خود توسط تکمیل ( گر) یا خود اجرایک آزمونتوسط نامه پرسیدن و تکمیل پرسش( مصاحبه

اطمینان به  بر اساس ادراك از، نامهویی به این پرسشگسالمندان براي پاسخ. سنجدآزمودنی) می

مطمئن هستید که بتوانید بدون  مقدار چه( گانه 18هر کدام از تکالیف  توانایی خود در انجام بدون کمک

مطمئن هستید که بتوانید بدون کمک  مقدار چهو  بدنتان را شستشو دهید یا حمام کنید؟، کمک دیگران

کامالً ( 10اصالً مطمئن نیستم) تا ( 1نظر خود را دربارة هر گویه بین ، )طبقه را باال بروید؟ 5، دیگران

و  11به ترتیب ، 1ترین و باالترین نمره ممکن در زیرمقیاس پایین. زنندمطمئن هستم) عالمت می

به معنی ، باالتراست و نمرة  180و  18، در نمرة کل و 70و  7به ترتیب  2در زیر مقیاس ، 110

آمدي کارگیري خوداین مقیاس را براي اندازه، )2010( و همکاران 4روبرتس. آمدي بیشتر استکارخود

افتراقی) ( روایی مالکی و روایی تفکیکی، روایی سازه. کردندمعرفی ابزاري روا و پایا ، تکلیف سالمندان

هاي همبستگی با نمرة خستگی و مقایسۀ آزمودنی، به ترتیب به روش تحلیل عاملی، را نامهپرسشاین 

هاي روبرتس و براساس یافته. مورد قبول گزارش کردند، ماه گذشته 6دارا و فاقد سابقۀ افتادن در 

آمدي کارهاي خودبا زیرمقیاس، )خستگی بیشتر( نمرة بیشتر در مقیاس خستگی، )2010( همکاران

مقایسۀ . )93/0و  90/0، به ترتیب( همبستگی داشت، تحركآمدي کارخود، نیزمراقبت از خود و 

هاي بدون سابقۀ افتادن نشان داد که آزمودنی، ماه گذشته 6هاي دارا و فاقد سابقۀ افتادن در آزمودنی

 آمدي مراقبتکارهاي خوددر زیرمقیاس، نسبت به همتایان داراي سابقۀ افتادن در بازة زمانی یاد شده

، چنینهم. )P<0. 001( نمرة باالتري کسب کردند، داريمعنابه طور ، تحركآمدي کاراز خود و خود

در . )26( شد گزارش 88/0تا  50/0اي بین طبقهو همبستگی درون 94/0پایایی درونی گزارش شده 

، کلیفتآمدي کارمقیاس خود که دادنشان نتایج تحلیل عاملی ، منتشر نشده داخلی پژوهشپیش یک 

                                                             
1  . Chronbach alpha 
2. self-care self-efficacy 
3. mobility self-efficacy 
4. Roberts 
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 روبرتس و همکارانهاي یافتهبا ، نتایجکه این  عامل داراي ارزش ویژة باالي یک بود 2دربرگیرندة 

. نامیده شدتحرك آمدي کارآمدي مراقبت از خود و خودکارخودیعنی ، 1عامل ) مطابق بود و 2010(

 88/0و  88/0، 90/0به ترتیب ، کل مقیاسو  2و  1هاي زیرمقیاس شده براي همحاسب پایایی درونی

  . )P≤0. 000( بود 88/0اي پایایی درون طبقهو  90/0پایایی آزمون مجدد. به دست آمد

 "؟ایدخوردهاید/زمینسال گذشته چند بار افتادهدر یک"پاسخ -پرسش باز توسط، افتادنفراوانی 

سال ماه یا یک 6در مثال گیري افتادن از این پرسش براي اندازه، فراوانی هايپژوهش. سنجیده شد

  . )14،27( اندگذشته استفاده کرده

اعتماد به ، فرديمشخصات هاي نامهپرسش، سال 60پس از کسب رضایت شفاهی از سالمندان باالي 

کردن پر آموزش الزم را براي قبال گر که هشت آزمونتوسط ، آمدي تکلیفکارتعادل و خود

نامه در پرسش 500حدود . به دو شکل خود اجرا و مصاحبه تکمیل گردید، بودندها دیدهنامهپرسش

، هاي برگشتینامهپرسش، مورد 27قابل استفاده و ، مورد 473منطقۀ شهري اراك توزیع شد که  5

داشتن سن  از: بودندعبارت ، پژوهشها به هاي ورود آزمودنیمالك. مخدوش و غیرقابل استفاده بودند

از  نداشتن فلج بخشیروزانه و هاي زندگی فعالیت استقالل عملکردي و توانایی انجام ، سال 60باالي 

وارد نرم افزار ، آماري تحلیلتجزیه و استخراج و براي ، شدهدادههاي عودت نامههاي پرسشداده. بدن

SPSS شد .  

 1رگرسیون انحراف استاندارد و تحلیل، میانگین، ها از آمار توصیفیو تحلیل دادهتجزیه براي 

  . انجام شد 16نسخۀ  SPSSافزار با استفاده از نرم، آماريعملیات . شداستفاده

  

  نتایج

  هافردي آزمودنیمشخصات . 1جدول
  

  درصد  فراوانی    

  جنس
  3/40  190  زن

  7/59  281  مرد

  فعالیت بدنی
  8/78  345  ندارد

  2/21  93  دارد

  وضعیت شغلی
  28  132  شاغل

  72  337  بیکار

  وضعیت اقتصادي
  4/50  230  وابسته

  6/49  226  مستقل

                                                             
1. regression 
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در این  سال بود که 86/68، هاسنی آزمودنیمیانگین ، 1ذکر شده در جدول پژوهشبر اساس نتایج 

. سال بود 7/68، مردهاي آزمودنیسنی سال و میانگین  07/69، زنهاي آزمودنیسنی میانگین ، میان

 نفر 93، تعداداز این . ) مرد بودند7/59%( نفر281زن و ، هااز آزمودنی)3/40%( نفر190، چنینهم

. بودندمنظم بدنی فعالیت ) فاقد 8/78%( نفر 345م و ظبدنی منفعالیت داراي ، هاآزمودنی از) %2/21(

 نفر 230، چنینهم. ) بیکار بودند28%( نفر 132شاغل و ، هاآزمودنی) از 72%( نفر 337، به عالوه

   . مستقل بودند، )6/49%( نفر 226وابسته و ، ها از لحاظ اقتصادي) از آزمودنی%4/54(

  

   فرديمشخصات اعتماد به تعادل و متغیرهاي روي  آمدي تکلیفکارخود خالصۀ مدل رگرسیون. 2جدول
  

  برآورداستاندارد خطاي   شدهعدیلتR R2 R2  مدل

1  868/0  753/0  750/0  6747/20  

  غلیشوضعیت اعتماد به تعادل و ، فراوانی افتادن، اقتصاديوضعیت ، سن، جنسیت، بدنیفعالیت ، ثابت)( ها:بینپیش

  

انی فراو، اقتصاديوضعیت ، سن، تیجنس، بدنیفعالیت ( یبینپیشمتغیرهاي ، 2با توجه به جدول

          یعنی، مالكمتغییر نمرات در تغییرپذیري  75%، شغلی)وضعییت اعتماد به تعادل و ، افتادن

  . کنندآمدي تکلیف را تبیین میکارخود

  

 مشخصاتاعتماد به تعادل و متغیرهاي آمدي تکلیف روي کارخود رگرسیونراي تحلیل واریانس ب. 3جدول

  فردي 

  داريمعنا F  مربع میانگین df  مجموع مجذورات    مدل

1  

      747/86719  7  231/607038  رگرسیون

      447/427  465  667/198762  ماندهباقی

  000/0  879/202    472  898/805800  کل

  غلیشوضعیت اعتماد به تعادل و ، فراوانی افتادن، اقتصاديوضعیت ، سن، جنسیت، بدنیفعالیت ، ثابت)( ها:بینپیش

  آمدي تکلیفکاروابسته: خودمتغیر 

  

 789/202برابر با  F، 7با درجۀ آزادي ، 23/60738 برابر با، رگرسیونمجموع مجذورات ، 3در جدول

دهندة اعتبار مدل رگرسیون نشان، بودن تحلیل واریانسمعنادار . بود) P≤0. 000( داريمعناو سطح 

ه بین این توان گفت کبنابراین می؛ بود یبینپیشمتغیرهاي بر اساس ، مالكمتغیر بینی براي پیش
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ینی بپیشمتغیرها آمدي تکلیف را بر اساس این کارتوان خودمیوجود دارد و معناداري رابطۀ متغیرها 

  . کرد

  

ردي هاي فاعتماد به تعادل و ویژگیبا  آمدي تکلیفکارخودجهت تعیین ارتباط  یرگرسیونضرایب . 4جدول

  در سالمندان

  
  ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد 

  داريمعنا t  شده

β   استانداردخطاي  Beta 

  000/0  195/10    072/9  494/92  ثابت)(

  021/0  -321/2  -059/0  119/0  -276/0  سن

  024/0  -265/2  058/0  143/2  -854/4  جنس

  000/0  836/28  823/0  039/0  123/1  اعتماد به تعادل

  009/0  -632/2  071/0  039/1  -733/2  فراوانی اُفتادن

  750/0  -319/0  -009/0  252/2  -718/0  اقتصاديوضعیت 

  322/0  992/0  028/0  504/2  484/2  شغلیوضعیت 

  524/0  -637/0  -016/0  665/2  -698/1  بدنیفعالیت 

  

اعتماد به تعادل و فراوانی افتادن ، جنسیت، سنبین  که داان دنش )4در جدول شدهدرج( پژوهشنتایج 

، این متغیرها، بنابراین ؛وجود داردمعناداري رابطۀ ، تکلیفآمدي کاربا خود، گذشتهسال در یک

، هایافتهاین ، اینبرعالوه. )P≤0.05( آمدي تکلیف در سالمندان بودندکارهاي خودبینی کنندهپیش

راساس این ب. کنندآمدي تکلیف را تبیین میکاریعنی خود، مالكمتغیر تغییرپذیري نمرات درصد  82

اعتماد به تعادل و فراوانی افتادن در ، جنسیت، سنمبناي آمدي تکلیف را بر کارتوان خودمی، نتایج

، فرديهاي ویژگی، )4جدول( پژوهشهاي بر اساس یافته، چنینهم. بینی کردسال گذشته پیشیک

هاي بینشپی، پژوهشکننده در این سالمندان شرکت بدنیفعالیت شغلی و وضعیت ، اقتصاديوضعیت 

  . تکلیف نبودندآمدي کارخود

  

  گیريبحث و نتیجه

 هاي فرديآمدي تکلیف براساس اعتماد به تعادل و ویژگیکاربینی خودپیشبا هدف ، پژوهشاین 

 هايآزمودنیسنی نشان داد که میانگین پژوهش تایج ن. انجام شد1392 در سالسالمندان شهر اراك 

بدنی فعالیت فاقد  8/78%دارا و  2/21%، تعدادسال بود که از این  7/68و  07/69به ترتیب ، مردزن و 

   . مستقل بودند، 6/49%وابسته و ، اقتصادياز لحاظ  هااز آزمودنی 4/54%، چنینهم. بودندمنظم 
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سال و فراوانی افتادن در یک جنسیت، سناعتماد به تعادل به همراه ، پژوهشهاي یافتهبراساس 

درصد  82، نیز. )P≤0 .05( تکلیف در سالمندان بودند آمديکارهاي خودبینی کنندهپیش، گذشته

، آمده دستبه یجانت توجه به با، به عالوه. شداعتماد به تعادل تبیین توسط ، آمدي تکلیفکارخود

نده در کنبدنی سالمندان شرکتفعالیت شغلی و وضعیت ، اقتصاديوضعیت  مثل هاي فرديویژگی

  . آمدي تکلیف نبودندکارهاي خودبینپیش، پژوهشاین 

 %82آمدي تکلیف در سالمندان بود و کاربینی کنندة خودپیش، که اعتماد به تعادل، پژوهشۀ یافتین ا

ربارة را دخاصی مالحظات عملی و کاربردي ، اعتماد به تعادل تبیین شدتوسط ، آمدي تکلیفکارخود

د به نظر می رس، به احتمال قوي. کندمینقش اعتماد به تعادل در زندگی مستقل سالمندان گوشزد 

عتماد ا، کنند و به توانایی حفظ تعادل خودسالمندانی که تعادل خود را در سطوح پایینی برآورد می

زندگی روزانه را هاي فعالیتبینند و توانایی خود براي انجام افتادن می خطرندارند خود را در معرض 

م اعتمادشان را به توانایی انجا، با کاهش اعتماد به تعادل، بنابراین؛ زننددر سطح پایینی تخمین می

مجبور به ، تدریجدهند و به آمدي تکلیف) از دست میکارخود( زندگی روزانههاي فعالیتمستقل 

به از دست رفتن استقالل کارکردي آنها منجر ، خود خواهند شد و این روندهاي فعالیتکاهش میزان 

، نیز )2009( و همکاران 1سیوونن، حاضرپژوهش بیین این یافته و همسو با نتایج در ت. خواهد شد

مشکالت مزمن در بین سالمندان ساکن در جامعه از ، اظهار داشتند که از دست دادن اعتماد به تعادل

) 2001( میلر و همکاران. )19( ثر باشدوم، افتادنو خطر هاي تحرك محدودیتتواند در ست و میا

طع اجتماعی در افراد با قفعالیت عملکرد و ، تحركتنها عامل مرتبط با ، دریافتند که اعتماد به تعادل

، که اعتماد به تعادلبه این نتیجه رسیدند ) 2007( و همکاران 2پنگ. )28( استعضو اندام تحتانی 

. )29( استدر افراد با سابقۀ سکتۀ قلبی ، 3مهم رضایت از پیوند مجدد با جامعهو  هکنندعامل تعیین 

زندگی هاي فعالیتبا ، افتادنآمدي کاراظهار داشتند که خود) 1994( و همکاران 4تینتی، چنینهم

  . )23( داردکارکرد جسمانی و کارکرد اجتماعی رابطه ، ابزاري زندگی روزانههاي فعالیت، روزانه

آمدي ارکخودهاي بینی کنندهاز پیش، سال گذشتهدر یکجنس و سابقۀ افتادن ، سن، نتایجبراساس 

زیجلسترا و . ) همسو بود2007( زیجلسترا و همکاران پژوهشبا نتایج ، یافتهاین . هستندتکلیف 

هاي را همبستهافتادن بار  زن و داشتن سابقۀ چندجنسیت ، داشتن سن باالتر، )2007( همکاران

اعتماد به  که عقیده دارند، ) نیز2007( کولماال و همکاران. )22( ترس از افتادن ذکر کردندمستقل 

                                                             
1. Sihvonen 
2. Pang 
3. community reintegration 
4. Tinetti 
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 استل و همکاران پژوهشدر . )9( استهاي داخل منزل همبسته و افتادنهاي مکرر افتادنبا ، تعادل

در افت با افت کارکردي همبسته بود و از عوامل خطرزاي مستقلی به طور ، جنسیت زن، )2004(

اظهار داشتند که  )2009( 1مک و پنگ. )6( شدافتادن تشخیص دادهجسمانی پس از هاي فعالیت

، چابکی، ادلاعتماد به تع، نسبت به همتایان داراي سابقۀ افتادن، بودندبیماران پارکینسونی که نیفتاده 

 2هاي الجویه و گاالگربراساس یافته، چنینهم. )30( تعادل پویا و تعادل ایستاي بهتري داشتند

، نیز) 2010( شپنز و همکاران. )31( داردها رابطه به طور نزدیکی با افتادن، تعادلاعتماد به ، )2004(

عادل کمتري اعتماد به ت، سالمندانی که افتاده بودند نسبت به سالمندانی که نیفتاده بودند بیان کردند

 ،باالتر اعتماد به تعادلکه نمرة یجه گرفتند نت) 2009( مک و پنگ، به عالوه. )18( نداهرا گزارش کرد

و  3امبروس-لیو هاي مطالعۀبر اساس یافته، چنینهم. )30( استهمبسته ، افتادنبا خطر کمتر 

گی همبست، "حین صحبت کردندر راه رفتن "با تکلیف پیچیدة ، اعتماد به تعادل، )2009( همکاران

اند نسبت به سالمندانی که افتادهدریافتند سالمندانی که ، ) نیز2003( هچ و همکاران. )20( دارد

شاخص ، که سابقۀ افتادن معتقدندها آن، با وجود این. )14( دارنداعتماد به تعادل کمتري ، اندنیفتاده

ین ها براي تبیین اآن. هاي ما متناقض استبا یافته، این امر نبود که تعادلکنندة اعتماد به تعیین

ر دبودن رغم کاهش تعادل یا علی، یابدشان کاهش میبه تعادل ادعا کردند افرادي که اعتماد، یافته

. )14( کننداز افتادن اجتناب می، هافعالیتشان در با محدود کردن شرکت، معرض خطر افتادن

نتیجه گرفتند که  )1996( و همکاران 4یرسمی، پژوهش هاي اینمتناقض با یافته، چنینهم

 فراوانی انجام تکالیف( با رفتار فعلی، به طور قوي، )اعتماد به تعادل( شدهتعادل ادراكهاي قابلیت

  . )19( داردسابقۀ افتادن) رابطه ( خاص) و نه تجارب قبلی

. دارد خاصیمالحظات ، سالمندانبدنی فعالیت شغلی و وضعیت  اقتصاديوضعیت نبود رابطۀ بین 

ی مستقل و غیرمستقل ارزیابگزینۀ دو با ، پژوهشکه در این ( اقتصاديوضعیت آنجا که از ، براي مثال

، یفتکلآمدي کارثیر آن بر اعتماد به تعادل و خودات، هاي مختلفی تحقق یابدتواند به روشمیشد) 

ها و پژوهش ،آمدي تکلیفکاربر خودمتغیر ثیر این اتبهتر و بیشتر براي بررسی . رسدمبهم به نظر می

  . تري نیاز استدقیقهاي بررسی

با نتایج  ،این یافته. نبودآمدي تکلیف کارخودهاي بینی کنندهاز پیش، پژوهشبدنی در این فعالیت 

ه آیا شما ب"با یک پرسش نها ت، حاضرپژوهش در  بدنیفعالیت . متناقض بود )2008( نمرس و میلر

وع و نمدت ، شدتسنجیده شد و  "بلی و خیر"هاي و پاسخ "؟دهیدانجام میبدنی منظم فعالیت طور 
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راك از اد، تواند بر سالمتیبدنی میشدت فعالیت و مدت از آنجا که . لحاظ نشد آندر ، فعالیت بدنی

سازمان بهداشت ، به عنوان نمونه. این یافته قابل توجیه است، ثر باشدوآمدي مکارها و خودتوانایی

تخوان و سالمتی اس، عضالنی، تنفسی -قلبیبهبود آمادگی بدنی سودمند براي فعالیت میزان ، جهانی

در ، شدیددقیقه با فشار  75یا متوسط بدنی هوازي با فشار فعالیت دقیقه  150، راکارکرد سالمندان 

مدنظر آتی باید  هايپژوهشدر که پژوهش حاضر بود هاي محدودیتاز ، این. 1کندطول هفته ذکر می

اي این شده برباید از ابزارهاي تدوین، بدنیشدت فعالیت گیري دقیق میزان و و براي اندازه قرار گیرد

  . منظور استفاده گردد

 تعمیم، بسیار مشابههاي موقعیتتنها به ، شدهآمدي ادراكکارخود، همان طور که باندورا اظهار داشت

ورد آآمدي را فراهم میکارقابل اعتمادترین منبع انتظارات از خود، تکمیل عملکردو . )12( شودداده می

هاي و پیروزيها موفقیتو  استفرد  هر بر تجارب شخصی مبتنی، آمديکارخود انتظارات ازچرا که 

 شودمی استنتاج، دیدگاهاین براساس . )12( دهندافزایش میدر وي انتظار از ماهر بودن را ، هر فرد

نوان به ع، پویامستلزم حفظ برقراري تعادل ایستا و ، سالمندانانجام تکالیف زندگی روزانه در  که

گی تکالیف ضروري براي گذران زندآمیز موفقیتبنابراین انجام ؛ نیازهاي انجام این تکالیف استپیش

مستلزم برقراري تعادل و توازن ، پیش از تکمیل شدن، وابسته است و عملکرد، تعادلبه حفظ ، روزانه

باهت ش، زندگی روزانۀ سالمندانهاي فعالیتدر تکالیف نیازمند حفظ تعادل و ، از این جهت. بدن است

 غیرممکن، همتفکیک این دو از ، مشاهده کرد تا جایی که در بسیاري مواردتوان بسیار زیادي را می

و اعتماد به برخورداري از توانایی حفظ  حفظ تعادلتوان نتیجه گرفت که می، براین اساس؛ است

  . نیازي براي اجراي تکالیف زندگی در سالمندي استو پیشمه مقد، تعادل

توانایی تعادل و در نتیجه اعتماد سالمندان به ، با افزایش سن توان نتیجه گرفت کهمیکلی به طور 

در توانایی افت به نوبۀ خود باعث ، کاهش اعتماد به تعادل. یابدکاهش می، تعادلتوانایی حفظ 

عادل اعتماد به ت، بنابراین؛ شودضروري براي زندگی روزانه می بدنیِهاي فعالیتشده براي انجام ادراك

و  آمدي انجام تکالیف روزانهکارخودرا در مهمی تواند نقش می، سالمندانادراکات ثیر بر خودابا ت

د توانمی، )اعتماد به تعادل( در تعادل ادراك شدهافت ، چنینهم. باشدها داشتهآن استقالل کارکردي

ندگی زکیفیت سالمت و در نهایت بر ، زندگی روزانه و کارکرد جسمانیهاي فعالیتبر کاهش تاثیر با 

راي مهمی ببسیار بینی کنندة پیش، تعادلاعتماد به ، اینبرعالوه. باشد اثرگذاردر دورة سالمندي 

مد ، ممهبسیار متغیر به عنوان یک آمدي تکلیف در سالمندان است و در مطالعات بعدي باید کارخود

کارکرد و عملکرد ، مربوط به تعادلهاي پژوهشباید در ، روانشناختیاین سازة ، لذا؛ نظر قرار گیرد

                                                             
1. http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/en/ 
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 چکیده

 هاي شخصی، ترتیب تولد و زمان تولد با موفقیت ورزشیي حاضر، ارتباط برخی ويژگیهدف از مطالعه

ي دختران نوجوان ورزشکار استان مرکزي بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه

کننده در مسابقات آموزشگاهی استان دختر ورزشکار راهنمايی شرکت 611را  پژوهشن آماري اي

ي موفقیت نامهشمار انجام شد. اطالعات با استفاده از پرسشگیري به روش تمامتشکیل دادند. نمونه

 ساخته برايي اطالعات فردي محققنامهبراي ارزيابی موفقیت ورزشی و پرسش ورزشی ديودا و نیکولز

ي ورزشی والدين، نوع ازدواج و پايگاه آوردن اطالعات در مورد ترتیب و زمان تولد، سابقهدستبه

ها( و ها با استفاده از آمار توصیفی)درصدها و فراوانیآوري شد. دادهاقتصادي والدين جمع -اجتماعی 

نشان داد که بیشترين استنباطی)آزمون همبستگی اسپیرمن( مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند. نتايج 

ي سرد سال و با والدين نوع ازدواج درصد فراوانی ورزشکاران در بین فرزندان اول خانواده و در نیمه

. نتايج با وجود دارداقتصادي متوسط  -غیرفامیلی و داراي فعالیت بدنی منظم و پايگاه اجتماعی 
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 مقدمه

بیش از گذشته الزم و  را ورزش و بدني تربیت معاصر، زندگي هایپیچیدگي جهاني تحوالت و تغییر

كه  شده بیان اهدافي علم، اين برای .رسدمي نظر به ناپذيراجتنابورزش  و توجه بهساخته  ضروری

 هابرنامه جهت و مقاصد یكنندهتعیین و اندارتباط در افراد وعاليق نیازها، تجارب با اهداف اين

 (.1) هستند

مندان بیشتری بحث پیرامون تعامل سالمتي، ورزش، فعالیت بدني و آمادگي جسماني هر روز عالقه

عنوان يک تجارت بزرگ و بین المللي، ناگزير از ای بهورزش حرفه(. 2) كندلب ميرا به خود ج

تمرين و ممارست  ،(. اما امروزه در دنیای ورزش3) ای استكارگیری فنون مديريت علمي و حرفهبه

 پیش عنوان تنها عامل كلیدی و اصلي موفقیت و رسیدن به اوج اجرا، هدف ازجسماني مکرر به

های جسماني و تاكتیکي و رسد عالوه بر تواناييشود و به نظر ميمحسوب نمي شدهتعیین

های رواني و شخصیتي بدون ترديد از عوامل مؤثر بر های تخصصي، توانمندی و مهارتمهارت

 یپديده بدني يک فعالیت الگوی ترديد (. بي4) پیشرفت و موفقیت در ورزش و رقابت هستند

 عوامل بین از قراردارد. بدن شناختيزيست ساختار و محیط عامل دو ثیرتأ تحت كه چندعاملي است

رفتارفعالیت  الگوی است كهداده نشان هاپژوهش برخي .دارد بسیار مهمي خانواده نقش محیطي،

كه فعالیت بدني و  هايي( و در خانواده5،6) دارد مستقیم ارتباط نوجوانان فعالیت با والدين بدني

 ورزشي هایعرصه به ورود برای خود توان دارد، فرزندان به عمومیت هاآن بین در ورزشي تمرين

 (.7،8) كنندمي اعتماد

 اعضای فعالیت درالگوی مهمي یكنندهتعیین نیز عامل والدين اقتصادی –اجتماعي  موقعیت

ی اجتماعي، سطح منزلت اجتماعي است كه بر اساس سطح تحصیالت (. طبقه8) خانواده است

 بین نشان داد كه پژوهش(. نتايج يک 9) شودين و شغل و درآمد خانواده مشخص ميوالد

ارتباط  نوجوان بدني الگوی فعالیت با بدني فعالیت به نسبت مادر نگرش سواد و بودن، سطحشاغل

 مثبت نسبت نگرش و آگاهي بودن باالتر دلیل به باالتر سطح سواد با مادران داری وجود دارد.معنا

 خود فراهم فرزندان برای سايرين از بیشتر را فعالیت بدني انجام یزمینه بدني، فعالیت يایمزا به

 با سطح هایخانواده به نسبت باال درآمد سطح با هایخانواده در دهدمي نشان (. شواهد8) كنندمي

 (.11) كمتر است تحرك عدم از ناشي چاقي متوسط، درآمد

جانبه كودك را تحت تأثیر قرار دهد و خواسته يا ناخواسته رشد همهتواند نوع ازدواج والدين هم مي

اند. ها فامیلي گزارش شدهازدواج %38روی عملکرد حركتي فرزندان تأثیر گذارد. در ايران حدود 

ازدواج  كم يک نیای مشترك است وازدواج فامیلي)نسبي( و يا پیوند میان دو فرد دارای دست

(. نتايج 11) باشندای با هم نداشتهاست كه زن و مرد هیچ نسبت فامیلي غیرفامیلي)سببي( ازدواجي
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يک مطالعه نشان داد كه ازدواج نسبي)فامیلي( والدين بر رشد حركتي كودكان دختر و بر 

( و كودكان ازدواج 12داری دارد )معناكاری كودكان دختر و پسر تأثیر منفي و های دستمهارت

 ترندرشد يافته ،های حركتي ظريفكودكان ازدواج فامیلي در مهارتغیرفامیلي)سببي( نسبت به 

(13.) 

كند، نقش مهمي در رشد بدون ترديد ساختار خانواده و جايگاهي كه كودك در خانواده اشغال مي

اثری كه پیامدهای وجود برادران و خواهران متعدد برای كودك به وجود  كند.شخصیت وی ايفا مي

 صفات در تولد مختلف ترتیب دارای افراد های(. تفاوت14) ترتیب تولد او داردآورد، بستگي به مي

 نفع به عمدتاً هاتفاوت اين دارد. تحصیلي و ورزش اثرترتیب تولد نام پیشرفت هوش، شخصیتي،

شود كه (. در اين مطالعه ترتیب تولد به جايگاه و ترتیبي گفته مي15) هستند خانواده اول فرزندان

است كه ترتیب تولد بر شخصیت بیان كرده 1(. آلفرد آدلر15) آيددنیا مين خانواده بهبچه در آ

 تربودن از همشیرهای ديگر و قرارتر يا كوچک( و اعتقاد داشت كه بزرگ16) كودكان تأثیرگذار است

آورد كه به تعیین وجود ميهای متفاوت والدين، شرايط كودكي متفاوتي بهداشتن در معرض نگرش

تواند توانايي عملکرد (. ترتیب تولد در خانواده عامل مهمي است كه مي17) كندشخصیت كمک مي

تر عملکرد حركتي بهتری نسبت حركتي را تحت تأثیر قرار دهد. كودكان با خواهر و برادران بزرگ

 (.18،19) فرزندان يا فرزندان اول دارندبه تک

( 21) پذيری بیشتری نسبت به فرزندان اول دارندرخط در يک مطالعه مشخص شد كه فرزندان آخر،

تر هركدام تر و بزرگاست كه برادران كوچکمیان بازيکنان لیگ برتر بیسبال نشان داده ایمطالعهو 

چنین فرزندان آخر نسبت به فرزندان اول بیشتر در (. هم21) های مختلف بازی برتر بودنددر جنبه

 (. 22) شوندهای دبیرستاني( و برنده مي)تیم های تیمي شركت كردهورزش

 هاپژوهشضمناً اين پژوهش قصد دارد به بررسي متغیر ديگری به نام زمان تولد نیز بپردازد. نتايج 

شديد رواني  )بیماری های رواني مثل اسکیزوفرنیانشان دادند كه فصل تولد نیز روی برخي اختالل

های خلقي كند(، افسردگي و اختاللرا دچار اختالل ميويژه مغز است كه دستگاه عصبي مركزی، به

حركتي نیز تأثیر دارد. نتايج اين  -های جسمي، ذهني و حسي ( و بر آسیب23) اثرگذار است

 -های جسمي، ذهني و حسي است كه كمترين میزان درصد فراواني آسیبنشان داده پژوهش

اند و های آبان و آذر متولد شدهويژه در ماهحركتي مربوط به كودكاني است كه در فصل پايیز، به

های ها و آسیبشوند، بیشتر در معرض بیماریهای بهار و تابستان متولد ميكودكاني كه در فصل

 (.24) گیرندذهني و حركتي قرار مي

                                                           
1. Adler 



 6131 تان، تابس16رفتار حرکتی شماره                                                                                                   651

 

 

پذيری افراد دارد، بنابراين، پرسش اينجاست كه با توجه به اهمیتي كه خانواده در فرآيند جامعه

پذيری، خصوصاً عنوان يکي از الگوهای ورزشي چه تأثیری از عوامل محیطي و ارثي جامعهبه ورزش

مطالعات پذيرد؟ لذا با توجه به های تربیتي والدين بر اساس ترتیب تولد، ميخانواده و نیز از شیوه

نظر ی بهدر اين زمینه ضرور پژوهشانجام  شده پیرامون اين موضوع و نتايج ضدونقیض،محدود انجام

. آيا بین ترتیب تولد با موفقیت 1ها پاسخ دهد: كند به اين سؤالاين پژوهش تالش ميرسد و مي

ای . آيا بین فصل تولد با موفقیت ورزشي ورزشکاران رابطه2ای وجود دارد؟ ورزشي ورزشکاران رابطه

 -طبقه اجتماعي ی ورزشي والدين، سطح های شخصي)سابقه. آيا بین برخي ويژگي3وجود دارد؟ 

 ای وجود دارد؟اقتصادی والدين، نوع ازدواج والدين( با موفقیت ورزشي ورزشکاران رابطه
 

 پژوهش روش
منظور گردآوری اطالعات، از دو روش پژوهش حاضر، توصیفي از نوع همبستگي است. به

 ساخته و موفقیت ورزشي استفاده شد.ی اطالعات فردی محققنامهپرسش

شناختي، ی اطالعات فردی افزون بر اطالعات جمعیتنامهمه اطالعات فردی: پرسشناپرسش. 1

گرفت: ماه و فصل تولد ورزشکار، تعداد افراد خانواده، رتبه)ترتیب( تولد موارد زير را در بر مي

ورزشکار، سطح تحصیل مادر، سطح تحصیل پدر، سطح وضعیت اقتصادی خانواده، میزان درآمد 

 زدواج والدين، سطح فعالیت و ورزش والدين. خانواده، نوع ا

های مختلف، نامهبا استفاده از منابع و پرسش گرپژوهشای، نامهبه دلیل عدم وجود چنین پرسش

های متغیرهای بود تمامي جنبهای را طراحي كرد كه در آن تا حد ممکن سعي شدهنامهپرسش

، جهت تأيید روايي آن، گرپژوهشنامه توسط سشی پرباشد. پس از تهیهشده را در نظر داشتهذكر

ی اطالعات فردی نامهنامه به چند نفر از افراد متخصص ارائه گرديد و بعد از اصالحات، پرسشپرسش

 آماده شد.

ی ديودا و ساخته1(TEOSQ) ی موفقیت ورزشينامهی موفقیت ورزشي: از پرسشنامهپرسش. 2

 13نامه زان موفقیت ورزشي ورزشکاران استفاده شد. اين پرسشمنظور بررسي می( به1992)2نیکولز

= كامالً 1=كامالً موافقم، 5) ای لیکرتدرجهگذاری آن بر اساس مقیاس پنجگويه دارد و مقیاس نمره

 (.25) است 13و حداقل امتیاز  65نامه مخالفم( است. حداكثر امتیاز اين پرسش

                                                           
1. The Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire 

2. Duda&Nickols 
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و از  TEOSQ (26)( برای اعتبار مالكي 1998)1مکارانشی درك موفقیت رابرتز و هنامهاز پرسش

ترتیب آمده، بهدستنامه استفاده شد. ضرايب بهروش همساني دروني برای پايايي اين پرسش

r=0.78 وr=0.63   (27) استگزارش شده. 

ساله  14تا  12ی سني ی ورزشکاران دختر نوجوان در دامنهی آماری اين پژوهش را همهجامعه

زدن، آمادگي جسماني و های تنیس روی میز، طنابیل دادند كه در مسابقات آموزشگاهي)رشتهتشک

نفر بود.  133ها شركت كردند كه تعداد آن 1391-92دو و میداني( استان مركزی در سال تحصیلي 

گیری به روش گیری متغیرها، نمونهی آماری و اطمینان از اندازهبه دلیل محدوديت جامعه

 است.ماری انجام شدهشتمام

منظور بررسي اسمیرنف به -ابتدا از آزمون كولموگروف ، هاروش تجزيه و تحلیل دادهبرای 

شد. از آمار توصیفي برای بررسي و گیری استفاده های مورد اندازهبودن توزيع در تمام ويژگيطبیعي

همبستگي اسپیرمن در سطح  ها استفاده شد. از آزمون ضريبها و فراوانيها، درصدتوصیف داده

افزار ی بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شد و از نرمبرای بررسي رابطهP<0.05 داری معنا

شده و رسم جداول استفاده آوریجهت تجزيه و تحلیل اطالعات جمع 16ی نسخه SPSSآماری 

 است.شده

از گروه تربیت بدني و علوم ورزشي نامه آوری اطالعات، پس از اخذ معرفيبرای جمع گرپژوهش

دانشگاه اراك به اداره تربیت بدني اداره كل آموزش و پرورش استان مركزی مراجعه و اطالعاتي را 

ی برگزاری مسابقات آموزشگاهي دختران كنندگان، زمان، مکان و نحوهدر خصوص تعداد شركت

تربیت بدني خواهران ضمن دست آورد. كارشناس  به 1391-92مقطع راهنمايي سال تحصیلي

را به ستاد برگزاری مسابقات آموزشگاهي دختران معرفي  گرپژوهشنامه راهنمايي و صدور معرفي

خود را در محل مسابقات حاضر  گرپژوهششده برای هر مسابقه، كرد. سپس در روز و ساعت تعیین

ی نامهها، پرسشودنيبه آزم پژوهشكرده و پس از اطالعات و توضیحات الزم در مورد اهداف 

اطالعات فردی و موفقیت ورزشي، طبق دستورالعمل و در زمان مناسب در جهت تکمیل 

تکمیل شده و پس  گرپژوهششده توزيع گرديد و در حضور های انتخابها در بین نمونهنامهپرسش

 از تکمیل، گردآوری شدند.

 

 

 

                                                           
1. Roberts et al 
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 نتایج 
فرزندی ها سهخانواده %8/31فرزندی و ها دوخانواده %8/39در بررسي ترتیب تولد نتايج نشان داد 

 (.1)جدول فرزند دوم خانواده بودند %8/27ورزشکاران فرزند اول و  %6/43چنین هستند. هم

 
 ي تولدهاي پژوهش  برحسب تعداد فرزندان و رتبهفراوانی آزمودنی .6جدول

 

های گرم سال و متولدين عنوان متولدين ماهبه 2،3،4،5،6،7هایدر بررسي فصل تولد، متولدين ماه

ها نشان داد بندی شدند. يافتههای سرد سال طبقهعنوان متولدين ماهبه 1،8،9،11،11،12هایماه

 (.2)جدول ی گرم سال بودندمتولد نیمه %1/45ی سرد سال و ورزشکاران متولد نیمه 4/53%
 

 هاي پژوهش بر حسب فصل تولدفراوانی آزمون .9جدول

 

 

 

 

 

 

منظور بررسي ارتباط بین پايگاه اجتماعي خانواده و موفقیت ورزشي نیاز به بررسي پايگاه به

اجتماعي خانواده است كه برای اين منظور، نیاز به بررسي سطح فرهنگي والدين است. لذا با 

صورت زير تعیین شد: خانواده بهمیانگین گرفتن سطح فرهنگي پدر و مادر، پايگاه اجتماعي 

 

 تعداد

 ي تولدرتبه تعداد فرزندان

 درصد فراوانی درصد فراوانی

1 9 8/6 58 6/43 

2 53 8/39 37 8/27 

3 41 8/31 23 3/17 

4 19 3/14 7 3/5 

5 7 3/5 5 8/3 

6 2 5/1 2 5/1 

7 2 5/1 1 8/1 

 1/111 133 1/111 133 كل

 درصد فراوانی فصل تولد

 1/45 61 فصل گرم

 4/53 71 فصل سرد

 5/98 131 كل

 5/1 2 نامشخص
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در  %3/5كارشناسي و %1/18ديپلم و كارداني،  %6/34زيرديپلم،  %1/31درصد در مقطع ابتدايي، 12

 (. 3)جدول مقطع كارشناسي ارشد و باالتر بودند

 
 هاي پژوهش برحسب پايگاه اجتماعی والدينفراوانی آزمودنی .1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

ازدواج  %4/47های پژوهش نشان داد چنین در بررسي نوع ازدواج والدين ورزشکاران، يافتههم

 -صورت پسرعمو به %5/7از نوع فامیلي دور است.  %3/35امیلي و والدين ورزشکاران از نوع غیر ف

 دخترخاله و -و كمترين درصد نوع ازدواج هم پسرخاله  دختردايي –پسرعمه  %5/4دخترعمو، 

 (.4)جدول دخترعمه بود -پسردايي 

 
 هاي پژوهش بر حسب نوع ازدواج والدينفراوانی آزمودنی .0جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر ديگری كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت، بررسي وضعیت سطح ورزش و فعالیت 

است كه برای اين منظور، میانگین میزان مشاركت ورزشي پدر و مادر ورزشکاران بوده والدين

بدون فعالیت بدني،  %6/22آمده، عملورزشکاران مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس مشاهدات به

 ددرص فراوانی پايگاه اجتماعی والدين

 12 16 ابتدايي

 1/31 41 زير ديپلم

 6/34 46 ديپلم و يا كارداني

 1/18 24 كارشناسي

 3/5 7 كارشناسي ارشد و باالتر

 1/111 133 هاكل پاسخ

 درصد فراوانی نوع ازدواج والدين

 5/7 11 دختر عمو -پسرعمو 

 3/2 3 دختر خاله -پسرخاله 

 5/4 6 دختردايي -پسرعمه 

 3/2 3 دخترعمه -پسردايي 

 3/35 47 فامیل دور

 4/47 63 غیر فامیل

 1/111 133 كل
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ی شركت در دارای سابقه %1/9های ورزشي، عضو باشگاه %5/16دارای فعالیت بدني منظم،  9/48%

ی كسب مقام كشوری و يا هم دارای سابقه %8/1دارای كسب مقام استاني و  %3/2 مسابقات،

 (.5)جدول آسیايي بودند

 
 ي ورزش والدينسابقههاي پژوهش برحسب فراوانی آزمودنی .5جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شان در سطح ها وضعیت اقتصادیاز آن%4/65، پژوهشهای مورد بررسي اين چنین در نمونههم

 (.6)جدول سط بودتر از متوپايین %8/3باالتر از متوسط بودند و  %1/31متوسط و 

 
 هاي پژوهش بر حسب پايگاه اقتصادي خانوادهفراوانی آزمودنی .1جدول

 

 

 

 

 

 

اقتصادی، نوع ازدواج  -ه اجتماعي ی ارتباط بین ترتیب تولد، زمان تولد، پايگامنظور آزمون فرضیهبه

ی ورزشي والدين با موفقیت ورزشي دختران نوجوان ورزشکار از ضريب همبستگي والدين و سابقه

دهد بین موفقیت ورزشي با ترتیب ارائه شد كه نشان مي 7اسپیرمن استفاده شد. نتايج در جدول

ی ورزشي والدين زدواج والدين و سابقهاقتصادی والدين، نوع ا -تولد، زمان تولد، پايگاه اجتماعي 

ی معناداری وجود رابطه (P<0.05)سطح معناداری  از مقدار آلفا sigبودن مقدار دلیل بیشتربه

 درصد فراوانی سابقه ورزش والدين

 6/22 31 بدون فعالیت بدني

 9/48 65 فعالیت بدني منظم

 5/16 22 شيهای ورزعضو باشگاه

 1/9 12 شركت در مسابقات

 3/2 3 كسب مقام استاني

 8/1 1 كسب مقام كشوری و يا آسیايي

 1/111 133 كل

 درصد فراوانی وضعیت  اقتصادي

 8/3 5 تر از متوسطپايین

 4/65 87 متوسط

 1/31 41 باالتر از متوسط

 1/111 133 كل
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توانند عامل مؤثری بر میزان موفقیت ورزشي ورزشکاران ندارد. به اين معنا كه متغیرهای مذكور نمي

           دهد پايگاه اجتماعي با ترتیب تولدكه نشان مياين است  پژوهشهای اين از ديگر يافتهباشد. 

(r=-0.383,P=0.000 )ی منفي معناداری دارد. پايگاه اقتصادی والدين با پايگاه رابطه

ی پايگاه اجتماعي والدين با سابقه .ارتباط مثبت معناداری دارد (r=0.261,P=0.001اجتماعي)

چنین پايگاه اقتصادی مثبت معناداری دارد و همارتباط  (r=0.346,P=0.000) ورزشي والدين

)سطح  ارتباط مثبت معناداری دارد (r=0.272,P=0.001) ی ورزشي والدينوالدين با سابقه

 (. P<0.01معناداری

 
ي اقتصادي، نوع ازدواج والدين، سابقه -ترتیب تولد، زمان تولد، پايگاه اجتماعی  همبستگی بین. 1جدول

 قیت ورزشیوالدين و موف ورزشی

 .دار استمعنا P<0.01درسطح  **دار است. معنا P<0.05درسطح *

 

 گیریبحث و نتیجه
ی ورزش والدين، ی اجتماعي، سابقهی بین متغیرهای طبقهمنظور سنجش رابطهپژوهش حاضر به

های نوع ازدواج والدين و ترتیب و زمان تولد ورزشکاران دختر با موفقیت ورزشي انجام گرفت. يافته

اران ورزشکاران فرزند اول خانواده هستند؛ يعني اكثر ورزشک %6/43دهد كه حاضر نشان مي پژوهش

 
ترتیب 

 تولد
 ماه تولد

پايگاه اجتماعي 

 خانواده

 سطح اقتصاد

 خانواده

نوع ازدواج 

 والدين

ی سابقه

 ورزشي والدين

موفقیت 

 ورزشي

       1 ترتیب تولد

      1 -136/1 ماه تولد

پايگاه اجتماعي 

 خانواده
**383/1- 175/1- 1     

سطح اقتصادی 

 خانواده
171/1- 121/1- **261/1 1    

نوع ازدواج 

 والدين
118/1- 114/1- 176/1- 139/1- 1   

ی سابقه

 ورزشي والدين
191/1- 154/1- **346/1 **272/1 186/1 1  

موفقیت 

 ورزشي
111/1- 155/1- 144/1 152/1 112/1- 121/1 1 
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ونزانو و ( و 2116) 2(، كرام هولز2118)1برگر و نازوفرزند اول هستند. بر خالف آنچه كه 

تواند توانايي حركتي را تحت تأثیر قرار اند وجود خواهر و برادر ميگزارش كردهكه  (2111)3كامباز

اری نسبت به دمعناطور تر از نظر توانايي حركتي بهو در يک خانواده، خواهر و برادر كوچکدهد 

افروز و ارجمندنیا  پژوهشچنین هم ( و18،28،29) تر هستندتر پیشرفتهخواهر و برادر بزرگ

ای كه روی معلولین انجام دادند، نتیجه گرفتند كه فرزندان اول در معرض ( در مطالعه1386)

د كه اكثر مطالعه مشاهده ش حركتي قرار دارند، اما در اين -بیشترين آسیب جسمي، ذهني و حسي 

رسد يکي ازداليلش اين باشد كه جمعیت ورزشکاران فرزندان اول خانواده هستند كه به نظر مي

ها عملکرد حركتي را چنین آنقبلي در محیط پرورشي متفاوتي انجام گرفته است. هم هایپژوهش

-هم (2118)4تديزوی تحصیلي با يافتهاز نظر موفقیت  پژوهشی يافتهاين البته  اند.بوده سنجیده

 (.31) كه گزارش كرد كه فرزندان اول از نظر تحصیلي بر فرزندان بعدی برتری دارندخواني دارد 

 %1/45ی سرد سال و ورزشکاران، متولد نیمه %4/53اين است كه  پژوهشی ديگر اين يافته

ين نتیجه را ي در اين رابطه انجام نگرفته است كه بتوان اپژوهشی گرم سال هستند. متولدين نیمه

ها مورد توجه ی اقلیم بیش از ساير نظريهای، فرضیهبا آن مقايسه كرد در توجیه چنین نتیجه

( كه گزارش كردند فصل تولد با 1997)5توری و همکاران پژوهشاست. با اين حال با بوده

والدين  ها نشان داد كه باالترين سطح تحصیلخواني دارد. يافتهاسکیزوفرنیا ارتباط دارد، هم

كاظمي و  (،1389های فتحي)يافت شد كه با يافته %6/34ورزشکاران در مقطع ديپلم و كارداني با 

اند سطح ( كه گزارش كرده2114)7( و واگنرو همکارانش2119)6(، عزيز و همکاران1389همکاران)

خواني م(، ه8،31-33) تحصیل والدين تأثیر مستقیم روی تمرين و مشاركت ورزشي نوجوانان دارد

است و در رابطه با مشاركت ورزشي صورت گرفته هاپژوهشدارد. اما بايد در نظر داشت كه اين 

 بود.  ي در رابطه با موفقیت ورزشي انجام نشدهپژوهش

صورت از نوع ازدواج والدين ورزشکاران به %4/47های اين پژوهش نشان داد كه چنین يافتههم

گرفته توسط صورت هایپژوهشاست. اين يافته با فامیلي دور بوده صورتهم به %3/35غیرفامیلي و 

روی رشد حركتي كودكان  هاپژوهشخواني دارد. اما اين ( هم1391) ( و رحیمي1391) سلطاني

 ديگری الزم است. هایپژوهشاست و برای قاطعیت در اين زمینه، صورت گرفته

                                                           
1. Berger & Nuzzo 

2. Krombholz 

3. Venetsanou &Kambas 

4. Desoete 

5. Torrey et al 

6. Aziz et al 

7. Wagner et al 
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والدين اين ورزشکاران دارای فعالیت بدني منظم از  %9/48اين بود كه  پژوهشی ديگر اين يافته 

و  (1389) (، كاظمي و همکاران1389) شده توسط فتحيانجام هایپژوهشهستند. اين يافته با 

 پژوهشهای مورد بررسي اين چنین در نمونه(. هم33،8،7) خواني دارد( هم2118)1البانز و همکاران

تر از متوسط ( پايین%8/3) سط و نسبت خیلي كميسطح متو ها دراز آن %4/65وضعیت اقتصادی 

 ( و ونزانو و كامباز2119(، عزيز و همکاران)1389) فتحي هایپژوهش. اين يافته نیز با بودند

 (.28،32،33) خواني دارد( هم2111)

ها از است كه اين تفاوتها، نتايج آزمون همبستگي اسپیرمن نشان دادهدر بررسي آزمون فرضیه

 اری معنادار نیست. لحاظ آم

شود، با توجه به ضرايب همبستگي بین موفقیت ورزشي با مشاهده مي 7همانطور كه در جدول

ی ورزشي (، سابقهr=0.152,P=0.083) پايگاه اقتصادی (،P=0.502,r=0.044) پايگاه اجتماعي

      (، ترتیب تولدr=-0.012,P=0.889) نوع ازدواج والدين (،P=0.225, r=0.120والدين)

(r=-0.010,P=0.909و زمان تولد ) (r=-0.055,P=0.533 در سطح احتمال )P<0.05  ارتباط

ی ورزشي والدين، نوع ازدواج والدين و معناداری بین پايگاه اجتماعي والدين، پايگاه اقتصادی، سابقه

ه كه چرا با در تبیین اين يافت ها وجود ندارد.ترتیب و زمان تولد ورزشکاران با موفقیت ورزشي آن

قبلي انجام  هایپژوهشاست، شايد بتوان بیان داشت كه شده همسو نشدهقبلي انجام هایپژوهش

(، ونزانو 2118) ( برگر و نازو1968) (، نیسبت2111) (،سالووی و زوينگ هافت2118) شده، ديزوت

با رشد حركتي شده را ارتباط متغیرهای ذكر (1391) رحیمي ( و1391) (، سلطاني2111) و كامباز

 البانز و همکاران (،1389) كاظمي و همکاران چنیناند. همو يا موفقیت تحصیلي بررسي كرده

( ارتباط متغیرهای ذكرشده را با مشاركت ورزشي و روی دختران دانشجو و 1389) ( و فتحي2118)

شده را با موفقیت گرفته ارتباط متغیرهای ذكرصورت هایپژوهشكدام از يا زنان انجام دادند و هیچ

 حاضر اولین بار روی دختران نوجوان ورزشکار انجام شد.  پژوهشاند. ورزشي مطالعه نکرده

مشخص است، اين است كه بین پايگاه  7گونه كه در جدول، همانپژوهشهای اين از ديگر يافته

در اين ی منفي معناداری وجود دارد. ( رابطهr=-0.383P=0.000) اجتماعي با ترتیب تولد

اين يافته به اين معناست كه با  اند،بندی شدهرتبهدر يک خانواده فرزندان تعداد چون  پژوهش

افزايش سطح تحصیل والدين تعداد فرزندان در خانواده كمتر است. در توجیه اين يافته، احتماالً 

ل به تعداد ها در جامعه، تمايكرده به دلیل موقعیت اجتماعي آنبتوان گفت كه مادران تحصیل

دهد كه بین نشان مي 7در جدول پژوهشهای ديگر اين چنین يافتهاند. همفرزندان كمتری داشته

ی مثبت معناداری وجود ( رابطهr=0.261,P=0.001) پايگاه اقتصادی خانواده با پايگاه اجتماعي

                                                           
1. Lubans et al 
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ی مثبت ( رابطهr=0.346,P=0.000) ی ورزشي والديندارد. بین پايگاه اجتماعي با سابقه

( r=0.272,P=0.001) ی ورزشي والدينمعناداری وجود دارد. بین پايگاه اقتصادی با سابقه

 رضوی پژوهش هایيافته با نتايج اين(. P<0.01)سطح احتمال  ی مثبت معناداری وجود داردرابطه

 حسط افزايش با رسدنظرمي به (.35،34دارد ) خوانيهم (2112) وهمکاران ( ولیزابويت1389)

 برای ورزشي هایبه فعالیت آوردنروی لزوم و اهمیت الزم، هایدانش و آگاهي افزايش و تحصیالت

 -باالی اجتماعي  طبقات افراد كه باورند اين بر گرانپژوهش د.شومي ترروشن كردهتحصیل افراد

 هایلیتفعا ترويج یبرنامه اهداف خصوص طبقات در ساير به نسبت را آگاهي بیشترين اقتصادی،

 بهتر اقتصادی موقعیت از زنان اقتصادی، -باالی اجتماعي طبقات در چنیندارند. هم ورزشي و بدني

 (. 36) بیشتراست خصوص اين در آنان مشاركت برخوردارند؛ لذا بیشتری فراغت اوقات و

و و در نتیجه، عدم دسترسي كافي به اطالعات  پژوهشبودن  ، نادرپژوهشهای اين از محدوديت

ها، شرايط نامهكردن پرسشها در تکمیلصداقت آزمودني منابع، احتمال كاهش میزان دقت و

اين نبود كه احتماالً در  بود نامه توسط ورزشکارانكردن پرسشمحیطي و روحي در زمان تکمیل

  توانستیم به نتايج بهتری دست يابیم و با قاطعیت بیشتری نتايج را بررسي كنیم.ها ميمحدوديت

است، )مركزی( بوده سال( و مکاني 12-14) با توجه به اينکه بررسي فوق دارای محدوديت سني

با  و پژوهشتری را انتخاب كنند. ی سني و مکاني وسیعهای آتي دامنهشود پژوهشپیشنهاد مي

ی آماری ورزشکاران پسر انجام و ي مشابه روی جامعهپژوهشی آماری بیشتری انجام شود و نمونه

 مقايسه شود. پژوهشی آن با اين نتیجه

ها مانند توان گفت كه احتماالً برخي ويژگينتايج اين مطالعه و مطالعات پیشین مي طور كلي ازبه

ی چنین شیوهاقتصادی، نوع ازدواج والدين و الگوی فعالیت ورزشي فرزندان و هم-پايگاه اجتماعي 

اساس ترتیب تولد دارند، با صفات شخصیتي و گرايش  تربیتي كه والدين برای هريک از فرزندان بر

شود كه با رفتار و عمل ها توصیه مينوجوانان به سمت ورزش تأثیرگذار باشد. از اين رو به خانواده

سزای آن روی سالمتي تشويق و خودشان بتوانند فرزندان خود را به سمت ورزش و تأكید بر نقش به

ها بکوشند تا به اين ترتیب، تأثیر مثبتي هم بر صیت ورزشي آنگیری شخراهنمايي كنند و در شکل

 ی ورزش كشور بگذارند.روی جوانان آينده اين كشور و هم توسعه
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پاي  يهاي شناختی و حرکتی در ضربهمؤلفه يبررسی تقارن انتقال دوطرفه

  فوتبال
  

  3، جواد فوالدیان2مهدي سهرابی ،1سید مجتبی حسینی
 

    *دانشجوي دکتراي دانشگاه فردوسی مشهد. 1

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. 2

  دانشگاه فردوسی مشهدي ادکتر. 3
  

  14/10/1392تاریخ پذیرش:                                      26/04/1392تاریخ دریافت: 

  

  چکیده

 پاي فوتبال يهاي شناختی و حرکتی در ضربهمؤلفهبررسی تقارن انتقال دوطرفه  ،حاضر پژوهشهدف 

هاي تربیت بدنی کننده در کالسشرکت دانشجوي 64در دانشجویان پسر دانشگاه فروسی مشهد بود. 

اي و منظم را بازي فوتبال به صورت حرفه يتجربهکه سال  24تا  18سنی  ي) با دامنه1( عمومی

نداشتند و پاي برترشان راست بود، انتخاب و به روش تصادفی و به تعداد مساوي به چهار گروه تقسیم 

(تمرین با پاي برتر) و  هاي الفشناختی دقت در گروه يمؤلفهبر تأکیدبغل پا با  يشدند. تکلیف ضربه

 هاي جحرکتی نیرو در گروه يمؤلفهبر  تأکیدبرتر) و تکلیف ضربه با روي پا با تمرین با پاي غیر( ب

کوشش در هر  150جلسه در هفته و  3هفته،  8برتر) به مدت (تمرین با پاي غیر (تمرین با پاي برتر) و د

رتر به پاي غیربرتر و شناختی از پاي ب يمؤلفهجلسه اجرا شد. نتایج نشان داد تمرین باعث انتقال 

از پاي برتر به  تنها حرکتی يمؤلفهاما متقارن است.  مؤلفهو انتقال این ) P<0.05( استشدهبرعکس 

نامتقارن بوده و این عدم تقارن به نفع پاي  مؤلفهاین انتقال  و) P<0.05( استانتقال یافتهبرتر پاي غیر

شناختی باال، با هر دو پا و  يمؤلفههایی با زش مهارتبهتر است در آمو ،برتر است. بر اساس این نتایج

  حرکتی باال، با پاي برتر تمرین کرد.  يمؤلفههایی با در آموزش مهارت

  

  .پاي فوتبال يضربه حرکتی، يمؤلفهشناختی،  يمؤلفهانتقال دوطرفه،  کلیدي: گانواژ

  

  

  

                                                   
  :mojtabahoseini_61@yahoo.com Email                                                 نویسنده مسئول          * 



  1393 ، تابستان61رفتار حرکتی شماره                                                                                                 170

 

  مقدمه

اصل  ،هاي تعلیم و تربیت امروزيسیستم ترین اصول کاربردي یادگیري در کلشمولیکی از جهان

مراتب سسات آموزشی با رعایت همین اصل، سلسلهؤانتقال یادگیري است. بیشتر مدارس و م

اي از جانب معلمان و طور گستردهکنند. مفهوم انتقال یادگیري بههاي آموزشی را تعیین میمهارت

هاي روش يمنظور توسعهي ورزشی بههاهاي درس و یا در میدانمربیان تربیت بدنی در کالس

منظور تشکیل الگوهاي حرکتی که هاي حرکتی ساده بهگیرد. مهارتتدریس مورد استفاده قرار می

-کار گرفته میشوند و در موقعیتی جدید بهباشند، با هم ترکیب میپیچیده می ها کامالًبعضی از آن

ید یا اجراي مهارت جدیک قبلی بر یادگیري  جربهت اثرانتقال یادگیري را  گران،پژوهش). 1( شوند

است که  1انتقال دوطرفهانتقال یادگیري،  ياز مباحث مهم در زمینهدانند. می اي جدیدآن در زمینه

وقتی انتقال یادگیري به یادگیري یک . استبخشیدن بر روند موفقیت فرد هاي سرعتیکی از روش

و مطالعات  هاپژوهش) با 2( معروف است طرفهدو، به انتقال شودتکلیف اما با اعضایی دیگر مربوط 

است که یادگیري و پیشرفت حرکتی انسان به عمل آمده، ثابت شده يمختلفی که در زمینه

هاي هاي ورزشی و برتري افراد ماهر در اجراي تکنیکدر یادگیري مهارت تر مبتدیانپیشرفت سریع

سازي سیستم اعصاب مرکزي و محیطی هاي مختلف بدن و فعالکارگیري اندامهورزشی، بستگی به ب

استفاده از هر دو دست و یا هر دو پا در  .)3( جهت ایجاد هماهنگی و تنظیم حرکات اندام دارد

هاي هاي دیگر حتی مهارتهاي مختلف مانند شنا، ژیمناستیک، بسکتبال، والیبال و مهارترشته

اي برخوردار کردن از اهمیت ویژهدر نواختن پیانو و یا تایپ ورزشی مانند استفاده از دو دستغیر

یکی از کاربردهاي مهم انتقال دوطرفه براي ورزشکارانی است که یک دست یا پاي  ،به عالوهاست. 

تمرین با اندام سالم  ،بنابراین توانند از آن اندام استفاده کنند.ها صدمه دیده و براي مدتی نمیآن

تواند . انتقال دو طرفه مینقاهت اندام مصدوم را کوتاه و از افت عملکرد آن بکاهد يممکن است دوره

(برتري یک سمت بدن در انتقال)  دو جهت) و نامتقارن (انتقال مساوي در هر به دو شکل متقارن

 بودن انتقال دو طرفه است. باقرزاده و همکارانحاکی از متقارن هاپژوهشدهد. نتایج برخی از  روي

بر روي دانشجویان نشان دادند که  خود هايپژوهشدر  )1384( قادري و همکارانبانو و  )1383(

). 5،4( به صورت متقارن است و دریبل بسکتبال انتقال یادگیري در مهارت سرویس کوتاه بدمینتون

 ) به این نتایج دست یافتند که انتقال بین عضوي به تکلیف مورد مطالعه بستگی2007( 2لی و کارل

طور بندي بهبینی زمانکوچک یا پیش يکه تکالیف ساده مثل گرفتن، بلندکردن اشیاطوري؛ بهدارد

. با این حال )6( نامتقارن است تر، انتقال عموماًکه در حرکات پیچیدهحالیدر ،یابدمتقارن انتقال می

                                                   
1. Bilateral transfer 
2. Lee & Carroll 
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جمله نقش متفاوت  مختلفی از اند که بنا به دالیلبه این نتیجه دست یافته گرانپژوهشبیشتر 

ها، میزان تمرین و سطح کارایی افراد نوع تکالیف و پیچیدگی آن ،هاي مغز در کنترل حرکاتکرهنیم

که جهت این ي). ولی هنوز درباره7-9( دهدانتقال به صورت نامتقارن رخ می مورد آزمایش، غالباً

قاطعی دست  يیا برعکس، به نتیجهبیشترین انتقال به نفع انتقال از اندام برتر به غیربرتر است 

و ) 2002( 2و هاتا یو، این)2003( 1همچون تگزیرا و کامینهاهایی پژوهشاند. از یک سو نیافته

  نشان دادندجهت بیشترین انتقال را از عضو برتر به عضو غیربرتر  )2002( 3همکارانو  دیویس

 عدم تقارن کاهش برمرین دوطرفه ثیر تأتبررسی در ) نیز 2003( تگزیرا و همکاران. )10- 12(

ل بیشتري از پاي برتر به پاي انتقابه این نتایج دست یافتند که  ،در بازیکنان نوجوان فوتبال طرفی

ها در تکلیف ضربه با نیرو، ضربه با دقت پاي برتر در تمام آزمون کهطوريبه ،گیردبرتر صورت میغیر

از سوي دیگر مطالعاتی همچون  .)13( استفظ کردهبرتري خود را حهمواره  ،زدنو سرعت دریبل

) جهت 2011( 6یگلتاو و ف) و اسن2011( همکارانو  5کلو)، است2005( 4کومار و ماندل پژوهش

) در 2003( 7و هاف هالند ).14- 16( دهندنشان میبیشترین انتقال را از عضو غیربرتر به عضو برتر 

منجر به بهبود اجراي بیشتري  ،دادند تمرین با پاي غیربرتراي بر روي بازیکنان فوتبال، نشان مطالعه

در که طوريبه ؛استشدهدقیق به طرف دروازه  يهاي دریبل، شوت و ضربهدر پاي برتر در آزمون

). 17( دشبهبود کلی اجراي مهارت با هر دو اندام در بازیکنان با تجربه فوتبال مشاهده نتیجه آن، 

 دو مهارتدر اکتساب سال  14تا  11روي افراد ) 2011( یگلتاو و کلواست پژوهشنتایج چنین هم

 نیازمندتکالیفی که که  که یکی به دقت و دیگري به قدرت پرتاب نیاز داشت، نشان داد کردنپرتاب

که حالیدر ؛شوندگرفته میفرابهتر  ،برتربعد از تمرین اولیه با اندام غیر ،هستند زیاديدقت فضایی 

 ).9( برتر براي تکالیفی که به تولید نیروي حداکثر نیاز دارند، مفیدتر است اندامبا  تمرینشروع 

توضیح علل انتقال دوطرفه و  به اندکرده هاي مختلف، سعیها و مدلنظریه يرائهابا  گرانپژوهش

ي کره چپ براکند که نیمبرتري پویایی بیان می يفرضیه. بپردازندبینی جهت این انتقال پیش

 کره راست به کنترل موقعیتکه نیمحالیاست در(پویایی) اختصاص پیدا کرده کنترل حرکت

باعث چالشی بزرگ پیش  هاپژوهشوجود، تناقضات آشکار در با این  ).18( (ایستایی) اختصاص دارد

زوم بر ل تأکیدجامع در مورد تعیین جهت بیشترین انتقال و  ينظریه يبراي ارائه گرانپژوهشروي 

                                                   
1. Teixeira & Caminha 
2. Inui & Hatta 
3. Davis & Roscoe   
4. Kumar & Mandal 
5. Stöckel 
6. senff & weigelt 
7. Haalan & Hoff 
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است. هاي مختلف میدانی و آزمایشگاهی شدهبیشتر در این خصوص روي مهارت هايپژوهشانجام 

صورت یک کل به را ها، آنمختلف هايمهارتدر  انتقال دوطرفه بررسی يدر زمینه هاپژوهشاغلب 

ر ، کمتر مورد توجه قرادهنده یک مهارتتشکیلهاي مؤلفه انتقالو  مورد بررسی قرار داده

 .انددر اندام فوقانی پرداخته یادگیري انتقال يمطالعهبه  هاپژوهشبیشتر این از طرفی  .استگرفته

حرکتی و شناختی مهارت با توجه به اهمیت تفکیک هر  هايمؤلفهاز آنجا که انتقال  چنینهم

 است.ثر مؤو یادگیري مهارت  عملکرد و پیشرفت توسعهخود در  ،لحاظ شناختی و حرکتی بهمهارت 

هاي شناختی و حرکتی در مؤلفهحاضر در نظر دارد به بررسی تقارن انتقال دوطرفه  پژوهشلذا 

  پاي فوتبال در دانشجویان پسر بپردازد. يضربه

  

  پژوهش روش

دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی  پژوهشآماري این  يتجربی است. جامعهروش این پژوهش، نیمه

نفر با 64از این بین تعداد  .بودندانتخاب کردها ) ر1( بدنی عمومیمشهد بودند که واحد تربیت 

اي و منظم را نداشتند و پاي صورت حرفهبازي فوتبال به يسال که تجربه 24تا  18سنی  يدامنه

ها به روش تصادفی و به تعداد آماري را تشکیل دادند. آزمودنی يها راست بود، نمونهبرتر همگی آن

  (الف، ب، ج و د) تقسیم شدند.    ر گروهمساوي به چها

استفاده شد که پایایی آن برزیل  1دانشگاه سائوپائولو ورزشی از آزمون مرکز تمرین پژوهشدر این 

بغل پا با حداکثر  ي(ضربه شناختی يمؤلفهبراي  71/0 با استفاده از بازآزمایی گرپژوهشتوسط 

منظور . به)13( دست آمدي پا با حداکثر نیرو) بهرو ي(ضربه حرکتی يمؤلفهبراي  84/0دقت) و 

متري مقابل تعداد  6 يبا فاصله بایدها شناختی مطابق دستورالعمل آزمون، آزمودنی يمؤلفهارزیابی 

سانتیمتر از هم که در  40 يمتر و فاصلهسانتی 2متر و قطر سانتی 70فلزي به ارتفاع  يعدد میله 6

بغل پا به توپ  ياست، قرار گرفته و اقدام به ضربهدر زمین فرو شدهیک قسمت از زمین فوتبال 

زدن با طرف دقت ضربه ،نند. به این ترتیبکهاي مرکزي فوتبال با حداکثر دقت به سمت میله

مرکزي،  يهاي مجاور دروازهبراي دروازه 20مرکزي، امتیاز  يبراي دروازه 30داخلی پا با یک امتیاز 

گیري اندازه يها و امتیاز صفر زمانی که توپ به خارج از محدودهترین دروازهخارجیبراي  10امتیاز 

تمام  ،ها تماس پیدا کند و سپس از بین دو میله عبور نمایدشود. اگر توپ با میلهبرود، برآورد می

ور ولی در صورتی که توپ با میله برخورد کند و از میان دروازه عب .شودامتیاز براي آن ثبت می

حرکتی مطابق  يمؤلفهمنظور ارزیابی شود. بههاي مجاور ثبت میامتیاز میانگین بین دروازه ،نکند

در محل مخصوص ضربه قرار گرفته و با  قسمت روي پا اقدام به  بایدها دستورالعمل آزمون، آزمودنی

                                                   
1. Sao paulo  
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ضربه  يهنقط ياصلهصورت فها بهه توپ فوتبال با حداکثر نیرو کنند. میزان عملکرد آنزدن بضربه

  شود. کند، برآورد میاي که توپ بعد از پرواز با زمین تماس پیدا میبه توپ با نقطه

مشخصات  ،توجیهی يهاي تمرینی، در یک جلسهآوري اطالعات قبل از شروع برنامهمنظور جمعبه

اجراي تکالیف به  يو اطالعات مربوط به نحوه آوري گردیدنامه جمعها توسط پرسشفردي آزمودنی

پاي هر دو آزمون از شناختی، پیش يمؤلفهمنظور سنجش به ،اول تمرین يه شد. در جلسهئها اراآن

 يمؤلفهمنظور ارزیابی بهو ب در تکلیف ضربه بغل پا با حداکثر دقت  و  الف هايها در گروهآزمودنی

د در تکلیف ضربه با حداکثر نیرو با  ج و هايگروه درها آزمون از هر دو پاي آزمودنیحرکتی، پیش

 2جلسه در هفته و  3هفته،  8ها به مدت اکتساب، آزمودنی يروي پا، به عمل آمد. سپس در مرحله

دقیقه به  20ین ترتیب که رینی مربوط به خود شرکت کردند. به اتم يساعت در هر جلسه در برنامه

ضربه بغل پا با  تکلیفروه الف به تمرین گ پرداخته و سپسکردن اختصاصی حرکات کششی و گرم

(چپ) پرداختند.  با پاي غیربرتر تکلیف(راست) و گروه ب به تمرین این  دقت، با پاي برتر بر تأکید

(راست) و گروه د به تمرین این  بر نیرو، با پاي برتر تأکیدضربه با روي پا با  تکلیفگروه ج به تمرین 

کوشش بود که  150 تمرین يجلسه هر ها درتعداد کوششتند. (چپ) پرداخ برتربا پاي غیر تکلیف

ها مشابه با آزمون در پایان جلسات تمرینی از آزمودنی. شداجرا میتایی  10بلوك  15صورت هب

- آزمون از آزمودنیکوشش در پس 3آزمون و کوشش در پیش 3عمل آمد. تعداد آزمون بهاولیه، پس

  میانگین رکوردها به عنوان امتیاز فرد در هر مرحله ثبت گردید.ها در چهار گروه به عمل آمد و 

هاي گرایش مرکزي نظیر میانگین و انحراف شاخص يآمار توصیفی براي محاسبه از پژوهشدر این 

آزمون هاي شناختی و حرکتی، مؤلفهمنظور بررسی تقارن انتقال دوطرفه به. شد استفادهاستاندارد 

     آزمون، (مرحله : پیش2× (پا) 2× (گروه) 2در یک طرح هاي تکراري با اندازهتحلیل واریانس 

   .مورد استفاده قرار گرفتآزمون)، پس

  

  نتایج

میانگین  2 شکلو  در تکلیف ضربه بغل پا هاي الف و بها در گروهمیانگین امتیاز آزمودنی 1شکل

آزمون نشان آزمون و پسدر پیش، پاروي  يدر تکلیف ضربه هاي ج و دها را در گروهامتیاز آزمودنی

  دهد.می



  1393 ، تابستان61رفتار حرکتی شماره                                                                                                 174

 

  
  آزمونآزمون و پسدر پیش بغل پا يتکلیف ضربه درهاي الف و ب گروهمیانگین امتیاز . 1شکل

  

  
  آزمونآزمون و پسدر پیشروي پا  يتکلیف ضربهدر هاي ج و د گروهمیانگین امتیاز  .2شکل
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شناختی در  يمؤلفهمنظور بررسی انتقال بهتکراري  هايبا اندازهنتایج حاصل از تحلیل واریانس 

ها آزمودنی . )F=6.73,P=0.002( دار بودمعنااثر اصلی مرحله  ي بغل پا نشان داد کهتکلیف ضربه

عملکرد بهتري را نشان دادند.  )M=18.76( آزموندر مقایسه با پیش )M=23.60( آزموندر پس

 که عملکرد بهتر پاي برتر طوريبه ).P=0.016,F=5.22( بوددار معنااثر متقابل بین پا و مرحله 

)M=19.62( نسبت به پاي غیربرتر )M=17.10 اما تفاوت قابل  ،آزمون نشان داددر پیش) را

آزمون یافت نشد. اثر در پس) M=23.39( و غیربرتر )M=23.81( توجهی بین عملکرد پاي برتر

ها عملکرد . در گروه الف آزمودنی)F=4.86,P=0.025( دار بودمعنامتقابل بین گروه و مرحله 

ب نیز  در گروه. شتنداد )M=19.27( آزموننسبت به پیش )M=23.91( آزمونبهتري در پس

نشان ) M=18.26( آزموننسبت به پیش )M=23.28( آزمونها عملکرد بهتري در پسآزمودنی

دهد دست آمده نشان میاطالعات به .)P>0.05( دار نبودندمعنااصلی و تعاملی دادند. سایر اثرات 

که در گروه الف، تمرین با پاي برتر عالوه بر اینکه منجر به پیشرفت و بهبود عملکرد در پاي برتر 

چنین در گروه ب، تمرین است. همشناختی به پاي غیربرتر نیز شده يمؤلفهباعث انتقال  ،استشده

شناختی به  يمؤلفهعملکرد در پاي غیربرتر، باعث انتقال  با پاي غیربرتر عالوه بر پیشرفت و بهبود

بغل  يشناختی در مهارت ضربه يمؤلفهانتقال  که دهداست. این نتایج نشان میپاي برتر نیز شده

  صورت متقارن است.پا، از پاي برتر به پاي غیربرتر و برعکس به

در  حرکتی يمؤلفهبررسی انتقال  منظوربههاي تکراري با اندازهنتایج حاصل از تحلیل واریانس 

   ).F=8.45,P=0.001( دار بودمعنااثر اصلی مرحله که  دادنشان  روي پا يضربهتکلیف 

عملکرد بهتري را ) M=24.31( آزموندر مقایسه با پیش) M=30.86( آزمونها در پسآزمودنی

 )M=28.92( ها درگروه جزمودنیآ. )F=6.15,P<0.005( بوددار معنااثر اصلی گروه نشان دادند. 

که با پاي  )M=25.16( عملکرد بهتري نسبت به گروه د پاي برتر خود به تمرین پرداختند،که با 

 نتایج. )F=5.34,P=0.017( ودبدار معنااثر متقابل بین گروه و پا  برتر تمرین کردند، داشتند.غیر

در گروه د نشان  )M=25.12( پاي برتررا در مقایسه با  )M=28.84( عملکرد بهتر پاي غیربرتر

در گروه ج  )M=28.48( و غیربرتر )M=29.15( بین عملکرد پاي برتر قابل توجهیاما تفاوت  .داد

- آزمودنی که طوريبه. )F=5.12,P=0.021( دار بودمعنااثر متقابل بین گروه و مرحله  یافت نشد.

) M=24.59( آزموننسبت به پیش )M=33.25( آزموندر پسعملکرد بهتري  در گروه ج ها

و  )M=24.03( آزمونشپیها در بین عملکرد آزمودنی قابل توجهیاما در گروه د تفاوت  ،داشتند

. )P>0.05( دار نبودندمعنا اصلی و تعاملی سایر اثراتمشاهده نشد.  )M=25.80( آزمونپس

رتر عالوه بر اینکه منجر به دهد که در گروه ج، تمرین با پاي بنشان می آمدهدستاطالعات به

برتر نیز به پاي غیر حرکتی يمؤلفهباعث انتقال  ،استپیشرفت و بهبود عملکرد در پاي برتر شده

است. در گروه د، تمرین با پاي غیربرتر تنها منجر به پیشرفت و بهبود عملکرد در پاي غیربرتر شده
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 که دهد. این نتایج نشان میاستت نگرفتهصورحرکتی به پاي برتر  يمؤلفهاما انتقال  ؛استشده

صورت برتر و برعکس بهحرکتی در مهارت ضربه با روي پا، از پاي برتر به پاي غیر يمؤلفهانتقال 

  نامتقارن است و این عدم تقارن به نفع پاي برتر است. 

  

  گیريبحث و نتیجه

باعث انتقال  ،با پاي برترر دقت ب تأکیدبا  بغل پا يضربه تمرینکه حاضر نشان داد  پژوهشنتایج 

به پاي  مؤلفهاست و تمرین با پاي غیربرتر نیز باعث انتقال این برتر شدهشناختی به پاي غیر يمؤلفه

شناختی مهارت از پاي برتر به  يمؤلفه يفهرچنین نتایج نشان داد انتقال دوطاست. همبرتر شده

برتر هنگامی که در آموزش و تمرین قرار میپاي غیرصورت متقارن است و پاي غیربرتر و برعکس به

ماندن یک پا شاید بتوان گفت غیربرترلذا  .پاي برتر مهارت را کسب کند يهانداز تواند بهمی ،گیرد

به دلیل عدم  ،حرکتی پایینی هستند يمؤلفهو  شناختی باال يمؤلفهدر انجام تکالیفی که داراي 

کردن از هر تکالیف، استفاده ایندر تمرین افزایش بازدهی  جهترین کار استفاده از آن پا باشد و بهت

 همکاران و قادريبانو ) و 1383( باقرزاده و همکاران هايیافته باحاضر،  پژوهشنتایج  .دو پا است

، از اندام برتر به اندام غیربرتر و برعکس یکسان است مهارت ) که نشان دادند میزان انتقال1384(

خود به این نتایج  هايپژوهش) نیز در 2007( و لی و کارل )2000( تگزیرا .)4،5( دارد خوانیهم

متقارن  هادر بین دست بندي)بینی زمان(پیش ادراکی يمؤلفه يدست یافتند که انتقال دوطرفه

) که 1373( آزینبدريو ) 2002( و هاتا یوحاضر با نتایج این پژوهشهاي یافته اما). 6،19( است

هاي لیو و و یافته) 20،11( گیردبرتر صورت مینشان دادند انتقال بیشتري از اندام برتر به اندام غیر

از  را که انتقال بیشتري )1389( و رفیعی و همکاران) 2005( کومار و ماندل ،)2005( 1ریسبرگ

 هايیافتهبا  پژوهشاین  نتایج. )7،14،21( دمغایرت دار ،گزارش کردنداندام غیربرتر به اندام برتر 

که نشان دادند تکالیفی که داراي دقت فضایی باال هستند بعد از نیز ) 2011( گلتیاکل و وواست

  .)9( مغایرت دارد شوند،با اندام غیربرتر بهتر یاد گرفته می اولیه تمرین

انتقال  باعثپاي برتر،  با بر نیرو تأکیدبا  ضربه با روي پا حاضر، تمرین پژوهشبر اساس نتایج 

 يمؤلفهاما تمرین با پاي غیربرتر نتوانست باعث انتقال  ،استبرتر شدهحرکتی به پاي غیر يمؤلفه

حرکتی مهارت از  يمؤلفه يانتقال دوطرفهکه چنین نتایج نشان داد حرکتی به پاي برتر شود. هم

به نفع پاي برتر است. صورت نامتقارن است و این عدم تقارن پاي برتر به پاي غیربرتر و برعکس به

پاي برتر مهارت را کسب ه هنگامی که پاي غیربرتر در آموزش و تمرین قرار گرفت، نتوانست به انداز

 يمؤلفهتواند موجب پیشرفت مشابهی در انتقال ابراین شاید بتوان گفت تمرینات یکسان نمیبن .کند

                                                   
1. Liu & Wrisberg 
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هایی که داراي در آموزش مهارتن دهی تمریبراي افزایش سودد. لذا شوحرکتی در اندام تحتانی 

 .مهارت را با اندام برتر تمرین کنیمبهتر است ، هستندشناختی پایین  يمؤلفهحرکتی باال و  يمؤلفه

) 2007( و همکاران 1 ) و سیلوا2003( تگزیرا و همکاران پژوهشهاي حاضر با یافته پژوهشنتایج 

نامتقارن است و از پاي برتر ، حرکتی يمؤلفه يفهکه نشان دادند انتقال دوطرروي بازیکنان فوتبال 

پژوهش با نتایج هاي این یافته). 13،22( خوانی داردگیرد، همبه پاي غیربرتر بهتر صورت می

-بدريو  )2000( 3)، شیمیزو2001( و همکاران2ویامایمار)، 2002( و همکاران دیویس هايپژوهش

 پذیردز اندام برتر به اندام غیربرتر بهتر صورت میانتقال مهارت ا دریافتند) که 1373( آذین

شان دادند در اکتساب تکلیف که ن) 2011( گلتیاکل و ووستا پژوهشهاي و یافته )12،20،23،24(

برتر سود بیشتري دام برتر در مقایسه با اندام غیرکردن تمرین با انآغاز با حداکثر نیرو، کردنپرتاب

 )2003( ) و تگزیرا و کامینها2000( تگزیرا هايپژوهشچنین با نتایج هم .)9( خوانی دارددارد، هم

صورت نامتقارن و از دست برتر هها ب(کنترل نیرو) بین دست ي حرکتیمؤلفهانتقال  که نشان دادند

)، 2003( هالند و هاف پژوهشهاي با یافتهاما . )10،19( دهد، مطابقت داردبه دست غیربرتر رخ می

گرفته از اندام که نشان دادند انتقال صورت )2011( همکارانکل و واست و )2011( لتگیاف و واسن

  نتایج  اختالف بینیکی از دالیل  .)15-17( برتر به اندام برتر بیشتر است، مغایرت داردغیر

مختلف آزمایشگاهی و میدانی در تکالیف از  گرانپژوهش ياستفادهخاطر به ، ممکن استهاپژوهش

 این اختالف، شاید بتوان به از دالیل دیگرهاي فوقانی و تحتانی باشد. انتقال دوطرفه در اندامبررسی 

و  تمرین يبرنامهپیچیدگی تکلیف،  ،هامورد مطالعه، سطح مهارت آزمودنیسنی هاي در گروهتفاوت 

- یافته ه کرد.اشار هاپژوهشمورد استفاده در این  هاي آماريو روشگیري ابزارهاي اندازه ،مدت آن

 يکرههاي حرکتی مختلف در دو نیممؤلفهدهد علوم اعصاب نشان می هايپژوهشهاي جدید در 

 کره چپ اصوالًاختصاصی، نیم يشوند. طبق این نظریهصورت اختصاصی پردازش میمغزي به

 هاي پویایی حرکت(کنترل مسیر حرکت) و تنظیم جنبه مسوول کنترل زمانی و توالی حرکات

(کنترل موقعیت نهایی و دقت  یابی فضایی و هماهنگی اعمالکه جهتحالیدر ؛کنترل نیرو) است(

برتري پویایی  يچنین این نتایج با فرضیهشود. همراست پردازش می يکرهگیري) در نیمهدف

 ي مغزي ویژهکره/ نیم دو سیستم اندام يوسیلههکند حرکات ارادي بکنترل حرکتی که بیان می

کنند، هاي متفاوتی از اجراي تکلیف را کنترل میها ویژگیکرهشوند و هر کدام از نیمکنترل می

  ).9( همراستا است

                                                   
1. Silva 
2. Maruyama  
3. Shimizu 
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هاي مؤلفه يشده در انتقال دوطرفهبا توجه به تفاوت مشاهده ،حاضر پژوهشبر اساس نتایج 

ناختی باال، با هر دو پا و ش يمؤلفههایی با بهتر است در آموزش مهارت احتماالً ،شناختی و حرکتی

شود در می چنین توصیههم حرکتی باال، با پاي برتر تمرین کرد. يمؤلفههایی با در آموزش مهارت

صورت تمرینات به ،شودکه استفاده از هر دو اندام موجب برتري ورزشکار مییی هامهارتآموزش 

 اي سنی مختلف و بر روي هر دوهحاضر در گروه پژوهششود متقارن انجام گیرد. پیشنهاد می

 وبر روي افرادي با پاي برتر چپ نیز صورت گرفته  پژوهشچنین این هم .جنس صورت گیرد

با توجه به  و هاي ورزشی مختلفها در مهارتمؤلفهسایر  انتقال سی قرار گیرد.رها مورد برتفاوت

بر چگونگی  تأکیدو  هادر مهارت بهاي غالمؤلفهتا با شناسایی  دشومطالعه  ،هاآزمودنی تبحرسطح 

بخشی انرژي، سبب افزایش کارایی و اثر جویی در زمان وبا صرفه بتوان، هاآنتوالی و ترتیب آموزش 

  شد. بیشتر
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  چکیده

بدنی بر اساس ساختار هاي تربیتآموزان در فعالیتانگیزگی دانشبیمدلی از  يارائه ،پژوهشهدف از این 

 است.شکل میدانی انجام شدههمبستگی بوده و به - از نوع توصیفی پژوهشاین  انگیزگی بود.بعدي بیچهار

-چند مرحله ،ايخوشه ،به روش تصادفی ي شهرستان بوکانآموز  مقطع متوسطهدانش 381این منظور،   به

شن و  (AI-PE) بدنیانگیزگی در تربیتبی ينامههاي آماري انتخاب شدند و پرسشعنوان نمونهاي به

 ساختاري مورد تجزیه و يها با استفاده از مدل معادلهرا پاسخ دادند. داده 0.81α= همکاران با پایایی

بدنی با تالش ناکافی هاي تربیتنبودن فعالیتنبودن و ارزشمندجذاب هک نتایج نشان دادتحلیل قرار گرفت. 

) و  r=0.662  ،P=0.001؛ r=0.560، P=0.002 ترتیب؛(به دندار دارمعناي مثبت و آموزان رابطهدانش

). ضرایب مسیر r=0.668  ،P=0.000( دارد دارمعنامثبت و  يتالش ناکافی با اعتقاد به کمبود توانایی رابطه

بدنی هاي تربیتنبودن فعالیتنبودن و ارزشمندشده نشان داد که جذاباستانداردشده در مدل برازش

چنین، تالش ناکافی ند. همهستآموزان اثرگذار بر تالش ناکافی دانش 61/0و  27/0ترتیب به میزان به

در به دالیل مختلفی آموزان دانشممکن است ثیرگذار است. أانایی تبر اعتقاد به کمبود تو 89/0میزان به

شناسایی و  بدنیدر تربیت انگیزگیبعدي بیماهیت چند بایدشوند. پس، انگیزه بی بدنیهاي تربیتفعالیت

  در طول تدریس و یادگیري مورد توجه قرار گیرد.

  

  .متوسطه آموزانبدنی، دانشهاي تربیتانگیزگی، فعالیتبی :واژگان کلیدي

  

  

  

                                                        
    :m.mazyari@yahoo.com Email                                                                          نویسنده مسئول* 
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  مقدمه

آموزان و جهت پرورش تمام استعدادهاي آنان همگام و همسو با بدنی براي تمام دانشآموزش تربیت

صورت اصولی انجام شود، هاي اجرایی و عملی آن بهبرنامه و اگر شودتعلیم و تربیت کلی ارائه می

پذیري ، روانی، تقویت روحیه و شکلسزایی در جهت رشد و تکامل جسمی، ذهنی، اجتماعیثیر بهأت

تواند سهم آموزشی مهمی در رشد بدنی میتربیتعالوه، به). 1( آموزان خواهد داشتاخالق در دانش

هاي حرکتی جدید بردن، یادگیري مهارتهایی براي لذتآموزان داشته باشد و فرصتشخصی دانش

     تواند براي بدنی میتربیت ،مطلوب در شرایطاگر چه  ).2( ندکو همکاري با دیگران فراهم 

شده را انجام توصیه يآموزان فرصتی فراهم کند تا بخش چشمگیري از فعالیت بدنی روزانهدانش

از  بدنی تالش کمی دارند و تعدادي نیز کامالًهاي تربیتآموزان در کالسدهند، اما برخی از دانش

  ). 3( ورزندمشارکت اجتناب می

است. این محبوبیت به بدنی تبدیل شدهتربیت هايپژوهشمحبوب براي  يک زمینهانگیزش به ی

 ).4( به همراه داردهاي ورزشی در محیطاست که ذهنی، جسمی و عاطفی دلیل پیامدهاي مختلف 

تعیینی انگیزش در ي خودطبق نظریه). 5( است 2خودتعیینی يمبتنی بر نظریه 1انگیزگیمفهوم بی

در امتداد یک که  استانگیزگی انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی شاملعی یک محیط اجتما

لذت و و براي  باطنیکه با میل  شوددیده می هاییدر فعالیتدرونی  شانگیز). 6( زنجیره قرار دارند

عوامل بیرونی مانند پاداش و  يوسیلهکه به هستند شوند. انگیزش بیرونی رفتارهاییخوشی انجام می

عدم تمایل به مشارکت در یک محیط خاص است. بر اساس انگیزگی بی .شوندبرانگیخته می هجایز

شکلی از انگیزش است که به دلیل پیامدهاي منفی مختلف ذهنی،  انگیزگیبی ،خودتعیینی ينظریه

را بدنی تربیتهاي فعالیتانگیزه ممکن است آموز بیدانش آید. مثالًوجود میجسمی و عاطفی به

 ،نکردن در کالسآوردن عذر و بهانه براي شرکت هاي اجتنابی ماننددرك کند و رفتار معنایب

کنند که ) بیان می2000( 3دسی و رایان. )7( را از خود نشان دهد و یا مشارکت منفعل خستگی

فعالیت براي انجام  گونه افراداین انگیزه، منفعل و فاقد هر گونه هدف ارادي هستند.بیافراد اقدامات 

کنند توانایی و احساس می کنندها براي انجام فعالیت احساس شایستگی نمیارزش قائل نیستند، آن

 کفایتی و عدم کنترل بر رفتار است و غالباًاحساس بی ياغلب نتیجه این ) و5( یادگیري ندارند

  .)7( شودبدنی و یا مدرسه میکردن تربیتمنجر به ترك

                                                        
1. amotivation (absence of motivation) 
2. Self-determination theory 

3. Deci & Ryan 
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 بدنی داشته باشند.هاي تربیتدالیل متفاوتی براي عدم مشارکت در فعالیت آموزان ممکن استدانش

ها، تالش ناکافی و نبودن فعالیتها، ارزشمندنبودن فعالیتبر روي چهار عامل جذاب پژوهشدر این 

راي ب شهایارزیابی فرد از توانایی يدهندهاعتقاد به توانایی نشان است.اعتقاد به ناتوانایی تمرکز شده

کنند که احساس میباشند، هنگامی که افراد به خودکارآمدي خود شک داشتهاست.  هافعالیتانجام 

- شود که دانشمی انگیزگیبی منجر بههنگامی اعتقاد به کمبود توانایی پس، ) 8( شوندموفق نمی

خود در دهند و امید کمی به کارآمدي آموزان مشکالت تحصیلی خود را به شایستگی کم نسبت می

میلی براي بیانگیزگی ممکن است ناشی از تالش ناکافی یا چنین بیهم ).9( مدرسه دارند

آموزان ممکن است مایل نباشند رفتاري را انجام دهند که تطبیق آن رفتار دانش کردن باشد.تالش

براي  توانند تالشی کهآموزانی که معتقدند که نمیدانش ).10( شان دشوار باشدبا سبک زندگی

هایشان از خود نشان دهند، حتی اگر ارزیابی مثبتی از توانایی را ها الزم استشروع و ادامه فعالیت

- هاي تربیتممکن است براي مشارکت در فعالیت ،بدنی داشته باشندهاي تربیتبراي انجام فعالیت

نجام وظایف یا عنوان مشوقی براي مشارکت در اارزش فعالیت به .)11( انگیزه باشندبدنی بی

شده از وظایف یا است و شامل اهمیت، عالقه و سودمندي ادراكهاي مختلف تعریف شدهفعالیت

آموز ناپذیر از زندگی دانشهنگامی که کار یا فعالیت جزء جدایی ).12( هاي مربوطه استفعالیت

 .)9( انگیزگی شودیآموزان مهم نباشد، ممکن است منجر به بثیرات آن براي دانشأنیست و یا اگر ت

تواند نبودن یک فعالیت هم میجذابشود. انگیزگی  مینبودن یک فعالیت، منجر به بیپس ارزشمند

کننده نباشد و هنگامی که یک تکلیف یا فعالیت جالب توجه و یا تحریکانگیزگی شود. منجر به بی

به  انگیزگی شود.منجر به بی آور و دشوار باشد، ممکن استکننده، تکراري، ماللزمانی که خسته

جذاب هاي غیرویژگی در واقع شوند.هایی رها شده و یا نادیده گرفته میاحتمال زیاد چنین فعالیت

کنند ) اشاره می2002( و همکاران 1آینلی. )10( شودها میها منجر به عدم مشارکت در آنفعالیت

 باشندند تا بتوانند رفتاري اثربخش داشتهنیک فعالیت تجربه ک و خوشی را درکه افراد باید لذت 

)13(.  

عوامل  ،اندبدنی پرداختهتحصیلی یا تربیت يانگیزگی در زمینهکه به بررسی بی هاییپژوهش

) انواع مختلف ناتوانی در یادگیري 1978( و همکاران 2آبرامسوناند. مختلفی را مورد توجه قرار داده

ناتوانی در  د.انگیزگی مفید باشنهاي مختلف بیدر شناسایی شکلتوانند اند که میرا ارائه کرده

ها در فعالیت ي(همه بدنی) و یا کلی(محدود به یک فعالیت خاص در تربیت تواند خاصیادگیري می

  .)14( ناپایدار و یا پایدار باشد تواندچنین میهم .باشد مدرسه) دروس يبدنی و یا همهتربیت

                                                        
1. Ainley 
2. Abramson 
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کردند، بدنی مشارکت نمیهاي تربیتآموزانی که در فعالیتمورد دانش) در 1995( 1کارلسون

کار برد. او گیري بهبودن، قدرت نداشتن و گوشهمعنیاصطالح بیزاري را براي توصیف احساس بی

ها مهم نیست. به عالوه بدنی براي آنکنند که تربیتآموزانی احساس مینشان داد که چنین دانش

زدن و غیبت از کالس مشارکت منفعل در کالس، خود را به بیماري یا مصدومیتبیزاري خود را با 

  .)15( نشان دادند

با است. پلیتر و همکاران ) نیز بررسی شده1999( و همکاران 2پلیتر پژوهشاعتقاد به ناتوانی در 

اتوانی از اعتقاد به ن بر اساس آن ارائه کردند کهانگیزگی یک مدل از بیمحیطی توجه به رفتارهاي 

باور به ظرفیت مشابه مفهوم  .شودناشی میتالش  به استراتژي و باورباور به ظرفیت، باور به 

اشاره نتایج مورد نظر  رسیدن به منظوربه هایشانتواناییبه خودکارآمدي است و به باورهاي افراد 

-رد از اثربخشی استراتژينتیجه است و به انتظارات ف امید بهباور به استراتژي مشابه مفهوم   .دارد

که را حس ناتوانی این تواند باور به تالش می  معین در رسیدن به نتایج دلخواه اشاره دارد.هاي 

توسط این مدل  .)16( مهار کند ،نیستنددلخواه براي رسیدن به نتیجه  حاضر به تالشبرخی افراد 

از نظر  مثالً مورد استفاده قرار گرفت. بدنیهایی در تربیتبا ذکر مثال )2004( و همکاران 3مانیستو

بدنی به این نتیجه برسند که یک ساعت تربیت ممکن است آموزانباور به استراتژي برخی از دانش

ظرفیت، برخی از  ا باور بهدر رابطه ب ها دارد.ثیر بسیار جزئی بر سطح آمادگی جسمانی آنتأدر هفته 

بهداشتی  فوایدتواند هاي مختلف میارکت در ورزشمشکه  معتقد باشندممکن است  آموزاندانش

     ، شایستگی ندارند.هااحساس کنند که براي موفقیت در این فعالیت ،حال با این و باشدداشته

خواهند در ها نمیآنکه تالش، برخی از کودکان ممکن است تنها به دلیل  به باور در موردچنین هم

  .)7( انگیزه باشندبدنی بیمشارکت کنند، در تربیت شدید یا آرام جسمانیهر گونه فعالیت 

 يبدنی انجام دادند. نتیجهانگیزگی در تربیت) تحلیلی کیفی از علل بی2004( تومانیس و همکاران

(باور به  بدنی، باور به ناتوانیانگیزگی در تربیتها نشان داد که سه علت مهم براي بیآن پژوهش

(ارضاي کم نیازها، نگرانی  ر به تالش کم، باور به ظرفیت کم)، عوامل شخصیاستراتژي نامناسب، باو

(سبک آموزشی ضعیف، محیط نامناسب و امکانات ضعیف)  اياز ارزیابی اجتماعی) و عوامل زمینه

انگیزه با رفتارهاي اجتنابی، مشارکت کمی آموزان بیها نشان دادند که دانشچنین آنباشند. هممی

  .)7( هاي جسمانی در آینده دارندند و تمایل کمی به شرکت در فعالیتدر کالس دار

موانع مشارکت ورزشی زنان و انگیزش را بررسی  يی رابطهپژوهش) در 1388( نادریان و همکاران

(نداشتن آمادگی روانی، نداشتن آمادگی جسمانی  روانی / کردند. نتایج نشان داد که مشکالت فردي

                                                        
1. Carlson 
2. Pelletier 
3. Ntoumanis 
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- ترین پیشمهم ،و دسترسی نداشتن به امکانات دیدگی)الزم و ترس از آسیبالزم، نداشتن مهارت 

  .)17( انگیزگی بودندهاي بیکنندهبینی

آموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار انگیزگی تحصیلی را در دانشبی) 2006( و همکاران 1لیگولت

و  نبودن)(جذاب هاي تکالیف، ویژگینامناسب ی، باور به تالشتواننا، باور به پژوهشنتایج  دادند.

 چنین نتایج نشان دادهم مشخص کرد.تحصیلی انگیزگی عنوان عوامل بیتکالیف را به نداشتن ارزش

تفاوتی نسبت به تحصیل و تمایل به ترك به فقدان عالقه به تحصیل، بیاین عوامل منجر  که

  . )10( شوندتحصیل می

در با اصالحاتی ) را 2006( ط لیگولت و همکارانشده توسمدل ارائه ،)2010( شن و همکاران

هاي یافتهبدنی نشان دادند. انگیزگی را در تربیتکار گرفتند و یک مدل از بیبدنی بهتربیت يحوزه

  .)11( یید کردأانگیزگی را تساختار چهار بعدي بیاعتبار مفهومی  پژوهش

و  استآموزان اجباري مدارس براي دانشبدنی هاي تربیتمشارکت در فعالیتالزم به ذکر است که 

شناسایی  . پسبدنی امتناع کنندهاي تربیتتوانند به دلخواه خود از مشارکت در فعالیتآنان نمی

شده و اهمیت نی دارد. با توجه به مطالب ذکرابدنی اهمیت فراوهاي تربیتانگیزگی در فعالیتل بیلع

انگیزگی انگیزگی، مدلی از بیبه ساختار چهاربعدي بی سعی شده تا با توجه پژوهشدر این  ،موضوع

- بر اساس مدل بی پژوهشمدل مفهومی این بدنی ارائه شود. هاي تربیتآموزان در فعالیتدانش

طبق . )10،11( است) طراحی شده2010( ) و شن و همکاران2006( انگیزگی لیگولت و همکاران

(متغیرهاي  بدنیهاي تربیتنبودن فعالیتو ارزشمند نبودناست که جذابشده، فرض شدهمدل ارائه

چنین تالش . همهستندثیرگذار أها تدر انجام فعالیت (متغیر میانجی) آموزانبر تالش دانشمستقل) 

  ).1(شکل  گذاردثیر میأت متغیر وابسته)( شانآموزان نیز بر اعتقاد به کمبود تواناییدانش

  

  

  

  

  

  

  

  

  پژوهشمدل مفهومی  . 1شکل 

                                                        
1. Legault 

جذاب نبودن 
 هافعالیت

ارزشمند نبودن 
هافعالیت  

 تالش ناکافی
د اعتقاد به کمبو 

 توانایی
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   پژوهشروش

است. شکل میدانی انجام شدههمبستگی و از نوع پیمایشی است که به -  توصیفی پژوهشاین  

ي دوم و سوم مقطع متوسطه يآموزان پایهدانش يشامل کلیه پژوهشاري در این آم يجامعه

 اي وآموز به روش تصادفی، خوشهانشد 381که  است 1390- 91سال تحصیلی  شهرستان بوکان در

آموزان در انگیزگی دانشآماري انتخاب شدند. براي سنجش علل بی يعنوان نمونهاي بهچندمرحله

شن و  PE-AI(1( بدنیانگیزگی در تربیتبی ينامهبدنی مدارس، از پرسشهاي تربیتفعالیت

قاد به اعت يال است که چهار مؤلفهؤس 16نامه شامل این پرسش .)  استفاده شد2010( همکاران

نبودن فعالیت را در مقیاس لیکرت در نبودن فعالیت و جذابکمبود توانایی، تالش ناکافی، ارزشمند

ابتدا این . )18( سنجد) می5دلیل من است مطابق  تا کامالً 1 مطابق دلیل من نیست (اصالً طیف 5

    یید شد.أتترجمه شده و سپس روایی آن توسط اساتید مدیریت ورزشی و آموزشی  نامهپرسش

به روش آلفاي کرونباخ مقدماتی  يدر یک مطالعهنامه هاي این پرسشمقیاسخردهپایایی چنین هم

نبودن و جذاب 80/0نبودن فعالیت ، ارزشمند74/0، تالش ناکافی 76/0کمبود توانایی اعتقاد به براي 

 و میانگین يمحاسبه ،وانیتوصیفی جهت برآورد فرا يآمارهاي روشدست آمد. از به  82/0فعالیت 

سازه ییدي براي بررسی روایی آمار استنباطی از تحلیل عاملی تأ در بخشد. شانحراف معیار استفاده 

براي  ساختاري استفاده شد. يگیري و براي بررسی روابط بین متغیرها از مدل معادلهابزار اندازه

 نیکویی شاخص ،)df2χ/( آزادي يدو به درجه کاي نسبت بررسی برازش مدل، شاخص

، (AGFI) 4شدهشاخص نیکویی برازش تعدیل ،(CFI) 3ايبرازش مقایسه شاخص ،(GFI) 2برازش

مورد  (NFI) 6م شدهنورشاخص برازش  و (RMSEA)  5خطا برآورد میانگین مجذور يریشه

 در LISREL. 8.8و   SPSS.  19آماري هايافزاراز نرمها براي تحلیل دادهاستفاده قرار گرفت. 

  استفاده شد. ≥P 0.05 داريمعنا سطح

  

  نتایج

 ،شودطوري که مشاهده میاست. بهشدهنشان داده 1در جدول هاآزمودنیهاي توصیفی یافته 

و دختر درصد)  2/47( نفر 180نفر،  381است. از مجموع سال  72/16ها میانگین سنی آزمودنی

 7/51( نفر197درصد) در مقطع دوم متوسطه و 3/48( نفر184. نددرصد) پسر هست 8/52( نفر 201

                                                        
1. Amotivation Inventory-Physical Education 
2. Goodness of Fit index 
3. Comparative Fit index 
4. Adjusted Goodness of Fit index 
5. Root Mean Square Error of  Approximation 
6. Normed Fit Index 
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هاي ) در رشتهدرصد 9/70( نفر270چنین هم کردند.درصد) در مقطع سوم متوسطه تحصیل می

هاي کاردانش ) در رشتهدرصد 1/29( نفر111(علوم تجربی، ریاضی فیزیک و علوم انسانی) و  نظري

  اشتغال به تحصیل داشتند.اي و فنی و حرفه
  

  هامشخصات آزمودنی .1جدول
  

  درصد فراوانی  فراوانی  فاکتورها  متغیرها

  جنسیت
  2/47  180  دختر

  8/52  201  پسر

  تحصیلی يپایه
  3/48  184  دوم

  7/51  197  سوم

  تحصیلی يرشته
  9/70  270  نظري

  1/29  111  ايکاردانش، فنی و حرفه

  M ± SD  873/0 ± 72/16  سن

  

است. نتایج آورده شده پژوهشر و ضریب همبستگی متغیرهاي میانگین، انحراف معیا 2در جدول

 ارزشمندبا و  )r=0.560  ،P=0.002( هانبودن فعالیتجذابتالش ناکافی با دهند که نشان می

چنین، تالش ناکافی با دار دارد. هممعنامثبت و  يرابطه )r=0.662  ،P=0.001( هانبودن فعالیت

  ). r=0.668  ،P=0.000( دار داردمعنامثبت و  يطهاعتقاد به کمبود توانایی راب
  

  پژوهشمتغیرهاي درونی  همبستگیآمار توصیفی و  .2لوجد
 

  میانگین  متغیرها
انحراف 

  معیار
1  2  3  4  

نبودن جذاب

  فعالیت
97/1  10/1  00/1        

نبودن ارزشمند

  فعالیت
80/1  99/0  )000/0(**605/0  00/1      

    00/1  622/0**)001/0(  560/0**)200/0(  89/0  73/1  تالش ناکافی

اعتقاد به 

  کمبود توانایی
74/1  89/0  )300/0(**486/0  )100/0(**595/0  )000/0(**668/0  00/1  

 **0.01<P   
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مورد بررسی قرار  ،نامهمربوط به پرسش متغیرهاي) CFA( 1با استفاده از تحلیل عاملی تاییديابتدا 

 RMSEA=0.04وNFI=0.96،CFI=0.97 ،GFI=0.91 دست آمد:گرفت که این نتایج به

از برازش  کند وها را توصیف میداده میزان کافیبه دهد که مدل نشان می هاي برازششاخص

نبودن (جذاب االت مربوط به متغیرهاؤسبارهاي عاملی تمام عالوه بر این،  خوبی برخوردار است.

مقدار مثبت بودند و کمبود توانایی)  فعالیت، ارزشمندنبودن فعالیت، تالش ناکافی و اعتقاد به

  ).7/0مساوي و بیشتر از ( مناسبی داشتند

با استفاده از مدل  پژوهشمدل مفهومی  ساختار فرضیگیري، بودن مدل اندازهبا توجه به مناسب 

  است.نشان داده شده 2که نتایج آن در شکل شد آزمونساختاري  يمعادله

    

    

  

  

  

  

  

  

  شدهاستاندارد مسیر با ضرایب پژوهششده شمدل براز .2شکل

  

از برازش خوبی  پژوهشدهد که مدل مفهومی نشان می 3در جدول برازش مدلهاي شاخصبررسی 

درصد از واریانس تالش ناکافی به ترتیب  61درصد و  27شده، طبق مدل برازش. برخوردار است

چنین هم    ) است. t=7.12ها (بودن فعالیتن) و ارزشمندt=3.48ها (نبودن فعالیتمربوط به جذاب

شود. با ) تبیین میt=10.66درصد از واریانس اعتقاد به کمبود توانایی توسط تالش ناکافی ( 89

بدنی بر هاي تربیتنبودن فعالیتنبودن و ارزشمندتوان نتیجه گرفت که جذابمی tتوجه به مقادیر 

آموزان نیز بر اعتقاد به کمبود توانایی و تالش ناکافی دانش آموزان تأثیرگذار استتالش ناکافی دانش

  گذارد.آنان تأثیر می

  

  

  

                                                        
1. Confirmatory Factor Analysis 

72/0  

61/0  

89/0  
73/0  

جذاب نبودن 
 هافعالیت

ارزشمند نبودن 
هافعالیت  

 تالش ناکافی
د اعتقاد به کمبو 

 توانایی
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  پژوهشمفهومی  هاي برازش مدلشاخص .3جدول

  df2χ  GFI  AGFI  NFI  CFI  RMSEA/  هاي برازندگیشاخص

  05/0  97/0  96/0  9/0  93/0  87/2  مقادیر مدل نهایی

  ≥ 08/0  < 9/0  < 9/0  ≤ 9/0  ≤ 9/0  ≥ 3  *مقادیر مورد قبول

  )19( منبع شمارهشده از * استخراج    

  

   گیريبحث و نتیجه

مدارس بر بدنی هاي تربیتموزان در فعالیتآانگیزگی دانشبیعلل از  یک مدل ،پژوهشاین  در

مورد ) 2010( ) و شن و همکاران2006( انگیزگی لیگولت و همکاراناساس ساختار چند بعدي بی

ها با تالش نبودن فعالیتنبودن و ارزشمندکه جذاب نشان داد پژوهشتایج ن .بررسی قرار گرفت

 لیگولت و همکاران پژوهشکه با نتایج  ندهستثیرگذار أبر آن تدار دارند و معناي ناکافی رابطه

 .)02،11،01( خوانی دارد) هم2010( و همکاران 1) و والچوپولوس2010( )، شن و همکاران2006(

گذارند. ثیر میأبودن آن از عوامل مهمی هستند که بر تالش فرد تزشمندیت و ارهاي فعالویژگی

-ثیرات آن براي دانشأآموز نیست و یا اگر تهنگامی که کار یا فعالیتی جزء مهمی از زندگی دانش

اگر فعالیتی  ولیآموزان مهم نباشد، ممکن است رغبت و تمایلی براي انجام آن وجود نداشته باشد. 

باشد ولی انجام آن ارزشمند باشد، درونی شده و فرد با میل و اراده خود به بیرونی داشته ءمنشا

 ،زدن و بدنسازي را دوست نداردمانند بازیکن فوتبالی که وزنه. )10( کندانجام آن فعالیت اقدام می

ا انجام ، آن رکه به یک بازیکن بهتر تبدیل شود شودباعث میداند که افزایش قدرت می چوناما 

به  .تر استخوانی ندارند، سختهایی که با عقاید فرد همفعالیتدادن ادامهبنابراین  ).21( دهدمی

هاي هاي مدرسه باشد که با عقاید یا ارزشهاي فعالیتانگیزگی ممکن است ناشی از ویژگیبی ،عالوه

و  آموزان از محیط کالس و روش سازماندهی وظایفراك دانشاد چنینهم خوانی ندارد.فرد هم

سفانه أمت ).22( شده داردهاي ارائهآموزان از فعالیتبردن دانش، نقش مهمی در لذتهافعالیت

 يکنند که فرصت توسعهریزي میبدنی ساختار کالس را طوري برنامهبسیاري از دبیران تربیت

بخش است که در یک آموزان لذتها براي دانشکند. زمانی فعالیتآموزان را فراهم نمیمهارت دانش

دهند که مردم باید لذت یا خوشی را در یک نشان می هاپژوهش .)23( محیط مثبت ارائه شوند

، از طرف دیگر  ).13( تا آن را انجام دهند باشندند یا به آن عالقه داشتهنکفعالیت تجربه 

طور مثبت با انتخاب، پشتکار و ارزش کار بهت زیادي دارد. اهمی هم هاارزشمندبودن فعالیت

                                                        
1. Vlachopoulos 
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دهند که ارزش ورزش نشان می يمطالعات تجربی در حوزه .)12( رفتارهاي واقعی در ارتباط است

پانگ و  مثالً ).24( ندنکبینی میهاي ورزشی و تالش را پیشمشارکت در فعالیت، انتخابها، فعالیت

- در فعالیتبین مشارکت کنگی انجام دادند، آموزان هنگبر روي دانشی که پژوهش) در 2010( 1ها

 گزارش کردند داريمعناي مثبت و ها رابطهفعالیت ارزش ابزاري و ارزش ذاتی باهاي جسمانی 

 آموزان را درگیر نکند، بعید استدانش، توانایی و یا انگیزش دانش ،هافعالیت مشارکت دراگر  .)25(

شده در زنگ هاي ارائه). پس اگر فعالیت10( باشندن فعالیت را دوست داشتهآ آموزانکه دانش

هایی رها شده به احتمال زیاد چنین فعالیت آموزان جذاب و ارزشمند نباشند،بدنی براي دانشتربیت

ها تالش کمتري از خود نشان موزان براي انجام و مشارکت در آنآشوند و دانشو یا نادیده گرفته می

یدي را تمایل دارند رفتارهاي جد ،باشندبودن داشتهثرؤطور کلی، افرادي که احساس مبه دهند.می

  بخشند.ند و در این زمینه تالش و کوشش کرده و عملکردشان را بهبود میتجربه کن

دار دارد و معنانشان داد که تالش ناکافی با اعتقاد به کمبود توانایی رابطه  پژوهشچنین نتایج هم 

)، 2009( و همکاران 2)، گائو2006( لیگولت و همکاران پژوهشکه با نتایج  ر آن اثرگذار استب

 خوانی دارد) هم2010( ) و والچوپولوس2010( شن و همکاران)، 2010( 3لئونگ

هاي هاي خود اعتماد دارند و براي تکالیف و فعالیتآموزانی که به تواناییدانش .)10،11،20،26،27(

 4اکل و هارولد کهطوريبه تر هستند.ند، وظایفشان را به خوبی انجام داده و موفقاقائل مدرسه ارزش

آموزان توانایی در دانش يهاي ورزشی با خودپندارهبودن فعالیتبردن و مفید) بین لذت1991(

اعمال شان منجر به انتظارات افراد در مورد توانایی .)28( دار گزارش کردندمعنامثبت و  يرابطه

شده باال باشد، هنگامی که خود کارآمدي ادراك شود.هاي مناسب براي اجراي یک کار میاستراتژي

کنند و تعهد بیشتري نسبت به اجراي کار خواهند تري را دنبال میپروازانههاي بلندافراد چالش

الزم است از  هایتدادن فعالآموزان نتوانند تالشی که براي مشارکت و ادامه. اگر دانش)29( داشت

هاي ، براي مشارکت در فعالیتباشندهاي خود اعتقاد هم داشتهخود نشان دهند، حتی اگر به توانایی

شوند. اعتقاد به توانایی و تالش فرد، از ضروریات اولیه براي داشتن انگیزگی میبدنی دچار بیتربیت

عنوان یک عامل هایشان بهتوانایی آموزان ازخودپنداره دانش. هستندعملکرد مناسب در مدرسه 

رسد که فرض کنیم بنابراین منطقی به نظر می .)10( است کننده در انگیزش شناخته شدهتعیین

هاي خود اعتقاد آموزانی که به تواناییدانش موثر در عدم مشارکت است. ،باور به ناتوانایی یک مؤلفه

تفاوت اصلی بین تالش و توانایی  دست یابند.ممکن است با صرف تالش کمتري به موفقیت  ،دارند

                                                        
1. Pang & Ha 
2. Gao 
3. Leung 
4. Eccles & Harold 
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در حالی که توانایی غیرقابل  .در این واقعیت نهفته است که تالش قابل کنترل، اما پایدار نیست

توانند رفتار می ،دهندتوان گفت که افرادي که به تالششان ادامه میکنترل، اما پایدار است. پس می

هاي جدید را با مهارت انجام داده و شایستگی د و فعالیتکنني خودشان کنترل موفقیت را با اراده

کنند که باور به شایستگی و اثربخشی، ) بیان می1994( و اکلویگفیلد  .)26( خود را افزایش دهند

شده، انواع راهبردهاي پیشرفت، عملکرد، انتخاب وظایف مدرسه، اهداف آموزشی، میزان تالش اعمال

آموزان احساس زمانی که دانش .)30( دهدثیر قرار میأش فرد را تحت تطور کلی ارزشناختی و به

زمان کمی را صرف  و خیر کردهأدر کالس ت ،کنند قادر نیستند تالش مناسبی از خود نشان دهندمی

انگیزش خودتعیینی دارد.  يکنند. ارزش نقش بسیار مهمی در توسعههاي ورزشی میانجام فعالیت

آموزان این باور برسند که فعالیت و کار نیاز به زمان و تالش دارد. اگر دانش آموزان باید بهدانش

 ؛دهنددهند ارزش قائل باشند، به احتمال زیاد دوباره آن فعالیت را انجام میبراي آنچه انجام می

  .حتی اگر برایشان لذت بخش نباشد

شان را با روابط عاطفی بدنیبیتدبیران تر که دشوپیشنهاد میاین موارد  پژوهشبا توجه به نتایج 

ها اگر درس .شوندتر هاي ورزشی مدرسه جذابفعالیتو سعی شود  نندکآموزان بیشتر دانش

توان با کنند. لذت را میها شرکت میبیشتري در فعالیت يآموزان با انگیزهدانش ،تر باشندبخشلذت

) 2010( 1پرلمن اصولی افزایش داد. ارزشیابی کید برأهاي متنوع و چالش برانگیز و تفعالیت يارائه

بردن صدا و رفتارهاي ورزشی کارکند که ترکیب آموزشی به)  بیان می1994( 2سایدن تاپ به نقل از

کننده فراتر از نقش یک شرکت را فرصت یادگیري ورزش  آموزبدنی براي هر دانشمناسب در تربیت

  .)31( کندفراهم می

به خصوص تعلق و وابستگی،  ثر، مورد توجه قرار گیرد.ؤطور مآموزان بهدانش یروانارضاي نیازهاي 

تر و با دوستان فعالیت کنند، خیلی مهم هاي کوچکدهند در گروهبراي دختران که ترجیح می

، بهتر است برخوردارندالزم  ناییاو تو شایستگیاز کنند که آموزان احساس اینکه دانشبراي  .است

هایی با بندي افراد در گروهنند. البته گاهی گروهکرا تشویق کرده و تحسین  هاآنر دبیران بیشت

-گروهی کمتري دیده میهاي درونزیرا در این حالت تفاوت ؛تواند مفید باشدهاي یکسان میتوانایی

ي بین هاکید بر تفاوتأزیرا ت ؛ساز باشدتواند مشکلدر بعضی موارد هم می ايشود. البته چنین رویه

- به دانش چنین بایدهم شود که توانایی کمتري دارند.آموزانی میراندن دانشحاشیهگروهی باعث به

   .ندهاي مورد نظر خود را انتخاب کنآموزان اجازه داده شود داوطلبانه فعالیت

آموزان نند و از دانشکبدنی نسبت به بهبود روش تدریس خود اقدام تدبیران تربیبهتر است 

 ها را مورد انتقاد قرار دهند.ند و کمتر آنمایها را بیشتر راهنمایی نیت بیشتري کرده و آنحما

                                                        
1. Perlman 
2. Siedentop 
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آموزش  يآموزانی که مداخله) نشان دادند که لذت و تالش در دانش2004( 1والهید و تومانیس

 شدس میطور سنتی تدریهایی بود که بهداري باالتر از کالسمعناطور به ،بودندورزشی دریافت کرده

ها به موفقیت و سطح مشارکت در فعالیت يادامه .کید شودها بیشتر تأبر یادگیري مهارت .)32(

تواند هاي رقابتی، داشتن مهارت میآموز بستگی دارد. بنابراین در بسیاري از فعالیتمهارت دانش

اند مانع از مشارکت تود و نداشتن مهارت مینکشده را تسهیل هاي رقابتی ارائهمشارکت در فعالیت

- کید بر رقابت بین دانشأت زیرا ؛نندکآموزان پرهیز از ایجاد محیط رقابتی بین دانش .)22( شود

-ویژه هنگامی که دانشبه ؛کفایتی و شکست را در آنان به وجود آوردآموزان ممکن است ترس از بی

بدنی در هفته هم ت تربیتافزایش تعداد ساعا. )7( ند که شایستگی کمی دارندنکاحساس  آموزان

آموزان معتقدند که یک ساعت در هفته زیرا بسیاري از دانش ؛دها را بیشتر کنش فعالیتتواند ارزمی

کمبود وقت براي تمرین مناسب باعث  اي ندارد.ها فایدهبدنی براي بهبود آمادگی جسمانی آنتربیت

ی پژوهش) طی 1381( نخانی و همکارانطوري که اصالبه. شود فرد به سطح مهارت مناسب نرسدمی

- و جسمانی دانش حرکتی -  بدنی در هفته براي رفع نیازهاي روانیساعت تربیت دونشان دادند 

ها معتقد بودند که فضاها، امکانات و تجهیزات ورزشی چنین بیشتر آزمودنیهم آموزان کافی نیست.

 باید آموزانبا دادن مسئولیت به دانش .)33( آموزان بسیار کم استموجود در مدارس براي دانش

زمانی که  از آموزان از پذیرفتن مسئولیت بیشترزیرا دانش ها کرد؛ها را درگیر فعالیتد آنسعی شو

دارند که آموزش هار میظا )2001( 2الك منالکساندر و  .برندلذت میدر طول کالس منفعل باشند، 

تواند معنا، آموزان میو دادن مسئولیت بیشتر به دانشکار گروهی، آموزش مستقیم کمتر  يبه شیوه

اجتماعی، ارزش و نگرش  يبدنی به وجود آورد و توسعهآموزان در تربیتهدف و لذت را براي دانش

هاي ورزشی شرایط آب و هوایی در نظر ریزي فعالیتهنگام برنامه. )34( آموزان را ارتقا دهددانش

است که براي فصول زشی اکثر مدارس به حیاط مدرسه محدود شدهسفانه فضاي ورأ. متشودگرفته

ساخت و  يسرد و بارانی مناسب نیست و باید در این زمینه تمهیداتی اندیشه شود و در زمینه

  هاي محکم و بهتري برداشته شود.هاي ورزشی براي مدارس باید گاماحداث سالن

هاي و تفاوت استها بسنده شدههاري آزمودنیطور مقطعی صورت گرفته و به خود اظبه پژوهشاین 

انگیزگی . با توجه به اینکه بیاستآموزان در نظر گرفته نشدهفرهنگی و وضعیت اقتصادي دانش

 هايپژوهشالزم است  ،أثیر گذار استگیرد و عوامل زیادي بر آن تبیشتر از درون فرد سرچشمه می

بدنی و انجام آموزان در زنگ تربیتمشاهده دانشبیشتري در این زمینه صورت گیرد و از طریق 

                                                        
1. Wallhead & Ntoumanis 
2. Alexander & Luckman 
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Abstract 
The aim of the study was to develop a model of students’ amotivation in physical 
education activities based on the four dimensional structure of amotivation. In this 
descriptive-correlational study, 381 high school students of Bookan were selected 
through cluster random sampling as the subjects of the study, and they filled out 
the questionnaire of amotivation inventory–physical education (AI-PE) of Shen 
et.al (2010) with reliability (α=0.81). Structural Equation Modeling (SEM) was 
used for data analysis. The results showed that there are positive and significant 
relationships between unappealing characteristics of activity, and insufficient 
values of activity with deficient effort (r= 0.560, p=0.002; r=0.622, p=0.001), and 
there is positive and significant relationship between deficient effort with deficient 
ability beliefs (r= 0.668, p=0.000). Standardized path coefficients in fitted model 
showed that unappealing characteristics of activity, and insufficient values of 
activity influenced deficient effort, respectively (0.27; 0.61). Also, deficient effort 
affected the belief in deficient ability (0.89). Students may become amotivated in 
physical education activities because of various reasons. So, multidimensional 
nature of amotivation in physical education must be identified and considered 
during teaching and learning. 
 
Keywords: Amotivation, Physical education activities, High school students.      
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Abstract 
The purpose of this study was to survey the symmetry in bilateral transfer of 
cognitive and motor components in soccer kicking skills of the male students at 
Ferdowsi University of Mashhad. The subjects were 64 participated students of 
General Physical Education 1 course, with an age range of 18 to 24 years, that did 
not have any professional and regular experiences in soccer, and their dominant 
leg was right. They were randomly and equally assigned to four groups. The task 
of inside kicking was performed with the emphasis on accuracy cognitive 
component in Group A (practice with dominant leg) and Group B (practice with 
non-dominant leg) and the task of instep kicking was performed with the emphasis 
on force motor component in Group C (practice with dominant leg) and Group D 
(practice with non-dominant leg) for 8 weeks, 3 times a week and 150 trials per 
session. Results showed that the practice has been caused transferring the 
cognitive component from the dominant leg to the non-dominant leg and vice 
versa (P<0.05), and that the transfer of the component was symmetric. But the 
motor component has only been transferred from the dominant leg to the non-
dominant leg (P<0.05), and the transfer of the component was asymmetric and 
this asymmetry was in favor of the dominant leg. Based on the results, it is better 
that we practice with both legs in the skills with high cognitive component, and 
practice with the dominant leg in skills with high motor component. 
 
Keywords: Bilateral Transfer, Cognitive Component, Motor Component, Soccer 
Kicking.  
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Abstract 
The aim of this study was to relationship some of personal characteristics, birth 
order and time of birth with sporting success athlete adolescent girls' markazi 
province. Research Method was descriptive-correlation.The statistical population 
of the research formed 133 athlete adolescent girl participated in province 
scholastic competitions. The sampling to method all count was done.Data 
collected by sport success questionnaire dyuda and nichols to assess the sporting 
success and a of individual information questionnaire the researcher made to get 
information about history of sport parental, type of marriage parental, socio-
economic base parental, birth order and time of birth. Research data analyzed by 
descriptive statistics (percentages and frequencies) and iinferential (spearman 
correlation test). The results showed thatthe highest frequency percentage athletes 
was observed among families first childrens and in the cold half of year and with 
parents having regular physical activity and of non-consanguineous marriage and 
social- economic base medium. Results using of spearman correlation test has not 
been significant. 
 
Keywords: Sporting success; History of sport parental; Birth order and time of 
birth; Type of marriage parental; Social- economic base. 
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Abstract 
Purpose of the research was predicting task self-efficacy on balance confidence 
and individual characteristics in men and women older adults at Arak. Statistics 
population were men and women older adults at Arak in years 2012-2013 from 
witch 473 subjects with mean age 68.86 years from 5 civil district selected 
randomly and participate in study voluntarily. Data collected with individual 
characteristics questionnaire, Activities-specific Balance Confidence, and Task 
Self-Efficacy Scale, and a single question about Fall Frequency in past year. 
Questionnaire filled by 8 trained testers. According research results, 93 (21.2%) 
of subjects had regular physical activity, 345 (78.8%) without regular physical 
activity, 337 (72%) were employee and 132 (28%) not employee. The results 
indicated that age, gender, balance confidence, and fall frequency in past year 
were predictors of task self-efficacy (p≤0.05) and 82% of task self-efficacy 
explained by balance confidence. Also, some individual characteristics such as 
economic status, job status, and physical activity were not predictors of task self-
efficacy. Therefore, it is seem that balance confidence, fall history, age, and 
gender affecting self-perceptions of older adults and had main role in daily 
activities self-efficacy and functional independence and should be considered in 
future studies. 
 
Keywords: Task self-efficacy, Balance confidence, Older adult. 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of different FPs duration 0.25, 
0.5, 1, 1.5 and 2 seconds on simple and three choice visual RT performances in 
both simple and complex task.  Participants were 351 right-handed male 
University students. The screening two choice RT test were administered and then 
40 subjects were chosen and assigned on the base of block random allocation in 
two groups.  Data gathering tool was researcher-made software that reliability and 
validity were confirmed. Data were analyzed by analysis of variance (ANOVA) 
with repeated measures and independent t-test. The results showed that simple RT 
was a significant differences between five FPs duration in simple task (p<0.005). 
Three choice RT was a significant differences between five FPs duration in simple 
task (p<0.001).Simple RT was significant difference in the five similar FPs 
durations in simple task compared to the complicated task (p<0.001).Three choice 
RT was significant difference in all similar FPs durations in simple task compared 
to complex task with the except for 1.5 second FP (p<0.001).It was concluded that 
the most of  FPs duration effects were on simple RT and three choice RT in simple 
task and this effects on three choice RT more than simple RT. 
 
Keywords: Fore period, Simple reaction time, Three choice reaction time, Simple 
and complex task. 
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Abstract 
The purpose of this study was to examine the effect of attentional focus types as 
the instructional self-talk form on acquisition and retention of basketball chest 
pass in the novice adolescent boys. 59 volunteered participants (13.4± 0.57yr) 
were randomly divided into three groups (control, internal attentional focus, 
external attentional focus). After pretest, five sessions of the basketball chest pass 
practice were taken for all groups. Post test were conducted after last session of 
practice and retention test was also conducted after two weeks of practice. Data 
were analyzed by one way ANOVA, Repeated measure ANOVA and Bonferoni 
Post Hoc test. The results showed that the differences between all groups during 
pretest and retention test were significant. Although the differences between 
experimental groups were not significant. On the other hand, the difference 
between experimental and control groups were significant. Therefore, the 
instructional self-talk is caused to improve the acquisition and retention of this 
skill in primary stage of learning, but probably the manipulating of attentional 
focus types is not effective. 
 
Keywords: Instructional self-talk, Attentional focus, Acquisition, Retention, 
Basketball chest pass. 
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Abstract 
This research aimed at studying the differences of mental rotation performance in 
two groups (active and passive) with regards to their gender. The method of this 
research is causal-comparative and samples were selected targeted from physical 
education students and other humanities fields. The sample was included 80 
students (physical education students=40 people & students of humanities 
field=40 people and each groups consists of 20 males & 20 females). Peters’ 
mental rotation test was used to measuring the performance of mental rotation. 
Kolmogorov-Smirnov test was used for normality of data and two-way ANOVA 
test was used for comparison of means. The findings showed that there was a 
significant difference (P ≤0.01) between mental rotation of physical education 
students in comparison with the humanities students. Also, there was a significant 
difference (P ≤0.01) between the mental rotation in males towards females. 
Generally, the results indicate the superiority of the active students and males in 
the ability of mental rotation. Since physical activity enhances mental rotation, it 
may be assumed that physical activity enhances also other cognitive domains and 
is worth implementing in the education process. 
 
Keywords: Mental rotation, Gender differences, Active and inactive students. 
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Abstract 
The aim of this study is studying attributions in athlete's success and failure and 
motivation too. The population of this study includes national team's athletes in 
swimming, badminton, karate, taekwondo, ping pong and wrestling Disciplines. 
Samples selected through convenience sampling and 120 players were selected by 
Phased approach. Then, Data were collected by two questionnaires: Attribution 
Styles Questionnaire (ASQ) &sport motivation scale (SMS).  Analyzing the Data 
was performed by MANOVA and the significance level (0.05). The findings 
showed that elite athletes express more unstable and specific attribution in the face 
of Failure conditions In contrast sub-elite athletes expressed more stable and 
general attribution in the face of Failure conditions (p≤0.05). Elite athletes have 
more intrinsic and extrinsic motivation level than sub-elite athletes. Sub-elite 
athletes are lower motivated than elite athletes (p≤0.05). As a result, attribution 
styles of elite and sub-elite athletes in different causal dimensions are different 
and also there is a significant difference between motivational levels of elite and 
sub-elite athletes (p≤0.05). 
 
Keywords: Attribution styles, Motivation, Elite and sub-elite athletes, Success, 
Failure, Individual sports. 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate Sources of acute stress in elite and expert 
wrestlers. Volunteer participants were 210 wrestlers of elite (age: 24.9±4.6 years) 
and expert (age: 23.6±4.9 years) wrestlers. Participants were asked to complete 
the Sources of Acute Stress among wrestling Questionnaire (SASWQ). 
Multivariate analysis of variance results indicated that there was significant 
difference between athletes participating in performance, evaluation, contest, 
error, prospect, time pressure, injury and environment in the Sources of acute 
stress, expert wrestlers gets more points than the elite wrestlers. F8,209=3.289, 
P=0.001, PartialȠ 2=0.997), (p≤0.05). Results indicate that the expert wrestlers in 
comparison with elite wrestlers allocate a large proportion of energy for 
addressing with mental pressure that arises from Sources of acute stress. While 
for the elite wrestlers, those obtain psychology distance from Sources of acute 
stress, hereby increase probability of self-sport achievement. 
 
Keywords: Sport psychology, Sources of acute stress, Elite wrestlers, Expert 
wrestlers. 
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Abstract 
This study aims to investigate the efficiency of 8-weeks Pilates training on 
Memory Quotient and upper and lower extremity functions in stroke patients. A 
quasi-experimental study was conducted on 24 randomly selected stroke patients 
(with an average of 59.58±11.10) who referred to Isfahan Alzahra Hospital in 
2010. The participants were assigned into the experimental (n=12) and control 
groups (n=12). Patients' Memory Quotient was assessed applying Wechsler 
Memory Scale and their physical Functions was assessed applying Wolf  motor 
Functioning and 30 second chair stand test prior to and after the 8-week treatment. 
The experimental group received an eight-week intervention (three sessions per 
week) and the control group did not receive any training and performed their daily 
activities. Repeated measures ANOVA showed significant differences in Memory 
Quotient (P=0.01) and lower body motor function (P=0.01) of the experimental 
group compared with their baseline performance and control group after 8 weeks 
of training. But despite the improvement observed in patients with upper body 
motor function there was no significant difference in the Wolf motor function test. 
Findings of this study show that selected Pilates training are effective in 
improving Memory Quotient and lower body motor function of stroke patients. 
 
Keywords: Pilates training, Memory Quotient, Upper extremity function, Lower 
extremity function, Stroke. 
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Abstract 
The purpose of this study was found the relationship between reinvestment and sport 
performance under pressure. 24 high school students were asked to complete The 
Movement Specific Reinvestment Scale (MSRS) and according the score of this scale, 
they sat in two high (A) and low (B) reinvestors. After performing topspin in 300 trials 
in acquisition phase without receiving instruction (discovery learning), immediate 
retention and transfer test under psychological pressure. After transfer test, verbal 
protocol and The Competitive State Anxiety Inventory for Adult (CSAI-A) was 
completed by participants before session 3 and after transfer test. Mixed ANOVA 
(2×3) with repeated measure on latest factor, Independent samples and paired-
Samples T test, and one way ANOVA was used for data analyzing. Result shows no 
differences between group's performance acquisition phase and immediate retention 
whereas performance progress was observed in groups. The result of dependent t-test 
in transfer phase revealed group (B) had a better performance. Moreover the result of 
dependent t-test showed, against group (B), group (A) had performance breakdown in 
transfer test as compared with immediate retention test. The amount of verbal rules 
reported by group (A) in verbal protocol was more than group (B).The result of 
independent t-test according to two State-Trait Inventory State Scales, showed 
efficiency of stress intervention. Moreover there were significant correlation between 
the amount of reported conscious reinvestment and two factors of the number of 
verbal rules and performance under pressure in both groups. Result showed that there 
vas correlation between Movement Specific Reinvestment Questionnaire (MSRQ) 
and performance breakdown under pressure and it’s appear that explicit rules 
reinvestment was responsible of performance breakdown under psychological 
pressure. 
 
Keywords: Movement Specific Reinvestment Questionnaire (MSRQ), Psychological 
pressure, Performance breakdown, Verbal protocol, The Competitive State Anxiety 
Inventory for Adult. (CSAI-A). 
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Abstract 
The aim of this study is to compare the effectiveness of water-based exercise 
programs and KSD protocol for general health questionnaire and optimal physical 
fitness factors affecting female elders balance.(KSD as a kind of relaxation 
exercise has been frequently used in eastern Asian countries, on the other hand, 
water- based exercise sport rehabilitative were intervened in this study). The study 
design was semi-experimental with two experimental groups and one control 
group. 60 female were divided into three groups randomly. Stork test for static 
balance, GHQ questionnaire for general health, The Timed Up and Down Stair 
Test for dynamic balance, and Stand chair test for strength were applied. One-
Way ANOVA test and Tukey post-hoc test were used as statistical methods. 
Water-based exercise programs led to improved dynamic balance, muscular 
strength, static balance and depression (P<0.05), KSD also had a positive effect 
on anxiety and depression (P<0.05). The efficacies of both interventions were 
equal except the depression factor. Based on study results, water-based exercise 
programs and KSD led to improved dynamic and static balance, muscular 
strength, some mental health subtests including anxiety, depression. 
 
Keywords: General health questionnaire, Stork test, Dynamic balance, Static 
balance, Muscle strength. 
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