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  پژوهشی –راهنماي تهیۀ مقالۀ فصلنامۀ علمی 
  

  » رفتار حرکتی «
  

در  IFو با ضـریب   ISCپژوهشی  با درجه  –فصلنامه با امتیاز علمی دوبه صورت  تیرفتار حرکنشریۀ 

گردد. در این نشریه مقاالتی چاپ می شود که  به زبان فارسی منتشر میرفتار حرکتی تخصصی  حوزه

  باشد.  در آن گنجانده شدهرفتار حرکتی   اي در حوزه کاربردي و توسعه هاي بنیادي، نتایج پژوهش

  

  مند است دستور العمل زیر را مطالعه کنید و بر اساس آن اقدام به ارسال مقاله نمایید. خواهش

در  مرحلـۀ اول  و قبـل از     پژوهشگاهالزم به توضیح است که مقاالت دریافتی از طریق سایت 

ارسال به داوري از نظر رعایت دستورالعمل زیر مورد بررسی قرار خواهـد گرفـت و در صـورت    

  رعایت دستور العمل، مقاله  براي داوري ارسال نخواهد شد.مشاهدة عدم 
  

  . اصول کلی 1

  نوع مقاالت پذیرفته شده

  باشد.  )Original Articleمقالۀ ارسالی از نوع مقاالت اصیل ( - 1. 1

  دستورالعمل ارسال مقاالت: -2. 1

به  www.ssrc.ac.irتربیت بدنی و علوم ورزشی  پژوهشگاهورود و ارسال مقاالت از طریق سایت  

  صورتی که  شرح داده شده است، ارسال شود.

هاي خـارجی کـه    طور کامل رعایت شود و از به کاربردن واژه  نگارش زبان فارسی به  آئین-3. 1

 هاي دقیق و رسایی در زبان فارسی ندارند، خودداري شود. معادل

 2ه صورت یک ستونی و یک خط در میان با رعایت حاشـیۀ الزم (حـداقل   مطالب مقاله ب -4. 1

  گذاري شوند. متر) تایپ و همۀ صفحات شماره سانتی
  

  . نحوة تنظیم مقاالت2

خانوادگی نویسندگان همراه با درجۀ علمی و محل  صفحۀ اول شامل : عنوان مقاله، نام و نام -1

   حل انجام پژوهش باشد.اشتغال آنها ، مؤسسۀ ناظر، حامیان مالی و م

صفحۀ دوم و سوم به ترتیب شامل عنوان، چکیدة فارسی و عنوان و چکیدة انگلیسـی بـه    -2

  هاي مرتبط باشد.  همراه کلید واژه

  حرف تجاوز کند. 60مات نباید از عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل بین کل -3

گیري ذکر شده  ها و نتیجه ها، یافته وشکلمه و در متن آن هدف ، ر 250چکیدة مقاله حداکثر -4

  باشد.



  صفحه تجاوز کند. 15د از نبای  B-NAZANIN 13 تعداد صفحات مقاله با فونت -5

  اصل مقاله شامل موارد زیر می باشد:

  له و هدف از اجراي تحقیق با مروري بر مطالعات گذشتهئمقدمه: بیان مس

گیـري   هاي انـدازه  ۀ آماري، مواد و روشون، جامعه و نمتحقیقروش پژوهش: شرح دقیق طرح 

  هاي آماري و روش(روایی و پایایی وسایل و تست ها) 

  هاي پژوهش نتایج: شرح کامل یافته

: شرح نکات مهم یافته ها و مقایسۀ آن با یافته هاي حاصل از مطالعات دیگـر و  و نتیجه گیري  بحث

گیري  توجیه و تفسیر موارد مشترك و مورد اختالف، بیان کاربرد احتمالی یافته ها و در نهایت نتیجه

و ارائه پیشنهادات حاصل از یافته هاي پژوهش. در انتهاي مقاله ارایه دو پاراگراف کوچـک یکـی در   

ه آنچه که تا کنون در باره موضوع مورد مطالعه می دانیم و دیگري در باره اینکه مقالـه (تحقیـق)   بار

  حاضر چه اطالعات جدیدي به حیطه و موضوع مورد مطالعه اضافه می کند پیشنهاد می شود.  

  دستورالعمل نوشتن متن مقاله و منابع:

 شماره نباشد.  36تعداد منابع فارسی و التین بیش از 

ر داخل متن هر جا نیاز به استفاده از پرانتز می باشد، باید بین حرف آخر کلمه و پرانتز فاصله باشد د

 ) نشان داد ...2004و پرانتز نباید به کلمه بچسبد؛ مثالً : بررسی انجام شده توسط اشمیت (

ز دو زمانی که در داخل پرانتز هاي استفاده شده براي نوشتن منابع (در داخل مـتن)، بـیش ا  

گیرد، منابع باید از کوچک به بزرگ و از سمت چپ به راست نوشته شـوند و بـا    منبع قرار می

 )  1،3،5حرف کاما از یکدیگر جدا شوند. مثالً:  (

 هم قرار دارند، به جاي نوشتن همـۀ  و پشت سر استاگر  منابع داخل پرانتز بیش از دو مورد 

 ار داده شود:قر یک خط تیره بین منبع  اول و آخر ،آنها

  ).1-4( ) نو شته شود4،1،2،3مثالً به جاي (

و سپس بر  گردندانگلیسی مرتب فارسی و منابع باید در انتهاي مقاله به ترتیب حروف الفباي 

  EndNoteاستفاده از سیسـتم   رفرنس مورد نظر داده شود. ةاساس آن در داخل متن شمار

  هاد می شود.جهت کاهش اشتباه و ارتقاء کیفیت نشریه پیشن

 نگارش منابع مورد استفاده  ةنحو

 گیرند باید به صورت زیر معرفی شوند: منابعی که در متن مورد استفاده قرار می

نفر با استفاده از  6نفر اول بصورت کامل و بیش از  6تا : نام خانوادگی و نام نویسنده (مقاله-1

 شمارة :اله، نام مجله، (شماره مجله)مق ، عنوان)سال انتشار()، آورده شود et alواژه همکاران/

 .صفحه

،  اثر تمرینات مقاومتی همراه با مصرف مکمل کراتین بر  حجم و توده  )1389(کریمی، حسین، 

  .22- 38 :)10ن زن شناگر ، پژوهش در علوم ورزشی (اعضالنی ورزشکار

  مقالۀ التین:
Cohen, s., Tyrrell, D.A., Smith, A.P. (1991). Psychological stress and susceptibility to the 
common cold. New England JOURNAL OF MEDICINE, (325):606-12. 

  



، عنوان کتاب، نام و )سال انتشار(کتاب فارسی: نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان)، -2

ر محل چاپ، خانوادگی مترجم/ مترجمان (در صورت ترجمه بودن کتاب)، شمارة چاپ، شه نام

 ناشر، شمارة صفحه.

مدیریت اماکن و فضاهاي ورزشی، چاپ اول، )، 1388ی فارسی: کاشف، میرمحمد (مثال تألیف

  بامداد کتاب. ،تهران

  مثال التین:
Rowland, Thomas. (1996). Development exercise physiology. Champigan. Human kineticts. 
pp:172-175. 

هاي فشرده) : نام خانوادگی و نام نویسنده  اینترنت یا اطالعات موجود در لوحمقاله ( ازشبکۀ  -3

  (نویسندگان) ، (سال نشر)، عنوان مطلب ، تاریخ دریافت، نشانی اینترنتی یا نام لوح فشرده

، عنوان )سال نشر(هاي پژوهشی: نام خانوادگی و نام مجري (مجریان)،  نامه و گزارش پایان -4

ارشد، رسالۀ دکتري یا گزارش  نامۀ کارشناسی له یا پژوهش، ذکر واژة پایاننامه، رسا پایان

  پژوهشی، محل ارائه گزارش

آنها در محل اصلی  مقالـه   کامل هاي مربوط به مقاله همراه شرح  و جدول هاها، نمودار عکس -5

 شن باشند. نمودارها و شکلهاي ارسالی باید اصل ، دقیق و رو د.نگذاري گرد و شماره شوند آورده

 3الزم است جداول بدون استفاده از خطوط طولی و تنها با استفاده از چند خط عرضی (ترجیحا 

   خط) تنظیم شوند.

  نکات اداري و تعهدي:

 هیئت تحریریۀ نشریه در قبول یا رد و یا ویرایش مقاله ( با تأیید مؤلف) آزاد است.  -1

ۀ داخلی و یا خارجی چـاپ شـده باشـد. در صـورت     مقاالت منتشر شده نباید قبالً در هیچ نشری-2

مشاهده این موضوع مقاله از فرآیند داوري این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عـدم تعهـد   

نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، مدیریت نشریه، مقاالت دیگر آن نویسنده را مـورد بررسـی   

مجالت دیگر قبال به چاپ رسیده و یا براي داوري به  قرار نخواهد داد. اگر بخشی از داده هاي مقاله در

   مجالت دیگري ارسال شده باشد باید  به اطالع  دوفصلنامه رفتار حرکتی رسانیده شود.

چنانچه پژوهش و تهیه مقاله ، با استفاده از بودجه تحقیقاتی موسسه اي انجام شده است ،  -3

بایـد   نیازشوند ( نویسنده مقاله ، در صورت  نام موسسه و شماره ثبت طرح، در آخر مقاله ذکر

  ارائه دهد ) رفتار حرکتیمجوز کتبی موسسه را در خصوص چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی 

تا زمانی که جواب نهایی (پذیرش یا رد) مقاله خـود را دریافـت    کندمقاله تعهد  دهندة ارائه -4

  .رجی دیگر ارسال نکندداخلی و خا ، مقاالت خود را به نشریاتباشد نکرده

  مسئولیت مطالب مندرج در مقاله به عهدة نویسندگان است.   -5

  خذ آزاد است.ه ازمندرجات نشریه با ذکر کامل مآاستفاد -6

شود ضمن مطالعۀ مندرجات این راهنما و مشاهده نمونۀ  در پایان، از نویسندة محترم درخواست می

به دفتر نشریه  از طریق سامانه ه، مقالۀ خود را تنظیم، ومقاالت چاپ شده در جدیدترین شمارة نشری

  ارسال کند.

  /http://js.ssrc.ac.ir  نشانی سامانه نشریه:

 journal@ssrc.ac.irپست الکترونیک نشریه: 
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 دختر و پسر ایرانی از ورزشکاران  یگروهآزمون توجه در  یابیهنجار
 

 3انیچلونگر نینسر، 2انیناسیم، وازگن 1یبهرام رضایعل

  

  15/07/1391تاریخ پذیرش:     01/03/1391 تاریخ دریافت:

 

  يفناورو  قاتیتحقوزارت علوم،  یورزشو علوم  یبدن تیتربپژوهشگاه 

   دهیچک

 از یگروه آن در ییرواو  ییایپا نییتعو  توجه آزمون يبرا هنجار نیتدوحاضر  قیتحق یاصلهدف 

 یفیتوصاز نوع  شدهاستفاده قیتحقروش  است. کشور منتخب يها استاندختر و پسر  ورزشکاران

خراسان  يها استاندختر و پسر  ورزشکاران ۀیکل را قیتحق يآمار ۀجامع. هنجار است نیتدو يبرا

 نفر 1200شامل  يآمار يها نمونه. دادند یم لیتشک يمرکز، اصفهان، تهران، خوزستان و يرضو

 از ها یآزمودني انتخاب برا. بودند کشورورزشکار پسر) از پنج استان  600( دختر) و ورزشکار 600(

ابزار استفاده شد.  تیجمعمتناسب با  يا مرحلهچند  يا خوشه یتصادف يریگنمونه يها روش

و قرمز بود که  اهیسو آزمون توجه بر اساس جدول  يفردالعات طا ۀپرسشنام قیتحق يریگاندازه

 ها داده لیتحل يبرا قیتحق نیادر استفاده شد.  یرانیاآن در ورزشکاران  یابیهنجارو  نیتدو يبرا

، سپس. دشاستفاده  یپراکندگو  يمرکز يها شاخص نییتع، يبندطبقه يبرا یفیتوصابتدا از آمار 

 کیتفکدرصدي به  يها رتبهنقاط درصدي در هر آزمون و از روي  ۀو محاسب Z فرمول زا با استفاده

مهارت توجه در  ازیامت نیانگیمنشان داد  جینتا. دش هیتهآزمون توجه  هنجار ،مختلف يها آزمون

و در  06/32 ±24/0و بدون محرك مزاحم  95/27±26/0ورزشکاران دختر با حضور محرك مزاحم 

 84/34±81/4و بدون محرك مزاحم  79/30±39/5ورزشکاران پسر با حضور  محرك مزاحم 

توجه بدون محرك   آزمون ه ورزشکاران دختر و پسر در هر دوتوج زانیم نیب نیهمچن. است

 قیطرآزمون توجه از  ییایپا).  p> 01/0( مشاهد شد يداریمعنتفاوت  مزاحم و با محرك مزاحم

ورزشکاران دختر با حضور و بدون در  يداریمعن یهمبستگو  شد یبررسمجدد آزمون  -آزمون

و   r=932/0 بیترتبه  و ورزشکاران پسر r=951/0و   r=911/0 بیترتبه  حضور محرك مزاحم

983/0=r  01/0( دشمحاسبه < p.(  و قرمز،  اهیسمناسب آزمون توجه  ییرواو  ییایپابا توجه به

توجه ورزشکاران دختر و پسر  زانیم نییتع يبراشده نیتدواز هنجار  توانند یم یورزش انیمرب

در  یروان تیقابل نیا ۀتوسع استفاده نموده و از این آزمون برايمختلف  یورزش يها رشته

  .  ندینمااستفاده ورزشکاران 
  

   .هنجار، آزمون توجه، ورزشکاران دختر و پسر :گان کلیديواژ

                                                                                                                                   
  Email:afbahramy@yahoo.com                                    (نویسنده مسئول)       اراك اردانشگاهیاستاد. 1

  دانشگاه اصفهان اریاستاد. 2

 ، آموزش و پروش ناحیه یک اراكارشد . کارشناس3
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  قدمهم

 کـه  نـد بیاور یـاد به  یورزشرا در مسابقات  یلحظات توانند یمخود  ۀحافظ مروربا  یورزش انیمرب ۀهم

ـ نامناسـب   طیشـرا  علـت ، بهیفنو  یجسمان کامل یآمادگبا وجود  يورزشکار  نیبهتـر  ۀاز ارائـ  یروان

 نیچنـد الزمـۀ   کـه  گسـترده اسـت   یمفهـوم  1مطلـوب  یروان یآمادگ مانده است. کامنا خود عملکرد

 عملکـرد  شیافـزا در  کـه انـد  یشـناخت روان  يابزارهـا  هـا  مهـارت ایـن   اسـت؛ مهـم   راهبردمهارت و 

 یروانـ  يها مهارت ی را به سه دستۀرواني ها مهارت یورزششناسان روان راًیاخ). 1( مؤثرند ورزشکاران

 نیـی تع :شـامل  هیـ پا یروانـ  يهـا  مهـارت ). 2( اند دهکر يبندمیتقس یشناختو  یجسمان - یروان ،هیپا

 ریسـا نگـردد،   تیـ تثب ورزشـکاران در  یژگیوسه  نیا که یزمان. تا نفس و التزام استدف، اعتماد به ه

 یروانـ  يهـا  مهارت ها آنبه  دلیل نیهمبه  ؛دیرسنخواهند  تکامل يباالبه حد  گرید یروان يها مهارت

 کنتـرل ، یروانـ فشار  واکنش يها مهارت اند از:عبارت یجسمان - یروان يها مهارت. شود یمگفته  هیپا

در  ورزشـکاران  کیـ ولوژیزیف يهـا  یژگـ یوبـا   این مهـارت هـا   و یروان يانرژو  یروان يسازترس، آرام

مجـدد   تمرکـز ، تمرکز، یذهن يسازریتصو، یذهن نیتمرتوجه، : شامل یشناخت يها مهارتاند. ارتباط

 ينـدها یآفربـا مراحـل و    کـه  اند گرفتهنام  یشناخت لیدل نیابه  ها یژگیو نیا. اند مسابقه يزیر و طرح

ورزشکاران موفـق اغلـب دیـد     ).3دارند ( کارسر و  تفکر، حافظه و ادراك، يریادگی لیقباز  یشناخت

تـا واکـنش    ننـد بینـی ک وقـایع را در زمـین بهتـر پـیش     کند یمکمک  ها آنکه به  رندبهتري دا

کـه توجـه    افتـد  یمـ بگذارند. از دست دادن تمرکز زمـانی اتفـاق    شیبه نمااز خود  يتر مناسب

از تکلیف در دسـت اجـرا معطـوف گـردد. تمرکـز یعنـی        تر تیاهمکم ییا به محرک ودتقسیم ش

ن مهـارت  تمرکز روي محرك مـرتبط. ایـ   منظوربهاجتناب غیرفعال از محرك مخل و غیرمرتبط 

خت یا اجراي یک وارو در شرایط س ها لهیمفراگیري زدن توپ از بین  باید فراگرفته شود و مانند

مخـل و مـزاحم ماننـد صـداي      يهـا  محـرك بازي است. مهارت تمرکز از طریق کاهش توجه از 

کـه بـا    آیـد دسـت مـی  بـه مرتبط  يها محركافزایش توجه بر  تماشاچیان و جمعیت یا تمسخر

 نامنـد  یمـ ورزشی آگـاهی انتخـابی    شناسان روان. فرآیند یادگیري به آنچه ابدی یمتمرین بهبود 

وجـه  ، تیشناسرواناصول  کتاب) در 2009( 2مزیج امیلیو هینظربر اساس  ).14( دشو یممنتهی 

 نیچنـد  میـان از  افکـار  ةریزنج ای اءیاشاز  یکیبر  تمرکززنده و  شکلگرفتن ذهن به  اریاختدر 

 اسـت  گـر ید يزهـا یچثر به ؤم نپرداخت يبرا زهایچ یبرخانصراف از  ،توجه .زمان استمورد هم

مـا   يبـرا را  امکان نیا هتوج یشناختروان ةدیپدمعتقد است  3رابرت استرنبرگ نیهمچن، )26(

                                                                                                                                   
1. Psyching-up 
2. William James 
3. Robert Sternberg 
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توجـه   کاهشو با  میکناستفاده  یمنطقصورت خود را به یذهنمنابع محدود  که آورد یمفراهم 

ـ ابـر   .میکنـ مورد عالقه را انتخاب  محرك یدرونو  یرونیب يها محركز ا ياریبسبه   ،اسـاس  نی

 شیافـزا  میدهـ سرعت و دقت پاسـخ   به شیخو مورد عالقۀ يها محركبه  میبتوان نکهیااحتمال 

 يهـا هـارت ماز جمله  اکارهمهم در انجام  یموضوعتوجه  ها هینظر نیابا توجه به . )27( ابدی یم

مـؤثر   يها روشو استفاده از  رندگانیادگی يبرامطلوب  موقعیت کردنفراهم  ؛ بنابرایناست یحرکت

بـه   هـا  مهـارت اگـر آمـوزش    رایز ؛است انیمرباز اهداف  ها مهارتهر چه بهتر  يریادگی يبرا یآموزش

. خواهـد بـود  ن ممکن شرفتهیپو  حیصح يها مهارت ياجرا انجام نشود، حیصح یارچوبچو در  یدرست

ف داشـته باشـند و   اهـد ادر انتقال اطالعات مـرتبط بـه    یمهماثر  توانند یم یآموزش يها دستورالعمل

سـطوح مهـارت اسـتفاده     ۀدر همـ  یحرکتـ  عملکـرد و اصـالح   سیتـدر  يبرا ها آنمعموالً از  انیمرب

 ورزشـکاران بـه  آمیز  براي اجراي موفقیت است که یشناخت روان يها یژگیو. مهارت توجه از کنند یم

صحیح (محرکی که ورزشکاران بایـد بـه آن    يها نشانه. توجه، توانایی انتخاب محرك یا کند یم کمک

ورزش  کـارگزاران و  انیـ مربمحققـان،  ). 4( غیر مرتبط و متعدد است يها محركتوجه کند) از میان 

تـا حـدود    حرکـات  تیـ فیکدقـت و   یعنی ؛نداواقف یحرکت يها مهارت ياجرامهم توجه در  ریتأثبه 

 لـوك یبمطالعات  در تیواقع نیا. وابسته است یحرکت يها مهارت ياجرار ب اجراکنندهبه توجه  يادیز

 انیـ ب) 2007(  3یجـ  ولف نیهمچن ).24 ،23( است شده دییأت )2004( 2آر يجرا  )،2004(  1کارو 

 ردیـ گ یمـ چیزي قـرار   ریتأثتحت  يریادگی يندهایآفر ۀیکل بلکه، عملکردتنها نه رسد یم، به نظر کرد

 یچگونـه مهـارت   نکهیا اعتقاد دارند ها آن نیهمچن ).کند یم تمرکز( کند یمتوجه  به آن رندهیادگی که

 شـود  یمـ  نیـی تعتوجـه افـراد    ۀلیوسبه يا گستردهطور به ،شود یم نیتمر یخوبگرفته و به  ادی عیسر

 يبـرا  یروسـ  -شـناس ورزش روان- )1995( 4شـوك یمارپروفسـور   هـایی کـه  یکی از آزمـون  ).22(

 بـراي مختلـف   يهـا  میتـ  ورزشکارانانتخاب منظور هب هیروسدختر و پسر  ورزشکاران يگرغربال

 نیـ ا جینتـا بـر اسـاس    کـه ، آزمون توجـه بـود   کرد یمآتالنتا استفاده  1996 کیالمپدر  شرکت

) بـا توجـه بـه    1390( یبهرامـ و  یخلجـ ، یکـاظم ). 17( کرد نیتدو زین، هنجار آن را ها آزمون

 نیتـدو آزمـون توجـه و    ییایـ پا یبررسـ بـه   پسر، ورزشکارآموزان مهارت توجه در دانش تیاهم

 کشور يآموزدانش یورزش ادیالمپ نیاولدر  کنندهشرکت ورزشکارآموزان پسر دانش يبراهنجار 

 ییایـ پا کـه  رانیـ ادر  يا جامعهتنها  نیبنابرا؛ پرداختند رستانیدبو  ییراهنما، ییابتدادر مقاطع 

بـا   نیهمچنـ ). 18( ندورزشـکار آمـوزان  ، دانشه استشد نیتدو و اثبات ها آن يبراآزمون توجه 

                                                                                                                                   
1. Beilock S. L. & Carr T. H.   
2. Gray R. 
3. Wulf G. 
4. Marishook V.L 
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بـودن  دار و نیـز معنـی   (سن) یلیتحصدار نمرات مهارت توجه در مقاطع یمعنتوجه به اختالف 

مـزاحم مشـخص    محـرك مزاحم و با حضور  محركنمرات در دو حالت بدون حضور  نیبتفاوت 

 ادیـ المپ نیاولدر  کنندهشرکتپسر  ورزشکارآموزان دانش يبراو قرمز  اهیسآزمون توجه  کهشد 

توجه اهمیت زیـادي در   ).18(است مناسب  ییروا يدارا اراكدر شهر  کشور يآموزدانش یورزش

و تغییـر توجـه خـود بـه چنـد محـرك ماننـد سـر و صـداي           انتقالبا  تواند یمورزشکار  دارد. ورزش 

نماید. وقتـی ورزشـکار    معطوف توجه خود را به اجراي عملکرد درست رهیغ، سرما و گرماتماشاچیان، 

بـه   توانـد  یمـ و  آگـاه اسـت   عضالنی مربوط به عملکرد خود يها تنشاز  کند یمخود توجه  ياجرابه 

مختلـف بـه محـرك مـورد نظـر       يهـا  محـرك توجـه از   انتقـال ). 4( جزئیات عملکرد خود توجه کند

ـ   د. سزایی به عملکرد درست ورزشـکار کنـ  هکمک ب تواند یمیندي است که آفر  رايتوانـایی ورزشـکار ب

 هـا  محـرك (مانند حرکت بازیکن مقابل) و نادیده گـرفتن سـایر    ترین محرك مناسبمرتبط پاسخ به

). 6(اسـت  از عوامـل موفقیـت ورزشـکاران     )(مانند هیاهوي تماشاچیان، گرما یا سرماي بـیش از حـد  

مهـارت در   ياجـرا و در زمـان   ننـد کبتوانند در مواقع لزوم توجه خود را متمرکـز   ورزشکارانچنانچه 

 کمتـرین میـزان برسـانند،   بـه   شـود مـی  هـا  آنکـه باعـث حـواس پرتـی     را و مسابقه عواملی  نیتمر

 زیـ چبـه چـه    کـه نیادانستن ). 10، 9( ابندی یمدر ورزش دست  تیموفقبه  و یافتهبهبود  شانعملکرد

 یچگـونگ دانستن نیز معطوف گردد و  گرید ئلۀبه مس ايلهئاز مس توجه ازینبر ا و چگونه بن شودتوجه 

 .مطلوب اسـت  عملکرداجرا و  يبرا یاساس يها مهارت از فرد تمرکز ایتوجه  زانیمبه  دنیبخششدت 

توجه کنند آگـاه   ها آنبه  خواهند یمکه  یصحیح يها نشانهطور مطلوب از هنگامی که ورزشکاران به

بینی کننـد  وقایع را پیش خواهند بود موارد حواس پرتی آگاهی بالقوه پیدا کنند،  قادر دربارهباشند و 

ـ ا). 7( واکنش نشان دهنـد  ها آنسرعت به به ،در نتیجه و  ورزشـکاران بـه   تـوان  یمـ را  هـا  مهـارت  نی

 یچگـونگ در مـورد   ییهـا  آمـوزش  ۀارائبا  تواند یم یمرب است. انیمربانجام آن با  تیمسئولآموخت و 

احتمـاالً  داشـته باشـد.    ریتأث عملکردمهارت و  يریادگی، بر رندهیادگیتوجه به  تیظرفاختصاص دادن 

و توجـه   تیهـدا  يبـرا  يمـؤثرتر  يابزارها توانندمیند، امهارت آگاه شرفتیپ جنبۀ نیااز  که یانیمرب

آگـاه   شـان  مربوطـه رشته  یقیتحقو  ينظر يها هیپااز  انیمربچنانچه  نیبنابرا ؛رندیگ کاربه کارآموزان

مناسـب از   ینیتمر يها برنامه ائۀارو  ها مهارتآموزش  ۀنیزمروز را در  یعلماطالعات  نیآخرباشند و 

را  رانیـ فراگ، قادر خواهنـد بـود   کنند افتیدر یدانشگاهو  یپژوهش مؤسسات رینظ یعلممنابع معتبر 

 بـر  مطلوب عـالوه  عملکردیادگیري و  يبرا). 8( آموزش دهند ،کرده ییراهنما ممکن شکل نیبهتربه 

 زیـ ن  نیتمـر  نـد یآفردر  ی ورزشـکاران شـناخت ي هـا  مهارت باید جسمانی يها مهارتآموزش صحیح 

 .  )4(یابد توسعه 

کامل روي  طوربهرا  خود که بازیکن افکار و حواس افتد یمدر ورزش، توجه زمانی اتفاق 
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ورود به هیچ محرك دیگري را  ةو اجاز کنداز شرایط متمرکز  يا مجموعهموضوع، فعالیت یا 

خاص در زمان صحیح معطوف گردد.  یتیموقعو پویا باید توجه روي  بخشاثرندهد. براي تمرکز 

مخل و مزاحم مانند صداي جمعیت یا  يها محركاز طریق کاهش توجه از  تمرکزمهارت 

که با تمرین بهبود  آیددست میبهمرتبط  يها محركافزایش توجه بر  وتمسخر تماشاچیان 

. دیآ یموجود هنادرست ب يها محرك. اختالل در تمرکز اغلب در اثر توجه ناخودآگاه به ابدی یم

 . درپردازند یمبراي جلب توجه به رقابت  يشمار یب يها محركهنگام هر رقابت ورزشی، 

و چه  استکه چطور تشخیص دهیم چه محرکی براي اجرا مهم  آموزد یمتجربه  ،نهایت

کار ممکن است طول بکشد. ورزشکاران و مربیان ن محرکی باید نادیده انگاشته شود، اما ای

و  ردموفق نقش اساسی دا يکه براي اجرا را ییها محركبا صرف اندك زمانی  توانند یم

شناسایی و روند این فراگیري را کوتاه کنند. مربیان ورزشکاران جوان باید  امخل ر يها محرك

و  د تمرینات تمرکز و توجه را ارائهو از لحاظ زمانی تحت فشارن اندکه ورزشکاران خستههنگامی 

  .)11 -14( مشابه مسابقه پدید آورند موقعیتی

 برايمعیاري مناسب  نبودکشور وجود دارد،  یقهرمانیکی از مشکالتی که در ورزش 

تا  توان یماین مشکل را  .ورزشکاران است یشناخت روان يها یژگیواستعدادیابی و گزینش 

 کشوردر  یقهرمانمعتبر برطرف کرد. از آنجا که ورزش  يها آزمون يریکارگبه قیطراز  يحدود

 ورزشکارانما در حال رشد و توسعه است، الزم است آزمونی معتبر براي ارزیابی توجه 

از آن استفاده و انتخاب درست ورزشکاران  یابیاستعداد ندیآفرهنجاریابی شود تا بتوانیم در 

  ورزش را کاهش دهیم.  يها نهیهزرا افزایش و  ها آنعملکرد  ،کرده

روانی براي ارزیابی، تشخیص اشتباهات و افزایش عملکرد ورزشکاران بسیار  يها آزموناجراي 

عادي یا بدون  وضعیتدر  اهیس. آزمون توجه بر اساس جدول قرمز و استمهم و ضروري 

ي معتبري روانی ها آزموناز (مسابقه)  جود عوامل مزاحم بیرونیو با و تمرینمحرك مزاحم 

یکی از  در کشور استفاده نشده است. ورزشکاراناست که تاکنون براي ارزیابی توجه و تمرکز 

عد آموزشی، استعدادیابی و قهرمانی ارزیابی نتایج مهم در ورزش از ب در تواند یمکه  ییها مالك

مزاحم و بدون حضور  محركو قرمز با حضور  اهیس، آزمون توجه بر اساس جدول سودمند باشد

و بر  شودمیتوجه ورزشکاران ارزیابی  ،آزمون نیا يریکارگهب). با 15(است مزاحم  محرك

 يها مهارتو استفاده از  نیتمربا تا  کردتالش  افزایش توجه و تمرکز منظوربه دیبا ،جینتااساس 

که قابلیت حفظ توجه در  یورزشکاران. همچنین در انتخاب ابدیبهبود  انورزشکارعملکرد  یروان

) دارند، سودمند معمول (با حضور محرك مزاحم(بدون محرك مزاحم) و غیر شرایط عادي

 ورزش کشور رشد به یاساسشکل  به تواند یمهنجاریابی این آزمون  ؛ بنابراین)16( خواهد بود
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و  یابیارزمورد توجه ورزشکاران  زانیم نییتعاین پژوهش  یاساس سؤالبنابراین  ؛دکنکمک 

    است. کشورمنتخب  يها استانپسر و دختر  ورزشکاراناز  یهنجار آزمون توجه در گروه نیتدو

  پژوهش یشناسروش

 یفیتوصمورد استفاده از نوع  پژوهش، روش شود یمدنبال  قیتحق نیادر  که یاهدافبا توجه به 

 ۀیـ کل را قیـ تحق يآمـار  ۀجامعـ  اسـت.  یروانـ  یتیقـابل  بـراي  هنجـار  نیتدو منظورهب یشیمایپ

 لیتشک يمرکز، اصفهان، تهران، خوزستان و يرضوخراسان  يها استاندختر و پسر  ورزشکاران

ورزشـی در   يها میت ای ها رشتهاز  یکی در کهبود  نیا قیتحقبه  ها یآزمودن. شرط ورود دادند یم

 ايدر رشـته  مستمر تیفعالروز در هفته  کم چهاریا دستعضو  کشورسطح شهرستان، استان و 

دختـر و پسـر از پـنج اسـتان      ورزشـکار   1200شـامل   يآمـار  يهـا  نمونهداشته باشند.  یورزش

 است. يآمار ۀجامع یواقعمورد مطالعه معرف  ۀکه نموننیااز  نانیاطم يبرابودند.  کشورمنتخب 

متناسـب بـا    يا مرحلـه چند  يا خوشه یتصادف يریگنمونه يها روشاز  ها یآزمودني انتخاب برا

ـ ابتـدا از   کـه  شـکل  نیبد استفاده شد تیجمع در منـاطق   )هـا  خوشـه (کشـور  يهـا  اسـتان  نیب

، اصفهان، تهـران، خوزسـتان   يرضوپنج استان خراسان  ،يمرکزشرق، جنوب غرب و  ییایجغراف

پـنج   نیا ورزشکارانبه نسبت حجم  ،سپسشدند. انتخاب  ییایجغرافبر اساس مناطق  يمرکزو 

 يآمـار  ۀنمونپژوهش  نیاانتخاب شدند. در  یتصادفبا روش  ها نمونهمتناسب)  صیتخصاستان (

هنجـار   نیـی تعهدف پژوهش  کهنیااست، اما با توجه به  یکافنفر  384 بر اساس جدول مورگان

ورود و  طیشـرا  کـه  قیـ تحقي هـا  نمونـه ی برخـ  دلیل اینکهبه- ها نمونهد بود، بعد از کاهش تعدا

 ورزشکار  600دختر و  ورزشکار 600( نفر 1200 تعداد -شدند حذف تکمیل آزمون را نداشتند،

 ۀسـال سـابق   کم دودست دیبا ورزشکاران این بود که ها نمونهانتخاب  مالك پسر) انتخاب شدند.

ورزشـی اسـتان یـا کشـور      يها میتعضو یکی از  ند،ورزشی را داشت ۀفعالیت در یک یا چند رشت

مـنظم   طـور بـه جلسه  چهار يا هفته نیهمچنداشتند.  یمل ای یاستانمقام  کی کمدستو  ندبود

و  آزمـون توجـه بـر     يفـرد اطالعات  ۀاطالعات پرسشنام يآورابزار گرد .)25( کردند یم نیتمر

آن از دو  يهـا  خانـه کـه   اسـت  7×7شامل جدولی  اسیمق نیا بود.  1اساس جدول سیاه و قرمز

قرمز  يها مربع. در هر یک از ( پیوست را مشاهده کنید)اند شدهرنگ سیاه (تیره) و قرمز تشکیل 

 جـدول  سـیاه  يهـا  خانـه در  و رنـد داقرار  از حروف الفبا یکیدر کنار  25تا  یکجدول اعداد از 

در  .شـود  یمـ مرحلـه اجـرا    دودارند. این آزمـون در   قرار الفبا در کنار حروف 24تا یک اعداد از 

 يهـا  مربععادي (بدون محرك مزاحم) اعداد و حروف را از  موقعیتاول آزمودنی باید در  ۀمرحل

                                                                                                                                   
1. Black and red attention test  
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 يهـا  مربعسیاه جدول را از  يها خانهو سپس اعداد و حروف  25 تا یکقرمز جدول به ترتیب از 

 یینـا یبو  ییشـنوا  مـزاحم و مخـل   يها محركۀ دوم به ترتیب مرتب نماید. در مرحل یک تا 24

در ایـن   آزمـودنی مجـدداً   شود وآزمودنی پرت  حواس تا شدوارد می طیمحدر مانند سر و صدا 

 و بـین هـر مرحلـه     بـود  دقیقـه  5. زمان آزمـون در هـر مرحلـه    کرد یمآزمون را تکرار وضعیت 

زمان بـه آزمـودنی از طـرف     ةماند یباق ،. در حین آزموندردنک یمدقیقه استراحت  5 ها یآزمودن

ـ ا. دش یمیادآوري  ها یآزمودنبه  هر مرحله یانیپا ۀثانی 30 و دش یمآزمونگر گفته  آزمـون در   نی

و  یـی روا نیهمچنـ  وي. دیـ گرد یابیـ هنجـار   هیروسـ در  شوكیمارتوسط پروفسور  1995سال 

و  اهیسـ آزمون توجه بر اسـاس جـدول   یی  و پایایی روا ،جینتاطبق  .دیسنج را آزمون نیا ییایپا

 ییایـ پاو  یـی روااز  ییبـاال  ۀدرجـ  ةدهنـد نشـان  زانیم نیا که است% 86% و 84 بیترتقرمز به 

مناسـب بـا    یمکـان آزمـون   ياجـرا  يبـرا  ).15،17 شـوك یمارو  یبهرامبه نقل از  (است آزمون 

ایـن  امـا  شد، و سپس آزمون انجام  ایمهبدون محرك مزاحم  مرحلۀ يبرادسته دار  يها یصندل

مـزاحم   يهـا  محـرك با حضـور  آزمون در محیطی آزمون مناسب نبود و  مرحلۀ دوم يبرامحیط 

و  داد یمـ  هـا  یآزمـودن  ۀهمـ  يبـرا الزم را   حاتیتوضآزمونگر  ،ابتدا .شد انجام  یینایبو  ییشنوا

، ها داده میتنظ، يبندطبقه يبرا یفیتوصاز آمار . شد یمنبود آزمون شروع  یالؤسسپس چنانچه 

 هنجـار، بـا اسـتفاده از    و شـد  استفاده جینتااستخراج  و یپراکندگو  يمرکز يها شاخص نییتع

 کیـ تفکدرصـدي بـه    يهـا  مرتبـه نقاط درصـدي در هـر آزمـون و از روي     ۀو محاسب Zفرمول 

بـا   هـا  دادهو  ) در نظر گرفته شـد p > 01/0( يداریمعنسطح . دش نیتدو  ها یآزمودن تیجنس

  ند.شد لیتحلو  هیتجز 5/16 نسخۀ   SPSSيآمارافزار استفاده از نرم

  

  

  نتایج

آن در  ییایـ پاو  ییـ روا نیـی تعو  توجـه  مـون آز يبـرا  هنجـار  نیتدوحاضر  قیتحق یاصل هدف

صـورت  پـژوهش بـه   يهـا  افتـه ی ،بود. در ادامه کشورمنتخب  يها استاندختر و پسر  ورزشکاران

مـورد   يرهـا یمتغدر  يدرصـد و نمـرات  هنجار ، ازیامت و حداکثر ، حداقلاریمع، انحراف نیانگیم

و  يآمـار  يهـا  ویژگی 2و  1 هايه شده است. در جدولئپژوهش ارا يها یآزمودندر  يریگاندازه

منتخب  يها استاندختر و پسر  ورزشکاران کیتفکبه  ها یآزمودنرا در  شدهگیرياندازه يرهایمتغ

بنابراین  ؛بودند یعیطب ها داده عیتوزنشان داد  رنفیاسم - فوکلموگرآزمون  جینتا. دهند یمنشان 

  نقاط درصدي استفاده شد. ۀو محاسب Zفرمول  از
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  ي منتخبها استانورزشکاران دختر  کیتفکبه  ها یآزمودنشده در گیريي اندازهها . ویژگی 1جدول 

  )±SDنیانگیم( کشور

  استان

  رهایمتغ
  خوزستان  يمرکز  اصفهان  تهران  خراسان

  38/29±58/5  88/32±16/5  76/31±11/6  90/32±37/5  20/29±32/5  توجه بدون محرك مزاحم

  09/31±33/5  54/27±85/5  60/28±32/6  42/28±38/6  10/26±69/5  توجه با محرك مزاحم

   

ي منتخب ها استانورزشکاران  پسر  کیتفکبه  ها یآزمودنشده در گیريي اندازهها .  ویژگی2جدول 

  )±SDنیانگیم( کشور

  استان

  رهایمتغ
  خوزستان  يمرکز  اصفهان  تهران  خراسان

  38/35±73/4  14/34±44/5  14/34±44/5  79/34±56/4  92/34±79/4  توجه بدون محرك مزاحم

  09/31±33/5  22/31±73/5  22/31±73/5  60/30±97/4  08/30±18/6  توجه با محرك مزاحم

  

  :میده یم حیتوضاالت پژوهش را در قالب الف، ب، ج، و د قسمت سؤ نیادر 

عنوان به ها دادهطبیعی  توزیعپسر کشور چیست؟  ورزشکارانالف: هنجار آزمون توجه در 

آماري و نتایج انحراف جـانبی و عمـودي    يها لیتحلآماري اساسی و مورد توجه در  يها فرضیکی از 

در تحقیـق حاضـر بـا توجـه بـه هـدف کلـی تحقیـق،         نشان داده شده اسـت.   3 در جدول ها داده

تـدوین و   تیجنسـ گیري براي ورزشکاران بر حسـب  هنجارهاي مربوط به متغیرهاي مورد اندازه

نقاط درصدي در هر آزمون و از روي  ۀو محاسب Zفرمول هنجار، با استفاده از تنظیم شده است. 

هنجـار آزمـون توجـه در     4 جدول. دش هیته ها یآزمودن تیجنس کیتفکدرصدي به  يها مرتبه

  .دهد یمنشان  را ورزشکاران پسر

  ي پسرها یآزمودنشده در گیريي اندازهها .  ویژگی3جدول 

  آماره

  رهایمتغ
  نیانگیم

  انحراف 

  اریمع

  

  حداقل

  

  حداکثر
  يعمودانحراف 

)kurtosis(  

  یجانبانحراف 

)skewness(  

تعداد 

  نمونه

  (نفر)

توجه بدون 

  یخارجمحرك 
84/34  81/4  19  47  01/0  49/0 -  553  

توجه با محرك 

  یخارج
79/30  39/5  10  41  32/0  51/0 -  553  
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 پسر . هنجار آزمون  توجه در ورزشکاران4جدول

آزمون توجه بدون  يازهایامت

  مزاحممحرك 

آزمون توجه با  يازهایامت

  محرك مزاحم
  بنديدرجه  نمرات درصدي

47  41  100  

  95  39  42  عالی

41  39  90  

40  36  85  

  80  36  39  خوب

39  34  75  

38  33  70  

  65  33  37  متوسط باال

37  32  60  

36  32  55  

  50  31  35  متوسط

34  31  45  

33  30  40  

  35  30  33  متوسط پایین

32  29  30  

32  28  25  

  20  27  31  ضعیف

29  25  15  

29  22  10  
  بسیار ضعیف

26  21  5  

  

عنـوان یکـی از   بـه  ها دادهتوزیع طبیعی دختر کشور چیست؟  ورزشکارانب: هنجار آزمون توجه در 

در  يهـا  دادهآماري و نتایج انحراف جـانبی و عمـودي    يها لیتحلآماري اساسی و مورد توجه در  يها ضفر

در تحقیق حاضر با توجه بـه هـدف کلـی تحقیـق، نـورم هـاي مربـوط بـه          نشان داده شده است. 5جدول 

از هنجار با استفاده تدوین و تنظیم شده است.  تیجنسبراي ورزشکاران بر حسب  شدهگیريمتغیرهاي اندازه

 ها یآزمودن تیجنس کیتفکدرصدي به  يها مرتبهنقاط درصدي در هر آزمون و از روي  ۀو محاسب Zفرمول 

  .دهد یمرا نشان  مربوط به آزمون  توجه در ورزشکاران دختر يهاهنجار 6 . در جدولدش هیته
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  ي دخترها یآزمودنشده در گیريي اندازهها . ویژگی5جدول 

  آماره                      

              رهایمتغ
  نیانگیم

  انحراف 

  اریمع

  

  حداقل

  

  حداکثر

انحراف 

  يعمود

)kurtosis(  

انحراف 

  یجانب

)skewness(  

تعداد 

  نمونه

  (نفر)

  553  - 44/0  -23/0  43  17  24/0  06/32  توجه بدون محرك مزاحم

  553  - 29/0  -19/0  40  10  26/0  95/27  توجه با محرك مزاحم

  

  دختر . هنجار آزمون  توجه در ورزشکاران6جدول 

 آزمون توجه بدون محرك يازهایامت

  مزاحم

آزمون توجه با  يازهایامت

  محرك مزاحم
  بنديدرجه  نمرات درصدي

40  43  100  

  95  40  38  عالی

36  39  90  

34  39  85  

  80  38  32  خوب

32  36  75  

32  35  70  

  65  34  31  متوسط باال

30  34  60  

29  33  55  

  50  32  29  متوسط

28  32  45  

27  31  40  

  35  39  26  متوسط پایین

24  29  30  

23  29  25  

  20  29  21  ضعیف

21  26  15  

21  24  10  
  بسیار ضعیف

19  21  5  
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 يداریمعن یهمبستگ کشورپسر و دختر  ورزشکارانآزمون توجه در  ییایپا زانیم نیبج: 

  وجود ندارد.

 زانیـ م نییتع يبرا شدهمحاسبه یهمبستگ بیضرابا توجه به  ،دهد یمنشان  7همان گونه که جدول 

شـده در ورزشـکاران پسـر در    محاسـبه  ییایپاآزمون مجدد،  -روش آزمون  قیطرآزمون از  نیا ییایپا

کـاهش برابـر    یاندکاعمال محرك مزاحم با  ۀو در مرحل r= 951/0بدون اعمال محرك مزاحم  مرحلۀ

در ورزشـکاران   شـده محاسـبه  ییایـ پادر ورزشکاران دختر  ،گرید يسو. از شدمحاسبه    r=  911/0با 

کـاهش   یانـدک اعمال محرك مزاحم بـا   و در مرحلۀ  r= 983/0بدون اعمال محرك مزاحم  ۀدر مرحل

  ).p > 01/0( محاسبه شده است r=  932/0با  برابر
  

 ي توجه در ورزشکاران دختر و پسرها آزمونیی ایپای و  همبستگ بیضر. 7جدول 

  آزمونتوجه  در پس

  

  آزمونشیپتوجه در 

بدون محرك 

مزاحم  در 

  ورزشکاران دختر

با محرك مزاحم 

در ورزشکاران 

  دختر

بدون محرك 

مزاحم در 

  ورزشکاران پسر

مزاحم  با محرك

در ورزشکاران 

  پسر

بدون محرك مزاحم  در 

  ورزشکاران دختر
951/0 **  ------  -----  ------  

با محرك مزاحم  در ورزشکاران 

  دختر
-----  911/0 **  -----  -----  

بدون محرك مزاحم در ورزشکاران 

  پسر
-----  ------  983/0 **  -----  

با محرك مزاحم  در ورزشکاران 

  پسر
-----  ------  -----  932/0 **  

                                                

 يداریمعن یهمبستگ کشوردختر و پسر  ورزشکارانآزمون توجه در  ییروا زانیم نیب  د:

  وجود ندارد.

 نیـ اآزمون توجه در ورزشکاران پسر و دختر بر اسـاس   ییروا، دهد یمنشان  8همان گونه که جدول 

 توجه ورزشکاران دختر و پسر با حضور محرك مزاحم و بـدون  زانیم نیب یتفاوتکه  شد لیتحل ضفر

ضـمن   دشـ مشـخص   يآمار لیتحلدر  سازه استفاده شد. ییرواو از  حضور محرك مزاحم وجود دارد

تـر بـا حضـور و بـدون حضـور      توجـه ورزشـکاران دخ   زانیم نیب r=  802/0 یهمبستگ بیضروجود 

پسـر بـا حضـور و بـدون      توجه ورزشـکاران  زانیم نیب r=  832/0 یهمبستگ بیضرمحرك مزاحم و 

با حضـور محـرك    تیوضعتوجه  ورزشکاران پسر و دختر در هر دو  زانیم نیبحضور محرك مزاحم، 

 يریـ گجـه ینت؛ بنـابراین  )p > 01/0(رد وجـود دا ي داریمعنـ تفـاوت  مزاحم و بدون حضـور محـرك   
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    است.مناسب  ییرواکه آزمون از  شود یم
  

  یی  آزمون توجه در ورزشکاران دختر و پسرروای و همبستگ بیضر.  8جدول 

  بدون محرك مزاحم

  با محرك مزاحم

  ورزشکاران 

  دختر

  ورزشکاران 

  پسر
t df  يداریمعنسطح  

  ------  -----  -----  ------  ** 802/0  ورزشکاران دختر

  -----  -----  -----  ** 832/0  -----  ورزشکاران  پسر

ورزشکاران پسر و دختر با محرك 

  مزاحم
-----  ------  201/8  1104  000/0 **  

ورزشکاران دختر و پسر بدون 

  محرك مزاحم
-----  ------  885/8  1104  000/0 **  

  يریگجهینتو  بحث

آن در  یـی رواو  ییایـ پا نیـی تعو  توجـه  آزمـون  يبـرا  هنجـار  نیتدوحاضر  قیتحق یاصلهدف 

و قرمـز در   اهیسـ بود. در کاربرد آزمون توجـه   کشورمنتخب  يها استان دختر و پسر ورزشکاران

و بـا حضـور محـرك     84/34 یخـارج توجه بدون حضور محرك  ازیامت نیانگیمورزشکاران پسر 

توجه بدون حضور محـرك   ازیامت نیانگیم ، اما در ورزشکاران دختردشمحاسبه  79/30 یخارج

 زانیـ م در مقایسـه بـا  کـه   شـد  يریـ گاندازه 95/27 یخارجو با حضور محرك  06/32 یخارج

آزمـون مجـدد در ورزشـکاران پسـر در      -روش آزمون  قیطرو قرمز از  اهیسآزمون توجه  ییایپا

کـاهش   یاندکاعمال محرك مزاحم با  ۀو در مرحل r= 951/0بدون اعمال محرك مزاحم  ۀمرحل

آزمـون در ورزشـکاران دختـر در     نیـ ا ییایـ پا زانیـ ممحاسبه شده است، اما  r=  911/0برابر با 

کـاهش   یاندکاعمال محرك مزاحم با  ۀو در مرحل r= 983/0بدون اعمال محرك مزاحم  ۀمرحل

 قیـ تحق جینتـا آزمـون بـا    نیـ ا ییایـ پا زانیم ۀسیمقا. در محاسبه شده است r=  932/0برابر با 

 قیـ تحق جینتـا و  r=  78/0 یورزشـ  ادیالمپ نیاولکننده در آموزان شرکتمشابه در دانش باًیتقر

آزمون در ورزشکاران دختر و پسـر در حـد    نیا ییایپا r=  86/0 یروسشوك در ورزشکاران یمار

 محـرك در هنجار خود توجـه دختـران را بـا حضـور      زین شوكیمار .شودمی یابیارزخوب  اریبس

نشان داد توجـه دختـران بـا حضـور      زین قیتحق نیا جینتا). 18( کرد یابیارزبهتر  ،شتریبمزاحم 

  مزاحم بهتر است.   محرك

 یبررسـ «) بـا عنـوان   1390( یبهرامو  یخلج، یکاظم قیتحق  يها افتهیحاضر با  قیتحق جینتا

 ادیـ المپ نیاولـ در  کننـده شـرکت  ورزشکارآموزان پسر دانش درو قرمز  اهیسآزمون توجه  ییایپا

 ،05/0 يآلفـا نشان داد در سـطح   قیتحق نیا جینتادارد.  یهمخوان» کشور يآموزدانش یورزش
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% 70 بـیش از  يآلفـا  ریمقـاد  نکـه یا. با توجـه بـه   است 78/0 ها یآزمودننمرات  نیب یهمبستگ

-نشـان  قیـ تحق نیـ ا يها افتهی. شوند یم ریتفس» خوب یلیخ« 80/0بیش از  ریمقادو » خوب«

 ورزشـکار آموزان دانش يبراو قرمز  اهیسبودن آزمون توجه  ایپاو  خوب یلیخ یهمبستگ ةدهند

 )1995( شـوك یمار. )18(اسـت   کشـور  يآموزدانش یورزش ادیالمپ نیاولدر  کنندهشرکتپسر 

و  اهیسـ انجـام شـد از آزمـون توجـه      هیروس ورزشکاراناز  ينفر 900 ايبا نمونه که یقیتحقدر 

. کـرد  یبررسـ آزمون  نیا ییایپا تعیین يبرانفر از افراد را  70و نمرات آزمون  کردقرمز استفاده 

 بیضـر آزمون مجدد  -آزمون  جینتا که کردمنظور استفاده  نیا يبرا کرونباخ يآلفاآزمون  ازاو 

  ).  17( است کردهرا گزارش  86/0

آزمون توجـه   ییایپا نیاوکرا ستیبسکتبال ورزشکاران در مورد يا مطالعهدر  زین) 2004( 1بوندر 

 یسـ  .)19(است کردهمحاسبه و گزارش  براي آنرا  77/0 ییایپا بیضرو  یبررسو قرمز را  اهیس

اسـتفاده   دیسف هیروسمرد و زن  ورزشکاران يبراو قرمز را  اهیسآزمون توجه  )2006( 2یتسکیو

بــراي و  79/0 مــرد ورزشــکاران يبــرا را و قرمــز اهیسـ آزمــون توجــه  ییایــپاکـرده اســت. وي  

و  ییایـ پاشـده   ذکـر  يها پژوهش ).17 یبهرامبه نقل از (ه است کردگزارش  84/0 زن ورزشکاران

 یهمبسـتگ داراي گوناگون  يآمار يها جامعه يبراو قرمز  اهیسبر اساس جدول  را آزمون توجه ییروا

 دییـ أتمورد مطالعه  ۀجامع يبراآزمون  ییایپا زینحاضر  ۀمطالع. در اند کرده دییأتخوب  یلیخخوب و 

 یتسـک یو یسـ و  ینـ یاوکرا ورزشـکاران  يبـرا ) 2005( خوب در مطالعه بونـدرو  یهمبستگبا  کهد ش

 ).20، 19، 17(اسـت  همسـو   هـا  آنو با  اسیققابل   دیسف ۀیروسمرد و زن  ورزشکاران يبرا) 2006(

 ییهـا  مدلو  ها کیتکنتوجه خود را به گسترش  یورزش یشناسروان نامتخصص ،در حال حاضر

و عوامـل مـزاحم را    شیافـزا مختلـف را   فیتکالانجام  تیقابلکه بتوانند  اند نموده معطوف یعمل

ـ ا بـر  یشناسروان نامتخصصفراهم گردد.  یورزشبهبود عملکرد  ۀنیزمکنند تا  حذف  نـد باور نی

 ،وجـود دارد. در واقـع   اي مثبـت  رابطـه  ها آن یورزشعملکرد  توجه ورزشکاران و زانیم نیبکه 

 تر مهم يریمتغموضوع که  نیاتصور «که  اند نموده) اظهار 1976( دفرینامانند  نامتخصص یبرخ

ـ . »اسـت سـخت   اریبسـ ثر باشـد،  ؤم یورزشعملکرد  يروتوجه و کنترل آن  تیقابلاز   ا وجـود ب

که در خصوص عامل توجـه در ورزشـکاران وجـود دارد، اغلـب      يمتعدد يها هینظرها و  دگاهید

 در مورد سطوح ریاخ يها سالدر  یورزش یشناسروان ژهیوبه ،یشناسروانو  يرفتار نامتخصص

 3و بونـل  نیاسـت مثال ناگر،  يبرا ؛اند دادهانجام  يمتعددمطالعات  ها ورزشتوجه در  يها مهارت

                                                                                                                                   
1. Bonder 
2. Sivietski 
3. Nougier,Stein and Bonnel  
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 يروتمرکـز   يبـرا  و کمان ریتدند که ورزشکاران کرمختلف مشاهده  قاتیتحق) با مرور 1991(

، امـا  دکننـ  یمـ  تـر  تنـگ ) شـعاع توجـه خـود را  محـدود و     یانتخـاب توجـه   هیشب( نیمع یهدف

متـراکم و  ریغو بوکس تمرکـز شـعاع توجـه خـود را بـه شـکل        سیتن، يباز ریشمشورزشکاران 

) نشـان دادنـد   2008( رای يفربوس و  ).20 1رای يفربه نقل از بوس و (کنند  یم میتنظپراکنده 

 بـوده سـال   22 نیانگیـ مبـا   ورزشکاردختران ي بهتر از داریمعنبا تفاوت  ورزشکارتوجه پسران 

داري تفـاوت معنـی  مـزاحم   محـرك توجه دختران و پسران با حضور و بدون حضور  نیبو  است

کـه ورزشـکاران نخبـه و در     دنـ ینما یمـ ) اظهار 1997( 2و اس چاتر ورانن ).20(مشاهده کردند 

 ترثرؤمـ  اریبسـ  توانندمی یدانشگاهو  يا رحرفهیغورزشکاران باالي عملکرد، در مقایسه با  سطح

 يمتعـدد  يرهـا یمتغ ریتـأث تحـت   نیهمچن. عامل توجه استفاده کنندتوجه خود  يها تیقابلاز 

  .  )21( اشاره نمود جانیه، اضطراب و یافسردگبه  توان یم ها آن انیمقرار دارد که از 

 لیـ تحل ياجـرا امکـان   يآمـار  يهـا  تیمحدود یبرخ لیدلبه ییمحتوا ییروا نییتعخصوص ر د

ـ ا ةاعتبار ساز؛ بنابراین نبود سریمموجود  يافزارهابا استفاده از نرم ،یعامل آزمـون بـر اسـاس     نی

حاضر هنجـار آزمـون توجـه بـر      قیتحق جینتا. در هر حال با توجه به تعیین شد ها تفاوت نییتع

ـ  تواند یمشده است که  نیتدوو قرمز  اهیساساس جدول  اهـداف مختلـف از جملـه انجـام      يراب

انتخاب ورزشکاران از  يبرامناسب  ياریمعبه  یدسترسو  تیقابل نیا شیافزا يبراالزم  ناتیتمر

آزمون توجه براساس جدول  یمعرف قیتحق نیا یاصلاز اهداف قابل استفاده باشد.  انیمرب يسو

 یشناسـ روان نامتخصصـ و  انیـ مربکه  بود یرانیاورزشکاران  يبراآن  یابیهنجار قرمز وو  اهیس

ـ ابـه ورزشـکاران در    تا حد امکانموجود بتوانند  يها افتهیکشور بر اساس  یورزش خصـوص   نی

تـالش خـود را   تمـام  محقق و همکـاران   ،پژوهش نیانواقص در  یبرخضمن وجود  .کنندکمک 

در  یعملـ  یورزشـ  یشناسـ رواندانـش   ۀهر چند کوچک در جهت توسـع  یگامتا  اند دادهانجام 

 جینتـا از اسـتفاده را   بیشترین یورزش نمسئوال تمامو  انیمربورزشکاران، کشور برداشته شود و 

 ریـ متغ نیاورزشکاران در  هايو ضعف هاقوت نییتعو  یابیارزدر  تواند یمآزمون  نیا. آن نمایند

ـ بـا مهـارت    ییآشـنا ضـمن   ورزشکاران، و انیمربالزم است  ؛ بنابراینسودمند باشد یروان  یروان

    انجام دهند یمشخص يها برنامه یابیارز جینتاو بر اساس  یابیارزمهارت را  نیا ،توجه در ورزش

ۀ زن و مـرد  ورزشـکاران نخبـ   روي یمشـابه  يهـا  قیـ تحق، دشـو  یم شنهادیپ قیتحق جینتابا توجه به 

 یابیـ ارز یشـناخت روان  يهـا  آزمـون گونـه  نیـ ا یمالکو  ییمحتوااعتبار  نیهمچنو کشور انجام شود 

    .شود

                                                                                                                                   
1. JHC Buys and JT Ferreira 
2. Norman K.A & Schacter D. L. 
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نام خدا به  

  با سالم و عرض ادب

طور که استحضار دارید امروزه ورزش با علـم گـره خـورده اسـت و بـدون      نورزشکار محترم هما

اطالع از این علوم نمی توان به موفقیت دست یافت. باعث خرسندي ماست که می تـوانیم شـما   

یاري کنیم. آزمـون   شناسی ورزشرا در جهت افزایش عملکرد و پیروزي با استفاده از دانش روان

آزمون توجه ورزشکاران است، خواهشمند است ضمن توجه دقیـق بـه توضـیحات آزمـونگر       ،زیر

پیشاپیش از همکاري شما با آزمونگر تشکر و قـدردانی مـی    طور دقیق آزمون را تکمیل کنید.هب

  کنیم.  

  آزمون توجه ورزشکاران بدون حضور محرك مزاحم

 
  استان:    رشته ورزشی:  سن:      نام و نام خانوادگی:

 

  و -10 ي -3  ي -16 م -12  م -9  پ -15 ت -9

 آ -17  ك -8 ل -15  آ -19 ك -1  ف -23 و -24

  ر -25 ي -10  ل -2 س -6  ش -13 ف -14  ت -18

 ن -21  ب -12 ش -5 چ -23  چ -24 گ -2 ك -11

  ژ     -13  س -3 ت -19  د -22 ر -11  ر -17 ب -20

 ز -4 ث -8  ث -14 پ -22 ژ -6 خ -16  خ -7

  و -21 و -18  ي -5 د -4 ن -20  و -1 ز -7
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  به نام خدا

  با سالم و عرض ادب

طور که استحضار دارید امروزه ورزش با علـم گـره خـورده اسـت و بـدون      نورزشکار محترم هما

اطالع از این علوم نمی توان به موفقیت دست یافت. باعث خرسندي ماست که می تـوانیم شـما   

شناسی ورزش یاري کنیم. آزمـون  جهت افزایش عملکرد و پیروزي با استفاده از دانش روان را در

زیر، آزمون توجه ورزشکاران است، خواهشمند است ضمن توجه دقیـق بـه توضـیحات آزمـونگر      

طور دقیق آزمون را تکمیل کنید. پیشاپیش از همکاري شما با آزمونگر تشکر و قـدردانی مـی   به

  کنیم.  

  وجه ورزشکاران با حضور محرك مزاحمآزمون ت

 
  استان:    رشته ورزشی:  سن:      نام و نام خانوادگی:

                  

     

 و -7 و -4 و -15 چ -8 ك -11 گ -1 ئ-25

 ش-14 ل -18 ف -21 ز -15 ي -3 ف -19 غ -17

 ژ -7 خ -2 م -11 س -10 م -23 م -8 آ -10

 ب -17 پ -14 ر -6 پ -20 چ -13 ش -23 او -5

 ژ -9 ل -3 د -22 ي -1 ث -16 ب -6 ن -13

 ي -2 ث -4 أ -22 آ -20 خ -12 ر -19 ي -24

 گ -24 س -18 م -12 ك -9 ن -16 ب -21 اُ -5
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تاثیر انواع تمرین ثابت و متغیر بر یادداري و انتقال دقت پرتاب از باالي شانه در 

 کودکان پیش دبستانی

  

  2زهرا استیري ،1الهه عرب عامري
  

 19/03/1392 تاریخ پذیرش:    27/12/1391 تاریخ دریافت:

 ي فناورو  قاتیتحقی وزارت علوم، ورزشی و علوم بدن تیتربپژوهشگاه 

  چکیده

تاثیر انواع تمرین ثابت و متغیر بر یادداري و انتقال دقت پرتاب  بررسی از تحقیق حاضرهدف 

کودك دختر و پسر راست  36از باالي شانه در کودکان پیش دبستانی است. به این منظور 

داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند و بر اساس نمرات پیش آزمون در سه  صورتدست به 

گروه تمرین ثابت، متغیر قالبی و متغیر تصادفی منتسب شدند. گروه تمرین ثابت با هدفی به 

سانتی متر  90در 90و  60در 60، 30در 30به ابعاد  یو گروه هاي دیگر با اهداف 60در 60ابعاد 

 2تایی در طی  6دسته کوشش  6مرین نمودند. مرحله اکتساب شامل پرتاب از باالي شانه را ت

دقیقه پس از آزمون  10ساعت اجرا شد و آزمون انتقال  24روز بود. آزمون یادداري پس از

ها از آزمون هاي تحلیل  یادداري با تغییر در اندازه هدف انجام شد. به منظور تحلیل داده

استفاده شد. در آزمون یادداري   α > 05/0معناداري واریانس عاملی و تعقیبی توکی در سطح 

بین گروه هاي آزمایش مشاهده نشد ولی در آزمون انتقال عملکرد گروه معناداري تفاوت 

نتایج نشان  . p) > 033/0(د برتر از سایر گروه ها بومعناداري تمرین متغیر تصادفی به طور 

متغیر تصادفی در کودکان می تواند  به طور  می دهد استفاده از تمرینات متغیر به ویژه تمرین

  موثري در انتقال دقت پرتاب از باالي شانه تاثیر داشته باشد.
  

دقت پرتاب از باالي شانه، کودکان پیش دبستانی، تمرین ثابت، تمرین متغیر  کلیدي: واژگان

  .قالبی، تمرین متغیر تصادفی

                                                                                                                                               
  Email: eameri@ut.ac.ir  (نویسندة مسئول)یار دانشگاه تهران . دانش1

    استادیار دانشگاه حکیم سبزواري .2
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  مقدمه

یادگیري به شمار می رود. اجراکنندگان ماهر به دلیل تمرین بدنی مهم ترین کمک کننده 

 ).1( تالش زیاد و تمرین طوالنی می توانند مهارت هاي مختلف را به شکلی مطلوب اجرا کنند

از طرفی حرکات بنیادي، الگوهاي پایه و اصلی حرکات ارادي قابل مشاهده در دوران کودکی 

در این مرحله افراد به سمت اجراهاي ورزشی  ) و با افزایش مهارت و قابلیت کودکان6هستند (

برتر در آینده سوق می یابند. کودکی مرحله اي مهم براي دوره حرکات بنیادي است و اگر 

در زمینه حرکت با تجربیاتی همراه  کودکان در انجام حرکات بنیادي به مهارت نرسند، احتماالً

ودکی و نوجوانی در ورزش و با شکست مواجه می شوند و احتمال کمتري دارد که طی ک

هاي اولیه  ). همچنین مطالعات انجام شده در کودکانی که در سال16( مسابقات شرکت کنند

هاي پیش از  دبستان هستند، بیانگر نیاز به ایجاد برنامه هاي حرکت بنیادي در طی سال

یوه پایه و اصلی براي شتسلط و مهارت در حرکات بنیادي، ). همچنین 18دبستان است (

  .)23زندگی فعال محسوب می شود (

آموزش، تشویق و فرصت هاي تمرینی عواملی هستند که در دستیابی و یـا عـدم دسـتیابی بـه     

 مراحل پیشرفته در مهارت هاي بنیادي و براي رسیدن به مهارت در اجراي تمرین موثر هسـتند 

دهد تغییـر پـذیري در   ).یکی از ویژگی هاي مهم تمرین که احتمال موفقیت را افزایش می 13(

). یکی از شیوه هاي تمرینی، تمرین متغیر است که در آن حرکت 25( تجارب تمرینی فرد است

در این حالت شرایط تمرینی تغییر می کنـد   هاي مختلف از یک طبقه حرکتی تمرین می شود.

موقعیـت   پذیري افزایش قابلیت فرد در اجراي مهارت درین مزیت فراگیر در تمرینات تغییرو اول

و هم  می دهدبه طوري که فرد هم قابلیت خود را براي اجراي مهارت افزایش  هاي آینده است.

) و بـا  24( با شرایط تازه اي سازگار می شود که ممکن است در موقعیـت آزمـون دخالـت کنـد    

از طرحـواره بـراي تخمـین     ،ایجاد طرحواره حرکتی، فرد می تواند در مرحله برنامه ریزي پاسـخ 

حرکتی را به وجـود مـی آورد کـه مقـدار      ار پارامتر در آن کوشش استفاده کند. این فرایند،مقد

 ،شـواهد برخـی   نگام استفاده از این برنامه است.پارامتري آن بر مبناي تجربه گذشته افراد در ه

) نیز تغییـر در ویژگـی   1972). جنتایل (8( حاکی از تاثیر تمرین متغیر در ایجاد طرحواره است

در هنگام تمرین الزم و این تجربـه را بـراي آنـان مفیـد     را تنظیمی و غیر تنظیمی مهارت  هاي

). تحقیقات نشان می دهد در مقایسه گروه تمرین ثابت و متغیر، گروه تمـرین  14( دانسته است

متغیر در آزمون انتقال (حرکت جدید) بهتر از گروه تمرین ثابت عمـل مـی کنـد. همچنـین در     

  ).22و  28( هاي کودك نیز این برتري با گروه تمرین متغیر استمورد آزمودنی 

تداخل ناشی از تمرین چند تکلیف در طی یک جلسـه   )1989از سوي دیگر طبق نظریه مگیل (
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 ،منجر به بهبود یادگیري می شود و نیاز به تمرکز بـر روي تکلیـف و حـل مسـاله در ایـن روش     

در تمرین تصادفی نسبت به قالبی بـا اینکـه همـواره    تداخل باالتر  یادگیري را افزایش می دهد.

ایـن   ).25( در عملکرد نمی شود ولی به یادگیري موثرتري منجـر مـی شـود    منجر به تاثیر بهتر

بسط و تداخل پس گستر  برتري در تمرینات تصادفی با تفسیر فرضیه هاي بازسازي طرح عمل،

با بررسـی تحقیقـات مربـوط بـه تـداخل      با این وجود برخی محققین  ).25( به همراه بوده است

مگیـل و   علت را به ماهیت تکلیـف مربـوط دانسـتند.    اي و نگاهی به یافته هاي متناقض، زمینه

که افراد با برنامه هاي حرکتی متفاوت نسـبت بـه برنامـه هـاي      بیان کردند زمانی )1990( هال

این امر در  .هده می شودحرکتی یکسان تمرین می کنند، اثرات تداخل زمینه اي قوي تري مشا

در  مورد حمایت است ولی در شرایط میـدانی تـداخل زمینـه اي بـاال     )17شرایط آزمایشگاهی (

  ).7و 32( تکالیفی با حرکات مشابه باعث پیشرفت یادگیري می شود

) 1392( رهـاوي و همکـاران   برخی از محققین به بررسی شیوه هاي مختلف تمرینی پرداختنـد. 

تصادفی و زنجیـره اي در مهـارت بسـکتبال و بررسـی اثـر       هاي مختلف قالبی،در مقایسه گروه 

را در مرحله یادداري معناداري تداخل زمینه اي بریادگیري برنامه حرکتی و پارامتر، تفاوت هاي 

مشاهده نمودند به طوري که گروه تمرین تصادفی در هر دو عامل برتر از سایر گـروه هـا عمـل    

) نیز توانایی کودکان را در تعمیم پذیري حرکـت در گـروه   1388( کارانشهرزاد و هم .)5( نمود

و  4،5تمرین متغیر گزارش نمودند وآنها در مقایسه گروه هاي تمرینی ثابت و متغیر در کودکان 

را در گـروه تمـرین متغیـر    معنـاداري  ساله در مهارت هدف گیري در آزمـون انتقـال برتـري     6

  .  )7( افزایش سن مشهود بودگزارش نمودند و این برتري با 

) در مقایسه سه گروه تمـرین مسـدود، تصـادفی و    1388حمایت طلب و همکاران نیز در سال (

چکشـی و   تصادفی در مرحله اکتساب بین گروه ها در مهارت هاي سرویس هاي ساده، -مسدود

را در یادداري مشاهده ننمودند ولـی در آزمـون انتقـال نمـرات گـروه و      معناداري موجی تفاوت 

) سطح مهـارت  2007(1. جونز و فرنچ)2( برتر از سایرین بودمعناداري تصادفی به طور  -مسدود

ازسـویی   .)20(فراگیر و نوع مهارت باز یا بسته را در بروز اثر تداخل زمینـه اي مـوثر مـی داننـد    

) در مرحله اکتساب و انتقال اثر گـروه هـاي تمرینـی    1385کاران (لطفی حسین آباد و هم دیگر

توصـیف کردنـد و   معنـادار  قالبی، زنجیره اي و تصادفی را در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال ،غیـر  

ــی بیشــتر     ــه تــالش تمرینــی و جلســات تمرین ــه اي را نیازمنــد ب ــداخل زمین ــر ت مشــاهده اث

هشی بر روي کودکان دریافتند سن متغیر تعدیل ) در پژو1998و همکاران ( 2یان .)10(دانستند
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نیـز نـوع تکلیـف را     )2001( 1جاروس و گاتمن. )33( کننده مهمی بر تغییر پذیري تمرین است

آنها دریافتند در شرایط  در شیوه هاي مختلف تمرین قالبی، تصادفی و ترکیبی موثر دانسته اند.

هاي تصادفی) به ویژه در تکالیف پیچیده به علـت درگیرشـدن    تمرین تصادفی و ترکیبی (قالب

      فرد در فعالیت هاي شناختی مرتبط با اجرا، فواید حاصل از تصادفی بودن در یادگیري مشـاهده  

) با مقایسـه گـروه هـاي تمـرین قـالبی و      2004و همکاران ( 2همچنین مازلوات .)20(د وشمی 

افتند تمرین تصادفی وقتـی مفیـد اسـت کـه تنهـا یـک       تصادفی در تکالیف ساده و پیچیده دری

  .)26( تکلیف واحد را انجام دهیم

) ویژگــی تغییرپــذیري تمــرین و تــداخل زمینــه اي را در اکتســاب و انتقــال 2010( 3تراولـوس 

گـروه تمرینـی (تصـادفی، سـریالی ،      5سـاله در   14دانـش آمـوز    72سرویس والیبال ساده در 

ثابت و ویژه) و گروه کنترل بررسی نمود و نتایج وي نشان داد که درمرحله انتقال گـروه   مسدود،

ت به گروه هاي سریالی، مسدود، ثابت و کنترل عملکرد بسـیار بهتـري   هاي ویژه و تصادفی نسب

  داشتند.

پارامتر  ،تغییرپذیري تمرین بر رشد و توسعه با وجود اینکه اثربررسی پژوهش ها نشان می دهد 

 متغیر مهمی در زمینه تئوري طرحواره است ولی این عامل کمتر به طور مستقیم بررسـی شـده  

) و تحقیقـات انـدکی   4، 26،10( است تر بر روي بزرگساالن انجام شدهاین بررسی ها بیش است.

) در آزمـون  1991ولـف (  بر روي کودکان انجام شده کـه نتـایج متفـاوتی در بـر داشـته اسـت.      

 هرچند شـهرزاد و همکـاران   یادداري نشان داد تمرین متغیر براي یادگیري کودکان مفید است،

  ین گروه هاي تمرینی در کودکان نیافتند.) در مرحله یادداري تفاوتی را ب1388(

مهارت هاي بنیادي، الگوهاي پایه و اساسی حرکات ارادي قابل در دوران کـودکی هسـتند و بـر    

در این  ،خالف این که عوامل فردي مهم ترین عامل اثرگذار در دوره مهارت هاي مقدماتی است

 می را در رشد حرکتی دارنـد دوره شرایط محیطی مانند فرصت هاي تمرینی و آموزش نقش مه

)13(.  

با توجه به نقش تعیین کننده و ارزنده آموزش در یادگیري سطوح مختلف مهارت ها در سـنین  

مختلف، بهره مندي از شیوه هاي تمرینی متغیر و انتخاب شیوه آموزشی برتـر در مهـارت هـاي    

حسـوب شـود. در   می تواند ضـرورت م  بنیادي که زیربناي مهارت هاي تخصصی و ورزشی است،

این پژوهش، هدف بررسی شیوه هاي مختلف تمرین متغیر و ثابت بر یادگیري دقـت پرتـاب در   
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کودکان سال آخر پیش دبستانی به منظور دستیابی به شیوه برتر آموزشی در ایـن گـروه سـنی    

  .است

  روش شناسی پژوهش

 36و نمونه منتخب شامل  بودساله شهر سبزوار  7و 6جامعه آماري این پژوهش شامل کودکان 

          که در یکی از مراکز پیش دبستانی در مرکز شهر این دوره را بودکودك راست دست 

  .انجام گرفتهمچنین نمونه گیري به صورت داوطلبانه   گذرانند. می

  ابزار اندازه گیري

) 1383( در این پژوهش از آزمون تعدیل یافته دقت پرتـاب از بـاالي شـانه خلجـی و همکـاران     

 )P ،82/12=F= 0001/0( استفاده شد که ضریب پایایی آن با استفاده از آزمون تحلیل واریـانس 

 .مـی باشـد   825/0همچنین داراي پایایی  .استگزارش شده است و داراي اعتبار یا روایی سازه 

  ).3ساله را دارد ( 7تا  3این ابزار قابلیت اندازه گیري عملکرد دقت کودکان 

تغییرپذیري به وسیله تغییر در اندازه هدف اعمال می شود. سه هدف مربع شکل  ،آزموندر این 

سـانتیمتر از   50و  65، 85سانتیمتر به ترتیب با ارتفاع  90در 90و  60در 60، 30در 30به ابعاد

متري از دیـوار تـوپ تنـیس خـاکی بـا       3و کودکان از فاصله  شدسطح زمین به دیوار ها نصب 

آزمودنی ها در  ،هنگام پرتاب .کردندرا به سمت هدف هاي ذکر شده پرتاب 1ینتامارك تجاري آل

بـا   از هـدف هـا   متـري  3کـه در فاصـله    دداشـتن قرار  سانتیمتر 50در 50داخل مربعی به ابعاد 

. در هر کوشش در دادندپرتابها را انجام  ، وبوداستفاده از چسب کاغذي بر روي زمین رسم شده 

توسط  هدف یک امتیاز و در صورت عدم برخورد توپ با هدف صفر امتیاز صورت برخورد توپ با

 6جمع امتیاز براي هر آزمودنی در هر دسته کوشش حداقل صفر و حداکثر  .شدآزمودنی کسب 

  امتیاز است.

تـایی بـا    6به منظور همسان سازي گروه هاي آموزشی در روز اول آزمون یـک دسـته کوشـش    

هـر   ،آزمودنی هاي دختـر و پسـر اجـرا شـد. در پـیش آزمـون      (دست راست) توسط  دست برتر

سپس بـر   سانتیمتر انجام داد. 90در 90 و 60در 60، 30در 30آزمودنی دو پرتاب به هدف هاي 

اساس نمره هاي پیش آزمون افراد به سـه گـروه تمـرین ثابـت، تمـرین متغیـر قـالبی و متغیـر         

مرحله اکتسـاب طـی دو روز    قرار گرفتند.پسر  6دختر و  6تصادفی تقسیم شدند و در هر گروه 

  کوشش) بود. 72 تایی در هر روز (مجموعاً 6دسته کوشش  6اجرا شد که شامل 

سـانتیمتر   60در 60پرتـاب بـه سـمت هـدف      6 شـامل  هر دسته کوشش گـروه تمـرین ثابـت   
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 )90،90،60،60،30،30دسته کوشش ( 6گروه تمرین متغیر قالبی بود و )60،60،60،60،60،60(

  ) را انجام دادند.90،30،30،60،90،60دسته کوشش (  6گروه تمرین متغیر تصادفی و 

ري کـه شـامل یـک دسـته     ساعت از مرحله اکتساب، آزمـودنی هـا در آزمـون یـاددا     24پس از 

همچنـین پـس از ده    ا مشابهت داشت شـرکت کردنـد.  که با ساختار تمرینی آنهتایی  6کوشش 

شـرکت   بـود سـانتیمتر   20در 20پرتاب به هـدفی بـا ابعـاد     6دقیقه در آزمون انتقال که شامل 

  نمودند.

ها و رسم نمودارها از  ها و محاسبه شاخص هاي گرایش مرکزي، پراکندگی براي توصیف داده

شد. به منظور از آمار استنباطی براي آزمودن فرضیه ها استفاده  .آمار توصیفی استفاده شد

براي  1هاي مختلف تمرینی از تحلیل واریانس عاملی و از آزمون تعقیبی توکی مقایسه گروه

  در نظر گرفته شد.>p  05/0در تمام موارد معناداري تعیین محل اختالف ها استفاده شد. سطح 

  نتایج

 تمرینی در هاي گروه دقت پرتاب هاي نمره میانگین بینپیش آزمون: نتایج تحلیل واریانس 

 بین تفاوتی واقع در ).P    ،040/0 =F= 196/0(  نداد نشانمعناداري  تفاوت آزمون پیش مرحله

  .نداشت وجود اکتساب مرحلۀ از قبل ها درگروه ها آزمودنی مهارت سطح

تمرینی  هاي گروه دقت پرتاب هاي نمره میانگین بینیادداري: نتایج تحلیل واریانس یک عاملی 

). با این وجود نمرات P    ،745/0 =F= 482/0(  نداد نشانمعناداري  تفاوت یادداري مرحله در

گروه تمرین متغیر تصادفی برتر از گروه متغیر قالبی است و گروه ثابت پایین ترین نمره را 

، متغیر )58/3±90/0( میانگین نمرات و انحراف استاندارد در گروه هاي ثابت کسب نموده است.

  .است )00/4±95/0(  و متغیر تصادفی) 91/3±79/0( قالبی

 تمرینی در هاي گروه دقت پرتاب هاي نمره میانگین بینتحلیل واریانس آزمون انتقال: نتایج 

نتایج آزمون  همچنین ).P    ،097/8 =F= 001/0(  داد نشانمعناداري  تفاوت انتقال مرحله

               و متغیر تصادفی )16/1±8/0 ( تعقیبی توکی نشان داد بین گروه هاي تمرینی ثابت

 )24/1±91/2(،  )001/0=P ( و گروه هاي متغیر قالبی )و متغیر تصادفی )75/1±13/1           

 )033/0=P (  وجود دارد.معناداري تفاوت  
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  :نمرات دقت آزمودنی ها در مراحل مختلف تمرین1شکل

  بحث و نتیجه گیري

هدف از اجراي تحقیق بررسی تاثیر انواع تمرین متغیر و ثابت بر یادداري و انتقال دقت پرتاب از 

انواع مختلف تمرین متغیر می تواند  که آیا این مسئلهباالي شانه در کودکان بود و پی بردن به 

 در ایجاد طرحواره حرکتی قوي تر موثر باشد؟

  یادداري

بین گروه هاي تمرین ثابت، معناداري نتایج تحقیق حاضر در مرحله یادداري نشان داد تفاوت 

 1388در سال  متغیر قالبی و متغیر تصادفی وجود ندارد. نتایج با یافته هاي شهرزاد و همکاران

) 11(1990در سال  1)، فرنچ و رینک9( 1385در سال  لطفی حسین آباد و همکاران)، 6(

  ) همخوانی دارد. 14(1998سال  در 2گودوین

بین گروه معناداري به عدم  ) که2007( نتایج تحقیق حاضر با یافته هاي تحقیقی جونز و فرنچ

همخوانی  ندبودکرده هاي قالبی، تصادفی و قالب هاي تصادفی در یادداري والیبال اشاره 

کند و اذعان دارد که  . نتایج تحقیق از تداخل زمینه اي و تمرین متغیر حمایت نمی)20(دارد

  ) نیز توجه نمود.20( در سازماندهی تمرین باید به مهارت فراگیر و پیچیدگی تکلیف

) در بررسی سه نـوع سـرویس والیبـال در سـه گـروه مسـدود،       1388حمایت طلب و همکاران (
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که با تحقیق  )2( را بین سه گروه نشان دادندمعناداري تصادفی عدم تفاوت  –تصادفی و مسدود

حاضر همخوانی دارد. با این وجود گروه تمرین مسدود به تصادفی برتر از سایر گـروه هـا عمـل    

  نمود.

) نیز برتري تمرینات تصادفی و متغیر را در مقابل تمرینـات  2007و همکاران ( 1میکا لوپوئولوس

سـاله) نشـان    14-15مسدود و ثابت در مهارت پیچیده والیبال در دانش آموزان دختـر و پسـر (  

ساله دختر اختالف قابل  12-14ین در یادگیري سه مهارت والیبال دانش آموزان ندادند و همچ

مسدود و تصادفی مشاهده نکردند که با تحقیق حاضر همخـوانی دارد.  توجهی را بین روش هاي 

تصادفی در یادگیري مهارت هاي والیبال کودکـان   آن ها نشان دادند دو روش تمرینی مسدود و

به نظر می رسد به دلیل میدانی بودن تکلیف و جذابیت ذاتی تکـالیف   ).8( غیر ماهر مفید است

خل زمینه اي مستلزم تالش هاي تمرینـی بیشـتري از سـوي    ) مشاهده اثر تدا10و 19( میدانی

  آزمودنی ها است.

اثر تغییر پذیري تمرین را بر یـادداري کودکـان دبسـتانی نشـان      )1994( 2از سویی دیگر گرین

وي با استفاده از تکلیف فورهند بـا راکـت در    دادکه با نتایج حاضر در این مرحله مطابقت ندارد.

روه تمرین را نسبت به گروه بدون تمرین و گروه تمرین متغیر را نسبت مرحله یادداري برتري گ

. بـه نظـر مـی    )15( به گروه ویژه و گروه متغیر تصادفی را نسبت به گروه متغیر قالبی نشان داد

رسد مهارت مورد بررسی در تحقیق مذکور از جمله علل احتمالی ناهمخوانی بـا تحقیـق حاضـر    

 باشد.

) نیز در مرحله یادداري مهارت والیبال برتري را در 1389و همکاران ( همچنین از طرفی فاضل 

که با یافتـه هـاي ایـن     )7( سبت به گروه مسدود مشاهده نمودندگروه هاي تصادفی و سریالی ن

تحقیق مغایرت دارد. به نظر می رسد نوع تکلیف و انجام تکالیف متفاوت والیبال ا زعوامـل ایـن   

) در آزمون یادداري سه نوع مهارت سرویس 1387حقق نیز در سال (عدم همخوانی باشد. این م

را براي گروه تصادفی نسبت به مسدود گزارش و بیان نمود که تـداخل  معناداري والیبال تفاوت 

  باال می تواند موجب پیشرفت حرکت و قدرت حافظه افراد در انجام حرکت شود.

  انتقال

بین سـه گـروه تمرینـی وجـود     معناداري نتایج تحقیق حاضر در مرحله انتقال نشان داد تفاوت 

بین گروه هاي ثابت و متغیر تصادفی و گـروه هـاي متغیـر قـالبی و متغیـر      معناداري این  .دارد

  به نحوي که گروه متغیر تصادفی عملکرد برتري نسبت به سایر گروه ها داشت. ،تصادفی است
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فاضـل و همکـاران    ،)1388شـهرزاد (  ،)2001با یافتـه هـاي جـاروس و گـاتمن (      نتایج تحقیق

دارد. به طوري که تـداخل بیشـتر (متغیـر     ) همخوانی1388حمایت طلب و همکاران ( ،)1389(

متغیر قالبی) نسبت به تداخل پایین تر تـاثیر پـذیري بیشـتري بـر     تصادفی) و تداخل متوسط (

  انتقال مهارت در کودکان دارد.

) 2010از طرفی یافته هاي تحقیق در ایـن مرحلـه از آزمـون بـا تحقیـق سپاسـی و همکـاران (       

را در دو گـروه تـداخل بـاال و تـداخل پـایین در      معنـاداري  چرا که آن ها هیچ اثر  ؛مغایرت دارد

  سرویس والیبال مشاهده نکردند .

در اکتسـاب و انتقـال    ) با بررسی ویژگی تغییرپذیري تمرین و تداخل زمینه اي2010تراولوس (

مرحله انتقال گروه هاي ویژه و تصادفی نسبت به سایر گـروه   سرویس والیبال ساده نشان داد در

ها عملکرد بسیار بهتري داشتند که با تحقیق حاضر از لحاظ برتـري گـروه تصـادفی نسـبت بـه      

  سایر گروه ها همخوانی دارد.  

می توان گفت تمرین مطابق با فرضـیه تـداخل   تحقیق حاضر  از با توجه به نتایج به دست آمده

زمینه اي اجازه تمایز و بازشناخت برنامه هاي متنوع تمرین را فقط طی مرحله انتقال می دهـد  

). از نتایج آزمون انتقال می توان به عنـوان شـاخص مهمـی در سـنجش میـزان یـادگیري        31(

) در مقایسه انـدازه هـاي اثـر آزمـون     1997( 1نسبت به آزمون یادداري استفاده نمود. شووکیس

هاي انتقال و یادداري در مطالعات به این نتیجه رسیدند که اندازه اثر در آزمون انتقال بزرگ تر 

یعنی نتایج آزمون انتقال نسبت به یادداري قـوي تـر اسـت و مـی تـوان از آن بـه عنـوان         .است

  د .شاخص قوي تري نسبت به آزمون یادداري استفاده نمو

در دو گروه تمرین ثابت و متغیر در تکلیف زمان بنـدي نشـان دادنـد در    2مک کراکن و استلماچ

کـه بـا تحقیـق حاضـر      آزمون انتقال فوري و تاخیري گروه تمرین متغیر عملکرد برتري داشتند

الزم به ذکر است که آزمودنی هاي این تحقیق تجربه آزمون انتقال را در تمـرین   همخوانی دارد.

ولی از نکات مهم پژوهش حاضـر عـدم تجربـه آزمـون انتقـال در دوره تمرینـی        ).28ته اند(داش

  توسط کودکان است.

) در مرحله انتقال نیـز نشـان داد کـه برتـري گـروه      1388یافته هاي حمایت طلب و همکاران (

تصادفی بیش از سایر گروه ها است که با تحقیق حاضر همخوانی ندارد. از آن جـا کـه    –مسدود

اسـت بـه   معناداري نتایج در گروه هاي ثابت و تمرین متغیر قالبی در این تحقیق حاکی از عدم 

نظر می رسد که در پارامتر حرکتی تمرین ثابت و متغیر قالبی می توانـد عملکـرد یکسـانی بـر     

                                                                                                                                               
1. Shewikis  
2. Mc Cracken & Stelmach 
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نبود ولیکن عملکرد گـروه ثابـت از سـایر    معنادار انتقال مهارت داشته باشد. هر چند این تفاوت 

  ها ضعیف تر بود. گروه

تصادفی ( متغیر قالبی) نسبت بـه   –) معتقد است که برتري روش تمرینی مسدود2000جیمز (

اعتقاد فرد به انجام رفتارهاي موفقیت آمیز  ،گروه مسدود می تواند تحت تاثیر خودکارآمدي فرد

قـرار   ،)2005از تداخل زمینه اي ( اشمیت و لی  براي رسیدن به نتایج مطلوب و استفاده بیشتر

  بگیرد.

) نیـز بررسـی تـاثیر سـن کودکـان، نـوع تکلیـف و نـوع حرکـت را بـر           1998یان و همکـاران ( 

تغییرپذیري تمرین بررسی نمودند و متغیر سن را عامل تعدیل کننده و مهمی در نظر گرفتنـد.  

ـ  ) نیز این امر را تایید نمودند و1388( شهرزاد و همکاران د کودکـان  در آزمون انتقال نشان دادن

  ساله برخوردار هستند. 5و  4ساله) از تغییرپذیري بیشتري نسبت به کودکان  6بزرگ تر(

تـداخل   تحقیقات در زمینه کودکان در مقایسه با بزرگساالن در مورد تغییرپذیري تمرین و اثـر 

زمینه اي بسیار کمتر است و نتایج تحقیقات درمورد بزرگساالن براي کودکان تعمیم داده شـده  

  است که بایستی در این مورد با دقت بیشتري قضاوت نمود.

به طوري که مزیـت تمـرین متغیـر در     ؛سن یادگیرنده عامل مهمی در تغییرپذیري تمرین است

مقایسه با تمرین ثابت براي کودکان بیشتر موثر است. همچنین دریادگیري یک تکلیـف جدیـد   

  ).28مرین خود تکلیف جدید است (به نظر می رسد که تمرین تکالیف مشابه بهتر از ت

زیرا این نظریـه پـیش بینـی مـی کنـد       .مرتبط با تغییر پذیري در تمرین است ،نظریه طرحواره

  .)28( تجارب متفاوت فرد منجر به یادگیري این قانون با کارایی بیشتر می شود

نظریـه بتینـگ   در مورد مهارت بنیادي پرتاب کردن نیز به نظر می رسد که شیوه تمرینی که از 

می تواند در یادگیري دقت در این مهـارت بنیـادي نیـز مـوثر باشـد.       ،)28و31( پیروي می کند

هرچند در مراحل اکتساب و یادداري تفاوتی بین گروه ها نبود ولی در مرحله انتقال که مرحلـه  

  شد.  تعمیم پذیري و انطباق با مهارت جدید است این برتري در تداخل زمینه اي باال مشاهده

). بـه نظـر مـی    31محققان نیز از نتایج آزمون انتقال به عنوان شاخص موثرتري یاد می کننـد ( 

رسد اجراي تکالیف در شرایط تمرین تصادفی درجه دشواري تمرین را در جلسات اکتساب بـاال  

) و 31( ي را در این مرحله به کارمی گیـرد می برد به طوري که فرد فرایندهاي شناختی بیشتر

منجر به انتقال قوي تر می شود. همچنین تداخل زمینه اي باال در مقایسه با تـداخل زمینـه اي   

رتري نسبت به تکلیف می شود و منجر به تعمـیم پـذیري   دااپایین منجر به پردازش ادراکی معن

  این امر در مورد آزمودنی هاي کودك این پژوهش نیز مشاهده شد . .)29یادگیري می شود (

زیرا مهارتی بـر   است.طرفی انجام مهارت بنیادي پرتاب کردن نیز نیازمند افزایش ادراك فرد  از
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با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد تنـوع تمـرین در هـر     است.پایه بینایی و ادراك 

ت به سایر گروه ها می شـود و ایـن امـر    نجر به تداخل زمینه اي باالتري نسبکوشش حرکتی م

  ).28د تاثیرات پایدارتري را در کودکان برجاي بگذارد (می توان

با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر مـی رسـد در یـادگیري پـارامتر (و نـه برنامـه حرکتـی)،        

تمرینات متغیر تصادفی از ابتداي فعالیت در کودکان (روزهاي تمرینی و مراحل مختلف آزمون) 

ود. همچنین با مقایسه نتایج با سایر تحقیقات به نظـر  تري منجر ش می تواند به تاثیرات با ثبات

اسـتفاده از برنامـه هـاي     ) و32( )، آزمایشگاهی یا میدانی بودن تکلیف20( می رسد نوع تکلیف

حرکتی متفاوت و یا پارامترهاي حرکتی یک مهارت نیز می تواند عامل موثري در نتایج تحقیـق  

  وجه شود.باشد که باید در تحقیقات آینده به آنها ت

تداخل زمینه اي باالتر و همچنین به طور تدریجی براي مهارت آموزي یک مزیت است هر چند 

در طول تمرین کارایی پردازش اطالعـات   .که توانایی پردازش اطالعات یک شخص محدود است

  منجر به عملکرد بهتر فرد در آزمون هاي انتقال می گردد.که ) 11افزایش می یابد (

) نشان دادند اثرات تداخل زمینه اي باال در ابتـداي تمـرین   1996هبرت و همکارانش (از طرفی 

می تواند اجراي فراگیر را در یادگیري و انتقال مختل کند. نتایج آنهـا پیشـنهاد نمـود کـه اگـر      

فراگیر مبتدي از ابتدا با تکالیف مختلف روبه رو شود ممکن است به دلیـل ناکارآمـدي سیسـتم    

عاتی که براي او مهم هستند از بین برود و یا فراگیر نتواند در زمان مناسب یـا بـه   پردازش، اطال

  درستی آن ها را درك کند.

این گروه با سایر گروه هـا بـه   معنادار با توجه به برتري گروه تصادفی در آزمون انتقال و تفاوت 

 .ابـل تـوجهی باشـد   ق ینظر می رسد عامل نوع برنامه حرکتی و پارامتر حرکتی می توانـد عـامل  

 ،همچنین به نظر می رسد می توان در مورد آرایش تمـرین در مـورد پارامترهـاي یـک حرکـت     

ت بیشتري در این زمینه نیـاز  متفاوت از برنامه حرکتی بحث نمود. هرچند این امر نیز به تحقیقا

قـوي  یافته ها نشان داد تمرین پارامترهاي مختلف یک حرکت می تواند در شـکل گیـري   . دارد

  کودکان تاثیر ویژه اي داشته باشد.این گروه سنی از طرحواره در 

د که آزمون انتقال استفاده قیق می توان به این امر اشاره کراز دیگر نتایج به دست آمده این تح

شده در این تحقیق در دوره اکتساب توسط آزمودنی تمرین نشده و در محدوده دامنـه حرکتـی   

معنـاداري  ا این وجود استفاده از این آزمون در مرحله انتقـال تفـاوت   تمرینات وي نبوده است. ب

بین گروه ها را نشان داده است. زیرا تحقیقات گذشـته نشـان مـی دهـد تغییـر در پارامترهـاي       

تکلیف تمرین شده وقتی می تواند باعث یادگیري موثرتر شود کـه شـرایط آزمـون در محـدوده     

  .)11،27( تغییرپذیري تجربه شده باشد



    1392، بهار و تابستان 12رفتار حرکتی شماره   44

با وجود برتري تمرین متغیر تصادفی در مرحله انتقال نسبت به سایر گروه ها به نظر می رسـد   

به کار بردن سـایر مهـارت هـاي     ،تحقیقات بیشتر در این زمینه در دامنه سنی مختلف کودکان

بنیادي وتکالیفی با درجات متفاوت دشواري و بررسی تاثیر تداخل زمینه اي و برنامه حرکتـی و  

  پارامتر در کودکان می تواند به استفاده مناسب از تمرینات براي کودکان کمک کند.
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هاي یادگیري مشارکتی، رقابتی و انفرادي بر عوامل منتخب مقایسه تاثیر رویکرد

  گري  آموزان: نقش واسطه آمادگی جسمانی و حرکتی دانش

  گرایی و عزت نفس کمال
  

  3پروانه شمسی پور دهکردي، 2بهروز عبدلی، 1امیر شمس
  

  06/03/1391 تاریخ پذیرش:    13/09/1390تاریخ دریافت: 

  چکیده

هاي یادگیري مشارکتی، رقابتی و انفرادي بر عوامل پژوهش حاضر مقایسه تاثیر رویکرد هدف
منتخب آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان با نقش واسطه اي کمال گرایی و عزت نفس 

سال از  12±3/0دانش آموز پسر پایه اول راهنمایی با میانگین سنی  120بدین منظور بود. 
گیري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و به صورت به روش نمونهمنطقه یک شهر تهران 

که ها پس از شرکت در پیش آزمون، تصادفی به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند. آزمودنی
)، انعطاف پذیري (نشستن و رسیدن)، استقامت عضالت 4×9هاي چابکی (دو شامل آزمون

جلسه  20متر) ایفرد بود، به مدت  540تنفسی (دو  –شکم (دراز و نشست) و استقامت قلبی
جلسه) تمرین و سپس در جلسه پس آزمون شرکت کردند. همچنین تمامی دانش  2(هفته اي 

آموزان در پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه هاي کمال گرایی و عزت نفس را تکمیل 
لیل کواریانس یک راهه و کردند. براي تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه، تح

استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس  >05/0P داريمعناآزمون تعقیبی توکی در سطح 
هاي شخصیتی عزت  اي ویژگی یک راهه و تحلیل کواریانس یک راهه (با کنترل نقش واسطه

 وهمشارکتی که در آن دانش آموزان در گر یادگیريگرایی) نشان داد رویکرد  نفس و کمال

هاي داري از رویکردمعناکنند به طور هاي کوچک، منظم و همگن براي هدف اصلی تالش می
یادگیري رقابتی و انفرادي در افزایش آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان موثرتر است 

)05/0 P< به طور کلی نتایج تحقیق حاضر از نظریه یادگیري رفتاري و اجتماعی در یادگیري .(
شود براي افزایش آمادگی کند. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد میحمایت میمشارکتی 

جسمانی و روانی دانش آموزان و استفاده از مزایاي رویکرد یادگیري مشارکتی، معلمان از این 
 رویکرد در درس تربیت بدنی بهره ببرند. 

  

انفرادي، آمادگی جسمانی، آمادگی رقابتی و  یادگیري مشارکتی،رویکردهاي : واژگان کلیدي

 .حرکتی، کمال گرایی، عزت نفس
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 مقدمه

ترین اهداف درس تربیت بدنی، افزایش آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان  یکی از مهم

هاي هاي تربیت بدنی در مدارس باید به فعالیتاین اساس، بخش مهمی از برنامه است. بر

باید بتوانند با برخورداري از  آمادگی جسمانی و حرکتی اختصاص یابد. معلمان تربیت بدنی

هاي آموزشی مناسب، آمادگی جسمانی و روانی دانش آموزان را براي شرایط، امکانات و روش

). امروزه معلمان تربیت بدنی بیشتر وقت برنامه درسی خود 1تامین سالمتی آنها افزایش دهند (

گیرد که دیدگاه هاي میدهند. این امر در حالی صورت هاي رقابتی اختصاص میرا به بازي

هزاره سوم در زمینه تعلیم و تربیت، دستخوش تغییرات اساسی شده و باورهاي قبلی دست 

اندرکاران و روش هاي آموزشی را متحول نموده است. امروزه رویکردهاي رقابتی و حتی 

رغم اینکه اند. علی انفرادي، سنتی قلمداد شده و جاي خود را به رویکردهاي نوین آموزشی داده

در محافل علمی و تربیتی صحبت از رشد فکري، آزاد اندیشی و فعال بودن شاگرد می شود، 

مدت هاست که در نظام هاي آموزشی معلمان با تکیه بر روش هاي سنتی، شاگردان را به 

کنند و رویکردهاي سنتی (به ویژه رقابتی) در گستره وسیعی از رقابت با یکدیگر ترغیب می

  ). 3،2اند (یه افکندهمدارس سا

دانش آموزان براي رسیدن به هدفی معین که فقط براي یک نفر  1در رویکرد یادگیري رقابتی،

شود که پردازند و فرد زمانی موفق مییا یک گروه قابل دسترسی است با دیگران به رقابت می

رابطه منفی بین  به همین دلیل در این رویکرد، نوعی). 1تر از او ظاهر شوند (دیگران ضعیف

شود ). در واقع در این رویکرد رابطه منفی به این دلیل ایجاد می4شود (دانش آموزان ایجاد می

پردازند. تواند بهترین باشد، با هم به رقابت میکه دانش آموزان براي تعیین اینکه چه فردي می

ستیابی یک فرد یا شود که د) معتقدند رابطه منفی زمانی ایجاد می2007( 2سیمون و بیکر

). براون و 5گروهی از دانش آموزان به هدف باعث ناکامی یک فرد یا گروهی دیگر شود (

شود تنها آن دسته از معتقدند خستگی زیاد ناشی از رقابت موجب می 3)1992گرینسکی (

اند، انگیزه باالتري براي ادامه فعالیت هاي بیشتري براي موفقیت داشتهکودکانی که فرصت

) هر چند رویکرد یادگیري رقابتی 1996). همچنین بر اساس نظر گرینسکی (6اشته باشند (د

هاي تربیت بدنی در مدارس دارند، رقابت و رابطه آن با هنوز هم نفوذ چشمگیري بر برنامه

). بر اساس نتایج 1یادگیري در تربیت بدنی کمتر به بوته آزمایش و تحقیق گذاشته شده است (
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2. Simon and Baker 
3. Brown & Grineski  
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کی که در این زمینه انجام شده است، شرکت دانش آموزان در رویکرد یادگیري تحقیقات اند

هاي غلط و افزایش رقابتی هیچگونه فرصت مناسبی براي تمرین، اکتساب مهارت، اصالح مهارت

)، در نتیجه اگر این رویکرد در تربیت بدنی کمکی به 7،8دهد (آمادگی جسمانی به آنها نمی

). بر اساس نظر 9اي ندارد بلکه ممکن است زیان آور نیز باشد (نها فایدهدانش آموزان نکند، نه ت

) این رویکرد بر افزایش سطح اضطراب، خشونت و کاهش عزت 1991( 1جانسون و همکاران

). در مقابل، تحقیقات دیگري مانند الم و همکاران 10گذارد (نفس دانش آموزان تاثیر می

تر و مناسب ،اند رویکرد یادگیري رقابتینیز نشان داده )2008) و باستین و همکاران (2004(

  ). 11،12داراي کاربرد بیشتري نسبت به رویکردهاي دیگر است (

هاي آموزش سنتی است. طرفداران آن از دیگر روش 2همچنین، رویکرد یادگیري انفرادي

دهد، درگیري معتقدند که این رویکرد میزان موفقیت فرد در رسیدن به هدف را افزایش می

کند، شخصیت فرد از طریق فعالیت انفرادي و مستقل دانش آموزان در کالس را کمتر می

کند انضباطی در کالس را کمتر مینهایت مشکالت ناشی از بی شود و درتوسعه و تقویت می

) در رویکرد یادگیري انفرادي هر دانش آموز به 2000( جانسون). بر اساس نظر جانسون و 1(

کند و موفقیت افراد دیگر را مانع از موفقیت فردي خود نمی داند. در این یی تالش میتنها

آموز مستقل از سایر اعضاء کالس است و در نتیجه موفقیت فردي رویکرد هدف هر دانش

-هاي گروهی در آن تجربه نمیشود و عمالً در جمع بودن و لذت از فعالیتارزشمند تلقی می

) اظهار کردند که این رویکرد به برقراري روابط سالم و 1991همکاران (). جانسون و 13( شود

اي است که آنها از کند، زیرا ساختار این رویکرد به گونهدوستانه بین دانش آموزان کمک نمی

شوند. آنها معتقدند این رویکرد به عنوان یک روش معلم محور توصیف رابطه با هم برحذر می

). 10کند (ده اطالعات و بازخورد را براي دانش آموز فراهم میشود و معلم منابع عممی

) نیز معتقد است این رویکرد به شدت مانع از برقراري روابط مثبت و رشد 1996گرینسکی (

  ). 1ویژگی هاي شخصیتی و روابط اجتماعی در بین دانش آموزان می شود (

نفرادي) اغلب معلم محورند، با توجه به این که روش هاي سنتی (رویکرد هاي رقابتی و ا

بنابراین دانش آموزان در آنها غیر فعال هستند و بحث و کار گروهی جایگاهی چندانی در این 

زمینه هاي الزم براي رشد شخصیت اجتماعی و فکري شاگردان  رویکرد ها ندارند و احتماالً

دگیري فعال و فراهم نمی شود. به همین دلیل، امروزه موضوع روش هاي آموزشی فعال، یا

یادگیرنده فعال جایگاه ویژه اي در مباحث تربیتی پیدا کرده است. به اعتقاد کارشناسان تعلیم و 
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تربیت، دانش آموزانی که از طریق یادگیري فعال به یادگیري می پردازند نه تنها مهارت را بهتر 

جریان یادگیري مشارکت فرا می گیرند، بلکه از یادگیري لذت بیشتري می برند. زیرا فعاالنه در 

). از جمله روش هاي فعالی که 14،2می کنند و خود را مسئول یادگیري خویش می دانند (

امروزه توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده و جایگزین مناسبی براي 

). 3است ( 1افزایش کیفیت آموزش در درس تربیت بدنی می باشد، رویکرد یادگیري مشارکتی

شواهد تحقیقی نشان داده اند بیشتر مشکالتی که در روش هاي سنتی و غیر فعال به چشم می 

خورند در رویکرد یادگیري مشارکتی به حداقل می رسد و این روش در نقطه مقابل روش هاي 

  ).15،7سنتی قرار دارد (

ف اصلی ) یادگیري مشارکتی رویکردي دانش آموز محور است و هد2005( 2بر اساس نظر بارت

). در این مدل 9آن شرکت فعال و معنادار دانش آموز در فرآیند تمرین و یادگیري است (

آموزشی براي رسیدن به هدف، دانش آموزان با یکدیگر در زیرگروه هاي کوچک، منظم و 

همگن تالش می کنند و هر فرد نه تنها مسئول یادگیري خود است، بلکه به تمامی هم گروه 

)، 2007). سیمون و بیکر (1اي رسیدن به هدف جمعی کمک می کند (هاي خود نیز بر

) دریافتند لزوم تشکیل زیرگروه هاي همگن، 1991) و جانسون و همکاران (2003( 3مورگان

ایجاد حس اعتماد و همکاري و توسعه قابلیت هاي اجتماعی و عاطفی دانش آموزان است. آنها 

جسمانی، اجتماعی، عاطفی و روابط گروهی آنها فراتر از معتقدند که این رویکرد به ارزیابی رشد 

  ).5،10،16رویکرد هاي یادگیري انفرادي و رقابتی عمل می کند (

) رویکرد یادگیري مشارکتی بر اساس نظریه یادگیري رفتاري و 2003براساس نظر مورگان (

اکتشاف، ادراك استوار است. در این نظریه رشد اجتماعی و تالش هاي گروهی براي  4اجتماعی

). نظریه پردازان یادگیري رفتاري و اجتماعی معتقدند ارتباط 16و حل مسئله مد نظر است (

رکتی افزایش می هاي مثبت و سالمت اجتماعی و روانی افراد از طریق رویکرد یادگیري مشا

 ،در رویکرد یادگیري مشارکتی 5)2004بر نتایج مطالعه دایسون و همکاران (). بنا5،16یابد (

تمام دانش آموزان در یک کار گروهی شرکت و براي تکمیل وظایف خود به یکدیگر اعتماد می 

). نتایج تحقیقات نشان داده اند اهداف تربیت بدنی (از قبیل روابط گروهی، اجتماعی، 17کنند (

)، جانسون 2005س بارت (تر هستند. بر این اساعاطفی و حرکتی) در این رویکرد دست یافتنی
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1)2001و وارد (
معتقدند که در تربیت بدنی، رویکرد یادگیري مشارکتی  2)2006و راین ( 

موجب ارتقاء اهداف دانش آموزان در کالس می شود، مسئولیت پذیري دانش آموزان را افزایش 

رتباطی، دهد، مهارت هاي حرکتی و استراتژي را در آنها بهبود می بخشد و مهارت هاي ای م

کار گروهی و ویژگی هاي شخصیتی (مانند عزت نفس، کمال گرایی و خودکارآمدي) را در 

  ). 9، 18، 19دانش آموزان تقویت می کند (

یا گرایش به کمال یکی از مهم ترین ویژگی هاي شخصیتی است که  3بر این مبنا کمال گرایی

افزایش می یابد و ارتباط بسیار محققان معتقدند در اثر پرداختن به فعالیت بدنی و ورزش 

). جدید ترین یافته هاي پژوهشی کمال گرایی را سازه اي 20،21( دارد 4نزدیکی با عزت نفس

(سازش یافته) و 6دو بعد بهنجار  5چند بعدي می دانند که می توان مطابق با نظر هماچک

عطاف پذیرند و از تالش هاي بهنجار انمتمایز کرد. کمال گرا(سازش نیافته) را از آن  7نوروتیک

هاي خود براي رسیدن به هدف (حتی اگر معیار هاي شخصی آنها کامال تحقق نیابد) احساس 

حمایتگر و غیر  رضایت می کنند. آنها در عین حال از نظر ارزشیابی اجتماعی، محیط را نسبتاً

به همین  .تندتهدید کننده درك می کنند. اما کمال گرا هاي نوروتیک فاقد انعطاف پذیري هس

دلیل از عملکرد خود هر چند از نظر دیگران قابل ستایش باشد، راضی نیستند. آنها همواره 

تحت تاثیر ترس و نگرانی شدید از شکست قرار دارند و به همین دلیل محیط را از نظر 

). همچنین، از دیگر 24،23،22ارزشیابی اجتماعی تهدید کننده و غیر حمایت گر می بینند (

ویژگی هاي شخصیتی که تحت تاثیر مشارکت ورزشی و فعالیت بدنی قرار می گیرد عزت نفس 

عزت نفس را به منزله متغیري آستانه اي در نظر می گیرد که پایین بودن  8است. کوپر اسمیت

آن تاثیري بازدارنده بر پشتکار، اعتماد بنفس و کارکرد تحصیلی می گذارد و فرد را وا می دارد 

). یافته هاي پژوهشی 25هت تغییر موقعیت خود یا سازش یافتگی با آن گام بردارد (که در ج

در ارتباط با کمال گرایی و عزت نفس نشان داده اند که کمال گرایی بهنجار با عزت نفس باالتر 

). از سوي دیگر مطالعات 24،23و کمال گرایی نوروتیک با عزت نفس پایین تر ارتباط دارند (

ر زمینه مقایسه تاثیر رویکرد هاي یادگیري مشارکتی، انفرادي و رقابتی به نتایج انجام شده د

                                                                                                                                               
1. Johnson & Ward 
2. Rin 
3.Perfectionism  
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7. Neurotic  
8. Cooper Smith 
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وسلس و  -)، داروس2006)، کارن (2009( 1متفاوتی دست یافته اند. بر این اساس، جفري

) و جانسون و همکاران 1995)، اسالوین (1989،1994)، گرینسکی (2003( 2همکاران

هاي یادگیري انفرادي، رقابتی و مشارکتی دریافتند که  ) نیز با مقایسه رویکرد1981،1991(

دانش آموزان شرکت کننده در رویکرد یادگیري مشارکتی از نظر آمادگی جسمانی، افزایش 

) 10،14،15،31)، کمال گرایی (10،26،27،28،29،30ویژگی هاي شخصیتی نظیر عزت نفس (

مقایسه با دانش آموزان شرکت  ) و همچنین بروز رفتارهاي اجتماعی در15و خودکارآمدي (

کننده در رویکرد یادگیري انفرادي و رقابتی موفق تر بوده و پیشرفت بهتري را نشان دادند. 

در تحقیقات خود به این  )2007( 4) و مارسل و همکاران2008(3همچنین، پولوي و تالما 

دگیري رقابتی و نتیجه رسیدند که گروه رویکرد یادگیري مشارکتی نسبت به گروه رویکرد یا

 گروه کنترل از سطح انگیزش، آمادگی جسمانی و مهارت هاي اجتماعی و روانی باالتري

) و رابرت و 2008( 5)، باستین و همکاران2004). اما الم و همکاران (33،32برخوردار شدند (

). 11،12،34) رقابت را براي افراد مناسب تر و داراي کاربرد بیشتري می دانند (2005( 6ریموند

) در 1386) و کرامتی (1387)، یاریاري و همکاران (1389از سوي دیگر فهامی و عزتی (

تحقیقات خود دریافتند رویکرد یادگیري مشارکتی باعث رشد مولفه هاي مهارت هاي اجتماعی 

  ).35،36،37و عزت نفس در دانش آموزان می شود (

شده در زمینه هر سه رویکرد یادگیري  بر این اساس با توجه به نتایج متضاد تحقیقات ارائه

رقابتی، انفرادي و مشارکتی و همچنین با توجه به نقش مهمی که برنامه هاي تربیت بدنی در 

ساختار تعلیم و تربیت دارد و سهل انگاري و بی توجهی به آن صدمات جبران ناپذیري را به 

اهد کرد، از این رو ضرورت رشد و تکامل جسمانی، حرکتی، عاطفی و اجتماعی افراد وارد خو

 توجه بیشتر به اصول و روش هاي علمی در ارائه برنامه هاي تربیت بدنی در مدارس خصوصاً

برنامه هاي آمادگی جسمانی دانش آموزان بیش از پیش احساس می شود. لذا تحقیق حاضر با 

ش آمادگی هدف مقایسه تاثیر رویکرد هاي یادگیري رقابتی، انفرادي و مشارکتی بر افزای

جسمانی و حرکتی دانش آموزان با در نظر گرفتن نقش واسطه اي ویژگی هاي شخصیتی کمال 

  گرایی و عزت نفس اجرا شد. 
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  پژوهشروش شناسی 

دانش آموز پسر پایه اول راهنمایی  120نمونه آماري پژوهش حاضر شامل  نمونه آماري:

بود که به روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله  12 ±3/0تهران با میانگین سنی  1منطقه 

  اي انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند. 

براي ارزیابی کمال گرایی آزمودنی ها از پرسشنامه کمال گرایی هیل و ابزار اندازه گیري: 

لیکرت، کمال امتیازي  5) استفاده شد. سواالت این پرسشنامه در مقیاس 2004( 1همکاران

می سنجد. ثبات درونی پرسشنامه  توسط هیل و  5تا  1گرایی آزمودنی ها را از نمرات 

و با استفاده از  91/0نفري  250) با استفاده از آلفاي کرونباخ در نمونه اي 2004همکاران (

آزمودنی در دو نوبت  110گزارش شده است. ضرایب همبستگی بین نمرات 83/0تحلیل عاملی 

محاسبه شده است که نشان دهنده پایایی  83/0هفته براي کل آزمودنی ها  4اصله با ف

) پایایی این پرسشنامه را روي 1388. جمشیدي و همکاران (استرضایت بخش آن  2بازآزمایی

گزارش کردند. همچنین  90/0دانش آموزان مقطع راهنمایی با استفاده از تحلیل عاملی، 

هفته براي کل آزمودنی ها   4آزمودنی در دو نوبت با فاصله  90ضرایب همبستگی بین نمرات 

). براي اندازه گیري عزت نفس از 38محاسبه شده است ( 81/0و براي آزمودنی هاي پسر  86/0

) استفاده شد. نمره گذاري این پرسشنامه 1967سوالی عزت نفس کوپر اسمیت ( 58پرسشنامه 

مه به طور وسیعی روي کودکان و دانش آموزان . این پرسشناگرفتبه صورت صفر و یک صورت 

مقاطع مختلف خصوصاً مقاطع راهنمایی و دبیرستان استفاده شده است. ضریب بازآزمایی این 

گزارش شده است. در مطالعات دیگري  77/0و بعد از سه سال  88/0آزمون بعد از پنج هفته 

وایی و پایایی آن را در حد بسیار ) ر1989( 4) و برینکمن و همکاران1980( 3واتکینز و آستیال

). مطالعات انجام شده در ایران نیز ضرایب پایایی و اعتبار آن را 39،40ند (اهباالیی گزارش کرد

  ).41گزارش کرده اند ( 80/0و  85/0با استفاده از روش هاي آلفاي کرونباخ و گاتمن به ترتیب 

که شـامل عوامـل آمـادگی جسـمانی و      دانش آموزان هر گروه ابتدا در پیش آزمون روش اجرا:

]، انعطاف پذیري [نشستن و رسیدن]، استقامت عضالت 4×9(چابکی [دو  5حرکتی آزمون ایفرد

متـر]) بـود، شـرکت کردنـد. سـپس       540تنفسـی [دو   -شکم [دراز و نشست] و استقامت قلبی

) و هـر  جلسه (هفته اي دو جلسه، در طول یـک تـرم تحصـیلی    20تمامی آزمودنی ها به مدت 

                                                                                                                                               
1. Hill et al. 
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دقیقه زمان کالس را در برنامه مربوط به خود شرکت و سـپس در پـس    90دقیقه از  40جلسه 

آزمون که مشابه با شرایط پیش آزمون بود، شرکت کردند. آزمودنی هاي هر گروه در هر جلسـه  

متـر را انجـام دادنـد.     540به ترتیب آیتم هـاي انعطـاف پـذیري، چـابکی، دراز و نشسـت و دو      

ر مراحل پیش آزمون و پس آزمون تمامی دانش آموزان پرسشنامه هاي کمال گرایی همچنین د

  و عزت نفس را تکمیل کردند.

پروتکل تمرینی آنها براساس نوع  شرایط تمرین و آزمون براي تمامی آزمودنی ها یکسان و صرفاً

صـحیح   نحـوه اجـراي  رویکرد یادگیري (مشارکتی، رقابتی و انفرادي) متفـاوت بـود. همچنـین،    

آزمون هاي آمادگی جسمانی و حرکتی تنها قبل از اجراي پیش آزمون و اعمـال پروتکـل هـاي    

پروتکل تمرینی هر سه گروه بر اساس پروتکل تمرینی براي تمامی دانش آموزان شرح داده شد. 

) طرح ریزي شد. آزمـودنی  1994الف، 1993) و گرینسکی (1991تمرینی جانسون و همکاران (

رویکرد یادگیري رقابتی با توجه به اصل رقابت و کسب برتري بر یکدیگر بـه رقابـت    ها در گروه

پرداختند. در این رویکرد هر یک از دانش آموزان باید بر دیگري غلبه کرده تـا در انتهـا بهتـرین    

فرد از نظر سطح آمادگی جسمانی و حرکتی در هر جلسه مشخص شـود. در رویکـرد یـادگیري    

موز به صورت انفرادي و مستقل عمل کرد و به دنبال نمره یا پاداشی بود کـه  انفرادي هر دانش آ

بر اساس سطح عملکرد به او داده شد. در این روش هر دانش آموز مستقل از سایر افـراد کـالس   

و پیشرفت یا عدم پیشـرفت او در آزمـون    داد جسمانی و حرکتی منتخب را انجام عناصر آماگی

در گروه رویکرد یـادگیري مشـارکتی، دانـش آمـوزان بـا      کرد. پیدا ن هاي یاد شده در جمع معنا

توجه به سطح توانایی شان به چهار زیر گروه همگن تقسیم شدند و هر زیر گروه بـا اسـتفاده از   

وظایف زیـر گـروه   که براي آنها در نظر گرفته شده بود به فعالیت پرداختند.  1کارت هاي تکلیف

گـروه روي   اد) قبل از هر جلسه تمرین با همکاري اعضاء هـر زیـر  ها (بر اساس سطح توانایی افر

) 2005شد و در جلسه تمرین آنها را انجام دادند. بر اساس نظر بارت ( کارت هاي تکلیف نوشته

وظایف کارت هاي تکلیف را می توان با همکاري دانش آموزان و معلـم یـا خـود دانـش آمـوزان      

هر گونه اعمال نظر سوگیرانه یا ناخواسته توسط معلـم  نوشت. در این تحقیق جهت جلوگیري از 

روشی که در این مطالعه براي رویکـرد  ). 9این وظایف با همکاري خود دانش آموزان نوشته شد (

یادگیري مشارکتی مورد استفاده قرار گرفت روش حـل مسـئله بـود. براسـاس نظـر موسـتون و       

بـه تفکـر از راه طـرح پرسـش هـاي      ) در روش حل مسئله تشویق دانش آموز 1994( 2آشورس

نامحدود است. در این روش دانش آموزان در محور برنامه هاي آموزشی قرار دارند و همـواره بـه   

                                                                                                                                               
1. Task Cards 
2. Mosston and Ashworth 
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). در ایـن روش اعضـاي گـروه در    42خلق روش هاي جدید و حل مشکالت تشویق می شـوند ( 

وسـط گـروه   حل مسئله همکاري و تصمیم گیري می کنند و هر فعالیت توسط معلم تعیین یا ت

انتخاب می شود و محصول و پاداش این روش گروهی است. این نوع ساختار یادگیري مشارکتی 

به کار برده شده ساختار تفکر، اجراي مبتنی بر تفکر، زوجیت و مشارکت مبتنـی بـر روش حـل    

) براي تشویق دانـش آمـوزان بـه شـرکت در فعالیـت هـاي       1992مسئله بود که توسط کاگن (

بناي تفکر، تقسیم کار، گفتگو، اجراي مهارت و فعالیت گروهی طراحی شده اسـت  جسمانی بر م

). آزمودنی ها در زیرگروه هاي خود وظایف متعددي از قبیل مربـی، آزمـونگر، اجراکننـده و    43(

مشوق را بر عهده داشتند که وظیفه هر یک از اعضاي گروه در کارت هاي تکلیفی کـه بـه آنهـا    

و افراد هر زیرگروه با مشارکت یکدیگر در هر جلسه اهدافی را براي خود  داده شد، ذکر شده بود

با توجه به آنکه نحوه اجراي صحیح آزمون ها براي تمامی دانش آمـوزان  ). 14،43تعیین کردند (

شرح داده شده بود، لذا اعضاي زیر گروه هاي این رویکرد می توانستند بر یکدیگر نظارت داشته 

  و گوشزد کردند. کنند قوت یکدیگر را یادداشت  باشند و نقاط ضعف و

داده ها با استفاده از آزمون آماري تحلیل واریـانس یـک راهـه، تحلیـل کواریـانس یـک راهـه و        

 –مـوگروف  توزیـع طبیعـی داده هـا از آزمـون کول    آزمون تعقیبی توکی و براي مشخص کـردن  

استفاده شد. آزمون تحلیل کواریانس به منظـور بررسـی    >05/0Pداري معناف در سطح ورنیماس

نقس واسطه اي کمال گرایی و عزت نفس  مورد استفاده قرار گرفت. لذا با وارد کردن تغییـرات  

نمرات کمال گرایی و عزت نفس در مرحله پس آزمون به این امر پرداخته شد. همچنین تمـامی  

  تحلیل شد. 15نسخه  SPSSر آماري اطالعات به دست آمده با استفاده از نرم افزا

  نتایج

ارائه شده است. همچنین  1سن آزمودنی هاي سه گروه در جدول  میانگین و انحراف استاندارد

میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون ویژگی هاي شخصیتی کمال گرایی و عزت نفس و 

  ارائه شده است.  3و 2فاکتور آمادگی جسمانی و حرکتی گروه ها در جداول  4هر 

  

 

  ه. میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی هاي سه گرو1جدول

 گروه تعداد میانگین استانداردانحراف 

 رویکرد یادگیري انفرادي نفر 40 12,30 0,31

 رویکرد یادگیري رقابتی نفر 40 12,33 0,27

 رویکرد یادگیري مشارکتی نفر 40 12,27 0,33

  

  



    1392، بهار و تابستان 12رفتار حرکتی شماره   56

در مراحل پیش  . میانگین ویژگی هاي شخصیتی کمال گرایی و عزت نفس گروه هاي آزمایشی2جدول 

  و پس آزمونآزمون 

  شاخص

 گروه ها

 عزت نفس کمال گرایی

 پس آزمون پیش آزمون   پس آزمون   پیش آزمون

 05/38 10/23 30/138 275/113 رویکرد یادگیري مشارکتی

 75/31 95/22 35/134 550/111 رویکرد یادگیري رقابتی

 70/26 72/21 20/114 425/109 رویکرد یادگیري انفرادي

  

عوامل آمادگی جسمانی  و حرکتی آزمودنی ها در هر سه گروه آزمایشی در مراحل . میانگین 3جدول

  پیش آزمون و پس آزمون

  متغیر                      

 گروه

 دراز و نشست      متر 540دو  انعطاف پذیري       چابکی

پیش 

 آزمون

پس 

 آزمون

پیش 

 آزمون

پس 

 آزمون

پیش 

 آزمون

پس 

 آزمون

پیش 

 آزمون

پس 

 آزمون

 62/40 47/24 90/175 10/339 47/37 30/23 17/11 05/14 مشارکتی یادگیري رویکرد

 27/33 57/23 75/185 17/241 35/33 92/23 77/12 12/14 رویکرد یادگیري رقابتی

 37/34 60/24 72/186 10/240 92/31 67/23 90/12 09/14 رویکرد یادگیري انفرادي

  

مام متغیر ها از داري در تمعناف  نشان داد سطح ورنیماس –موگروف ولهمچنین، نتایج آزمون ک

داده ها است. بنابراین در آزمون توزیع ) که نمایانگر طبیعی بودن P>0/05( بزرگتر بود 05/0

فرضیه ها از آمار پارامتریک استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه در پیش آزمون 

آزمودنی هاي هر سه گروه در آزمون هاي چابکی (با نشان داد تفاوت میانگین نمرات 

034/0F= انعطاف پذیري (با ،(733/0F= 544/0متر (با  540)، دوF= با) و دراز و نشست (

056/0F= و میانگین نمرات کمال گرایی (با (295/2F= با) 014/3) و عزت نفسF= در سطح (

05/0P> دار نیست. معنا  

اهه (بدون کنترل نقش واسطه اي ویژگی هاي شخصیتی نتایج آزمون تحلیل واریانس یک ر

دار در گروه هاي رویکرد یادگیري مشارکتی، معناکمال گرایی و عزت نفس) براي تعیین تفاوت 

ارائه  4رقابتی و انفرادي در آزمون هاي آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان در جدول 

ر یک از نمرات عناصر آمادگی نشان می دهد میانگین ه 4شده است. یافته هاي جدول 

 >P 05/0جسمانی و حرکتی هر سه رویکرد یادگیري مشارکتی، رقابتی، انفرادي در سطح 

داري در عناصر آمادگی جسمانی و حرکتی هر سه معنادار است. به منظور تعیین محل معنا

ن عملکرد رویکرد از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد بی

رویکرد یادگیري مشارکتی با دو رویکرد دیگر و بین عملکرد رویکرد یادگیري رقابتی با رویکرد 
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، =001/0Pیادگیري انفرادي در عناصر منتخب آمادگی جسمانی و حرکتی (چابکی در سطح 

و دراز و نشست در سطح   =001/0Pمتر در سطح   540دو  =002/0Pانعطاف پذیري در سطح 

001/0P=(  با کنترل معنادانش آموزان) دار است. همچنین آزمون تحلیل کواریانس یک راهه

نقش واسطه اي ویژگی هاي شخصیتی کمال گرایی و عزت نفس) نتایج بدست آمده قبلی را 

). همچنین، براي تعیین اثر جداگانه هر یک از ویژگی هاي شخصیتی در >P 05/0تایید نمود (

لیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج در این مرحله نشان مرحله پس آزمون از آزمون تح

داد اثر ویژگی هاي شخصیتی کمال گرایی و عزت نفس براي سه گروه در مرحله پس آزمون به 

دار است. آزمون تعقیبی توکی معنا >05/0Pدر سطح =F 814/103و =F 174/136ترتیب با 

یر هاي کمال گرایی و عزت نفس در هر سه داري هر یک از متغمعنانیز به منظور تعیین محل 

گروه نشان داد میانگین نمرات کمال گرایی و عزت نفس رویکرد یادگیري مشارکتی با دو گروه 

دار است. با معنا >P 05/0دیگر و رویکرد یادگیري رقابتی با رویکرد یادگیري انفرادي در سطح 

دگیري مشارکتی داراي میانگین مشخص شد رویکرد یا 2بررسی آماره هاي توصیفی در جدول 

) نسبت به گروه هاي x= 05/38و x=30/138کمال گرایی و عزت نفس باالتري (به ترتیب

= 75/31و x=35/134دیگر و رویکرد یادگیري رقابتی نیز داراي میانگین باالتري (به ترتیب 

x 20/114) نسبت به رویکرد انفرادي (به ترتیب=x 70/26و =x (   .بود  

 
  

و  . یافته هاي تحلیل واریانس یک راهه براي مقایسه نمرات عناصر منتخب آمادگی جسمانی4جدول

  حرکتی دانش آموزان در مرحله پس آزمون

 F P یانگینممجذور  df ربعاتممجموع  منابع تغییر متغیر

 چابکی
 820/36 2 640/73 بین گروه ها

  
480/11 

  
001/0* 

 207/3 117 252/375 درون گروه ها
 ----- 119 852/448 مجموع

 انعطاف پذیري

   325/332 2 650/664 بین گروه ها
565/6  
 

  
002/0* 

 621/50 117 685/5922 درون گروه ها

 ----- 119 335/6587 مجموع

 متر 540دو 
 91/1430 2 826/2861 بین گروه ها

  
863/7 

  
001/0* 

 970/181 117 526/21290 درون گروه ها
 ----- 119 355/24152 مجموع

 دراز و نشست
 865/628 2 729/1257 بین گروه ها

  
765/39 

  
001/0* 

 815/15 117 307/1850 درون گروه ها
 ----- 119 036/3108 مجموع

   >05/0Pداري در سطح  معنا*
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  بحث و نتیجه گیري

مقایسه تاثیر رویکرد هاي یادگیري مشارکتی، رقابتی و انفرادي بر عوامل پژوهش حاضر با هدف 

منتخب آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان با بررسی نقش واسطه اي کمال گرایی و عزت نفس 

تحقیق نشان داد با کنترل نقش واسطه اي ویژگی هاي شخصیتی کمال گرایی و عزت  انجام شد. نتایج

نفس (آزمون تحلیل کواریانس یک راهه) و همچنین بدون کنترل آنها (آزمون تحلیل واریانس یک 

راهه)، دانش آموزانی که با رویکرد یادگیري مشارکتی تمرین کردند داراي نمرات آمادگی جسمانی و 

ي بودند. لذا نتایج این تحقیق ري نسبت به رویکرد هاي یادگیري رقابتی و انفرادحرکتی باالت

)، گرینسکی 2007)، مارسل و همکاران (2008یدکننده نتایج تحقیقات پولوي و تالما (تأی

نشان دادند رویکرد یادگیري مشارکتی ) است. آنها 2000) و جانسون و جانسون (1989،1991(

موجب پیشرفت بهتري در آمادگی جسمانی و روانی دانش آموزان می شود. اما با نتایج باستین و 

) که 2004) و الم و همکاران (2007) پاول و همکاران (2005)، رابرت و ریموند (2008همکاران (

برخودارند مناسب تر و داراي کاربرد رقابت را براي افراد یک کالس که از سطح مهارت یکسانی 

) در ارتباط با رویکرد یادگیري انفرادي ناهمسو است 2006بیشتري می دانند و با نتایج تحقیق کارن (

). آنها در تحقیقات خود ذکر کردند تاثیر این رویکرد ها به ماهیت فعالیت و مهارت هاي مورد نظر، 15(

گی درونی آنها بستگی دارد. لذا می توان این موارد را به عنوان میزان تعامالت بین اعضاي گروه و وابست

بودن نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات آنها عنوان کرد. از سوي دیگر، کاگان و مدسن نیز نعلل همسو 

در مطالعه خود به تفاوت هاي فرهنگی کودکان در تاثیرگذار بودن رویکرد یادگیري مشارکتی نسبت به 

گر اشاره نمودند. بر اساس نتایج مطالعه آنها کودکان آمریکایی و انگلیسی گرایش کمتري رویکردهاي دی

  ). 5به انجام فعالیت هاي مشارکتی نسبت به کودکان مکزیکی از خود نشان دادند (

) نیز معتقدند برتري 2007) و پاول و همکاران (2005)، بارت (1996و  1991گرینسکی (

نسبت به رویکرد هاي دیگر در سنین کودکی و نوجوانی شاید به رویکرد یادگیري مشارکتی 

دلیل عالقه بیشتر آنها به همکاري با دیگران، انجام کارها به صورت گروهی و حضور بین 

). همان طور که نتیجه تحقیقات 6، 9، 47همساالن و عدم گرایش به رقابت و مسابقه باشد (

رقابتی در کالس، خطر کاهش حضور دانش  نشان داده اند به کارگیري صرف فعالیت هاي

آموزان در فعالیت هاي ورزشی را به دنبال دارد. زیرا آنها تاکید بیش از حد بر رقابت و پیروزي 

را به عنوان یکی از دالیل اصلی ترك ورزش ذکر کرده اند. از سوي دیگر واداشتن دانش آموزان 

ها ایجاد می کند و احتماالً سبب افزایش به فعالیت هاي گروهی، حس مسئولیت پذیري را در آن

). گرینسکی 19،14، 26آموزان براي شرکت در فعالیت هاي ورزشی می شود ( انگیزه دانش

 حاکم دانش آموزان بین در نگرش این رقابتی رویکرد یادگیري الف) نیز معتقد است در 1993(
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 اید. این دیگران بازنده یا تو باشم، من برنده اگر و ام بازنده من باشی، پس برنده تو اگر که است

 دانش بین سرخوردگی در و و اضطراب ترس منشا تواند می می کند، ایجاد که فضایی با رویکرد

). از سوي 11دارند ( را دادن موقعیت دست از ترس اند، که برنده هایی آن شود. حتی آموزان

رادي و مستقل عمل می کند و به دیگر در رویکرد یادگیري انفرادي هر دانش آموز به صورت انف

دنبال نمره یا پاداشی است که براساس سطح عملکرد به او داده می شود. در این روش فرد 

داراي انگیزه هاي مشخصی است و فردگرایی در رفتار او مشهود است. بر اساس نظر جانسون و 

فردي  صورت به آموزان دانش رویکرد این ) در1991) و جانسون و همکاران (2000جانسون (

 نمی پیدا معنا جمع در و است مربوط خودشان به ها آن شکست یا پیشرفت و کنند می تالش

 ارمغان می تواند گیري گوشه و انزوا انگیزه، کاهش تنوع، نبود و خستگی نیز رویکرد این در .کند

همکاران ). بر اساس نظر محققانی مانند دایسون و 10،13باشد ( یادگیري و فرایند آموزش

) هنگامی که معلمان تربیت بدنی از رویکرد یادگیري مشارکتی استفاده 2005) و بارت (2004(

می کنند به توسعه تربیت بدنی کیفی کمک کرده اند. ویژگی هاي این روش آن را از سایر 

روش ها متمایز می کند و موجب می شود که همه دانش آموزان در تمامی مراحل فعال باشند 

دستیابی به هدف مشخص با برنامه ریزي مناسب با هم تشریک مساعی کنند. در این  و براي

روش هر دانش آموز می داند هنگامی به هدف می رسد که دوستانش به هدف برسند و در این 

  ).9،17حالت نوعی وابستگی مثبت بین آنها ایجاد می شود (

مشارکتی به نقش واسطه اي ویژگی تاکنون تحقیقات انجام شده در زمینه رویکرد یادگیري 

هاي شخصیتی بر عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان نپرداخته اند و هر یک از این 

عوامل را به تنهایی مورد بررسی قرار داده اند. لذا تحقیقاتی می توان به تحقیقات جفري 

، 2000ون و جانسون ()، جانس2004( 1)، تامسون و چاپمن1387)، یاریاري و همکاران (2009(

الف و 1989، 1994)، گرینسکی (2003وسلس و همکاران ( -)، داروس2001)، دایسون (1999

) در ارتباط با تاثیر رویکرد یادگیري مشارکتی بر 1991،1989ب) و جانسون و همکاران (

) و 36،10،26،27،29،30)، عزت نفس (10،14،15،31،45ویژگی هاي شخصیتی کمال گرایی (

) اشاره نمود. لذا یافته هاي این تحقیق مبنی بر موثر بودن  ویژگی هاي 15رآمدي (خودکا

شخصیتی منتخب دانش آموزان در گروه رویکرد یادگیري مشارکتی از تئوري یادگیري رفتاري 

) مطرح شد حمایت می کند. بر اساس این نظریه رویکرد 2003و اجتماعی که توسط مورگان (

پشتکار، ارتباط هاي مثبت، سالمت روانی و ویژگی هاي شخصیتی  یادگیري مشارکتی تالش،

  ).16مثبت را میان افراد افزایش می دهد (

                                                                                                                                               
1. Thompson and Chapman 
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) 1999، 2000)، جانسون و جانسون (2004)، تامسون و چاپمن (2009بر اساس نظر جفري (

) فراهم نمودن شرایطی نظیر مشارکت دانش آموزان در فرایند آموزش، 2001و دایسون (

تشویق آنها به تفکر، امکان طرح و بیان احساسات، تجارب و افکار شخصی، ایجاد  ترغیب و

انگیزه و عالقه در دانش آموزان، همکاري دانش آموزان با یکدیگر، پذیرش افکار و ایده ها در 

گروه، وجود شرکت تمامی اعضاء گروه در فعالیت، افزایش حس اعتماد به نفس، عزت نفس و 

آموزان و نظارت و هدایت گروه ها از سوي معلم همگی بیانگر ایجاد  کمال گرایی در دانش

زمینه اي مناسب براي انجام فعالیت هاي تدوین شده و تالش معلم براي استفاده از روش هاي 

فعال در اجراي فعالیت هاي آموزشی در تربیت بدنی است. این پژوهشگران بر اساس شواهد 

روش هاي سنتی پیشنهاد کرده اند استفاده از چنین نظري و تجربی موجود در ارتباط با 

شرایطی موجب تضعیف روابط عاطفی، تقویت حس حسادت، کینه و دشمنی در بین دانش 

آموزان، عدم رشد طبیعی مهارت هاي اجتماعی، افزایش حالت انفعالی و تضعیف ویژگی هاي 

ر دهه حاضر جوانب شخصیتی دانش آموزان در کالس می شود. به همین دلیل صاحبنظران د

مختلف رویکرد یادگیري مشارکتی را به عنوان رویکردي نوین مورد مطالعه قرار داده و بر 

  ضرورت کاربرد آن در کالس درس تاکید کرده اند.

) 1999) و وهس و همکاران (2002)، کمپل و دیپائو لو (2008همچنین استوبر و همکاران (

ز طریق تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس احساس نشان دادند رشد و تقویت کمال گرایی ا

شایستگی افراد را افزایش می دهد و موجب می شود فرد بتواند از حداکثر ظرفیت هاي خود 

استفاده کند و بالعکس، کمال گرایی پایین از طریق تضعیف عزت نفس و اعتماد به نفس 

بب می شود فرد نتواند از احساس شایستگی و کفایت شخصی را در نوجوان تحلیل می برد و س

). بنابراین احتماالً می توان این گونه 20،23،46ظرفیت هاي خود استفاده کند، همسو است (

استنباط نمود که استفاده از رویکرد یادگیري مشارکتی در دانش آموزان باعث شده است تا آنها 

محیط ورزش را احساس و ادراك مثبتی از حمایت هاي هم گروه هاي خود داشته باشند و 

حمایتگر و غیر تهدید کننده تلقی کنند و این امر منجر به پرورش ویژگی هاي مثبت شخصیتی 

  ). 14،15و روانی در آنها شده است (

به طورکلی همان طور که تحقیقات گذشته نشان داده اند با افزایش سن، گرایش کودکان به  

ی یابد. بر اساس آنچه بیان شد نقش رقابت افزایش و حس نوع دوستی در بین آنها کاهش م

یادگیري فعال حائز اهمیت است و نیاز به آموزش دقیق روش -نگرش معلمان در روند یاددهی

. لذا با توجه به نتایج پژوهش استهاي آموزشی فعال و شفاف سازي معایب روش هاي سنتی 

ی توصیه می شود که حاضر و به دلیل مزایاي رویکرد یادگیري مشارکتی به معلمان تربیت بدن
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این روش را در آموزش درس تربیت بدنی و برنامه ریزي براي افزایش آمادگی جسمانی و 

حرکتی دانش آموزان به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی در مدارس ابتدایی و راهنمایی به کار 

ند ببرند. همچنین از محدودیت هاي تحقیق حاضر عدم استفاده از پرسشنامه کمال گرایی چ

بعدي ورزشی است که پبشنهاد می شود تحقیقات دیگري در این زمینه با استفاده از پرسشنامه 

  مذکور انجام و نتایج آنها با نتایج این تحقیق مقایسه شود.
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 1ورزشکاران نخبه توصیفیپرسشنامه خود  پایایی واعتبار  تعیین
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 کیدهچ

. استورزشکاران نخبه  یفیتوصۀ خودپرسشنام پایاییی و یهدف از انجام این تحقیق بررسی روا

 ،تکواندو ،یفرنگآزاد و  یکشتو تیمی شامل  يانفرادورزشی  يها رشتهنخبه از  مرد ورزشکار 245

 تیراندازي ،يبردار وزنه شمشیربازي، جودو، کاراته، ووشو، ،یدانیدو و م ،بسکتبال ، فوتبال،ینتونبدم

به  ها رشتهو به تعداد پراکنده از سایر  یبالوالاسکیت،  کبدي، اسکی، آمادگی جسمانی، )،و کمان یرت(

ورزشکاران منتخب همگی از ورزشکاران نخبه بودند که  گیري در دسترس انتخاب شدند.روش نمونه

پرسشنامه  سال بود.25 ±7 سال وسن 50/10 ±6/5 طور میانگینبه ها آنقهرمانی و ورزشی  ۀسابق

 به ورزشکاران ارائه و سپس تحلیل شد. ،یید ترجمه توسط چند متخصصأپس از ترجمه به فارسی و ت

، 696/1، سوم 175/2 ، دوم707/15اول  يها عاملمقدار ویژه در نشان داد  لی اکتشافی تحلیل عام

آن  ةیعنی مقدار ویژ ؛از یک مشاهده شد بود که عامل ششم کمتر 037/1پنجم  و 337/1 چهارم

طوري که بود به 821/75ی عامل شدن نداشت. درصد واریانس تراکمی در کل یبود که توانا 793/0

، عامل توان درصد واریانس 5/7عامل بدنی با  درصد، 54 به ترتیب آمادگی ذهنی با ها سیانواردرصد 

 سرانجام عامل پنجمدرصد واریانس و  609/4عامل غیرهوازي با  درصد واریانس، 48/5 با هوازي

مدل با استفاده از تحلیل عاملی  رازشب يها شاخص .درصد واریانس بود 699/3متغیر عملکردي با 

بود که با  p= 001/0 داري یمعنسطح  در 91/824مشخص کرد که مقدار کاي اسکوئر برابر  ییديتأ

 462/2آزادي  ۀت کاي اسکوئر به درجب) فاصله داشت. شاخص نس406آزادي مدل مستقل ( ۀدرج

نیز در مدل تدوین شده د مقتص يها شاخص 90/0از  یشتربود. بررسی وضعیت شاخص تطبیقی ب

تطبیقی مقتصد به ترتیب  برازشهنجار شده مقتصد و شاخص  برازششاخص  همچنین ) بود.825/0(

درونی با  پایایی مدل مطلوب بودند. برازش يها شاخصطور کلی تمامی بود. به 764/0و  728/0 با برابر

  . استبود که قابل قبول و مطلوب  833/0آلفاي کرونباخ 

 ،خود توصیفی بدنی ذهنی، کردي،عامل عمل عامل غیرهوازي، توان هوازي، :واژگان کلیدي

  .پایاییی، یروا
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  مقدمه

 نیز دارد و هایش ییتوانابدن خود و ز فرد ا که ییها برداشت ۀیکلعبارت است از  یبدن ةخودپندار

سه  درآن  هاي یتقابلاز بدن و  یآگاه 1باسو  یمورف، یلرم ةیدعقاز او دارند. به  یگراند که یتصورات

هر فرد از ظاهر خود  یذهناز بدن  شامل احساس  یکل یآگاهسطح آن  یناول :شود یمسطح مطرح 

 یداخل يها انداماز احساسات  یآگاه یعنی از بدن و اعمال آن یدرون یآگاهسطح،  یندوم. است

 یبدنبه اهداف  یدنرساز توانایی بدن براي  یآگاهسطح  ینسومو  یستندنقابل مشاهده  کهاست 

 هاي یاسمق يرو که يمروردر  )1998( ). مارش2،1( گرفته استخود در نظر  يبرافرد  کهاست 

 به نوبۀ یبدن ةخودپندار کهگرفت  یجهنت چنین انجام داد یبدن ةپنداره در ارتباط با خودپندارخود

، یبدن، ظاهر یسالمت، یجسمان یآمادگتوان به  است که می یمتقسقابل  هایی ینهزمخود به 

  ).4،3،1اشاره کرد ( یبدن یتفعالو  یتجنس، یبدن یرتصو، یورزش یستگیشا، یآراستگ

به عنوان  اند. امروزه از خودپندارة مثبتکردهپنداره مطالعه را بر خود ن بسیاري اثر ورزشامحقق

سالمت یاد  و ورزشی، تربیتی يها عرصهبه نتایج مطلوب در  یابی دستبراي تسهیل  ابزاري

-مختلفی از خود يها جنبههمکاران انجام شد . در مطالعات متعددي که توسط مارش و شود یم

جنسیتی و سنی  يها تفاوتاثر  يا مطالعه) در 1989. مارش و همکاران (بررسی شدپنداره 

بدنی  ةدند. نتایج نشان داد خودپندارکرپنداره بررسی ورزشکاران را بر خودورزشکاران و غیر

اما  ،ان نیز بیشتر از زنان مشاهده شداین امر در مرد که ورزشکاران از غیرورزشکاران بیشتر بود

) 1986. مارش و جکسون ()5( جنسیتی در ورزشکاران کمتر از غیرورزشکاران بود يها تفاوت

 خودپنداره هاي یطهحاز  تري یعوسورزشکاران را در انواع ورزشکاران و غیر يها تفاوتنیز 

داري در ت، ولی تفاوت معنیدر توانایی جسمانی وجود داش ییها تفاوتچه کردند. اگرارزیابی 

 ةدار اندکی براي ورزشکاران در خودپندارمعنی يها تفاوتظاهر بدنی مشاهده نشد. همچنین 

بودند خودپنداره را به  مند عالقهمحققان  ،ابتدا ).6( هیجانی، جنسیتی و علمی مشاهده شد

هاي آن (قدرت، مؤلفهجسمانی و  ةولی امروزه بیشتر بر خودپندار ،تصویر بدنی ربط دهند

پنداره از این جنبه از خود شده است شده که سبب تمرکز استقامت، ترکیب بدنی و ...)

خودتوصیفی ورزشکاران  پرسشنامۀ) 1997از این رو مارش ( جدا و خاص شود؛کلی  ةخودپندار

با استفاده از تجزیه و  ،مذکور ۀاعتبار پرسشنام .نمود را طراحی و تدوین )EASDQ(نخبه 

صورت جداگانه و مرکب یل عاملی در دو گروه ورزشکاران آموزشگاهی و ورزشکاران ملی بهتحل

گروه و ). ضرایب ثبات درونی آلفاي کرونباخ براي د7(شد یید تأمقیاس در شش خرده

                                                                                                                                               
1. Miller,Morfey&Boss 



  67   عتبار و پایایی پرسشنامه خود توصیفی ورزشکاران نخبهتعیین ا

و مقیاس بدن در خرده 89/0مقیاس عملکرد تا در خرده 83/0 ورزشکاران آموزشگاهی و ملی از

(ورزشکاران  84/0(ورزشکاران ملی) و  86/0 ه مرکب و ضرایب میانگینگرو در 85/0میانگین 

با توجه به چند بعدي بودن  ).8، 9( جداگانه گزارش شده است يها گروهآموزشگاهی) در 

که خودپنداره را در قالبی کلی ارزیابی  PSDQموجود از قبیل  يها پرسشنامهخودپنداره و 

از قبیل (فیزیولوژِیکی، مهارتی،  ییها مؤلفهدنی همراه با ، بررسی خودپنداره از دیدگاه بکند یم

توسط مارش و همکاران در سال  PSDQ ۀپرسشنام ).2( رسد یمروانی و .....) ضروري به نظر 

مروري مارش و  ۀمقال ).10 -12( توسعه یافت 1997و  1996طراحی و در سال  1994

 صورتبهبدنی  ةخودپنداره به خودپندار ۀاولی يها اندازه دهد یم) نشان 1997،2002( همکاران

رقابت  ی،یزیبا ظاهر، سالمت، مواردي چون آمادگی،. اگرچه کلی اشاره داشته است يواحد

-در قالب نمره ، امتیاز نهاییشدند یمجنسیت و فعالیت بدنی نیز ارزیابی  تصویر بدنی، ورزشی،

 گسترده به شکل طوربهمرین شناسی ورزش/تاین ارزیابی در روان .شد یمواحد محاسبه  اي

روش سنتی  )2006( سیما زاچ مارش، به همین دلیل هبرت،؛ )2006(مارش شد یماجرا  سنتی

 استفاده )MTMM( 1اي یصهخصچند  -چند بعدي ةو از روش جدید گسترد را تغییر دادند

رش و مابدنی محاسبه شد.  ةپنداربعدي خودسه ۀدر این روش اعتبار بیرونی پرسشنام .کردند

. به داشتندتمرکز چند بعدي  ةگیري خودپندارابزار اندازه ةبر رویکرد ساز )2006( همکاران

مه با سه پرسشنا ،ها دادهپس از تحلیل  و شدند دانشجوي دانشگاهی انتخاب 395همین منظور 

پس از آن در  ).13( در این تحقیق اثرات سن و جنسیت مشاهده نشد .عامل جداگانه تأیید شد

در تحقیق دبورا و  .شدندتخصصی ارزیابی  صورتبه ها پرسشنامهیقات مختلف با این رویکرد تحق

از روش ند بدنی چندبعدي ورزشکاران معلول پرداخت ة) که به بررسی خودپندار2010( 2جفري

ساله عزت  11/16ورزشکاران  میانتحقیق در بر اساس نتایج  وتخصصی ارزیابی استفاده شد 

پذیري و فعالیت انعطاف قدرت، رقابت ورزشی، چربی بدن، استقامت، عمومی، ةخودپندار نفس،

 همچنین بین عزت نفس، بود). 6/5تا  9/3بین  ها گزارش ۀ(دامن بدنی مثبت گزارش شد

 ).14( مشاهده شد داريارتباط معنی بدنی ةو ابعاد گوناگون خودپندار فعالیت بدنی هاي یژگیو

خود توصیفی ورزشکاران نخبه  مورد) در 1997ی مارش (یابتدا يها پرسشنامهیکی از 

)EASDQ است که با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی در دو گروه ورزشکاران آموزشگاهی و (

). ضرایب ثبات 7(شد  تأییدمقیاس خرده ششدر صورت جداگانه و مرکب ورزشکاران ملی به

مقیاس در خرده 83/0 شگاهی و ملی ازگروه ورزشکاران آموزو درونی آلفاي کرونباخ براي د

                                                                                                                                               
1.Multi trait – multi method 
2. Deborah &Jeffry 
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 86/0در گروه مرکب و ضرایب میانگین  85/0مقیاس بدن  و میانگین در خرده 89/0عملکرد تا 

. جداگانه گزارش شد يها گروه(ورزشکاران آموزشگاهی) در  84/0(ورزشکاران ملی) و 

 یفیودتوصخ عاملشش  یابیارز يبرا) EASDQورزشکاران نخبه ( یفیتوصۀ خودپرسشنام

 یزیولوژیکیف یتقابل)، يهواز( یزیولوژیکیف یتقابل، بدن، ها مهارتشد که شامل  یطراح یبدن

این  با توجه به اینکه ).16،15،9،8،7(است  یکل عملکردو  یذهن یتقابل  )،يهوازیرغ(

) نیز از نظر 2003هربرت و مارش ( پرسشنامه در تحقیقات دیگر نیز از جمله تحقیق کالرك،

 ویژه خودپندارةبه ،در نتایج تحقیقات مربوط به خودپنداره و نیز  یید شده استأت پایاییی و یروا

 مهم و  معنی داري مشاهده شده است، يها تفاوتورزشکاران و غیرورزشکاران  میانبدنی در 

. از طرفی رسد یمضرورت بررسی این ویژگی بین ورزشکاران نخبه کشور ضروري به نظر 

) تا کنون در کشور اعتباریابی نشده است و EASDQ(وصیفی ورزشکاران نخبه تپرسشنامۀ خود

-مختلف ابعاد خود پنداره اشاره شده است، به هاي یژگیواز آنجا که در منابع مختلف به تمایز 

آینده، تعیین روایی و  يها پژوهشمنظور ایجاد ابزاري مناسب براي فراهم سازي بستري براي 

 يها پرسشنامه) از جمله EASDQ( ۀ). پرسشنام1 -3( ر ضروري استمذکو ۀپایایی پرسشنام

خودپنداره است که در هر مرتبه  يبراشده  یفتعر یمراتبشده با توجه به مدل سلسله یطراح

پرسشنامه یکی از  ینادر آن لحاظ شده است.  ییراتیتغ ها ضرورتو  یازهانبا توجه به 

، خودتوصیفی یژهو ینگاهبا  که است یتبمرامدل سلسله یناپرسشنامه از  یدترینجد

ی و یمهم روا هاي یژگیوپس از تعیین ،این پرسشنامه از  .کندمی یبررسکشور را  ۀورزشکاران نخب

 یابیارزمختلف براي  يابزارها ۀیته، یورزش ياستعدادها ییشناسامنظور به توان یم ،پایایی

 یشناخت روان یازهاين یبرخ يسخگوپاعنوان بهو نیز ن اورزشکار يوجودمختلف  يها جنبه

و  ها الؤسبا توجه به  کرد؛ بنابراینمختلف استفاده  یسن يها دورهمختلف و  یورزش يها رشته

کشور،  ۀورزشکاران نخب پندارةگیري خودموجود و نبود ابزاري مناسب براي اندازه يها ابهام

 ةکه براي ارزیابی خودپندار ار )EASDQ(تحقیق حاضر در صدد است اعتبار و پایایی پرسشنامه 

  ورزشکاران نخبه طراحی شده تعیین نماید.

  پژوهش شناسیروش

 اند از:اند که عبارتهتحقیق دو دست یرهايمتغ .پیمایشی است -روش تحقیق از نوع توصیفی 

هده را مشا ها آن توان ینممستقیم طوربهو  دهند یمرا تشکیل  ها عاملیا  ها سازهپنهان که  یرهايمتغ

 یتقابل)، يهواز( یزیولوژیکیف یتقابل، بدن، ها شامل مهارتدر این تحقیق  و سنجیدکرد یا 

که آشکار یا مشاهده  یرهايمتغو  اندیکل عملکردو  یذهن یتقابل  )،يهوازیرغ( یزیولوژیکیف
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 ۀگان29االت ؤدر این تحقیق س و رود یمکار منظور تعریف یا استنباط متغیر پنهان یا سازه به به

  دهند.را تشکیل میپرسشنامه 

ورزشکار  245 ،1389در سال  کشور یورزشمختلف  يها رشته مرد ۀنخب ورزشکاران ۀیکل از بین

 ، فوتبال،ینتونبدم ،تکواندو ،یفرنگآزاد و  یکشتو تیمی شامل  يانفرادورزشی  يها رشتهنخبه از 

 تیر و کمان، تیراندازي ، وزنه برداري، شمشیر بازي، جودو، کاراته، ووشو، دو و میدانی، ،بسکتبال

-به روش نمونه ها رشتهو به تعداد پراکنده از سایر  یبالوالاسکیت،  کبدي، اسکی، آمادگی جسمانی،

 ۀورزشکاران منتخب همگی از ورزشکاران نخبه بودند که سابق گیري در دسترس انتخاب شدند.

  .ال بودس25 ±7 سال وسن 50/10 ±6/5 ها آنقهرمانی و ورزشی 

)، يهواز( یزیولوژیکیف یتقابل، بدن، ها مهارت شامل یبدن یفیخودتوص عاملشش  یابیارز يبرا

یفی توصپرسشنامۀ خوداز  یکل عملکردو  یذهن یتقابل  )،يهوازیرغ( یزیولوژیکیف یتقابل

پرسشنامه از  این در یريگ). اندازه7، 8، 15( استفاده شد ) EASDQورزشکاران نخبۀ مارش (

 ۀپس از ترجم دارد. یپراکندگ» درست«تا » غلط« ۀینگزاست که از  یارزش ششع لیکرتی نو

، سپس .کردند ییدتأ راآن  ۀصحت ترجم چند متخصص و مترجمتوسط محقق،  پرسشنامه

 الحات احتمالی آن لحاظ شد (مطالعۀشد و اص یلتکمو  یعتوزکوچک  يا جامعهپرسشنامه در 

وضعیت خود را در مورد  ،گذاريو پس از عالمت شد یماران ارائه پرسشنامه به ورزشک ).یمقدمات

 ها آنیک تا شش به  ةکه از نمر کرد یمموافقم بیان  کامالًمخالفم تا  کامالً ۀال از گزینؤهر س

  این اعداد براي تجزیه و تحلیل آماري استفاده شد. ،پس از کمی کردن .گرفت یمتعلق 

 یپراکندگو  يمرکز يها شاخص سبۀها، محا داده يبندودارها، طبقه، رسم نمها یفراوان ۀمحاسب براي

 يها مؤلفه یلتحل از ها دادهو براي تحلیل عاملی  یفیتوصي ها روشاز  پژوهش یرهايمتغدر مورد 

 ياجراقبل از  استفاده شد. 2یماکسوارپرسشنامه از چرخش  ةساختار ساد یینتعمنظور  و به 1یاصل

بودن نصفر  از یناناطم ینهمچنو  KMO3 ةنمونه از انداز یتکفا نینااطماز  یعامل یلتحل

پرسشنامه و  یدرونثبات  یینتع يبرا استفاده شد. 4باتلر یتکروجامعه پژوهش از آزمون  یهمبستگ

ی یهااز  شاخص ییديتأدر تحلیل عاملی  استفاده شد. کرونباخي آلفایب ضراز  آن هاي یاسمقخرده 

 ،1مربعات خطاي برآورد شده ، ریشۀ7اصالح شده برازش یکویین، 6برازش ییکوین ،5چون کاي اسکوئر

                                                                                                                                               
1. Prime Component Analysis 
2. varimax Rotation 
3. Kaisler-  Olkin  Measure  of  Sampling Adequacy 
4. Bartlett Test of Sphericity  
5. chi- square 
6. GFI 
7 - AGFI 
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فاده براي افزار مورد استنرم ).17( مدل استفاده شد برازش يها شاخصو دیگر 2شاخص توکر لوئیس

  بود.  AMOS17تحلیل عاملی مرتبۀ اول

  ي پژوهشها یافته
 

  خودتوصیفی ورزشکاران نخبه پرسشنامۀهاي اصلی  اي تحلیل مؤلفهه فرضنتایج تأیید پیش .1 جدول

 مقدار فرضپیش

 951/0 مقدار کیسر ـ میر ـ اولکین (کفایت حجم نمونه) 

 795/6 آزمون کرویت بارتلت  مقدار مجذور کاي

 406 آزادي ۀدرج

 001/0 داري سطح معنی

  

با استفاده از  هاي مورد نیاز و مربوط فرض ی پیشتمام دهد یمنشان  1ه شده در جدول ئنتایج ارا

-هب 951/0آزمون کفایت  ۀنتیجاز حد تعیین شده نیز بیشترند. اند و  روش تحلیل عاملی رعایت شده

قابل قبول است که به همین  ،باشد 5/0 بیش ازاین میزان و اگر  دست آمد که در حد مطلوبی است

دست هدار ب معنیآزمون کرویت بارتلت نیز  ۀدلیل میزان گزارش شده مطلوب است. همچنین نتیج

)001.0,795/6(آمده است 2  Pهاي الزم رعایت شده  فرض از این رو تمامی پیش ؛

  است.
  

  شده به روش استخراج در تحلیل اجزاي اصلیواریانس کل تبیین .2جدول 

اجزاء یا 

 االتؤس

 استخراجی هاي اندازهعاملی  بارهاي مقادیر اولیه
عناصر استخراجی 

 پس از چرخش

  مجموع

واریانس 

 شدهتبیین

درصد 

 واریانس

واریانس 

 تراکمی

  مجموع

  واریانس تبیین

 استخراجی

درصد 

 واریانس

واریانس 

 تراکمی

واریانس  مجموع

پس از  تبیین شده

 چرخش

1 707/15 163/54 163/54 707/15 163/54 163/54 060/6 

2 175/2 500/7 663/61 175/2 500/7 663/61 909/4 

3 696/1 849/5 512/67 696/1 849/5 512/67 893/4 

4 337/1 609/4 121/72 337/1 609/4 121/72 815/3 

5 073/1 699/3 821/75 073/1 699/3 821/75 312/2 

  

                                                                                                                                               
1 - RMSE 
2 - TLI 
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قبل و بعد از چرخش نشان  ،تحلیل اجزاي اصلی .شده به روش استخراجواریانس کل تبیین

بیشتر از   ها آناولیه  مقادیر ویژة شده در مجموعکه واریانس تبیین استپنج عامل اصلی  دهد یم

یک اختالف زیادي دارد. مقدار  ةکه با مقدار ویژ است 793/0مقدار  ها آنعامل بعد از  و استیک 

 .است 163/54 که مقدار آن استشده در مقادیر اولیه نیز قابل قبول واریانس تراکمی تبیین

  داده شده است. همچنین مجموع واریانس تبیین شده پس از چرخش نیز نشان

  

 
  . نمودار سنگریزیه مقادیر ویژه1شکل 

  

در واقع همان  ها عاملاین  بیش از یک هستند.که  دهد میپنج عامل را نشان  ةمقدار ویژ1 شکل

. با بررسی اند دادهرا به خود اختصاص  ویژهکه مقادیر  اند شدهی تبدیل یهاکه به عامل اندسؤاالت

پرسشنامه شامل  هاي عاملدو عامل از  شود میاران نخبه مشخص خودتوصیفی ورزشک ۀپرسشنام

  .اند شدهدر یک عامل بررسی عامل مهارت و بدنی 

توصیفی ۀ خودهاي پرسشنام دهد سؤال نشان می 2ه شده در جدول ئنتایج تحلیل عاملی ارا

توصیفی ورزشکاران وط به خوددرصد واریانس تراکمی مرب 821/75ورزشکاران نخبه در کل 

درصد واریانس مربوط به عامل آمادگی ذهنی بیشترین  به این صورت که شود یمنخبه را شامل 

که با  استدرصد)، پس از آن عامل دوم یعنی عامل بدنی و مهارتی  54( داردا درصد واریانس ر

که به توان  استپس از آن عامل سوم  درصد واریانس)، 5/7با ( اند دادههم عامل دوم را تشکیل 

است هوازي ۀ غیرمؤلفعامل بعدي مربوط به  ،شودمربوط می درصد واریانس) 48/5 (با يهواز
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درصد واریانس)  699/3با ( متغیر عملکرديبه درصد واریانس) و باالخره عامل پنجم  609/4(با 

به ترتیب با  28و  25 -19 سؤاالتکه  شود یممشخص  3. با مراجعه به جدول ربوط استم

به عامل دوم یعنی عامل بدنی و  9 -1 سؤاالت .اندمربوطبه عامل ذهنی باال  هاي یانسوار

 ۀبعد از چرخش از گردون 443/0یعنی  کمدلیل بار عاملی ؤال هشتم بهکه س اندمربوطمهارتی 

به عامل  13 -10 سؤاالت .دانمربوط به عامل هوازي  18 -14 سؤاالت .شود یمحذف  سؤاالت

  .اندمربوطبه عملکرد  29 و 27، 26 سؤاالتغیرهوازي و 
  

  . بار عاملی اجزاء پس از اجراي چرخش3جدول 

 
 اجزاء

1 2 3 4 5 

1  648/0     
2  618/0     
3  643/0     
4  605/0     
5  650/0     
6  757/0     
7  717/0     
8      
9  571/0     
10    835/0   
11    810/0   
12    825/0   
13    782/0   
14   845/0    
15   800/0    
16   812/0    
17   799/0    
18   746/0    
19 744/0      
20 781/0      
21 772/0      
22 809/0      
23 779/0      
24 514/0      
25 576/0      
26     640/0  
27     522/0  
28 498/0      
29     453/0  
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  اول  ۀل عاملی مرتبتحلی

1مدل عاملی تأییدي استفاده شده در تحقیق از نوع مرتبه اول
عنوان هعامل ب ششکه با  است 

که در مدل ساختاري در تحلیل عاملی اکتشافی  طور همان پنهان ترسیم شده است. تغیرم

ا براي مشاهده شد، عامل اول و دوم در هم ادغام شده بودند که در این مدل مفروض دو عامل ر

شده براي هر عامل نظر گرفتیم، اما متغیرهاي مشاهدهر تأیید مطابق ساختار اصلی جداگانه د

  نظر گرفته شد.ر مطابق تحلیل عاملی اکتشافی د

 عاملی پرسشنامه ةبررسی اعتبار ساز

 به مدل مورد ها داده برازشبراي  ،شود یمنشان داده  2براي انجام این فرضیه مدل زیر که در شکل 

 یکویین يها شاخصمدل که با نام  برازش يها شاخصدر این بررسی انواع  بررسی قرار گرفته است.

بدي  يها شاخصو  از مدل است) تر يقونشان حمایت  ،بیشتر باشد ها آن(هرچه مقدار  2برازش

استفاده  شود یمخوانده  از مدل است) تر يقونشان حمایت  ،کمتر باشد ها آن(هرچه مقدار  3برازش

هوازي  آمادگی هوازي و بی عملکردي، الگوي ساختار عامل مهارتی، بدنی، ذهنی، 2شکل  .شد یم

مقیاس) را به همراه مقدار بار عاملی هر سؤال هاي مربوط به هر عامل (خرده شناسایی شده و سؤال

 3 فر در جدولپارامترهاي مختلف با مقدار ص ةدار مقادیر برآورد شدیتفاوت معن دهد. نشان می

استاندارد به خطاي معیار برآورد شده . مقدار نسبت بحرانی برآورد شدة غیرشود یممشاهده 

و احتمال خطا را  دهد یممقدار این پارامتر را برابر صفر قرار  ،صفر ۀاست که براي رد فرضی

ر است و میزان ضریب محاسبه شده از صفر دورت ،هرچه این مقدار بزرگتر باشد .کند یمبرآورد 

شده تمام ارتباطات تعیین .خطا قابل قبول است 05/0یعنی با حداکثر خطا  ؛%95با اطمینان 

و میزان خطاي برآوردشده، در  شود یمتأیید  اهعامل يروشده که بارهاي تعیین دهد یمنشان 

  نیست.دار یزده معنمیزان تخمینمقایسه با 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               
1. First – order confirmatory factor model 
2. Goodness –of-fit Indices  
3. Badness-of-fit Indices 
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  توصیفی بدنی به همراه بار عاملی هر سؤالالگوي نظري ساختار پرسشنامۀ خود .2 شکل

0.648 

0.618 

0.643 

0.605 

0.650 

0.757 

0.717 

0.621 

0.835 

0.810 

0.825 

0.782 

0.845 

0.800 

0.812 

0.799 

0.746 

0.744 

0.781 

0.772 

0.809 

0.779 

0.576 

0.498 

0.640 

0.522 

0.453 

E1 
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E2 
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E3 
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E7 
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5 

٩ 

6 

١٠ 

7 

1٣ 

1١ 

١٢ 

1٤ 

1٥ 

١۶ 

1٧ 

1٨ 

١٩ 

٢٠ 
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  اختالف برازششاخص  .4جدول 

پارامترها تعداد نوع مدل آزادي درجۀ اختالف   Pمقدار  
 ۀشیت اختالف به درج

 آزادي

91/824 99 تعریف شده  335 001/0  46/2  

001/0 434 اشباع شده  0   

62/6977 28 مستقل  406 001/0  18/17  

 

کلی پردازش يها شاخصبررسی   

 دربارة قابل گیري یمتصممعیاري براي یی تنهابه تواند ینمبا تأکید بر این نکته که این  شاخص 

مشاهده  3قبول یا غیرقابل قبول بودن مدل باشد، برخی نتایج مربوط به کاي اسکوئر در جدول 

 اي یجهنتکه است   =001/0p داري یمعن با سطح 91/824مقدار کاي اسکوئر برابر  .شود یم

با  .در دو ماتریس کوواریانس مشاهده و بازتولید شده است  =001/0p مقدار ؛ زیرامطلوب است

 توان یم، حائز اهمیت است. دست آمدهبهآزادي  ۀدرج ینکه چنین مقداري با چها ،این حال

اشباع شده (برابر با صفر)  یمدلۀ آزادي آزادي مدل از درج ۀچنین قضاوت کرد که هرچه درج

. چنین شود یمتلقی  تر مطلوب) 406شود ( تر یکنزدمستقل  یآزادي مدل ۀدور شود و به درج

آزادي  باعث کاهش یک درجۀقضاوتی بر این مبناست که افزودن هر پارامتر آزاد به مدل 

جالب توجه است. تعداد پارامترهاي آزاد در ستون تعداد پارامترها نیز  3در جدول  خواهد شد.

که با آزاد گذاردن  دهد یمرا نشان  434تعداد پارامترهاي آزاد براي یک مدل اشباع شده مقدار 

به مقدار کاي اسکوئر صفر دست یافت، وضعیتی که به هیچ وجه مطلوب  توان یمپارامتر  434

کردن  ) به راحتی به هزینه17شده (که مدل تدوین دهد یماما تا حد زیادي نشان  ،نیست

که  پارامتر آزاد را در حالی 99وجود  توان یمکه  یبه این معن ؛نپرداخته است يآزاددرجات 

شده مدل اشباع ةمشاهد آزاد وجود دارد، قابل قبول دانست. پارامتر 434امکان آزاد گذراندن 

  کننده باشد. کمک تواند یمبراي موقعیتی که در آن قرار داریم 

کاي اسکوئر گزارش  3آزادي که در آخرین ستون از جدول  ۀکاي اسکوئر به درج نسبت

شاخص مناسبی براي مدل تدوین شده  تواند یم، شود یمو کاي اسکوئر نسبی خوانده  شود یم

 .شود یمخوب تفسیر  3تا  2مناسب و مقادیر نزدیک به این شاخص براي  5تا  یکمقادیر  باشد.

خوب براي مدل  یوضعیت دهندةنشان )462/2( شودمشاهده می این جدولمقداري که در 

 است.
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  پایه اي یسهمقا برازششاخص  .4جدول 

 نوع مدل
برازش نیکویی  

بونت -بنکر   

برازش نیکویی  

 نسبی

برازش نیکویی  

 افزایشی
 توکرلوئیس

 برازش

اي مقایسه  

شدهمدل تعریف  0,882 0,857 0,926 0,910 0,926 

ع شدهمدل اشب  1  1  1 

 0.001 0,001 0.001 0,001 0.001 مدل مستقل

 

. بر این مبنا اند شدهعنوان مقادیر قابل قبول تفسیر در اغلب منابع به 90/0از  یشمقادیر ب 

 برازشلوئیس و شاخص  -توکر  برازشافزایشی، شاخص  برازشگفت شاخص  توان یم

بونت و  -هنجار شده بنتلر  برازشند. شاخص ادهندة قابل قبول بودن مدلنشان اي یسهمقا

که ناچیز و قابل  کنند یمنسبی نیز اصالحات بسیار جزئی را در مدل پیشنهاد  برازششاخص 

  .ندایپوش چشم

  مقتصد برازش هاي شاخص .5 جدول

نسبت مقتصد  نوع مدل

 بودن

هنجار شده  برازششاخص 

 مقتصد

 برازششاخص 

 تطبیقی مقتصد

825/0 مدل تعریف شده  728/0  764/0  

001/0 مدل اشباع شده  001/0  001/0  

000/1 مدل مستقل  000/1  000/1  

  

آزادي مدل  ۀشده و درجت مقتصد بودن که نسبتی بین درجۀ آزادي مدل تدوینبشاخص نس

. هرچه این مقدار اند شدهآزاد گذاشته تا چه اندازه پارامترها  دهد یمنشان  ،مستقل است

حقیق براي آزاد کردن پارامترها صرف بیشتري است که در ت ۀهزین دهندةنشان ،باشد تر کوچک

  دهد.را نشان میاین موارد  5جدول  .ین رو این مقدار باید بیشتر باشداز ا؛ شده است

یک نسبت  406به  335یعنی نسبت  ؛)825/0ت مقتصد (نسبمقدار  ،شدهدر مدل تدوین

و قتصد ة مشدهنجار برازش. شاخص داردکه نشان از آزاد گذاردن پارامترها  استمقتصد 

 60/0 یش ازو مقادیر ب شودمیهر دو مقادیري قابل قبول تلقی  تطبیقی مقتصد برازششاخص 

 که این دو شاخص در این تحقیق به ترتیب برابر دهد یمشده را نشان مناسب بودن مدل تدوین

 .استاست که مقدار بسیار مناسبی  764/0و  728/0 با
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مانده باقیبعات دوم میانگین مر ۀریش هاي شاخص. 6جدول   

  p مقدار حد باال حد پایین مانده باقیدوم میانگین مربعات  ۀریش مدل

 001/0 084/0 071/0 077/0 مدل تدوین شده

 001/0 263/0 252/0 258/0 مدل مستقل
 

که در قضاوت  ییها شاخص ترین یعمومعنوان یکی از به مانده یباقدوم میانگین مربعات  ۀریش

قابل  توان یمشده را مدل تدوین دهد یمشده کاربرد دارد، نشان تدوین ياه مدل ةکلی دربار

ی شاخصعنوان به و کند یماین شاخص بین دو مقدار صفر و یک تغییر . قبول دانست یا خیر

. شود یمتلقی  تر قبولمدل قابل  ،یعنی هرچه کوچکتر باشد؛ شود یمشناخته  برازشبدي  براي

قابل قبول بودن مدل است. اینکه فاصله  نشانۀشده تدوین براي مدل عاملی 04/0مقدار 

عنوان به تواند یمنیز  دهد یمرا نشان  07/0% براي این شاخص مرزهاي صفر تا 90اطمینان 

میزان ذکر شده براي متغیرهاي بدي  شود یممشاهده  6وضعیت مطلوب تلقی شود. در جدول 

  است.قابل قبول  برازش
  

  درونی و دو نیم کردن پایاییحاصل از  پایایی. ضرایب 7جدول 

ها آیتممقادیر و   نوع همبستگی   ضریب آلفا 

 آلفاي کرونباخ بخش یک
 0,934 بخش یک

ها آیتمتعداد   15a 

 آلفاي کرونباخ بخش یک
 0,951 بخش دو

ها آیتمتعداد   14a 

 آلفاي کرونباخ مجموع
ها آیتممجموع   29,000 

.0833 بین دو فرم  

بستگی دو نیم کردن گتمنضریب هم                        0,907         

 

که  طور همانمربوط است که مربوط به آیتم دوم  29-16 سؤاالتبه آیتم اول و  15 -1 سؤاالت

مجموع براي آلفاي  دو،و یک  هاي یتمآضرایب همبستگی در  ،شود یمنیز مشاهده  7 جدول در

مبستگی دو نیم کردن گتمن نیز میزان قابل قبولی را نشان براي ضریب ه ،کرونباخ و در نهایت

  .شود یمیید أنیز ت پایاییداده که از نظر  دارا بودن 

  گیريبحث و نتیجه

ی دارد. هاي تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات متعددي که در این زمینه انجام شده است همخوان یافته

 شدهدر مطالعات متعددي تأیید ران نخبه خودتوصیفی بدنی ورزشکا اعتبار و پایایی پرسشنامۀ
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 32) که شامل EASDQ) اعتبار خودتوصیفی ورزشکاران نخبه (1997مارش ( در تحقیق است.

-تحلیل عاملی در دو گروه ورزشکاران آموزشگاهی و ورزشکاران ملی بهز با استفاده ا ،ال بودؤس

ب ثبات درونی آلفاي ). ضرای7(شد یید أمقیاس تخرده ششصورت جداگانه و مرکب  در 

 89/0مقیاس عملکرد تا در خرده 83/0 گروه ورزشکاران آموزشگاهی و ملی ازو کرونباخ براي د

(ورزشکاران ملی)  86/0در گروه مرکب و ضرایب میانگین  85/0و میانگین مقیاس بدن در خرده

 یفیتوصدۀ خو. پرسشنامجداگانه گزارش شد يها گروه(ورزشکاران آموزشگاهی) در  84/0و 

شد که شامل  یطراح یبدن یفیخودتوص فاکتورشش  یابیارز يبرا) EASDQورزشکاران نخبه (

و  یذهن یتقابل  )،يهواز یرغ( یزیولوژیکیف یتقابل)، يهواز( یزیولوژیکیف یتقابل، بدن، ها مهارت

و ات دیگر نیز از جمله تحقیق کالرك ). این پرسشنامه در تحقیق15، 9، 8(است  یکل عملکرد

در تحقیق کالرك و  یید شده است.تأ پایاییی و ی) نیز از نظر روا2003هربرت و مارش (

توصیفی بدنی ۀ خودپرسشنام پایاییی و ، روایالی را آزمون کردندسؤ 29همکاران که نسخۀ 

/ 759در تحقیق آنان کمترین بار عاملی  اصلی یکسان دیدند. هاي یاسمقورزشکاران نخبه را با 

در  964/0در این تحقیق بیشترین بار عاملی نیز  در عامل ششم بود. 27ال ؤط به سبود که مربو

  ).16( عامل دوم بود

 یکشت يرو) 1386صراف ( یانجوادابزار در تنها تحقیق داخلی توسط  ینا یاییپا ینهمچن

در تحقیق توکلیان و همکاران نیز  ).17از(به نقل  دشمحاسبه  93/0 یزانمنخبه به  یرانگ

 هاي یاسمقار درونی ابزار پژوهش از ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ براي هر یک از خردهاعتب

 کرونباخ يآلفا یبضر. بودمشابه تحقیق حاضر  ،که نتایج شد پرسشنامه به تفکیک محاسبه

میزان ، تقریباً زیاد استکه ضرایب آلفا . از آنجا یدگردمحاسبه  95/0 مذکور پرسشنامۀ يبرا

شده در کشور هم از ورزشکاران انتخاب ،ز طرفیا .است شدهیید أت در چند نوبتاعتبار درونی 

خوبی براي ورزشکاران نخبه کشور  ۀ ورزشی و قهرمانی نمایندةنظر تعداد و هم از نظر سابق

ورزشکاران نخبه در کشور  ۀجامع در توان یمذکر شده را  پایاییی و ؛ در نتیجه میزان روایبودند

به شرایط فرهنگی یا درك متفاوت  توان یمرا  سؤاالتی برخی جایهیل جابدال .کرداستفاده 

 سؤاالتی برخی یجاهجاب ه،با نگاهی به ساخت پرسشنام مرتبط دانست. سؤاالتورزشکاران از 

اشاره کرد که در  16ال ؤبه س توان یم؛ براي مثال رسد یمدر تحلیل عاملی منطقی به نظر 

هوازي منتقل ۀ بیمؤلفهوازي بود که در این تحلیل به درستی به آمادگی  ۀمؤلفاصلی در  نسخۀ

 مقایسۀبراي کاربرد در کشور توصیه شود.  تواند یمیابی شده ۀ اعتباربنابراین نسخ؛ شده است

  شرح زیر است:اعتباریابی شده به  ۀ اصلی با نسخۀنسخ

-(سطح توانایی درك شود یمگیري اندازه» مهارت«عامل  5تا  یک سؤاالت در اصلی در نسخۀ
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(درك تناسب بدن  شود یمگیري اندازه» بدن«عامل  9تا  6، در سؤاالت ورزشی) ۀشده در رشت

گیري اندازه را »توان هوازي« عامل 16 و 12 -10 سؤاالت، ورزشی) ۀبا توجه به رقابت در رشت

، تی هستند)حیا ت و بنیۀکه نیازمند استقام ها ورزشتوانایی درك براي رقابت در ( کنند یم

(توانایی درك براي  کنند یمگیري را اندازه» توان بی هوازي« عامل 18 ،17 ،15 -13 سؤاالت

عامل  23 -19 سؤاالت، )نیاز دارند زیاد توان انفجاري با شدت بهکه  ییها ورزشرقابت در 

 التسؤا و (درك قدرت و آمادگی روانی براي رقابت ورزشی) کنند یمگیري را اندازه» روانی«

 ۀدرج یوانایی درك براي ایجاد منته(ت کنند یمگیري را اندازه» اجراي کلی«عامل  29 -24

 يها سؤالهشتم  سؤالعالوه بر حذف ،یابی شده ۀ اعتباردر این مقایسه و نسخ اجرا در رقابت).

شده در و در مدل تعریف ندگذاري بیشتري داشتی ذهنی بارآمادگ ۀمؤلف روينیز  28و  25 ،24

 يکشورهایید ابزار در ؛ بنابراین با توجه به تأگیرد یمذهنی قرار  ۀمؤلفدر  ییديتأختار عاملی سا

خودتوصیفی بدنی ورزشکاران نخبه انجام شده  در مورد پرسشنامۀمختلف هنوز تحقیقات کمی 

که  يطوربه ،) مالحظه کرد2010( جووت و کرامر در تحقیق توان یماست که این موضوع را 

ن نخبه کمتر توصیفی ورزشکاراۀ خودن عالوه بر اشاره به این نکته که از پرسشنامقااین محق

 مزایاي این پرسشنامه به کوتاه بودن و تخصصی بودن اشاره دارنداستفاده شده است از میان 

گزارش کرد و فقط  ییتنهایک عدد را به ییديتأدر تحلیل عاملی  توان ینماینکه  با وجود ).18(

که در  طور همان قضاوت کرد، توان یمدر چند حالت  برازشخوبی و بدي  يها صشاخروي  از

و مانند تحقیقات  قرار دارندمذکور همه در حد قابل قبول  يها شاخص ،توضیح داده شد ها یافته

این پرسشنامه  از توان یمورزشکاران نخبه  در میاندر ایران و  کشورهااشاره شده در سایر 

  . کرداستفاده 
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  مقدمه

در امر  قابل توجهیمهارت هاي مختلف روانی، خدمات  یامروزه روانشناسان ورزشی با بررس

راهکارهاي ). 1،2(شان روز به روز در حال گسترش استورزش ارائه کرده اند و دامنه تحقیقات

نه تنها ) 3-6است (هاي مناسب مداخله جهت بهبود عملکرد ورزشکاران  شناختی یکی از روش

در بهبود  تعدیل ادراك منفی و در نتیجه و غییرراهکارهاي شناختی می تواند در ت اطالع از

تحقیقات نشان می دهند کاربرد راهکارهاي شناختی می تواند ، بلکه )7عملکرد سودمند باشد (

). در این میان، یکی از راهکارهاي شناختی که در 5-8( بهبود بخشندعملکرد را در ورزش 

لمه اي است که اجرا کننده ). خودگفتاري مکا2،9،10ورزش کاربرد دارد، خودگفتاري است (

گان در طی اکتساب یا اجراي مهارتی به شکل آشکار یا نهان به کار می برند و از این طریق بر 

خودگفتاري با استفاده از کلمات کلیدي  ).11اجرایشان فکر کرده و باعث تقویت آن می گردند (

ازمان دهند و بر روي و س نندتا افکارشان را کنترل ک کند می به ورزشکاران کمک مناسب،

براي تالش بیشتر در طول تمرین برانگیزانند یا خود را  بخش هاي اساسی مهارت، تمرکز نمایند

بنابراین بسیاري از مربیان خودگفتاري را جزیی از برنامه هایشان قرار می دهند و نظریه  ).12(

روانی مهارت، تامل می کنند پردازان نیز آن را به عنوان یک جزء الزم براي برنامه هاي تمرین 

دو تابع گسترده از خودگفتاري: خودگفتاري آموزشی و خودگفتاري انگیزشی است ). 13(

در مورد دقت توجه، اطالعات فنی و انتخاب هاي است اظهاراتی  آن، آموزشی د). کارکر5،14(

بنابراین ). 2که ورزشکار به صورت آشکار یا در ذهن خود آن را تکرار می کند ( ،تاکتیکی

وسیله ي تمرکز بر حرکت، اجراي تکنیک درست و راهبرد مناسب  خودگفتاري آموزشی به 

که خودگفتاري  اند این راستا تحقیقات نشان داده در ).8باعث بهبود در سطح اجرا می شود (

) 1976، 3)، تغییر تمرکز توجه (نیدفر1986 ،2و شانک 1994، 1در افزایش کانون توجه (لندین

ونی نمودن توجه، فراخوان اطالعات و کدگذاري اطالعات جدید مربوط به تکلیف در حال و کان

). عالوه بر بحث توجه که می تواند تحت تاثیر 1،4،15،16)مؤثر باشد(1986اجرا (شانک، 

متاثر از این پدیده  خودگفتاري قرار گیرد، زمینه هاي دیگري از عملکرد ورزشی ورزشکاران نیز

و  زینسر . در این زمینه،پردازش اطالعات از جمله آنهاست می گردد که       شناختی 

کردند خودگفتاري با استفاده از کلمات کلیدي مناسب، به ورزشکاران  اظهار )2006( 4همکاران
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دهند، و بر روي بخش هاي اساسی مهارت  مانو سا نندتا افکارشان را کنترل ک کمک می کند

  .) دریافتند1980( 1همکارانشروتال و . )12( نمایند تمرکز

اسکی بازان نخبه اي که نسبت به دیگر رقیبان خود موفق تر بودند از خودگفتاري بیشتري  

خودگفتاري آموزشی می به این نتیجه رسیدند ) 1996( 2مینگ و مارتین .بهره مند شده بودند

کاربرد عتقدند م) 1998( 3جونز و میس .تواند اکتساب مهارت هاي روي یخ را بهبود بخشد

کند تا بر  ي آمادگی قبل از شوت به یک بازیکن حرفه اي گلف کمک میخودگفتاري در مرحله

 ).17و عملکردش را بهبود بخشد (ند غلبه کخود  شک و تردید و احساسات ناخوشایند

هاي مقابله اي که توسط قهرمانان اسکیت استفاده  همچنین در تجزیه و تحلیل استراتژي

درصد آزمودنی ها از خودگفتاري و تفکر منطقی براي مقابله با استرسِ  76گزارش شد ، گردید

  ). 18رقابت استفاده کردند (

خودگفتاري آموزشی،  شامل ) در ضمن مقایسه سه روش آموزش1999( 4اندرسون و همکاران

دانش آموزان  درو توضیح در مهارت پرتاب به جلو  با شرح همراه آموزش سنتی و آموزش

نتیجه رسیدند که روش خودگفتاري آموزشی در مقایسه  نساله) به ای 9/8کالس سوم ابتدایی (

) در مطالعه 2011( 5وِلونیس و همکاران. همچنین کل)19( استبا سایر روش ها مفید تر و برتر 

 داییاي به بررسی تاثیر خودگفتاري آموزشی و انگیزشی بر عملکرد حرکتی دانش آموزان ابت

بیان کردند که  در فعالیت بدنی پرداختند. کولووِلونیس و همکاران نیز (پایه ي پنجم و ششم)

خودگفتاري یک تکنیک موثر براي افزایش عملکرد حرکتی دانش آموزان ابتدایی در فعالیت 

) تاثیر 2000( 7تئودوراکیس و همکاران ) و2007( 6چرونی و همکاران ).5بدنی است (

را براساس ماهیت تکلیف مورد مطالعه قرار دادند  وزشی و خودگفتاري انگیزشیخودگفتاري آم

که در تکالیف حرکتی ظریف کارائی خودگفتاري آموزشی بیشتر است و  به این نتیجه رسیدند و

در تکالیفی که بر اساس قدرت و استقامت اند خودگفتاري انگیزشی کارآمدي بیشتري دارد 

، 8تنیس (زیگلرکسب مهارت هاي  دربه عنوان ابزاري کارآمد خودگفتاري آموزشی  ).2،11(
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عمل می  )2002، 1(پرکوس مبتدي افرادپیچیده  هاي مهارت عملکرد ارتقاء و) 20() 1987

) در مطالعه اي به بررسی تاثیر خودگفتاري بر روي 2001( 2و همکاران ). تئودوراکیس21(کند 

نی پرداختند. نتایج نشان داد خودگفتاري دانشجوي تربیت بد 60تکلیف شوت بسکتبال در 

می تواند به طور مثبت بر مشروط بر آن که محتوایش متناسب با تکلیف در حال اجرا باشد، 

  نیز با انجام چنین مطالعه اي در رده سنی )1388). رضایی و فرخی (22عملکرد تاثیر بگذارد (

یف ساده و پیچیده پرداختند و نتایج دانشجویان، به مقایسه کارائی خودگفتاري آموزشی در تکال

اثر آن بر مهارت پیچیده بیشتر  خودگفتاري آموزشی بر بهبود اجراي تکالیف مؤثر و نشان داد

  ). 1بوده است (

علیرغم نتایج مطالعات متعدد مذکور که همگی از تاثیر مثبت خودگفتاري بر عملکرد ورزشی 

که آن را در فرایند کسب  برخی مولفه هاي حمایت کردند مواردي هم در پیشینه وجود دارد 

 ربا بررسی تاثیر خودگفتاري آموزشی ب )2003( 3تسیگلیساجرا موثر نمی دانند. از جمله 

گوداس و  دانشجوي تربیت بدنی و 46 هند بال دراعتماد به نفس و اجراي مهارت پرتاب 

پرش طول در  اجراي با تحقیق درباره ي تاثیر خودگفتاري آموزشی بر )2006( 4همکاران

داري بین گروه خودگفتاري آموزشی و گروه اتفاوت معن که بیان کردند دانشجویان تربیت بدنی

خودگفتاري نتایج بررسی ها در ارتباط با تاثیر  ).23،24کنترل در اجراي مهارت وجود نداشت (

ینگ و پرتاب دارت و خودکارآمدي در افراد بزرگسال (کام اجراي تصویرسازي ذهنی بر و

بهبود عملکرد را تایید می کند، اما تغییرات ) 1389نوجوان (افسانه پورك، و )2006، 5همکاران

 ). 17،25( دادننشان خودکارآمدي آزمودنی ها را معنادار 

پیشینه تحقیقات نشان می دهد ورزشکاران از تعامل مهارت هاي شناختی، جهت دستیابی به 

-با توجه به گسترش حرفه). امروزه 4،25،26،27،28نمایند (موفقیت هاي ورزشی استفاده می 

گري در ورزش و جایگاه خاص افزایش طول عمر ورزشی ورزشکاران، شناسائی و بکارگیري اي

ادبیات  اما همان گونه که در دقیق راهکارهاي بهبود عملکرد از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

اري آموزشی ابعاد متعدد آن از جمله ماهیت موجود مشاهده می شود در بکارگیري خودگفت

تکالیف حرکتی، ابعاد شناختی عملکرد و انواع مهارت هاي حرکتی و عملکرد بدنی مورد توجه 

پژوهشگران بوده است. اما سن و سطح رشد فرد از جمله متغیرهائی است که بایستی در هنگام 
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کارائی روش و یا ابزار بکار رفته در بکارگیري روش هاي آموزشی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که 

). با مرور مطالعات انجام 29،30فرایند اکتساب می تواند متاثر از سن رشدي آزمودنی باشد (

تنها  شده در زمینه خودگفتاري سن به عنوان یک متغیر تاثیرگذار کمتر مورد توجه بوده است.

گزارش ر دانش آموزان ابتدایی ) با انجام پژوهشی د2011( 2وِلونیس) و کل1999( 1اندرسون

خودگفتاري یک استراتژي ضروري و یک تکنیک موثر براي آموزش و افزایش عملکرد  کردند

). همانطور که می دانیم بر اساس نظریه ي 5،19( حرکتی دانش آموزان ابتدایی است

 فرد دوران کودکی به دلیل محدودیت هاي شناختی 3روانشناسان شناختی از جمله ژان پیاژه

شاید نتواند به نحو مطلوبی از ابزارهاي شناختی در بهبود عملکرد حرکتی خویش بهره گیرد. 

و  اندآنها داراي تفکر انتزاعی  هستند.افراد بزرگسال از نظر شناختی رشد بیشتري را دارا 

در کودکان، تفکر  "پیاژه "در حالی که از نگاه  است.تفکرشان منطقی تر و انعطاف پذیرتر 

از این سن تفکر منطقی کودك محدود به  سالگی شروع می شود و قبل 11زاعی از سنین انت

). به عبارت دیگر باید خاطر نشان ساخت که در این سطح، 31مسائل و امور عینی است (

از چارچوب عینی خود جدا شدنی نیست . یعنی  منطقی که کودك به آن دست می یابد

ته اند، یعنی به حضور مادي اشیائی که در باره آنها اعمال عملیات به بافتی که در آن شکل گرف

با توجه به این مقدمه و اختالف سطح پردازش اطالعات فعالیت . )29می شوند، وابسته اند (

به ذهن  هاي شناختی کودکان و نوجوانان و ماهیت شناختی و انتزاعی خودگفتاري، این مسئله

فتاري خواهد داشت؟ آیا این احتمال وجود دارد که سن چه تاثیري در کارآیی خودگ می رسد

بنابراین بدین منظور، در این  که تاثیر خودگفتاري در اواخر کودکی با نوجوانی متفاوت باشد؟

تحقیق برآن شدیم تا سودمندي و کارایی خودگفتاري آموزشی را در رده سنی (اوایل نوجوانی و 

  .اواخر کودکی) مورد مطالعه و مقایسه قرار دهیم

  پژوهششناسی روش 

  .بودشامل پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل  روش تحقیق از نوع نیمه تجربی و طرح آن 

  

میانگین سن ( ساله  15-17ساله و افراد نوجوان  9-11جامعه آماري این پژوهش کودکان 

و گروه  34/140و میانگین قد گروه کودکان  08/16 و گروه نوجوانان 1/10روه کودکان گ
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آشنایی قبلی با مهارت  . آنهامدارس دخترانه شهرستان مراغه بوده است )83/156نوجوانان

به منظور انتخاب نمونه مورد نیاز در  .و همگی راست برتر و سالم بودند ندپرتاب دارت نداشت

نفر به صورت تصادفی  100این پژوهش از بین داوطلبین حائز شرایط در دو رده سنی تعداد 

پس از برگزاري جلسه آموزشی و پیش آزمون به صورت تصادفی ساده  .ه انتخاب شدندساد

  نفري تجربی و کنترل تقسیم شدند. 25گروه  2آزمودنی هاي هر رده ي سنی به 

  

پس از مشخص شدن نمونه آماري یک جلسه آموزشی جهت آشنایی با نحوه ي اجراي پرتاب 

براي رده سنی کودکان و هم نوجوانان برگزار دارت توسط دو مربی با تجربه شهرستان هم 

هاي کنترل و تجربی بر اساس نتایج پیش آزمون مشخص شدند. دوره  پس از آن گروه .گردید

جلسه ي تمرینی و هر جلسه  5هاي چهارگانه شامل  ي اکتساب در هر رده سنی براي گروه

ثانیه استراحت و  20الی  15بین هر پرتاب  بود. پرتاب دارت 3بسته و هر بسته شامل  7 شامل

هاي  بین کوشش ها نیز یک دقیقه استراحت در نظر گرفته شد. البته الزم به توضیح است گروه

هاي تجربی در بین هر کوشش از  در حالیکه گروه .کنترل هیچ گونه خودگفتاري انجام ندادند

از انجام هر گونه فعالیت  همچنین براي پیشگیري .خودگفتاري آموزشی بهره مند شدند

شناختی از قبیل خودگفتاري در بین کوشش ها در گروه کنترل از روش شمارش معکوس 

استفاده شد. در طی این جلسات، گروه تجربی هر رده ي سنی از خودگفتاري آموزشی شامل 

خودگفتاري  . آنهابهره مند شدند "آرنج کامالً باز "و  "بدن صاف و مستقیم" عبارات

ساعت بی تمرینی از کلیه ي آزمودنی ها دو  24زشی را با صداي بلند بیان کردند. پس از آمو

پس آزمون یادداري در جلسه ي هفتم که شرایط آزمون آن با شرایط  .پس آزمون به عمل آمد

در جلسه ي هشتم که در آن شرایط آزمون با  جلسات تمرینی یکسان بود و پس آزمون انتقال

نی یکسان نبود و در طی آن گروه کنترل هر دو رده ي سنی از شرایط جلسات تمری

گروه تجربی هر دو رده ي سنی، فرصت  بهخودگفتاري آموزشی بهره مند شد، ولی در مقابل 

  شد. ناستفاده از خودگفتاري آموزشی داده 

  تکلیف ونوع بزار تحقیقا

حلقه و یک  9استاندارد که داراي  دارت استاندارد و صفحه دارت ابزار مورد استفاده این تحقیق شامل

فاصله  شد.امتیاز محاسبه  100(اگر پرتاب به خارج هدف برود) تا  از صفر امتیازها، بود. خال وسط است

و فاصله براي پرتاب (فاصله از روبروي صفحه تخته  سانتی متر 173ي طولی تخته ي دارت از زمین 

) براي رده سنی نوجوانان انتخاب شد و براي 32( سانتی متر طبق استاندارد هاي جهانی 237دارت) 

  سال فاصله ي طولی تخته دارت از زمین مناسب با قد آنها تنظیم شد. 9-11رده سنی 
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  روش هاي آماري

در این پژوهش، براي طبقه بندي و تلخیص داده ها به لحاظ میانگین و انحراف معیار از آمار 

از روش هاي غیر پارامتریک  عدم توزیع نرمال داده هاتوصیفی و براي تحلیل داده ها به لحاظ 

  استفاده شد. 05/0داري آلفاي ادر سطح معن spss (کروسکال والیس ویلکاکسون ) از نرم افزار

  یافته هاي پژوهش 

هاي چهارگانه را در مراحل مختلف  میانگین امتیاز پرتاب دارت در گروه 1نمودار شماره در  

  نید.العه مشاهده می کطاین م

  
  پیش آزمون، . میانگین امتیاز پرتاب دارت در گروههاي چهارگانه را در مراحل 1نمودار شماره 

  یادداري و انتقالاکتساب، 

هاي کنترل و  داري بین گروهاتفاوت معن نتایج بدست آمده از آزمون کروسکال والیس نشان داد

 تجربی رده ي سنی نوجوانانهاي کنترل و  و بین گروه (P=0984)دکانتجربی رده سنی کو

(P= 0.937) .در نتیجه هر دو گروه در هر رده ي سنی از  در مرحله پیش آزمون وجود نداشت

هاي تجربی و کنترل در هر رده سنی در پیش  نظر عملکرد در یک سطح هستند. بنابراین گروه

چنین نتایج  هم. داري با یکدیگر نداشتندا) اختالف معنα=05/0آزمون با یکدیگر در سطح (

ها در پیش آزمون با آزمون یادداري حاکی از تاثیر  از مقایسه امتیاز گروه تحلیل آماري حاصل

تمرین بدنی در مداخالت شناختی بوده است به طوري که بین عملکرد گروه کنترل کودکان در 

ین ) ، ولی بP=315/0( داري مشاهده نمی شوداپیش آزمون و پس آزمون یادداري اختالف معن

عملکرد گروه تجربی و کنترل کودکان و گروه تجربی نوجوانان در پیش آزمون و پس آزمون 

  ).≥05/0Pداري وجود دارد (اپیش آزمون و یادداري اختالف معن ریادداري د
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. نتایج آزمون ویلکاکسون جهت مقایسه ي عملکرد گروههاي تجربی کودکان و نوجوانان 1جدول  

 در مرحله ي اکتساب

Test Statisticsa 

  جلسه اول جلسه دوم ومسجلسه  جلسه چهارم جلسه پنجم

  ویتنی یو -آزمون من 000/266 000/275 000/275 005/312 000/125

  ویلکاکسون 591/000  000/600 000/600 005/637 000/450

656/3- 000/0 137/0- 137/0- 906./- Z 

  معناداريسطح  365/0 465/0 465/0 000/1 000/0

a. Grouping Variable: VAR00002 

  

هاي تجربی کودکان و نوجوانان در  مشاهده می شود که بین گروه ،1 بر اساس نتایج جدول

همچنین در . )<05/0P( داري وجود ندارداجلسات اول، دوم و چهارم اکتساب اختالف معن

بر اساس اطالعات  .)≥05/0P( .داري وجود دارداجلسات سوم و پنجم اکتساب اختالف معن

رده سنی گروه تجربیِ تاثیر خودگفتاري آموزشی در مرحله ي اکتساب بیشتر به نفع  2نمودار

  .استنوجوان 

  

  

هاي تجربی کودکان و نوجوانان . نتایج آزمون ویلکاکسون جهت مقایسه ي عملکرد گروه2جدول  

 در یادداري

Test Statisticsa 

  پس آزمون یادداري

 ویتنی یو -آزمون من 500/144 

 ویلکاکسون 500/469

 072/3-- Z 

 سطح معناداري 001/0 

a. Grouping Variable: VAR00002 
  

بین عملکرد گروه تجربی کودکان و نوجوانان در پس آزمون یادداري ، 2 بر اساس نتایج جدول

تاثیر  2 شماره نموداربه طوري که بر اساس اطالعات ، )P=001/0(دارد داري وجود ااختالف معن

  .استخودگفتاري آموزشی در پس آزمون یادداري بیشتر به نفع رده سنی نوجوان 
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. نتایج آزمون ویلکاکسون جهت مقایسه ي عملکرد گروههاي کنترل و تجربی کودکان 3ل  جدو  

 و نوجوانان در انتقال

Test Statisticsa 

  گروه تجربی  گروه کنترل

 ویتنی یو -آزمون من 500/177 000/80

 ویلکاکسون 500/502 000/405

528/4 - 628/2- Z 

 سطح معناداري  900/0 000/0

a. Grouping Variable: VAR00002 

  

بین عملکرد گروه کنترل کودکان و نوجوانان در  که مشاهده می شود ،3بر اساس نتایج جدول 

همچنین بین عملکرد گروه تجربی  .)P=000/0( داري وجود دارداپس آزمون انتقال اختالف معن

بر اساس  چنانچه  .)P=009/0(داري وجود دارداکودکان و نوجوانان نیز نوجوانان نیز اختالف معن

  تاثیر خودگفتاري آموزشی بیشتر به نفع رده ي سنی نوجوانان است. 2اطالعات نمودار 

  بحث و نتیجه گیري

رده ي سنی با بهره مندي از خودگفتاري  همانطوري که مشاهده گردید گروه تجربی در هر دو

آموزشی در عملکرد پرتاب دارت در مرحله ي اکتساب، پس آزمون یادداري و پس آزمون انتقال 

عملکرد بهتري داشته اند. به عبارت دیگر تاثیر خودگفتاري آموزشی براي هر دو رده ي سنی 

قیق این تاثیر مثبت بیشتر به نفع مفید بوده است.البته قابل ذکر است که با توجه به نتایج تح

  رده سنی نوجوانان بوده است.

 ) و1) (1388رضایی و فرخی (، )25)(2006( 1این یافته با نتایج تحقیق کامینگ و همکاران

)که بیان کردند خودگفتاري باعث بهبود عملکرد می شود، همخوانی 17) (1389افسانه پورك (

 3) و چرونی و همکاران2) (2000( 2س و همکاراندارد. همچنین با یافته هاي تئودوراکی

دار خودگفتاري آموزشی را در تکالیف حرکتی ظریف مورد ا)که کارآمدي معن11) (2007(

                                                                                                                                               
1 Cumming, et al                             
2
 Theodorakis, et al 

3 Chroni, et al   
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) که 33) (2002( 1با نتایج تحقیق راجرسون و هریکاکو است. همچنینتاکید قرار دادند همسو 

هست، همخوانی دارد. با توجه  نشان دادند خودگفتاري یک بخش مهم به ویژه در ثبات عملکرد

در بهبود عملکرد و نتایج  به ماهیت مهارت مورد مطالعه و نیاز بیش از حد آن به توجه و تمرکز

تواند براي  که اظهار کرد خودگفتاري می )15) (1994( 2یافته هاي تحقیق لندین ازحاصل 

مک کند، همخوانی دارد. افزایش کانون توجه به کار رود و در نتیجه به اجراي درست تکلیف ک

طور تئودوراکیس و همکاران  خودگفتاري آموزشی براي اجراکنندگان مبتدي است و همین

که نشان دادند  )21) (2002( 4) و پرکوس و همکاران20)(1987( 3نتایج تحقیق زیگلر

) که اظهار داشتند اگر محتواي خودگفتاري مناسب با تکلیف در حال اجرا باشد به 28)(2001(

  طور مثبت بر عملکرد تاثیرگذار خواهد داشت، نتایج این مطالعه را نیز تایید می کند .

داري بین گروه ا) که تفاوت معن24) (2003( 5البته نتایج این تحقیق با یافته هاي تسیگلیس

برخوردار از خودگفتاري آموزشی و گروه کنترل در مهارت پرتاب هندبال در دانشجویان تربیت 

داري را در ا) که بهبود معن23) (2006( 6حقیق گوداس و همکارانته نکرد و نتایج بدنی مشاهد

شاید عدم همخوانی یافته  عملکرد پرش طول با کاربرد خودگفتاري تایید نکرد، همخوانی ندارد.

   هاي مذکور با نتایج این مطالعه ناشی از اختالف سطح مهارت، ماهیت و سطح تبحر آزمودنی ها

  باشد.

بخش دیگري از یافته ها، نتایج تحقیق نشان داد گروه کنترلِ رده ي سنی کودکان در پس در 

در حالی که  .آزمون یادداري و انتقال نسبت به پیش آزمون پیشرفت قابل توجهی نداشته اند

این نشان می  .گروه تجربیِ رده ي سنی کودکان در این مراحل پیشرفت قابل توجهی داشته اند

سنی کودکان خودگفتاري آموزشی یک استراتژي ضروري براي آموزش و  دهد در رده ي

) که بیان 19) (1999( 7یادگیري مهارت پرتاب دارت است. این یافته با نتایج تحقیق اندرسون

و خودگفتاري آموزشی یک استراتژي ضروري براي آموزش و یادگیري مهارت پرتاب به جل کرد

) که اظهار کردند خودگفتاري 5) (2011( 8یس و همکارانوِلوندانش آموزان ابتدایی است و کل

                                                                                                                                               
1 Rogerson, et al 
2
 Landin     

3 Ziegler 
4
 Perkos, et al 

5
 Tssigilis 

6 Goudas, et al 
7
 Anderson 

8 Klovelonis, et al 



  93   ........مقایسۀ تأثیر خودگفتاري آموزشی بر عملکرد و 

یک تکنیک موثر براي افزایش عملکرد حرکتی دانش آموزان در فعالیت بدنی است همخوانی 

  دارد. 

داري بر کسب اهمانطوري که در نتایج این مطالعه مشخص شد، خودگفتاري آموزشی تاثیر معن

هر . نی یعنی اواخر کودکی و نوجوانی داشتو یادداري مهارت پرتاب دارت در هر دو رده س

چند که این تاثیر در رده سنی نوجوانان نسبت به رده سنی کودکان بیشتر و قابل مالحظه تر 

بود. البته نمی توان تنها خودگفتاري را دلیل این برتري دانست، عوامل دیگري نیز می توانند 

جتماعی، کسب تجارب یا رشد شناختی موثر باشند از جمله رشد حرکتی نوجوانان، یادگیري ا

سالگی شروع می شود  11تفکر انتزاعی در کودکان از سنین  1که به اعتقاد ژان پیاژه ،نوجوانان

به عبارت  ).31و قبل از این سن تفکر منطقی کودك محدود به مسائل و امور عینی است (

که از چارچوب عینی دیگر در این سطح، منطقی که کودك به آن دست می یابد، منطقی است 

خود جدا شدنی نیست . یعنی عملیات به بافتی که در آن شکل گرفته اند ، یعنی به حضور 

برتري نوجوانان نسبت به  احتماالً .)29( مادي اشیائی که در باره آنها اعمال می شود، وابسته اند

کودکان در بهره مندي از مزایاي یک فعالیت شناختی در طی فرایند کسب و اجراي مهارت 

  حرکتی به ظرفیت هاي رشد شناختی آنان مربوط باشد. 

با توجه به نتایج حاصل می توان چنین نتیجه گرفت که خودگفتاري آموزشی به عنوان یکی از 

تمرین بدنی می تواند تاثیر بسزایی در یادگیري و اجراي مهارت ابزارهاي شناختی در کنار 

بطور عام رده ي سنی به عنوان یک عامل تعیین  .ظریفی همانند پرتاب دارت داشته باشد

  کننده مطلق در این فرآیند محسوب نمی شود، زیرا بر اساس نتایج حاصل، هم گروه کودکان و 

که گروه سنی نوجوانان  ی بهره مند شدند. هر چندهم نوجوانان از مزایاي خودگفتاري آموزش

مد تر آاما بطور اختصاصی براي کار، توانستند از این فرآیند شناختی بهره ي بیشتري بگیرندد

شدن این ابزار شناختی بایستی به ظرفیت رشد شناختی افراد توجه شود و بکارگیري ابزار 

  د ظرفیت شناختی متناسب نیز می باشد . شناختی که بیشتر در بعد انتزاعی مطرح است نیازمن
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 هاي یتفعالبه  مردم استان خراسان رضوي يرفتارو  یعاطف، یشناختنگرش 

  یو ورزش یحرکت
  

 3یانفوالد، جواد 2ینیحسید رضا عطارزاده س، 1یسهراب يمهد

  

  18/05/1391 تاریخ پذیرش:  24/01/1391تاریخ دریافت: 

  چکیده

ن خراسـان  اسـتا  يشهرهامردم  يو رفتار یعاطف ی،نگرش شناخت یفتوص یقتحق ینهدف ا

بـه   یشگـرا منظور، پرسشنامۀ نگـرش و   ینبد. است یورزشو  یحرکت هاي یتفعالبه  يرضو

 يشـهرها سـال   16 زرگتر ازبمرد و زن  2300 یانم یتصادفصورت و به یهته بدنی هاي یتفعال

 یدرصد افراد مشارکت ورزش 31. کردند یلتکمنفر آن را  1975 کهشد  یعتوز يرضوخراسان 

 ینتر مهمنشاط  کسبو  نکردن شرکتعلت  ینتر مهمروزانه،  يکارهاماندن از  نداشتند. عقب

فوتبـال،   هـاي  یـت فعالبه  یبترتافراد به  یشترببود.  ورزشی هاي یتفعالدر  مشارکت ةیزانگ

 یرتـأث  ورزشدرآمد بر نگرش بـه   و ، شغلیالتتحصتأهل،  .پرداختند یم يساز بدن و یبالوال

بـه  نگـرش  نوع بر  یريتأث مشارکت و عدم مشارکت ورزشی، ن، سیتجنس). >05/0P( داشت

خانوار و  ۀینهز، شغل، یالتتحص، رتأهل، تعداد خانوا ،، سنیتجنس). <05/0P( نداشت ورزش

ضـروري اسـت در   ). >05/0P( داشت یرتأثبدنی  هاي یتفعالبه انجام  یشگراورزش بر  ۀینهز

  .شودجامعه توجه افراد  ايه یژگیوبه ریزي براي گسترش ورزش همگانی برنامه

 

  .سالمت ،بدنی هاي یتفعال، یشگرانگرش،  :واژگان کلیدي

                                                                                                              
 E.mail: mesohrabi@yahoo.com  (نویسنده مسئول)  دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. 1

  دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. 2

   دکتراي تربیت بدنی و علوم ورزشی. 3
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  مقدمه 

بر  یرگذاريتأثآن  ۀو هدف از مطالع ها واکنشاز انواع  یبعض يبرا یآمادگنگرش عبارت است از 

رفتـار شـناخته    یشـگویی پعوامـل   یـا هـا   عنوان شـاخص ها به انواع نگرش کهاز آنجا  .رفتار است

رفتـار، نـه فقـط در     یلتعـد  يبـرا  دار یمعنـ  يسـرآغاز  توانـد  یمـ  هـا  آندادن  ییـر تغ ،شوند یم

از  هـا  نگـرش مطالعـۀ   ،امـروزه  .)1( باشـد روزمـره   یزنـدگ در  بلکـه ، یشـناخت روان يها پژوهش

 آن یپـ بـدنی اسـت و در    تربیـت  عـاطفی  حوزة در ورزشی شناسیروان رویکردهاي ترین یاصل

 یرس. )2(دارد  بدنی اهمیت تربیت يا توسعه هاي یزير برنامه در ها نگرش گستردة و مطالعۀ دقیق

و  یزنـدگ  یفیـت کبهبـود   یـت ن با یورزشو  یحرکت هاي یتفعال ۀیطحدر  یسنجنگرش  یتکامل

گره خـورده اسـت؛    یزندگ سبکمستمر  ییراتتغو  يتکنولوژ ۀتوسع همراه با توسعه و گسترش

 هـاي  یـت فعال در خصـوص نگـرش   ۀمطالعـ  یشههمامروز تا به  ۀ پیشاز چند دهسبب  ینهمبه 

 یتندرسـت و  یستیبهزبه اهداف  یلنعنوان خاستگاه رفتار آگاهانه در جهت به یورزشو  یحرکت

  .  )3، 4( است داشته یمهم یگاهجا مکانمتناسب با زمان و 

 هـاي  یـت فعال یطـۀ حدر  یسـنج نگـرش   یـاس مقکـه  اسـت   يپژوهشگر یناول) 1968( 1یونکن

 یـاس مق ینا. کرد یمعرف (ATPA) ياختصارو آن را با عالمت  کرد ینتدورا  2یورزشو  یحرکت

، یآمادگو  یتندرست عامل یحرکت هاي یتفعال، یاجتماع عامل رشد یحرکت یتفعال ۀمؤلفشش 

 یـت فعال ،یبـا زو  ینتحسـ تجربـۀ قابـل    یحرکتـ  یتفعال و خطر، یجانهتوأم با  یحرکت یتفعال

 یـن ا. پـس از  دارد دشـوار و طاقـت فرسـا    يا تجربـه  یحرکتـ  یتفعال و عامل آرام بخش یحرکت

  .)5( شد یهتهمختلف جامعه  يها گروه يبرا یسنجنگرش  هاي یاسمقاز  یانواع، یاسمق

 ورزش، یبـدن  یـت تربان به نگرش نوجوان ۀضرورت مطالع یتمحور) با 1974( 3و اسمول یمونس

بـا عالمـت    و آن را ینتدونوجوانان  يبرا يا شدهنظر  یدتجد یاسمق، یونکن یاسمقبا اقتباس از 

نگرش نوجوانان  یابیارزش يبراابزار  ینااستفاده از  یتقابل .کردند یمعرف CATPA(4( ياختصار

مختلف  يها گروه میاندر  يمتعد یقاتتحقباعث شد  یورزشو  یحرکت هاي یتفعال در خصوص

 ) بـا اسـتفاده از پرسشـنامۀ   1997( 6) و هیـز 1995( 5کاوانـاف  که يطوربه )6(شود انجام  یسن

CATP  7،8( کردنـد تربیت بدنی و ورزش بررسـی   در مورددختر و پسر را  آموزان دانشنگرش( .

                                                                                                              
1 . Kenyon GS 
2. Attitude Toward Physical Activity (ATPA)  
3 . Simon and Smoll 
4. Childern's Attitude Toward Physical Activity (CATPA) 
5 . Cavanaugh C 
6 . Hayes R 
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نگـرش   ATPAاز پرسشـنامۀ   اسـتفاده ) بـا  1994( 2بـرگ  کـن  ینفـ )، مـود و  1994( 1تولسون

 ،9( کردنـد لعـه  حرکتی و ورزشـی مطا  هاي یتفعالمشارکت آنان در  ةدانشجویان را دربارة انگیز

و  یورزشـ  يهـا  زوجبـا اسـتفاده از پرسشـنامۀ مزبـور نگـرش       یپژوهشـ ) در 1990( 3. آرمز)10

 )2004( همکـاران و  4اسـتلزر  .)11( کـرد حرکتی و ورزشی بررسی  هاي یتفعالرا به  یورزشیرغ

بـا   یرسـتانی دبدختـر و پسـر    1107 یورزشـ و  یحرکتـ  هـاي  یتفعالنگرش به  یپژوهشدر نیز 

نشـان داد   یجنتـا . کردنـد  یسـه مقامتحـده را   یـاالت ا، انگلستان و یشاتر، یچکسلواک يها یتمل

 یـان م یـن ادارنـد. در   یورزشـ و  یحرکتـ  هاي یتفعالمثبت به انجام  ينظرموزان آدانش یتمام

پـژوهش   ینادر  ،یکلطور داشتند. به يتر مثبتنگرش  یگراندبا  یسهمقادر  یشاترآموزان دانش

 .)12(داشتند  یورزشو  یحرکت هاي یتفعالبه  يتر مطلوبدختران نگرش  ه با، در مقایسپسران

 265دختـر و   175( ورزشـکار  یرسـتانی دب 440نگـرش  یپژوهشـ ) در 2004( 5یرهاندمو  کوکا

و  یحرکت هاي یتفعالرا در مورد  پسر) 200دختر و  227( ورزشکاریرغ یرستانیدب 427پسر) و 

تفـاوت دارد   ورزشـکاران یرغو  ورزشکاراننشان داد نگرش  یجانت. کرد یسهمقا با یکدیگر یورزش

و  یحرکتـ  هـاي  یـت فعالنگرش پسران بـه   ینچن. همبود ترمثبت ورزشکاراننگرش  که يطوربه

 يداریتفاوت معن یورزش مشارکتو  یتجنس ینبحال،  ینابا  ،از دختران بود تر مطلوب یورزش

و  یحرکتـ  هـاي  یتفعالنگرش به  یپژوهشدر  )2006( همکارانو  6دفورچه. )13( وجود نداشت

 یسـه مقانفـر)   24( نفـر) و چـاق   28( نفر)، اضافه وزن 37( با وزن مطلوب یجوانان را در یورزش

به  یشتربو چاق  با افراد دو گروه اضافه وزن یسهمقانشان داد افراد با وزن مطلوب در  یجنتا. کرد

کمتـر   ،با دو گروه وزن مطلـوب و اضـافه وزن   یسهمقادر  ،. افراد چاقپردازند یم یورزش یتفعال

، یکـا آمر یملـ طـرح   ) در1993( 7هارت یقاتیتحق ۀسسؤم .)14( گرش مثبت به ورزش داشتندن

بــه  ســال را 18 بــیش ازنفــر)  1006( نفــر) و فعــال 1018(یرفعــال افــراد غ یجســمان نگــرش

 یرفعـال غدرصد افـراد   21اد نشان د یجنتا. کرد یسهمقا با یکدیگر یآمادگو  یحرکت هاي یتفعال

 دو ،در هفتـه  کهدر افراد فعال  یزانم ینا .کردند یابیارزخود را مطلوب  یجسمان یآمادگسطح 

 یتوضـع  یرفعالغدرصد افراد  41درصد بود.  51 داشتند یديشدنسبتاً  یتفعالبار  دو از یشبو 

درصد افـراد   81درصد بود.  59در افراد فعال  یزانم ینا .کردند یابیارزخود را مطلوب  یسالمت

                                                                                                              
1 . Tolson C 
2 . Mood FM, Finkenberg ME 
3 . Arms D 
4 . Stelzer J 
5 . Koca C, Demirhan G 
6 . Deforche BI 
7 . Hart Research Associates 
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درصد از  49 یول ،داشتند یورزشو  یحرکت هاي یتفعالپرداختن به  يبرا یکافرصت فعال فیرغ

درصـد افـراد    64ا ارتقـا دهنـد.   خـود ر  یتیفعالسطح  توانند یم یآسانبه  کهمعتقد بودند  ها آن

  یورزشـ و  یحرکتـ  يهـا  یتفعالوقت  به انجام  کردن یداپدر صورت  کهاظهار داشتند  یرفعالغ

درصـد   61سال قادر به انجـام ورزش نبودنـد.    60 یش ازب یرفعالغدرصد افراد  25. ندمند عالقه

 .فـرد را ارتقـا دهـد    عملکردو  یسالمت تواند یم سبکانجام ورزش  که کردند یانب یرفعالغافراد 

 کـاهش را تـنش و اسـترس    یورزشـ و  یحرکتـ  یتفعالانجام  کهاظهار داشتند  ها آندرصد  60

به  یزندگ يها جنبه ۀدر هم یورزشو  یحرکت یتفعالانجام  کهگفتند  ها آندرصد  59 .دهد یم

 یرتـأث مـنظم   یورزشـ و  یحرکتـ  یـت فعالانجام  کهدرصد معتقد بودند  57و  دهد یم يانرژ فرد

و متخصصان  پزشکان کهند اظهار داشت یرفعالغدرصد افراد  40دارد.  یزندگ یفیتکبر  یمطلوب

    .)15( به انجام ورزش باشند مشوقان ینبهتر توانند یممت سال

 یاندانشـجو دربارة نحوة گذران اوقـات فراغـت    ییقتحقبا انجام  یاصفانو  يمظفر 1381در سال

 یورزشـ و  یحرکتـ  یـت فعالمدت زمان  یانگینم: یافتنددست  یرز یجنتا این آزاد به يها دانشگاه

، یبـال والدختـران شـنا،    ۀمـورد عالقـ   یورزشـ  يهـا  تهرشبود.  یقهدق 188در هفته  یاندانشجو

، یرزمـ ، يساز بدنپسران فوتبال، شنا، ۀ مورد عالق يها رشتهو  بسکتبالو  يسوارکار، يساز بدن

 ینتـر  مهـم و احساس قـدرت و تناسـب انـدام از     یتندرستنشاط، حفظ  کسبو دو بود.  یبالوال

، نبـود  يکـار و  یلیتحصـ در مقابل مشغلۀ  و یورزشو  یحرکت هاي یتفعالدر  شرکت هاي یزهانگ

 ینتـر  مهماز  حوصلگی یبو  یتنبل، عادت نداشتن، یگرد یلمساداشتن  یتاولو، امکاناتو  یلوسا

 یقتحقبا انجام  )1381( يمظفر. )16( بود یورزشو  یحرکت هاي یتفعالدر  نکردن شرکتعلل 

نتیجه  یرانا یاسالم يجمهورو ورزش در  یحرکت هاي یتفعالمردم به  یشگرانگرش و  یفتوص

نشـاط و   کسـب ند. داشـت  شـرکت  یورزشـ و  یحرکتـ  هـاي  یتفعالافراد در  درصد 5/63 تگرف

 ینتـر  مهـم از  یکوناعتماد به نفس و داشتن رفتار و اخالق  کسبجسم و جان،  یتتقوو  یشاداب

نـدن از  و در مقابـل، عقـب ما   یورزشـ و  یحرکتـ  هاي یتفعالدر  ها آن شرکت هاي یزهانگعلل و 

ـ و  یتنبلـ ، عـادت نداشـتن،   یورزشـ  امـاکن روزانه، در دسترس نبـودن   يکارها و  حوصـلگی  یب

 یشترببود.  یورزشو  یحرکت هاي یتفعالافراد در  نکردن شرکتعلل  ینتر مهماز  یمال مشکالت

، شـنا و  یصـبحگاه ، ورزش یجسـمان  یآمادگ، فوتبال، يرویادهپبه انجام ورزش  یبترتافراد به 

بـه   هـا  آنافـراد در   یشـتر ب کـه بـود   یمکاندو  یدهسرپوشداشتند. منزل و سالن  یشگرا لیباوال

در افراد  یورزشو  یحرکت هاي یتفعالنگرش به  ینب .پرداختند یم یورزشو  یحرکت هاي یتفعال

وجـود   يدارنـی مع، درآمد ماهانه تفـاوت  یالتتحص، سطح یتجنس: مانند مختلف هاي یژگیوبا 

ی هـای  یژگیودر افراد با  یورزشو  یحرکت هاي یتفعالنگرش نسبت به  ینب که یحالدر  ،نداشت
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در  ینتمـر در هفته، مدت زمان  ینتمر، تعداد جلسات یورزشماهانۀ  ۀینهزخانوار،  ۀینهزمانند 

خـانواده،   ياعضـا ، سن، تأهل و تجرد، تعداد یورزش ۀورزش، سابق مکان یمنیاهر جلسه، رفاه و 

وجـود   يداریمعنـ تفـاوت   یورزشـ و  یحرکتـ  هـاي  یتفعالبه  یشگرام و عد یشگرانوع شغل، 

  .)18،17( داشت

 گسـتردة  و بنایی مطالعۀ دقیـق ۀ زیرکید بر نظریأت منظوربه یسهرابعطارزاده و  1384در سال 

نگـرش و   یفتوصـ بـه   بـدنی  تربیـت  يا توسـعه  هـاي  یزير برنامه در ها آنکارگیري هو ب ها نگرش

: یافتنددست  یجنتا ینابه  ها آنپرداختند.  یورزشو  یحرکت هاي یتفعالمردم مشهد به  یشگرا

 ،کردنـد  ینمـ  شرکت یورزشو  یحرکت هاي یتفعالدر حتی یک جلسه در هفته درصد افراد  32

از  یشـاداب نشـاط و   کسـب و  نکـردن  شـرکت علـل   ینتـر  مهـم روزانه از  يکارهاعقب ماندن از 

افـراد بـه    یشـترین ببـود.   یورزشـ و  یحرکتـ  هاي یتعالفدر  شرکت هاي یزهانگعلل و  ینتر مهم

ـ . پرداختنـد  یمـ و فوتبال  روي یادهپ، یجسمان یآمادگ هاي یتفعالبه  یتاولو یبترت نگـرش   ینب

تجـرد،  و  سن، تأهل مانند مختلف هاي یژگیود با در افرا یورزشو  یحرکت هاي یتفعالنسبت به 

 یتفـاوت  یورزشو  یحرکت هاي یتفعالبه  یشراگو عدم  یشگراخانواده، نوع شغل،  ياعضاتعداد 

در افـراد بـا    یورزشـ و  یحرکتـ  هـاي  یـت فعالنگرش به  ینب که یحالدر  ،دشمشاهده  داریمعن

ـ  ۀینـ هزخانوار،  ۀینهز، درآمد ماهانه، یالتتحص، سطح یتجنس مانند مختلف هاي یژگیو  ۀماهان

 مکـان  یمنـی ار جلسـه، رفـاه و   در ه ینتمردر هفته، مدت زمان  ینتمر، تعداد جلسات یورزش

و  یحرکتـ  هـاي  یـت فعالبـه   یشگرا ینبمشاهده نشد.  يداریمعن، تفاوت یورزش ۀورزش، سابق

 یـزان مخـانواده و   ياعضـا تأهـل، تعـداد    یتوضـع ، سن، یتجنس هاي یژگیودر افراد با  یورزش

ـ  کـه  یحـال در  ،مشـاهده شـد   يداریمعنـ ورزش رابطـۀ   ۀماهانـ ۀ ینهز ام بـه انجـ   یشگـرا  ینب

درآمد و  یزانم، نوع شغل، یالتتحصسطح  :هاي یژگیودر افراد با  یورزشو  یحرکت هاي یتفعال

  .)20،19( نشد یدهد يداریمعنخانواده رابطۀ  کل ۀماهان ۀینهز

 هـاي  یـت فعالدر  یاندانشـجو  مشـارکت  یـزان منگـرش و   ۀبا مطالعـ  )1385( همکارانو  یاصفان

را  یورزش هاي یتفعالمنظم در  مشارکت يآمار ۀد نموندرص 75داشتند  یانب یحیتفرو  یورزش

. داننـد  یمـ  یاجتمـاع و بهبود سطح مهارت و توسـعه مهـارت    یجسمان یآمادگ، یسالمتموجب 

، منـابع  یورزشـ  یالتتسـه  کمبـود چـون   يا بازدارندهعوامل  که یدندرس یجهنت ینابه  ینچنهم

  .)21( شود یم یورزش مشارکتشدن  کمباعث  یشخص، وقت و عالقۀ یمال

 کردار ةکنندیینتعنگرش افراد  ،یطرفنگرش سالم است و از  دةییزارفتار سالم  کهینابه  توجهبا 

 یارهـایی معمـردم   هـاي  یـدگاه دمتناسب با  یدبازیربنایی که  ۀو با قبول این نظری )1( هاست آن

د بـا توجـه بـه    تا آحـاد جامعـه بتواننـ    کرد یجادا یتتربو  یمتعلدر نظام  یتندرستآموزش  يبرا
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در جهـت   یاديبن ییرتغ یورزشو  یحرکت هاي یتفعالپرداختن به  یقطر، از یشخویی ها ییتوانا

 یورزشـ و  یحرکتـ  يها برنامه کهکید بر این نکته أوجود آورند و با تخود به یزندگ سبکاصالح 

محققـان   رد،افراد جامعه دا یروانو  یجسمانو سالمت  یتندرستبر  يا سازندهو  یدمفمنظم آثار 

 هـاي  یـت فعالبـه   يرضـو اسـتان خراسـان    يشـهرها مردم  یشنگرش و گرا یفتوصبر آنند تا با 

تـا بـا    کنند یاري یبهداشتو  یآموزش، یتیترب هاي گیري یمتصمطراحان را در  یورزشو  یحرکت

 -یجسـم  یازهاينو  ها ییتوانا، یالتتمامتناسب با  امکانات کردنو فراهم  ینانهبواقع یزيربرنامه

  ند.کن یامه یورزشو  یحرکت هاي یتفعالتوسعه و گسترش  يبراالزم را  هاي ینهزمافراد،  یروان

  پژوهش شناسیروش

 یش ازبسن  انو زن انرا مرد یقتحق ینا يآمار جامعۀ. است یدانیم -یفیتوصاز نوع  یقتحق یناروش 

با استفاده  ،یقتحق ینادر . دادند یم یلتشکمشهد  يرضوخراسان استان  يشهرهادر  ساکنسال  16

 پرسـش)، نگـرش   9( یشـناخت یـت جمع هـاي  یژگـی وساخته اطالعات مربوط بـه  ققاز پرسشنامۀ مح

 يآورجمـع  یورزشـ و  یحرکتـ  هاي یتفعالپرسش) به  12( رفتاريپرسش) و  28( عاطفی -شناختی

. )5( بود یوننک 1ورزشی هاي یتفعالنگرش سنجی به  یاسمقاقتباس از  یسنجشد. پرسشنامۀ نگرش 

و  یتندرست يبرا یعاملبدنی  یتفعال ،یاجتماعتجربۀ بدنی  یتفعالفۀ: مؤل ششدر قالب  هپرسشنام ینا

بـدنی   یـت فعال، یبـا زو  ینتحستجربۀ قابل بدنی  یتفعالو خطر،  یجانهتوأم با بدنی  یتفعال، یآمادگ

و  یحرکتـ  هـاي  یتفعالراد را به تجربۀ دشوار و طاقت فرسا، نگرش افبدنی  یتفعال عامل آرام بخش و

نگـرش و   یفتوصـ « طرح ملـی بـا عنـوان   در  1378سال در  يمظفربار  یناول. )5( سنجد یم یورزش

نگـرش   ۀپرسشـنام از » یاسـالم  يجمهـور در  یورزشـ و  یحرکت هاي یتفعالمردم نسبت به  یشگرا

ثبـات   یـا  یـایی پا یبرضن تحقیق ایدر . کرد استفاده یرانا یونکنی ورزش یحرکت هاي یتفعال یسنج

اعتبار  .)17 ،18( شد گزارش 78/0 کرونباخ يآلفا يآماربا استفاده از روش  مورد نظر ۀپرسشنام یدرون

 یشناسـ روانو  یورزشـ توسـط پژوهشـگران علـوم     1384در سـال  مجـدداً   هپرسشـنام این  ییمحتوا

 91/0 کرونبـاخ  يآلفـا  یبضر آن با یدرونثبات  یعامل یلتحلو با استفاده از روش  تأیید شد یاجتماع

بـه   ساده یتصادف و يا خوشهسهمی،  صورتپرسشنامه به 2300 یقتحق ینا. در )20 ،19( شدتعیین 

استان خراسـان   شهر و شهرستان 24 در ساکنسال  16 بیش ازمردان و زنان  در میان یممستقروش 

، هـا  پرسشـنامه  يآور مـع ج. پـس از  کردنـد  یلتکمدرصد) آن را  86( نفر 1975 کهشد  یعتوز يرضو

آن  يها مؤلفهو  ، عاطفی و رفتاريینگرش هاي، عبارتیشناخت یتجمع هاي یژگیومربوط به  يها داده

 یسوال کروسکال( آمار توصیفی و استنباطی هاي یوهشبا استفاده از  یج،نتا بندي وطور جداگانه طبقهبه

                                                                                                              
1. Attitude Toward Physical Activity (ATPA) 
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  شدند. یسهمقا >05/0P يداریمعن) در سطح يکامجذور و 

  تایجن

   دادنـد.  لیتشـک را  پـژوهش  نیـ ا يآمـار ) حجـم نمونـه   687(% 6/35) و زنان 1242(  %4/64 مردان

 6/0و  60 -41 نیبـ درصـد  10، 40 -21 نیبـ درصـد   3/49سـال،   20از  کمتـر  ها آناز  درصد 1/40

ودنـد. از نظـر سـطح    مجـرد ب  درصد 9/58متأهل و  درصد 1/41سال سن داشتند.  60از  شیب درصد

 داشـتند  يدکتـر مدرك   %7/0و  بودند پلمیدو فوق  پلمید %3/42 و پلمید کمتر از %9/33 تالیتحص

%) و 2/32( آمـوز  دانـش  یشـغل  ۀمتعلق به طبقـ به ترتیب درصد  نیکمترو  نیشتریبو از نظر اشتغال 

چهار یـا پـنج    درصد 4/49نفر،  سهاز  کمترحجم نمونه  درصد 3/23%) بود. تعداد خانوار 8/0( پزشک

% مـردان  6/26( هـا آزمودنی درصد 31حدود پژوهش  نیادر نفر بودند.  9تا  شش درصد 3/27و   رنف

ـ ا. از نظـر  کننـد  ینمـ  شرکت یورزشو  یحرکت يها تیفعالاظهار داشتند در  % زنان)2/39و   افـراد  نی

 %)، عـادت 0/12( یورزش اماکندسترس نبودن ر %)، د9/28( روزانه يکارها) عقب ماندن از 1 (جدول

در  نکـردن  مشـارکت  علـل  نیتر مهم%) از 8/8( یمال مشکالت%) و 8/9( یعالقگ یب%)، 8/10( نداشتن

اظهـار   % زنـان) 8/60% مـردان و  4/73( درصـد  69. شـوند  یممحسوب  یورزشو  یحرکت يها تیفعال

نشـاط   کسـب )، 2 (جـدول  افراد نیااز نظر . کنند یم شرکت یورزشو  یحرکت يها تیفعالداشتند در 

%) بـه  8/16( انـدام  ییبـا یزو  یتندرسـت %) و حفـظ  0/19( جسـم و جـان   تیتقو%)، 9/33( یادابشو 

 یورزشـ و  یحرکتـ  يهـا  تیـ فعالدر  ها آن کردن شرکت يها زهیانگعلل و  نیتر مهماز  تیاولو بیترت

 يسـاز  بـدن %)، 9/12( بـال یوال%)، 7/24( فوتبـال  يهـا  تیـ فعالبـه   تیـ اولو بیـ ترتافراد بـه   نیابود. 

    ).3 (جدول پرداختند یم%) 4/10( يرو ادهیپ%) و 0/11(
  

  ورزش نکردن  هاي یزهعلل و انگ ینتر . فراوانی و درصد فراوانی نسبی مهم1جدول 

  درصد  یفراون  علل ورزش نکردن

  8/9 73  یعالقگ یب
 8/8 66 یمشکالت مال

 4/7 55 اجازه ندادن خانواده
  9/28 216  روزانه يعقب ماندن از کارها

  8/10 81  ت نداشتنعاد
 9/0 7 بودن یخجالت

 8/0 6 یدند یبترس از آس
 7/1 13 یمنع پزشک

 0/12 90 یدر دسترس نبودن اماکن ورزش
 3,6 27 یورزش يها آشنا نبودن با رشته

 6/7 57 حوصلگی یو ب یتنبل
  0/4 30  ورزش يدادن تماشا یحترج

  5/3 26  یرهغ
  0/100  747  جمع کل
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 یو ورزش یحرکت هاي یتشرکت کردن در فعال هاي یزهعلل و انگ ینتر . مهم2جدول 

  علل ورزش کردن
  سوم) یت(اولو  دوم) یت(اولو  اول) یت(اولو

  درصد  یفراون  درصد  یفراون  درصد  یفراون

  8/6  64  8/6  68  8/33 453  یکسب نشاط و شاداب

 8/3 36 9/14 150 0/14 188 هایمارياز ب یشگیريپ

 2/4 40 6/8 86 5/10 141 الغر شدن

  9/11  113  1/9  191  3/13 178  جسم و جان یتتقو

  5/3  33  4/2  24  8/0 11  خواب راحت

 6/1 15 8/2 28 8/0 11 نظم یترعا

 3/1 12 1/4 41 6/1 21 پزشک یۀتوص

 8/8 83 5/7 75 8/3 51 یکوداشتن رفتار و اخالق ن

 4/11 108 8/11 119 8/2 38 کسب اعتماد به نفس

 1/12 115 3/5 53 4/2 32 یشترآرامش ب

 4 38 4/1 14 6/1 21 ییاز تنها ییرها

  8/16  159  4/10  105  1/9 122  اندام یباییو ز یحفظ تندرست

 6/12 119 8/4 48 6/3 48 پر کردن اوقات فراغت

  3/1  12  3/0  3  9/1 26  یرهغ

  0/100  947  0/100  1005  0/100  1341  جمع کل

  

 )یورزش یش(گرای ورزش یتنسبی نوع فعال . فراوانی و درصد فراوانی3جدول

  یورزش یتنوع فعال
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350 182 43 105 52 156 30 32 15 70 43 147 65 49 29 11 36 1415 

7/24  9/12  0/3  4/7  7/3  0/11  1/2  3/2  1/1  9/4  0/3  4/10  4,6 5/3  0/2  8/0  5/2  0/100  

  

طور مسـتمر  به سال 5از  شیبدرصد  9/56و  سال 5از  کمترافراد  درصد  1/43 پژوهش نیادر 

ـ  درصـد  5/51نوبـت و   یک یا دودرصد  9/48 بیترتبه  .کردند یمورزش  در  نوبـت  سـه  از شیب

وقـت صـرف    قـه یدق 60 از شیب نیتمرهر جلسه  یطافراد  درصد 5/72 .کردند یمورزش هفته 



  210  ........ نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مردم استان  خراسان رضوی

 درصاد  2/16روبااز و   نیزما از  درصاد  1/22، دهیسرپوشاز سالن  درصد 3/31. کردند یمتمرين 

در منزل باه انجاام    شتریبافراد  نيا. کردند یمورزش استیاده  یبرا یمکانعنوان افراد از منزل به

 یرو کاار  %( و4/12) %(، پلاه 4/13) %(، فنااب زدن 1/11) %(، راه رفتن3/39) ساده یها نرمش

سااعت و   چهاراز  شیبدرصد افراد  1/31 جينتابر اسا   .پرداصتند یم%( 4/11) یورزشدستگاه 

روز اوقاات  سااعت در شابانه   ياک تنهاا   ماناده  یبااق درصد  1/12ساعت و  سهتا  دودرصد  1/59

 9/19و اقاوام باا    انيآشانا  داريا د، درصاد  6/31باا   ونيزيتلو یها برنامه یاتماشفراات داشتند. 

 ی افاراد در هاا  تیا فعال تارين مها  درصاد از   3/11انجام ورزش با درصد و  1/14درصد، مطالعه 

 .بود اوقات فراات

و  نيماؤثرتر درصد  2/9با  ويرادو  درصد 6/31با  ونيزيتلو یها برنامه قیتح  نيا جينتابر اسا  

   .بود یورزشو  یحرکت یها تیفعالدر  مشارکت یبرامشو   نياثرترک 

 ۀنيهز، شغ ، درآمد ماهانه، التیتحصتأه ،  تیوضعافراد با تیاوت در   4جدول  یها دادهفبق 

 داشاتند  یورزشا و  یحرکتا  یهاا  تیفعالبه  داریو معنی ورزش، نگرش متیاوت نۀيهزانوار و ص

(15/1P<)،  ايداشتن  شيگرا زینصانواده و  یاعضا، سن، تعداد تینسجتیاوت در  که یصورتدر 

 یهاا  تیا فعال در ماورد  هاا  آنبار نگارش    یریتأث یورزشو  یحرکت یها تیفعالنداشتن به انجام 

تأها ،   تیوضاع ، سان،  تیجنستیاوت در  4فبق جدول (. <15/1P) نداشت یورزشو  یحرکت

 ايا داشاتن   شيگارا ورزش بار   ۀنا يزهصاانوار و   ۀنا يهز، شغ ، التیتحصصانواده،  یاعضاتعداد 

 کاه  یحاال در  ،(>15/1P) داشات  ریتاأث  یورزشا و  یحرکتا  یهاا  تیفعالبه انجام  ها آننداشتن 

و  یحرکتا  یهاا  تیفعالبه انجام  ها آننداشتن  ايداشتن  شيگرابر  ،سطوح مختلف درآمد ماهانه

 (. <15/1P) نداشت یریتأث یورزش
 

 مختلف های يژگیدر افراد با و یو ورزش یحرکت های یتفعالبه  يشنگرش و گرا ین. تفاوت ب2 جدول

 سن یتجنس ها يژگیو
  یتوضع

 تأهل

 تعداد 

 خانوار
 شغل یالتتحص

 درآمد 

 ماهانه

  ينةهز

 خانوار

  ينةهز

 ورزش

  يشگرا

 ورزش

ش
گر

ن
 

66/1 یمجذور کا  16/4  13/11  42/2  41/11  94/29  91/14  14/12  64/23  19/1  

 1 3 3 3 1 4 3 1 4 1 یآزاد ۀدرج

192/1 یداریسطح معن  261/1  111/1 * 416/1  111/1 * 111/1 * 112/1 * 119/1 * 111/1 * 999/1  

گرا
ش

ي
 

91/31 یمجذور کا  31/19  9/119  16/21  16/21  1/119  211/3  941/1  22/91  - 

 - 3 3 3 1 4 3 1 4 1 یآزاد ۀدرج

111/1 یداریسطح معن * 111/1 * 111/1 * 111/1 * 111/1 * 111/1 * 391/1  134/1 * 111/1 * - 

 (P≤15/1) یداریسطح معن *
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  گیريو نتیجهبحث 

در گونـه مشـارکتی   تا به حال هـیچ داشتند  اظهار يآمارنمونۀ افراد درصد از  31 یقتحق ینادر 

 هـاي  یـت فعالدر  کـه  کردنـد  یـان بدرصـد   69در مقابل ، ندتنداش یورزشو  یحرکت هاي یتفعال

 64و  36 یـب ترتبـه   رقـم  یـن ا )1381( يمظفـر  یـق تحقدر  دارند. مشارکت یورزشو  یحرکت

شده  گزارشدرصد  68و  32 یبترتبه  رقم ینا )1384( یسهرابعطارزاده و  یقتحقو در  درصد

 يهـا  روشبـه   ،که آمار گـرایش بـه ورزش در تحقیقـات مختلـف تفـاوت دارد     این .)20 ،18( بود

در هفتـه یـک جلسـه ورزش انجـام     افـرادي کـه    یتحقیقـ  . درشـود  یمگوناگون تحقیق مربوط 

در حـالی کـه در تحقیـق دیگـر      گیرند،میورزش قرار  کنندگان درمشارکت ء گروهجز دهند یم

نظـر از ایـن   سه جلسه ورزش منظم در هفته مالك مشارکت ورزشی است. صرف کمدستانجام 

و عطـارزاده  ) 1381( يمظفر، با توجه به اینکه تعبیر مشارکت ورزشی در تحقیق هااختالف نظر

 1381 يهـا  سال یط رسد یمبه نظر  یقاتتحق یجنتا ۀیسمقابا  ،یکسان است) 1384( یسهرابو 

افراد بـه   یشگرا ،درصد یک یزانمبه کنون تا 1384 يها سال یطو درصد  4 یزانمبه  1384تا 

 یطـ  ،دهنـد  یمـ نشـان   یجنتـا  کـه طـور  اسـت. همـان   یافتهرشد  یورزشو  یحرکت هاي یتفعال

 یحـال در  ،درصد بوده است یک به ورزش یشگراساالنۀ رشد متوسط  1384تا  1381 ياه سال

بـه ورزش   یشگـرا شتاب رشـد   کاهشدرصد است. 25/0تنها بعد  يها سالرشد در  متوسط که

به  یدبا ژوهشگرانپ کهاست  یموضوع 1384تا  1381 يها سال در مقایسه باچند سال اخیر در 

و  یالتتمـا عالئـق،  ، یازهـا نمتناسـب بـا    یزير برنامه رسد یمبه نظر  ،حال ینابا  کنندتوجه  آن

د. در باشـ  یورزشـ و  یحرکتـ  هاي یتفعال در مشارکت مردم به یقتشودر  يمؤثرامکانات عامل 

 یجـۀ نت ،در دسترس امکاناتعالوه بر ضرورت وجود بدنی  هاي یتفعالافراد به  یشگراحال،  ینع

خـانواده،   ياعضـا داد تأهـل، تعـ   یتوضـع ، سـن،  یتجنسـ : از جملـه  یـادي زعوامـل   یتعاملاثر 

 یـت رعااست ضمن  يضرورسبب  ینهمبه  ؛گذارند یماثر  یکدیگربر  کهاست  شغل و یالتتحص

نسـبت مشـارکت    حاضـر در تحقیـق   .شـود  یبررسـ مختلـف   یايزواموضوع از  ینا ،ينگرجامع

وار بیشـتر و نیـز داراي مـدارج    افراد بـا تعـداد خـان    ،متأهالنبه مجردان  ورزشی مردان به زنان،

  بیشتر بود. داريطور معنیبه تحصیلی باال

و  یحرکتـ  هـاي  یـت فعالدر  يآمـار درصـد از نمونـۀ    31 یقتحق ینادر  ،شد یانب کهطور همان

دن دسـترس نبـو  ر روزانـه، د  يکارهـا افراد عقب ماندن از  ینااز نظر  .ندشتندا مشارکت یورزش

در   مشـارکت علـل عـدم    ینتر مهماز  یمال مشکالتو  عالقگی یب، عادت نداشتن، یورزش اماکن

 یاصـفان و  يمظفـر  یقـات تحق یجنتابا  یافته ینا. شود یممحسوب  یورزشو  یحرکت هاي یتفعال

 همکـاران و  یاصـفان و  )1384( یسهراب)، عطارزاده و 1384( یاحسان )،1381( يمظفر)، 1381(
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روزانه معادل وقت نداشتن  يکارهاعقب ماندن از  اگر. )18،16 ،21،20( دارد یهمخوان )1385(

) 1993( . د. هـارت یتـر پ یقـاتی تحق ۀسسـ ؤم یـق تحق یجنتـا بـا   یافتـه  یـن ا ،در نظر گرفته شود

 هـاي  یـت فعالمـردم بـه    یشـتر ب یقتشـو  يبرا یافته ینااساس  بر. )15( خواهد داشت یهمخوان

بهبـود اوضـاع    راسـتا  یـن ار د. دشـو رف موانع موجـود برطـ   ممکنتا حد  یدبا یورزشو  یحرکت

، یملـ اراده و عزم  از نظرصرف ،عالوهبه کمک کند.به مشارکت ورزشی  تواند یماقتصادي و مالی 

-یهسـرما  یقتشـو و  یشخو یتحمابا  ،یاساسقانون  مصوبات با استناد به کهدولت است  وظیفۀ

 مردم یشادابو  یمتسال یلوسا ینتأمو  یگانرا یبدن یتترب یجادا زمینۀدر بخش ورزش  يگذار

 يهـا  برنامهدر  یبدن یتترب هاي یتفعالتوجه به گذشته  دو دهۀ یط. خوشبختانه یدنمارا فراهم 

سـاخت فضـاها و    و امکاناتو  یلوسا ۀیته ،یکلطور . بهاستشده عنوان ضرورت مطرح دولت به

، یبـدن  یتربت ینۀزممتعهد و متخصص در  یانسان یروين یتترب، یحیتفرو  یورزش يها مجموعه

قـرار   یـت حمامورد  یشپاز  یشب یدبا کهاست  یهای یتفعالترین مهمسالم از  یحاتتفرورزش و 

  .یمباش یهمگانورزش  ۀتا شاهد توسع یردگ

 هـاي  یـت فعالدر  )%86/60( و زنـان %) 4/73( مـردان  يآمـار درصد از نمونـۀ   69 یقتحق ینادر 

)، 1381( یاصـفان و  يمظفـر  یقـات تحق جینتـا هماهنـگ بـا    .ندشتدا مشارکت یورزشو  یحرکت

و  جسـم و جـان   یـت تقو، یشـاداب نشاط و  کسب) 1384( یسهراب)، عطارزاده و 1381( يمظفر

 هـاي  یـت فعالدر  افـراد  شـرکت  هـاي  یـزه انگعلـل و   ینتـر  مهماز اندام  یباییزو  یتندرستظ حف

سـالمت   یارهـاي معاز  یشـاداب نشـاط و   کسب یزةانگاصوالً  .)18،16، 20( بود یورزشو  یحرکت

و  یحرکتـ  هاي یتفعال آورد رهنیز و سالمت جسم و نشاط جان  شود یممحسوب  ها انسان یروان

 یسـهراب عطـارزاده و   و )1381( يمظفـر  یقـات تحق یجنتـا مطـابق بـا    ،ینچنـ هماست.  یورزش

 کـه بودنـد   هـایی  یـت فعال یـف رددر  و فوتبال روي یادهپ، یجسمان یآمادگ هاي یتفعال) 1384(

  .)18 ،20( پراختند یم ها آنانجام مردم به  تریشب

 کننـد  یم یفتعرو رفتارها  ها واکنشاز انواع  یبعض يبرا یآمادگنگرش را  یاجتماع شناسان روان

 شـوند  یمـ رفتـار شـناخته    یشگوییپعوامل  یاها  شاخصها  انواع نگرش ۀسبب مطالع ینهمو به 

 اخیـر،  يهـا  سـال مشـارکت ورزشـی طـی     کاهش رشد با وجود پژوهش ینا یجنتا. براساس )2(

سـال،   پـنج  ش ازیب%) افراد به رقم 9/56( درصد 50از  یشبمداومت به ورزش  يها سال یشافزا

رسـاندن زمـان جلسـۀ    افراد و  درصد 5/51جلسه) (بیش از سه  در هفته ینتمرجلسات  یشافزا

ر جامعـه بـه انجـام    بهت یريگ سمت دهندة نشانساعت،  یکاز  یشبدرصد افراد به  5/72 ینتمر

 یـل نمـنظم اسـاس    ینتمر زیراآن است؛  یدفوااز  ینهبهو استفاده  یورزشو  یحرکت هاي یتفعال

شـدت، مـدت،    یـد با ینـی تمر هايبرنامه یزتجولحاظ، در  ینهمبه  و حفظ آن است. یآمادگبه 
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 اشـته باشـد.  درا الزم  يسودمند ،ینیتمر ۀدر محدودة آستانه باشد تا برنام ینتمر یوةشتکرار و 

رشد  ینادر واقع  .یمشاهدرا  ینتمراصول  یترعا در موردمردم  یآگاهرشد  خوشبختانه ،امروزه

بـا   یزیـون تلو يهـا  برنامـه پخش  دهد یمپژوهش نشان  یجنتا کهچنان .است یاديزعوامل  ۀیجنت

بـوده اسـت. در    یورزشـ و  یحرکتـ  هاي یتفعالدر  مشارکت يبرامشوق  ینمؤثرتردرصد  9/31

 ینا 1384 در سال یسهرابعطارزاده و  یقتحقدرصد و در  30رقم  ینا) 1381( يمظفر یققتح

 یريپـذ درصـد نفوذ  هگذشـت چنـد سـال    یطـ . )18، 20( بـود  درصـد گـزارش شـده    5/39رقم 

ـ  ،نوسان داشته اسـت  یورزشو  یحرکت هاي یتفعالمردم به  یبترغدر  یزیونتلو يها برنامه  یول

 یزیـون تلورسـانۀ   یشههماوقات فراغت،  اول یتمشغولعنوان رصد بهد 9/31با  یزیونتلو يتماشا

  است. کردهمطرح ورزش مردم به  یقتشودر  یملرسانۀ  ینمؤثرتر عنوانبه را

 سـه تـا   دودرصـد   1/57سـاعت و   چهـار از  یشبدرصد افراد  1/30پژوهش،  ینا ۀیافتبر اساس 

 يتماشـا روز اوقـات فراغـت داشـتند.    ساعت در شبانه  یکتنها  ،مانده یباقدرصد 8/12ساعت و 

درصد و  8/14درصد، مطالعه  6/17و اقوام با  یانآشنا یدارددرصد،  9/31با  یزیونتلو يها برنامه

 یـز نبه فراغـت   یازناوقات فراغت بوده است.  هاي یتفعال ترین مهمدرصد از  3/11ا انجام ورزش ب

از آنجـا کـه   . اسـت  یـدن خوابخـوردن و  انسان همانند کار کردن، غـذا   یاساس یازهايناز جمله 

و  یجسـم در حفـظ سـالمت     کننـده یـین تع یاز نوع فعال نقشـ  یفراغت یتیفعالعنوان ورزش به

پرداختن به ورزش و  یزانم ینب یمنطقتوازن جامعه منوط به  هرسالمت  دارد و ها انسان یروح

معقوالنـه   یکردروداشتن  ،تاس یدتولکار و  يبراقوا  یدتجداستراحت و  يبرا یکافداشتن اوقات 

سـالمت و بهداشـت    ۀتوسـع  بـراي کـه   یینهادهـا و  هـا  ارگان اوقات فراغت توسط يسازیغنبه 

  است. يضرور يامر ،کنند یم یتفعال یروانو  یجسم

روباز  ینزمدرصد در  8/22، یدهسرپوشدرصد از افراد در سالن  3/31 یقتحق ینا یجنتابر اساس 

 يمظفـر  یقتحقدر  .پرداختند یم یورزشو  یحرکت هاي یتفعالبه زل درصد افراد در من 2/19و 

 ییهـا  مکـان  %)15( روبـاز  ینزم%) و 6/22( یدهسرپوش%)، سالن 6/28( منزل یبترت) به 1381(

 یـق تحق یجنتـا بـا   یـق تحق یـن ا یافتۀ یسۀمقابا  .)18(شد میاستفاده  هااز آن یشترب که اند بوده

در  یـت فعالاز انجـام   يیکـرد رو ییـر تغ )1390 -1381شـته ( گذ يها سال ) بین1381( يمظفر

 امـاکن  یشافـزا ، امکانـات محدود بودن منازل و نبـود  . است داده يرو یدهسرپوشمنزل به سالن 

 یریتمـد بـا منـزل، ضـرورت     یسـه مقادر  یدهسرپوشدر سالن  یتفعالبودن  یفیک، یردا یورزش

از جملـه   یعلمـ و  یتخصصـ  ییتفعـال ن متخصص، نگاه به ورزش به عنـوا  یانمربتوسط  ینتمر

ـ  هر چند در ظاهر ،حال یناباشد. با  یکردرو یناساز سبب تواند یم کهاست  يموارد شـهر و   ینب

اسـت و   یشافـزا رو بـه   ینیشهرنشاز آنجا که  ، ولییافت يا رابطه توان ینمو ورزش   يشهرساز
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 ةروزمـر  یزندگآن با  یزشآمو کردن  یعموم با جامعه درآن  یقتعمبا ورزش و  یاديبنبرخورد 

 یکسـ و گذراندن اوقات فراغـت ورزش بـر    یدرمانو  یبهداشتابعاد  ییسوو از  استهمراه  مردم

، یبهداشـت  ۀجانبـ همـه  يهـا  ضـرورت ، يشـهر  یزيراست هر گونه برنامه یهیبد، یستن یدهپوش

 يبـرا ضـاها  ف یصتخصمناسب در  ۀکه به دنبال سران کند یم یجابا یطیمحـ   یستزو  یحیتفر

  .  یمباشدر محدودة شهرها  یورزشخدمات  ۀارائ

 ییهـا  آن یا يقوو  یدشد يها نگرش که ينحودارند به  اي یچیدهپ یاربسها با رفتار ارتباط  نگرش

مربوط با رفتـار رابطـه دارنـد.    نا یا یفضع يها نگرشاز  یشبانسان باشند،  یدشد ۀمورد عالق که

 یـت تقوو  هـا  نگرشدر  ییرتغ ،یورزش مشارکت یشافزا يبرا دشو یم یشنهادپ یافته ینابراساس 

ها در  قدرت نگرش ؛ زیرایردگمورد توجه قرار  یشترب یعاطفبعد  در مقایسه با ها آن یشناختبعد 

هماهنگ  پژوهش ینادر . )2( دارد یبستگ ها آن يهمسازو  یرومندين ۀبه درجرفتار  ینیبیشپ

بـه   یمتفاوتنگرش تأهل و شغل،  یتوضعافراد با تفاوت در  )1384( یسهرابعطارزاده و  یجنتابا 

 يمظفـر  یـق تحق یجنتـا مطـابق بـا    کـه  یصورتدر  ،)20( داشتند یورزشو  یحرکت هاي یتفعال

 هـاي  یـت فعالبـه   ها آنبر نگرش  یريتأث یتجنستفاوت در ) 2004( یرهاندمو  کوکا) و 1381(

در  یورزشو  یحرکت هاي یتفعالنگرش به  ینب یکلطور به .)18 ،13( نداشت یورزشو  یحرکت

، تأهل و تجرد، نـوع شـغل،   یورزشماهانۀ  ۀینهزخانوار،  ۀینهز مانند مختلف هاي یژگیوافراد با 

 یجنتابا که  داردوجود  يداریمعنتفاوت  یورزشو  یحرکت هاي یتفعالبه  یشگراو عدم  یشگرا

  .  )17( دارد یهمخوان) 1381( يمظفر یقتحق

خـانوار و   ۀینهز، شغل، یالتتحصخانواده،  ياعضاتأهل، تعداد  یتوضع، سن، یتجنسر تفاوت د

 یرتـأث  یورزشـ و  یحرکتـ  هـاي  یـت فعالبه انجام افراد نداشتن  یا داشتن یشگراورزش بر  ینۀهز

و  سـاالن  یـان ماز  یشبـ جوانـان   ،از زنان یشبمردان  یبترتبه  یقتحق ینادر  که يطوربه ،دارد

از فـوق   یشـتر ب  یپلمد دارندگان مدرك تحصیلی کمتر از ها،از متأهل یشترب هادمجر ،افراد مسن

ـ  یاندانشـجو آمـوزان و  ، دانـش ها بازنشسته ،يدکترو  یسانسل، فوق یپلمد و  یـان فرهنگاز  یشب

و  یحرکتـ  هـاي  یـت فعالبـه انجـام    یـت جمعکـم از خانواده  یشترب یتجمعو خانوادة پر  پزشکان

 یـا داشـتن   یشگـرا بـر   یريتـأث سطوح مختلـف درآمـد ماهانـه     که یالحدر  پردازند یم یورزش

  .  ندارد یورزشو  یحرکت هاي یتفعالبه  نداشتن افراد

  منابع:

)، ، (جلـد اول کاربردهـا و  هـا  یـه نظر، یممفـاه ، یسـازمان رفتـار  )، 1377(،یپـ  یفناسـت ، ینزراب.1

  چاپ اول.تهران،  ،یفرهنگ يها پژوهش، دفتر یاعرابمحمد  یدس، یانپارسائ یعل: انمترجم
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نـور، تهـران،    يآوا، انتشـارات  یاجتمـاع  یشناسبر: روان  يدرآمد ).1373(ا...، یتهداستوده، .2

  چاپ اول.

یاهه نگـرش  معرفـی و روان سـنجی سـ   ")، 1386(واعظ موسـوي، محمـد کـاظم و همکـاران،    .3

 7-21ص: )، 39(پیاپی 2نامه المپیک، شماره. فصل"کودکان به فعالیت بدنی

، (جلـد دوم)، متـرجم:   یبـدن  یـت تربدر  یـري گ اندازهسنجش و  )،1376(،جکسون گارتنر، امب.4

  چاپ اول. ،، انتشارات سمت، تهراننوربخش یوشپر، یسپاس ینحس

5.Kenyon GS, (1968). Six Scales for assessing attitude toward physical activity, 
Research Quarterly; 39(3): 566 -574. 

6.Safrit MJ, (1986). Introduction to Measurement in physical education and Exercise 
Science, Times Mirror /Mosty college publishing. 

7.Cavanaugh C, (1995). Student attitudes towards physical activities in physical 
education (skill and fitness for life course), Americans Sport Discus; 3, 12-97. 

8.Hayes R, (1997). Compartion of attitude toward physical activity between 
Mexican-American and Caucasian, Americans Sport Discus; 5, 12-97. 
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10.Mood FM, Finkenberg ME, (1994). Participation in the wellness course and 
attitude toward physical education, Perceptual and Motor Skills; 79(2): 767-770. 
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32. 
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Mot Skills; 98: 754-8. 
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 نیادانشـجو ، نحوه گذراندن اوقـات فراغـت   )1381( محمد، یعل، یاصفان ،احمد یرام، يمظفر.16

  .117 – 126، 21 شماره ،یکالمپفصلنامه ، کشور یاسالمآزاد  يها دانشگاه

و  یحرکت هاي یتفعالمردم نسبت به  یشگرانگرش و  یفتوص )،1381( ،احمد یرام، يمظفر.17

  .یمل یقاتیتحق، طرح یرانا یاسالم يجمهوردر  یورزش

 یفتوصـ  )،1389(فریـده، ، يهـادو رضـا،  ، یعشـج ، یـار کام ،یآهن کالته احمد، یرام، يمظفر.18

، یـران ا یاسـالم  يجمهـور در  یورزشو  یحرکت هاي یتفعالمردم نسبت به  یشگرانگرش و 

  .69-81، 18 شماره ،یکالمپفصلنامۀ 

مـردم شـهر مشـهد بـه      یشگـرا نگـرش و   یـین تب )،1384( رضـا،  یدسـ ، ینیحسـ عطارزاده .19

 یبـدن  یـت ترب کل، اداره یبدن یتتربسازمان  یپژوهش، طرح »یورزشو  یحرکت هاي یتفعال

  .يرضواستان خراسان 

مردم شـهر   یشگرانگرش و  یفتوص )،1386( ،يمهد ،یسهراب رضا، یدس ،ینیحسعطارزاده .20

     .37 -47 ،15 شماره، یکالمپ، فصلنامۀ یورزشو  یحرکت هاي یتفعالشهد به م

 نیـزا م یبررسطاهره،  )،1385( ،یاصفان ،یتق، بهرام، مداح، محمد یمیقد، یمحمدعل، یاصفان.21

، یورزشـ و  یحـی تفر هـاي  یتفعالدر  يسارواحد  یاسالمدانشگاه آزاد  یاندانشجو مشارکت

  .، تهرانیورزشو علوم  یبدن یتترب یننو یکردهايرو المللی ینب کنگره یناولمقاالت  یدهچک

  

 APAارجاع دهی به روش 

  

 
 
 
 
  

 ی،)، نگرش شناخت1392( .سهرابی مهدي، عطارزاده حسینی سیدرضا، فوالدیان جواد

رفتار  .یو ورزش یحرکت يبه فعالیت ها يخراسان رضو مردم استان يو رفتار یعاطف

 .97-112): 12(5؛ حرکتی
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  غیرورزشکار دخترشخصیتی دانشجویان  يها یژگیوبر  شناتأثیر آموزش 
  

  3منظمی میمر، 2ملکی بهنام، 1علم شهرام
  

  15/07/1391 تاریخ پذیرش:  09/02/1391 تاریخ دریافت:

   دهیچک

این . استهاي شخصیتی دانشجویان  بر ویژگی شنا یآموزش هدف از این پژوهش، بررسی اثر دورة

 .استآزمون با گروه کنترل  آزمون و پس تجربی و طرح تحقیق از نوع پیشمهپژوهش از نوع نی

در دانشگاه علم و صنعت تهران مشغول به  90-89که در سال تحصیلی دانشجویان دختر  ۀکلی

از طریق نفر  60 ها آنن میادادند که از  آماري تحقیق را تشکیل می ۀ، جامعتحصیل بودند

تصادفی در دو صورت  هو بانتخاب  مشخصات فردي ۀنامستفاده از پرسشداوطلبانه و با اگیري  نمونه

 ،را تکمیل کردند. سپس رویتر شخصیتی برن ۀنامپرسشو  گرفتندقرار گروه کنترل و آزمایشی 

هاي شنا قرار گرفتند و در پایان  ماه تحت آموزش تکنیک دوافراد گروه آزمایش به مدت 

 ها داده لیتحل و هیتجزبراي تحقیق را تکمیل کردند.  ۀشنامپرسهاي هر دو گروه، دوباره  آزمودنی

نتایج نشان داد  استفاده شد. >α 05/0داري  در سطح معنیچندمتغیره   کوواریانس لیتحلآزمون  از

این دوره سبب  .داشته استدار  فت شخصیتی مورد بررسی تأثیر معنیص هر ششبر  شناآموزش 

 شخصیتی صفات و کاهش ، اجتماعی بودنگرایی برون اعتماد به نفس، صفات شخصیتی افزایش

با توجه به  .بود هشد ي گروه آزمایشیها جویی و با خود بودن آزمودنی ، برتريمیل به عصبی بودن

 رسد یماست، به نظر  شده نیعج يا دهیچیپمتعدد و  يها استرسبا  یدانشگاه یزندگ نکهیا

شارکت در شناختی از طریق م روان يها يتوانمند کسب ۀلیوسبهها  استرس نیامقابله با  ییتوانا

 و حفظ نیتأم منظوربه شود یم شنهادیپ نیبنابرا ؛خواهد بود ریپذامکانفعالیت جذاب و مفرح شنا 

 عنواناز آموزش شنا به شخصیتی مطلوب يها یژگیواز  يبرخوردار و شناختی روانسالمت 

   مؤثر استفاده شود. يکار راه
   

، برتري جویی، ییگرا برون -ییگرا درون، با خود بودنبودن،  یعصبمیل به  :واژگان کلیدي

 .بودن یاجتماعاعتماد به نفس، 

                                                                                                               
    Email: shahramalam@yahoo.com(نویسنده مسئول) دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ري اریاستاد. 1

  انشگاه آزاد اسالمی واحد شهرريدانشجوي دکتري تربیت بدنی، د. 2

  دانشجوي دکتري تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري. 3
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  مقدمه 

 اي مختلفی از جمله نظریۀه که نظریه است شناسی روانترین مفاهیم  از بنیادي 1شخصیت

با توجه  صفات شخصیتی در مورد آن وجود دارد. کاوي و نظریۀ روان ۀیادگیري اجتماعی، نظری

که هر یک  توان بر اساس تعدادي ابعاد پیوسته توصیف کرد ها شخصیت را می به این نظریه

شناختی  ) شخصیت را ترکیب روان1979( 2الزاروس و منات .)1( یک صفت هستند ةنمایند

شناختی نسبتاً ثابت و  هاي روانیندآساختارها و فر :عبارت است از دانند که منحصر به فردي می

هاي شخص را نسبت به محیط شکل  اعمال و واکنش ،انسان را سازمان داده ۀی که تجرباساس

  . )2( دهد می

برخی کارشناسان بر این باورند که ، گیرد اگرچه شخصیت افراد در اوایل زندگی شکل می

 عییادگیري اجتما نظریۀطبق . )3( شود یابد و اصالح می شخصیت با تجارب بعدي تغییر می

-اهمیت تعیین ردر این نظریه ب .یادگیري است هاي تنوع تجربه شخصیت نتیجۀهاي  تفاوت

رفتار شخص به . شود کید میافراد تأ اصالح شخصیتهاي محیطی یا موقعیتی در  کننده

یعنی رفتار شخص  ؛رزیابی وي از موقعیت بستگی داردهاي خاص موقعیت در تعامل با ا ویژگی

هایی که  تا وقتی موقعیت .دانند صیتی و محیطی میرا محصول تعامل مداوم متغیرهاي شخ

آنان به طرز  ،طور نسبی ثابت استرود به که از آن انتظار می ییها نقشند و ا مردم با آن مواجه

تحت تأثیر قرار  رفتار افراد اما به محض تغییر متغیرهاي محیطی ،همسانی رفتار خواهند کرد

بر روند تغییرات شخصیتی فرد  یادگیري جارب جدیدعنوان تکه این رفتارها نیز بهگیرد  می

گرایی و  هاي فرعی آن (سلطه و رگه گردي مثل برون هاي شخصیتی رگه برخی .)4( اثرگذار است

مقبولیت و  ري و خشم،پرخاشگ ویژهبه ،ی و مهار هیجانی منفی، ثبات هیجانآمیزي) مردم

 خود ، خودپنداره و تصورات فرد ازانه)الت دیگر دوست، تمایهمکاري ،اونهاي فرعی آن (تع رگه

شناسان  بسیاري از روان .)5( گیرند قرار می و یادگیريرهاي محیطی متغی بیشتر تحت تأثیر

یادگیري  ۀنظری اصول از شخصیت شناختی ورزش ةدر تحقیقات خود دربار نیز ورزشی

ایجاد اثرات ی در حیطیر ممتغ نیتر مهمعنوان به یبدن تیفعالو از  کنندمیاستفاده اجتماعی 

فعالیت  شناسان روانبر اساس دیدگاه این  .کنند مییاد  افراد شخصیت در یو اصالح مثبت

و تغییرات در ساختار بدن همراه  هورمونی - فیزیولوژیکی ةعمدبدنی منظم با ایجاد تغییرات 

و کسب احساس کفایت، استقالل، خودباوري ( است و این تغییرات به همراه سایر تغییرات

 دشوروانی فرد  يها یژگیوسبب  افزایش سطح کنترل بر تواند  ) می... و کانون کنترلی درونی

                                                                                                               
1. Personaliy 
2. Lazarus and Monat   
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ورزش،  کند: عنوان می 2کیزنآدر مقاله خود به نقل از  نیز ) 1990(1فارنهام که طور همان. )6(

 نژاد به نظر رمضانی. )7(دهد را تغییر می ها ارزشاعمال دستگاه عصبی سمپاتیک، انتظارات و 

زیرا  ؛تمرینی، امري بسیار پیچیده است ايبرنامهدر ) روند تغییر شخصیت بر اثر شرکت 1376(

سازوکار این  يبه نحواند  آن کامالً شناخته نشده است. بسیاري از محققان نیز کوشیده سازوکار

شخصیت هاي احتمالی این نوع تغییر در  سازوکارعنوان مثال برخی محققان به ؛را توصیف کنند

اتی از جمله تغییرات هورمونی غییرات فیزیولوژیکی: ورزش باعث تغییرتکند:  می بیانرا چنین 

شود. تغییرات در درك خود:  و میزان اضطراب و افسردگی می اثرگذار روي هیجان، خلق و خو

دارد و با کاهش چربی، توزیع مناسب وزن  هورزش پتانسیل مثبتی روي عزت نفس و خودپندار

شود. قابلیت اجتماعی و تغییرات در روش  افزایش سطح انرژي و ظاهري جوان همراه می بدن،

غیره  زندگی از قبیل خوردن، خوابیدن، استراحت کردن و دگی: فعالیت بدنی، الگوهاي روزمرةزن

پس  ).8( گذارد یمزندگی روي شخصیت اثر  ةتغییر در سبک و شیو دهد و احتماالً را تغییر می

فیزیولوژیکی، تغییرات در ادراك، کسب قابلیت اجتماعی و بسیار قوي تغییرات به احتمال 

تمرینی کوتاه  هايبرنامهتغییرات در روش زندگی از عوامل اصلی روند تغییر شخصیت بر اثر 

   است. باشد که نتایج تحقیقات انجام شده نیز مؤید این مطلبمی تواند مدت 

که در  ، در مقایسه با افراديمنظم دارند یبدن تیفعالکه ) نشان داد در افرادي 2006( 3موردي

گرایی  عصبانیت کمتر و میانگین برونکنند میانگین اضطراب، افسردگی و  ورزش شرکت نمی

رویتر  شخصیتی برن ۀبا استفاده از پرسشنام ،اي ) در مطالعه1381( . اسدپور)9( بیشتر است

آموزان پسر بررسی  هاي شخصیتی دانش ویژگی تأثیر یک دوره فعالیت ورزشی بدمینتون را بر

دار این فعالیت را بر صفات شخصیتی با خود بودن، اعتماد  هاي تحقیق او تأثیر معنی . یافتهکرد

در  ،ها نشان داد گرایی آزمودنی گرایی و برون جویی، میل به عصبی بودن، درون ، برتريبه نفس

 داري نداشت ها تأثیر معنی ودن آزمودنیحالی که این فعالیت بر صفت شخصیتی اجتماعی ب

اي به این نتیجه رسید که نگرش مثبت به ورزش و رفتار  ) با انجام مطالعه2007( 4. دونالد)10(

گرایی  با برون میمستقطور  هدارند و رفتار ورزشی ب معکوس ورزشی با تمایل به عصبانیت ارتباط

زنان و  به نفسو اعتماد  یذهن يرسازیتصو) نشان داد 2009( 5. راتاناکوسیس)11( مرتبط است

هاي ورزشی  و مردان ورزشکار با سطوح باالي آمادگی جسمانی و تجارب بیشتر در موقعیت

                                                                                                               
1. Furnham 
2. Eysenck 
3. De Moor 
4. Donald 
5. Rattanakoses 
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) با بررسی صفات شخصیتی دانشجویان ورزشکار و 1371( . رمضانی نژاد)12( مرتبط است

خود بودن، اعتماد غیرورزشکار به این نتیجه رسید که بین این دو گروه در صفات شخصیتی با 

 عامريد . سی)13( داري وجود دارد میل به عصبی بودن، اختالف معنیو  جویی ، برتريبه نفس

، با خود بودن، به نفسداري را در اعتماد  ) نیز در همین راستا اختالف معنی1376(

آموزان ورزشکار و  گرایی دانش گرایی و برون جویی، میل به عصبی بودن و درون برتري

 میاندر  به نفساما از نظر صفت شخصیتی اعتماد  ،مشاهده کرد مقطع دبیرستان رزشکاروغیر

 1و فاراد ساینت .)14( داري مشاهده نشد راهنمایی تفاوت معنی ةمورد مطالعه دور يها گروه

هاي رقابتی در مقایسه با غیرورزشکاران  ) نیز به این نتیجه رسیدند که ورزشکاران ورزش1999(

) با 1975( 2جیمز و والري .)15( دارندبیشتري  به نفسگرایی و اعتماد  ، برونیجانیثبات ه

نتیجه گرفتند که دانشجویان زن تربیت بدنی  یبدن تیتربزنان معلم و زنان دانشجوي  ۀمقایس

، تصور از خود بهتر، سلطه جویی و اشتیاق زیادبودن د روانی بیشتر، حالت با خو تیظرف

ساعت  69/17افراد گروهی که  گرفتاي نتیجه  ) در مطالعه2010( 3اندبر ).16( بیشتري دارند

ساعت در هفته  69/4روه کنترل که ، در مقایسه با گدادند انجام می یبدن تیفعالدر هفته 

. )17( دارندآور کمتري  و عالئم افسردگیداري اضطراب  طور معنی هداشتند ب یبدن تیفعال

 سهماراتن زیر  50شناختی از  روان ۀت عنوان مطالع) در تحقیقات خود تح1977( 4کنتانگ

 5. اگلف و کرون)18( گرا گرا هستند تا برون درون بیشتر که دوندگان استقامت کردساعت اعالم 

، در کنند ) نشان دادند ورزشکارانی که در طول هفته ساعات بیشتري را تمرین می1996(

، در مقایسه با ند و ورزشکارانگراتر کنند برون متر تمرین میکه ک ییها آن مقایسه با

 1131) با تحقیق روي 1998( 6. ویلجالمسون)19( گرایی بیشتري دارند غیرورزشکاران برون

هاي ورزش اجباري ارتباط  بیشتر در کالس شرکتجوان ایسلندي نشان داد اجتماعی شدن با 

نشان  رورزشکارانیغو  یندایم و ورزشکاران دو ۀ) با مقایس1991( و همکاران 7. مارش)20( دارد

سطوح پرخاشگري و  در مقایسه با غیرورزشکاران گرا و متفکرند و درون کاران دو و میدانیدادند 

) با انجام تحقیقی هفت ویژگی 2011( و همکاران 8عید محمد .)21( دارندتري  خشم پایین

                                                                                                               
1. Saint , Pharad  
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 استحکامه نفس، اعتماد ب :ه عبارت بودند ازدست آوردند ک هشخصیتی براي شناگران مبتدي ب

در یکی از  .)22( پیشرفت هز(پافشاري)، جسارت، برتري جویی، شجاعت، آرامش و انگی

) در فراتحلیلی نشان دادند ورزشکاران و 1993( ترین مطالعات اوویل و همکاران جامع

 ۀنامه به سه ابزار متفاوت، یعنی پرسششخصیتی با توج يها یژگیوغیرورزشکاران از نظر 

 عاملی شخصیت 16 نامۀ) و پرسشEPI( شخصیتی ایسنک ۀنامپرسش )،EPQ( گانعملکرد نخب

)SFPQ23( ) هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشتند.(   

هاي  منظم ویژگی یبدن تیفعالکه د نده نتایج پژوهشی نشان می بیشتر نکهیابا توجه به 

از جمله نوع این تأثیر به متغیرهاي متعددي  دهد و مختلف را تحت تأثیر قرار می شخصیتی

با در نظر و  داردغیره بستگی  و هاي تحقیقات آزمودنی ورزش، مدت زمان انجام تمرینات و

 ا قوي و محکم، عضالت ردهدمیهیجان و اضطراب را کاهش  که شنا ورزشی است نکهیاگرفتن 

 بیشتري براي انجام کارهاي  يانرژشود فرد  و باعث می کند پذیر میو بدن را نرم و انعطاف

 تواند بر می ماه تمرین منظم شنا دوآید که آیا  این سؤال پیش می ،)6( روزانه خود کسب کند

دانشگاه و  نکهیابا توجه به  عالوه بر آنتأثیرگذار باشد؟  دانشجویان دختر هاي شخصیتی ویژگی

زاي آن ممکن است در افزایش مشکالتی مانند فرسودگی، اضطراب، اختالالت  تجارب استرس

دلیل نقش داشته باشند و به ویژه در دانشجویان دختر هب هاي روانی ي و دیگر بیماريرفتار

هاي  هاي روانی و مشکالت مرتبط با آن در جامعه دانشگاهی به آزمون اهمیت جدي بیماري

از  تا نیاز استدانشجویان  ی و شخصیتیبیشتري از عوامل مثبت و منفی مرتبط با سالمت روان

 ةهاي ادار يریز در برنامه یا کاهش این عواملداخالت مؤثري براي افزایش توان مب این طریق

بررسی  قیتحق نیااز این رو، هدف از  فراهم کرد؛ و فناوري علوم و تحقیقات وزارتتربیت بدنی 

  .است هاي شخصیتی دانشجویان دختر دانشگاه علم و صنعت تهران آموزش شنا بر ویژگی تأثیر

  پژوهش یشناس روش

با گروه  آزمون آزمون و پس پیشاز نوع  آن و طرح تحقیق استتجربی ژوهش از نوع نیمهاین پ

  کند. هاي شخصیتی ارزیابی می بر ویژگی است که اثر آموزش شنا را کنترل

 یسال تحصیل هاي مختلف تحصیلی بود که در رشته دختر دانشجویان ۀآماري شامل کلی ۀجامع

با توجه به مشخص نبودن  .ندبودمشغول به تحصیل  ندانشگاه علم و صنعت تهرادر  89-90

خطاي ر کوکران و با در نظر گرفتن مقدا تعداد افراد جامعه، تعداد نمونه از طریق فرمول

)1/0d=( 96 مشخصات  ۀنتایج پرسشنام نفر با توجه به 60دست آمد که از این تعداد نیز نفر به

اجتماعی و وضعیت  ۀتأهل، تحصیالت، طبق تیوضعبا سن،  غیرورزشکارکه دانشجویان ( فردي
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صورت و به انتخاب شدند )کرد را مشخص می ، مشابه و متجانسکسانی شیبو  کم یخانوادگ

  .قرار گرفتند یو آزمایش کنترلدو گروه  تصادفی در

 یتیشخص ۀپرسشنام .استفاده شد 1شخصیتی برن رویتر ۀآوري اطالعات از پرسشنام براي جمع

 سؤال 125تر است حاوي  مناسب سال 25تا  19 یسن يها گروهآن براي  يرااجکه  تریرو برن

 نیهمو براساس  دهد یمپاسخ  ها آنبه » دانم ینم« ای» ریخ«، »یبل«صورت به یآزمودن که است

 ۀجنبشش  تریرو برن ۀپرسشنام. در واقع، شود یمفرد مشخص  یتیشخص یژگیوها، شش  پاسخ

از  یکی حیتصحو هر  شود یم حیتصحها شش بار  ، پاسخنیابرابن ؛کند یم یابیارزشرا  تیشخص

با خود ، 2بودن یعصب: میل به  ند ازامورد توجه  عبارت ۀجنب. شش کند یم آشکارها را  جنبه

. 7بودن یاجتماع، 6اعتماد به نفس)، سلطه جویی( 5جویی برتري، 4ییگرا برون - ییگرا درون، 3بودن

بر اساس ارزش  شود یمداده  ها اسیمقاز  کیدر هر  تسؤاالاز  کیبه هر  که يا نمره. 7بودن

اعتماد به  اسیمقارزش در مورد  نیااست.  ریمتغ -7تا  +7 نیبشده و  نییتع ها آن یتیشخص

 :عبارت خواهد بود از اسیمقهر  يبرا یآزمودن ةنمراست.  -8+ تا 8 نیب اجتماعی بودننفس و 

آن را در  توان یمپاسخ ندهد،  سؤال کیبه  یآزمودناو. اگر  یمنفنمرات مثبت و  يجبرجمع 

دست آمد، به  نمرات به يجبرجمع  که. پس از آنقرار داد» ؟« سؤالعالمت  يها پاسخ فیرد

 ۀدرصد در مقیاس اول نشان 50ز ا ة بیشتر. نمرشود یمجدول، درصد نمرات محاسبه  کمک

 با خود بودن اس دوم نشانۀ، در مقی)زیاد(میل به عصبی بودن  ثباتی و عدم تعادل هیجانی بی

جویی، در   سلطه ۀگرایی، در مقیاس چهارم نشان درون ۀدر مقیاس سوم نشان ،انزوا طلبی)(

اجتماعی  س ششم نشانۀو در مقیا اعتماد به نفس) نداشتن( بینیکمد خو مقیاس پنجم نشانۀ

 يها اسیمق يبرا 92/0تا  78/0 نیب بازآزمایی با روش هپرسشنام این ییایپا ).24( استبودن ن

با روش دو  )  ضریب پایایی هر صفت را1371رمضانی نژاد ( همچنین .)24( مختلف بوده است

هاي مختلف داراي  است که در مقیاس کردهیرمن محاسبه نیمه کردن و با استفاده از فرمول اسپ

 84/0 تا 74/0 ضرایب دامنۀ با انجام پژوهشی )1385( روشن .)13( است 92/0تا  85/0ضرایب 

این  رواییضریب  .)25( دست آورد هب نامههاي این پرسش مقیاس پایایی هر یک از را براي

) با 1379(بهرامیان  .)24( بوده است 94/0تا  79/0 نیب ي مختلفها اسیمقي برا نامهپرسش

                                                                                                               
1. Bern Reuter Personality Inventory 
2. Neurotic tendence 
3. Self - sufficiency 
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6. Self - confidence 
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ضریب  به این نتیجه رسید که رویتر شخصیتی برن ۀنامروایی و هنجاریابی پرسش ،بررسی اعتبار

 بیش ازسلطه جویی) و اعتماد به نفس برتري جویی ( تمایل به عصبی بودن، يها اسیمقر اعتبا

با توجه به تحلیل . همچنین کرداستفاده  از آنابزار تحقیق  عنوانبه توان یماست که  70

عوامل نام  نیتر مهم برون گرایی و مقبولیت اجتماعی - درون گراییهاي  مقیاس ،يا مؤلفه

نامه از طریق ) روایی محتواي این پرسش1385( سوي دیگر در پژوهش روشن از .)26( گرفتند

      .)25(شد نظران تأیید  نظر صاحب

شخصیتی  ۀنامپرسشهاي هر دو گروه  ها، آزمودنی پس از انجام مقدمات کار و انتخاب نمونه

به مدت  آموزش شنا ةآزمون تکمیل کردند. پس از این مرحله، دور پیش مرحلۀ را در رویتر برن

هاي گروه آزمایشی اجرا شد.  روي آزمودنی 90-89سال اول سال تحصیلی  ر نیمماه د دو

برن رویتر را براي  شخصیتی ۀنامپرسش آموزشی مجدداً ةان دورهاي هر دو گروه در پای آزمودنی

  آزمون تکمیل کردند. پس ۀمرحل

جلسه در  چهار ه آزمایشکنندگان گرو با توجه به هماهنگی انجام شده با مربی شنا، شرکت

 ناتیتمر ۀبرنام ماه تحت تمرین شنا قرار گرفتند. دوجلسه) و به مدت  32(در کل  هفته

دوچرخه  يپاپشت و  کرال يشناپشت،  کرال يپا، نهیس کرال يپا حرکاتشنا شامل  یمقدمات

 کهود ب قهیدق 50در شروع برنامه  نیتمربود. مدت بیشینه ضربان قلب  درصد 75 -60با شدت 

  .)27( شد یمشنا اضافه  یمقدمات ناتیتمربه زمان  قهیدقهفته دو ر دوم، ه ۀاز هفت

و تنظیم نمرات خام از بندي  با توجه به ماهیت پژوهش از آمار توصیفی براي توصیف، طبقه

استفاده شد. در بخش آمار  نمودارهامیانگین، انحراف استاندارد و رسم  طریق محاسبۀ

استفاده شد. ) MANCOVA( متغیرهتحلیل کوواریانس چندها از  مون فرضیهاستنباطی براي آز

کار برده شد. سطح  هب 5/18 ۀنسخ spssافزاري آماري  نرم ۀستها ب براي تجزیه و تحلیل داده

  گرفته شد. در نظر  α = 05/0ها  داري تمامی فرضیهمعنی

  نتایج

ي تحقیق، ابتدا ها ن فرضیهدر آزمود تحلیل کوواریانس چندمتغیرهبراي استفاده از 

همگنی ، خطی بین متغیرهاي وابسته وجود رابطۀ( هاي آماري این آزمون فرض پیش

و  بررسی )متغیري و چندمتغیريتک يها داده طبیعیواریانس و کوواریانس، توزیع  يها سیماتر

تحت  بین دو گروه کنترل و آزمایش در متغیرهاي نشان دادتحقیق  ۀاولینتایج  تأیید شد.

متغیره براي کنترل واریانس چندبا این حال از تحلیل کو دار وجود ندارد اختالف معنیبررسی 

 یخانوادگاجتماعی و وضعیت  ۀتأهل، تحصیالت، طبق تیوضعسن،  اختالفات موجود در
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ماه آموزش  دو«پژوهش با عنوان  یاصل ۀیفرضمون منظور آز به ،سپس استفاده شد. ها آزمودنی

 يها نیانگیم ،»ویان دختر را تحت تأثیر قرار دهدهاي شخصیتی دانشج ویژگی دتوان شنا می

یل آزمون دو گروه آزمایشی و کنترل از طریق تجزیه و تحلآزمون و پسنمرات اختالفی پیش

آزمون نشان داد آموزش شنا بر هر شش  نیانتایج  .شد) بررسی (مانکوا کوواریانس چندمتغیري

این دوره سبب افزایش صفات  گریدبه عبارت  ؛دار دارد تأثیر معنیصفت شخصیتی مورد بررسی 

شخصیتی اعتماد به نفس، اجتماعی بودن و کاهش صفات شخصیتی میل به عصبی بودن، 

  آزمایشی شده است. هاي گروه آزمودنیگرایی  ، درونبا خود بودن ،سلطه جویی
  

  تی در دو گروه آزمایش و گروه  کنترلهاي شخصی متغیر ویژگی يها مؤلفههاي آماري  مشخصه .1جدول 

  متغیرها
  گروه کنترل  گروه آزمایش  

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 99/3 71/12 45/2 78/3 عصبی بودن

 75/3 07/12 69/1 50/3 خود بودنا ب

 99/1 14/12 17/2 36/4 سلطه جویی

 77/3 93/7 06/2 57/3 ییگرا درون

  44/2  51/12  37/2  24/2  به نفسد اعتما

  47/2  45/11  71/2  32/3  اجتماعی بودن

  

آزمایش  يها گروهشود بین میانگین گروه کنترل و میانگین  ارقام جدول فوق مشخص می ۀمالحظ با

در هر دو متغیر به  ها تفاوتهاي شخصیتی تفاوت وجود دارد. این  ویژگی ۀمتغیر وابست يها مؤلفهدر 

  مایش است.آز سود گروه
  

هاي  یژگی  متغیر يها مؤلفهریانس یافته و خطاي استاندارد و نتایج تحلیل کووا لمیانگین تعدی .2جدول

  شخصیتی

 متغیر
انسیکووار گروه کنترل گروه آزمایش  

 F (19،1) P ETA خطاي استاندارد میانگین خطاي استاندارد میانگین

81/3 عصبی بودن  493./  75/12  493./  519/164  0001./  601./  

خود بودنا ب  50/3  279./  02/12  279./  476/465  0001./  663./  

37/4 سلطه جویی  502./  11/12  502./  163/119  0001./  569./  

23/1 درون گرایی  569./  31/7  476./  288/94  0001./  599./  

55/4 اعتماد به نفس  544./  78/12  511./  155/119  0001./  559./  

58/1 اجتماعی بودن  459./  88/7  459./  208/94  0001./  540./  
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تعدیل شده دو گروه  يها نیانگیم، بین 2کوواریانس در جدول آزمون تحلیل با توجه به نتایج 

، ETA ،0001/0 =P= 601/0( هاي تمایل به عصبی بودن کنترل و آزمایش در کاهش مؤلفه

519/164 =F663/0( )، با خود بودن =ETA ،0001/0 =P ،476/465 =Fجویی )، سلطه 

)569/0 =ETA ،0001/0 =P ،163/119=F599/0( گرایی ) و درون =ETA ،0001/0  =P ،

288/94 =Fآزمایش است. ها  به سود گروه و این تفاوت دار آماري وجود دارد ) تفاوت معنی  

 559/0هاي اعتماد به نفس ( مؤلفه افزایشر تعدیل شده دو گروه د يها نیانگیمهمچنین بین 

=ETA  ،0001/0 =P ،155/119 =F540/0( ) و اجتماعی بودن =ETA ،0001/0 =P  ،

208/94 =Fي گذار ها نیز با توجه به نمره دار آماري وجود دارد و این تفاوت ) تفاوت معنی

به  است) مؤلفهدن این دو بهتر ش ۀنمرات کمتر نشان کسب مذکور ۀ(در مورد دو مؤلف پرسشنامه

اند تر شده داري اجتماعی طور معنی هب هاي گروه آزمایش نی آزمودنییع ؛تاسآزمایش سود گروه 

  .است شان افزایش یافته نفس اعتماد به و

  گیريو نتیجهبحث 

صفت شخصیتی سبب کاهش نمرات شنا آموزش  ۀماه دو ةهاي پژوهش، دور با توجه به یافته

تمایل به ثبات و  ،ها در پایان دوره یعنی آزمودنی ؛شده بود تجربی میل به عصبی بودن گروه

عصبی بودنشان کاسته شده بود که این  نمرات ازداري  معنی طوربه تعادل هیجانی داشتند و

 از جمله تحقیق ؛یافته با نتایج بسیاري از تحقیقات انجام شده در این خصوص همخوان است

مارش و  )،1999( فارادو  ساینت )،1381( )، اسدپور1376( عامريد سی )،1371( نژاد رمضانی

که هر یک به طریقی  )2011( عید محمد )،2007( )، دونالد2006( مور دي )،1991( همکاران

موجب افزایش تعادل هیجانی و کاهش میل به عصبانیت افراد  یبدن تیفعالاند  نشان داده

 هاي شنا و ها و مهارت نیکام درست تکبر انج زیادتمرکز  رسد شود. از آنجا که به نظر می می

 یادگیري شنا است و خصوصیات ذاتیها از  در انجام مهارت و اطمینان کنترل بیشترینکسب 

با توجه به  شود و هاي زندگی می از مشکالت و مشغلهسبب رهایی فکري انسان  تا مقدار زیادي

، گرداند انسان برمی آرامش خاطر و تمدد اعصاب را به اي تا اندازه که ماساژ دهندگی آب ویژگی

کنترل احساسات و هیجانات ناخوشایند آزمودنی تأثیر مثبت  ةنحو توانند در می عواملاین 

آمادگی  افزایش ،. از طرف دیگرشوند ها آنمیل به عصبی بودن  نمرات سبب کاهش ،داشته

به  میلنمرات  تواند از دالیل دیگر کاهش می شناها در طول دورة آموزش  آزمودنی جسمانی

 یانگ و اسمایت) و 1982( فاستینگطور که  همان باشد. تجربیویان گروه عصبی بودن دانشج
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باعث کاهش اضطراب، ناامیدي،  زیادهایی نشان دادند آمادگی جسمانی  نیز در پژوهش) 1976(

   .)28،29(شود یمعصبانیت و افزایش اعتماد به نفس و ثبات هیجانی 

در  دار تفاوت معنی ةج صفت شخصیتی با خود بودن و مشاهداز بررسی و تجزیه و تحلیل نتای

 باعث شدهشنا توان چنین نتیجه گرفت که آموزش  می دو گروه کنترل و آزمایش هاي میانگین

 سمت به قدري ها آنتجربی کاسته شود و  گروه دانشجویان نمرات با خود بودنمیزان از  است

دور خود بودن و انزوا ا حالت ب ازتا حدودي  و دنسوق پیدا کنهاي دیگران  ها و همدلی تشویق

 براند)، 1381( )، اسدپور1376( عامريد )، سی1371( که با تحقیقات رمضانی نژاد شوند

جه به با تو. ناهمخوان است )1975جیمز و والري ( ، اما با نتایج تحقیقدارد) همخوانی 2010(

ضمن فراگیري و  گرفتند وزش قرار میمورد آمصورت گروهی به ي این تحقیقها آزمودنی نکهیا

 شدند میمند  اجراي مهارت و بازي بهره ربی در نحوةهاي م از راهنمایی شنا، هاي مختلف مهارت

ممکن است این  ،شدندتشویق میخود  هاي گروهی هممربی و توسط و با اجراي صحیح مهارت 

 به افرادي که زیرا ؛دنل باشدخی ها آنکاهش نمرات با خود بودن در  اي تا اندازه عوامل نیز

جزء افرادي  رندیگ یمرا در نظر  ها آن يها هیتوصو  دهند یمپاسخ  گرانید يها یهمدلو  ها قیتشو

 از سوي دیگر در تحقیق جیمز و والري .)24( وجود ندارد ها آنهستند که صفت با خود بودن در 

گزارش  بیشتريلت با خود بودن حا ، در مقایسه با زنان معلمبراي دانشجویان تربیت بدنی که

از  و دقیق مشخص نشده طوربهکنندگان در تحقیق  شرکت بودن ورزشکارورزشکار و غیر شده،

در مورد  طور دقیقتوان به نمی اجتماعی جوامع مختلف - فرهنگی يها تفاوت لیدلبه ،طرف دیگر

  نتایج آن تحقیق با پژوهش حاضر اظهار نظر کرد. ۀمقایس

 نمراتافزایش و  گرایی درون نمرات کاهش شنا سبب آموزشج تحقیق نشان داد همچنین نتای

، معموالً شوند یم نیغمگندرت گرا به افراد برون شده است. گروه آزمایش هاي آزمودنی گرایی رونب

 .)24( مسلط شود ها آنبر اعمال  یباف الیخ دهند ینمو اجازه  شوندنمی یجانیه يها اختالل دچار

 )، اگلف و گرون1376( )، سید عامري1371( رمضانی نژاد هاي ن نتیجه با یافتهای ،در کل

 هاي )، همسو و با یافته2007( )، دونالد2006مور ( )، دي1999( )، ساینت و فاراد1996(

گراتر شدن  برون ) متناقض است.1381( ) و اسدپور1991( )، مارش و همکاران1977( کنتانگ

 ها آنقاتی است که نتایج عمومی و کلی تحقی ۀ، نتیجت بدنی منظمکننده در فعالیشرکت افراد

جذاب مفرح و عنوان فعالیت بدنی تواند به . شنا نیز میهاي این تحقیق همخوان است با یافته

طبق تحقیق  .)30( ر ابعاد شخصیتی افراد داشته باشدتأثیر زیادي ب عالوه بر فواید جسمانی،

شناگران  شناختی روانهاي  نیمرخ  ویژگی جزء آرامش و شجاعت) جسارت، 2011( عید محمد

هاي  یگراتر شدن آزمودن در برون زیاديتا مقدار  توانند می نیز ها  ویژگیمبتدي است که این 
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بودن،  با جرأت و بشاش بودن، يشادبه  لیتمازیرا  ؛دنکننده در شنا نقش داشته باششرکت

بودن  دواریامو  نیبخوش متعادل و آرام بودن، بودن، يانرژ باها و اجتماعات،  دادن گروه حیترج

از  ).31( ندادخیل گراتر شدن افراد برونهستند که در  شناختی هاي روان از ویژگی ندهیآبه 

به  ج تحقیقات اسدپور، کنتانگ و مارشهاي این تحقیق با نتای یافته دلیل اختالفطرف دیگر 

تحقیق اسدپور بدمینتون و در تحقیقات مارش  در که ستها ۀ ورزشی آزمودنیرشتاحتمال زیاد 

. در بدمینتون میزان تالش و جدیت فرد و کنترل احساسات و است بوده و کنتانگ دو و میدانی

بافی و کسب حالت  ایجاد خیال العمل سریع در مقابل ضربات حریف عامل موفقیت و عکس

تمرینات  نیز ویژه دوندگان ماراتن  هب ،در دوندگان استقامت و )10( استگرایی در افراد  درون

 خوددار و ،گیرگوشه ،عامل سرد شودانجام میصورت انفرادي  هکه بیشتر ب استقامتی فراوان

  ).18( ستها آنگرایی  درون نتیجه باف شدن و در خیال

تفاوت  ةو مشاهد (سلطه جویی) جویی از بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج صفت شخصیتی برتري

توان چنین نتیجه گرفت که آموزش  هاي دو گروه کنترل و آزمایش می میانگین ینب دار معنی

به سمت را  ها آنو  شده است دانشجویان گروه آزمایشجویی  سلطهکاهش نمرات  باعث شنا

اما با ، همسو است )1376( سید عامري هاي با یافته نتیجهاین  .داده استپذیري سوق  سلطه

 عید محمد و )2002( اسدپور ات انجام شده از جمله تحقیقبسیاري از تحقیق هاي یافته

مطالعات هر چند اظهار نظر قطعی در این خصوص به تحقیقات و  .ناهمخوان است )2011(

. در تحقیق استعامل مسابقه و رقابت دلیل این اختالف،  اما احتمال زیاد ،دارد نیاز بیشتري

 نیز شرکت کرده بودند و در تحقیق اسدپور کشور یها در مسابقات قهرمان عید محمد آزمودنی

تا حدود  ماهیت مسابقه و رقابت. دانند مسابقه میتمرینی با هم  ۀها در پایان هر جلس آزمودنی

کننده در مسابقات با تالش و جدیت بیشتري تمرین کنند و با شود افراد شرکت سبب می زیادي

ش روحیه و اعتماد به نفس، حس برتري افزایش آمادگی جسمانی و فنی و تکنیکی خود و افزای

حریفان را در خود افزایش دهند که اگر این حس با کسب امتیاز و غلبه بر حریفان  رجویی ب

-کامالً به هاي این تحقیق شنا را این در حالی است که آزمودنی شود. تشدید می ،همراه باشد

امش خاطر و تمدد اعصاب آر که خاصیت ماساژ دهندگی آبو  کردند صورت تفریحی تمرین می

که این امر شود  میها  و وسوسه ها تکانهاز  يریجلوگفرد در  ییتوانا سبب افزایش کند ایجاد می

   .)31( است مؤثر هاي این تحقیق آزمودنیجویی  حس برتري نمرات نیز در کاهش

میانگین اعتماد به نفس  پنجم تحقق نشان داد آموزش شنا سبب شده ۀنتایج فرضی

 ةبا توجه به شیوکه این امر نیز  داري کاهش یابد معنی طوربه ي گروه آزمایشها نیآزمود

ي گروه آزمایش، در ها آزمودنیافزایش حس اعتماد به نفس  ۀنامه نشانگذاري پرسش نمره
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هاي بسیاري از تحقیقات ورزشی از جمله  ین نتیجه با یافته. اگروه کنترل استمقایسه با 

 )،1999( فارادو  )، ساینت2011( )، عید محمد1381( )، اسدپور1371( نژاد رمضانی تحقیق

شرکت منظم در به احتمال زیاد  همسو است. )2009( )، راتاناکوسیس1376( عامريد سی

شود افراد عالوه بر افزایش قدرت بدنی و آمادگی جسمانی با  ورزشی سبب می ايرشته تمرینات

. از )32( دست آورند هدرك بهتري از خود ب ها آنهاي مختلف و اجراي درست  فراگیري مهارت

 در کسب موفقیت با ،آمادگی جسمانی و اجراي صحیح مهارت سطح باال بودن ،سوي دیگر

را  مثبت فوري يبازخوردهاآمیز در ورزش  اجراهاي موفقیتو  همراه است مربوط ورزشی رشتۀ

جود آمدن احساس کمال، و همثبت باعث ب يبازخوردها وکند  براي ورزشکاران فراهم می

هاي این  وجود اینکه یافتهبا  .)33( شود و پذیرش خود می به نفسشایستگی، خشنودي، اعتماد 

با نتایج  تحقیقات ورزشی موجود در این زمینه همسو است، بیشترقسمت از تحقیق با نتایج 

ورزشکار و آموزان  دانشدر  )1376( عامريد شده مانند تحقیق سی برخی از تحقیقات انجام

یق دو تحق هاي آزمودنی . شاید دلیل این اختالفغیرورزشکار مقطع راهنمایی ناهمخوان است

در  ها آنعزت نفس ، عامريد کنندگان تحقیق سی شرکت بودن سنکم دلیل به احتماالً باشد.

 و پذیرش خود ،هاي خود گذاري به توانایی میزان ارزشهنوز در درك از خود، حال رشد بوده و 

بنابراین با وجود تصورات مثبت ایجاد شده در  ؛)32( اند نرسیده کامل بلوغ به شایستگیاحساس 

  .نگرفته استتحت تأثیر قرار  نفسشانت نفس و متعاقب آن اعتماد به ورزش، عز ۀنتیج

صفت شخصیتی  دار نمرات کاهش معنی سبب شناهاي تحقیق نشان داد آموزش  همچنین یافته

گذاري  نمره ةکه با توجه به شیو شده است گروه آزمایشي ها زمودنیآ دراجتماعی بودن 

، در هاي گروه آزمایش آزمودنی درصفت شخصیتی اجتماعی بودن افزایش  ۀپرسشنامه نشان

این  در حالی که ،در تضاد است )1381( اسدپور ۀاین نتیجه با یافت .گروه کنترل استمقایسه با 

شدن افراد بررسی که نقش مشارکت ورزشی را در اجتماعی  یتتحقیقا نتایج بسیاري از یافته با

اجتماعی شدن از طریق ورزش و کار  ۀ) و کالً با نظری1998( ویلجالمسوناز جمله اند  کرده

اجتماعی شدن از طریق ورزش افراد با مشارکت در ورزش و  ۀطبق نظری .است همسوگروهی 

و از گیرند  هایی را براي خود در نظر می نقش هاي گروهی و با ایجاد ارتباط با یکدیگر فعالیت

جمع کردن دانشجویان . احتمال دارد )32(شوند تبدیل میثر در جامعه مؤ ياین طریق به عضو

مثل شنا  ها آن ۀو مورد عالق براي انجام فعالیتی مفرح و جذاب ها آنو در کنار هم قرار دادن 

دوستی، نوعمانند ( تمایالت بین فردي د وشومیارتباط دانشجویان با یکدیگر  باعث افزایش

تر  ر اجتماعیبکند که این عوامل نیز  بیشتر می ها آن) را در کاري، سازگاري و غیرههمدردي، هم

 اسدپور اما در توجیه اختالف نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق ،)34( استمؤثر  ها آنشدن 
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دار بر  معنی يتمرین منظم بدمینتون تأثیر اسدپور نشان داد اگرچهکرد که  بیانچنین  توان می

اجتماعی شدن از طریق ورزش و  ۀبا نظری نتایج تحقیق او نیزها ندارد،  اجتماعی شدن آزمودنی

تر  اجتماعی يا اندازه تا ناتیتمراو نیز در اثر این  يها آزمودنیزیرا  ؛کند موافقت می کار گروهی

دار در اجتماعی شدن  اختالف معنینبود دلیل اصلی  شاحتماالً نوع ورز این با وجود شده بودند.

دلیل خطرات هاي اساسی با شنا دارد و به بدمینتون تفاوت کنندگان تحقیق اسدپور باشد. شرکت

 ةکنندوامل تعییندوستی، سازگاري که از عشنا، حس همکاري، همدردي، نوع موجود در

  بدمینتون است.بیشتر از در شنا  استاجتماعی شدن 

کنندگان در تحقیقات قبلی ثابت شده عد جسمانی و فیزیولوژیکی شرکتب برشنا  مثبت أثیرت

شخصیتی مورد  عاملهر شش نمرات بر  شنانشان داد آموزش  هم این پژوهش کلی نتایج و بود

شنا سبب هاي پیاده شده طی آموزش  ها و فعالیت یعنی برنامه ؛دار داردتأثیر معنیبررسی 

اجتماعی بودن و کاهش میل به عصبی بودن و حالت با  ،به نفسرایی، اعتماد گ افزایش برون

زا  وجود تجارب استرس اثبات به توجهبا  بنابراین ؛شود دانشجویان میجویی  و برتري خود بودن

-شناختی و متعاقب آن بروز اختالالت شخصیتی دخیل در دانشگاه که در ایجاد مشکالت روان

ریزي  در برنامه شود وزارت علوم تحقیقات و فناوري پیشنهاد می ریز برنامه مسئوالند، به ان

ها  رشته ویژه دانشجویان دختر) کلیۀ هب( دروس تربیت بدنی عمومی یک و دو براي دانشجویان

   د.کننرا اجباري  آنها  با ایجاد امکانات در دانشگاه و قرار دادهآموزش شنا را در اولویت 

  منابع:

سه و بررسی ارتباط مقای ،)1386(، مجتبی،پور ، نصراهللا، هاديرضا، عرفانیغالم ،بهار یشعبان .1

منتخب  يها رشتهشخصیتی و میزان پرخاشگري در ورزشکاران مرد  يها یژگیوبین 

-99): 14(نشریه پژوهش در علوم ورزشی  ،)1385(ورزشی شهرستان همدان در سال 

102.  

   خواجوند، چاپ اول: انتشارات کوثر.». ورزشدر  یشناخت روانپویایی . «)1983(گیل، دایان،  .2

آزاد، ». اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی. «)1997(وست، اي دي، بوچر، اي بی،  .3

  احمد، چاپ اول، تهران: کمیته ملی المپیک.

 انتشارات». مبانی روانی ـ اجتماعی تربیت بدنی و علوم ورزش« .)1384(ز،عبدلی، بهرو .4

  ول.بامداد کتاب، چاپ ا



    1392، بهار و تابستان 12رفتار حرکتی شماره   126

هاي  نقش ورزش و رگه ، )1378(ناصري تفتی، نگین، پاکدامن، شهال، عسگري، علی،  .5

شناسان ایرانی، سال پنجم،  اجتماعی دانشجویان، فصلنامه روان-شخصیت در تحول روانی

  .62 -53، ص 17شماره 

هاي شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار  ، مقایسه ویژگی)1376(، ، کاظمصاحبی .6

  تربیت معلم پسرانه استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم. مراکز

7. Furnham, Adrian. (1990). Personality and demographic of leisure and sports 
refrence and perforence. sport Psychology, Vol 216 No3.  

سمانی ورزشی در تأمین بهداشت روانی هاي ج نقش فعالیت ،)1376(، رمضانی نژاد، رحیم .8

  .بسط و توسعه ورزش در بین جوانان همایش علمی کاربردي ،اجتماعی

9. DeMoor M.H.M., Been, A.L., Stubbe, j.H., Boomsma, D.F., Geus, E.j.C. (2006). 
Regular exercise, anxiety, depression and personality: A population-based study. 
Elsevier, Preventive Medicine, vol 3 (42):273-279. 

هاي شخصیتی  بدمینتون بر ویژگیبررسی تأثیر فعالیت ورزشی  ،)1381(،حاتم ،اسدپور .10

علوم دانشکده  سی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی،نامه کارشنا دانش آموزان پسر، پایان

 .انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

11. Donald, H., Elizabeth, j., Betty, A., Jac,  j. (2007). Personality, emotional 
intelligence and exercise. Journal  of  Health Psychology, vol 12(6): 937-948. 

12. Rattanakoses, R., Omar, M.s., Geok, S., Abdullah, M., Choosakul, ch., 
Nazarddin, M., et al. (2009). Evaluating the relashinship of imagery and self-
confidence in femal and male athletes. European journal of Social Sciences, Vol 
10(1):129-142. 

، مقایسه صفات شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار )1371(رمضانی نژاد، رحیم، .13

شی، دانشکده تربیت نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورز دانشگاه گیالن. پایان

 بدنی، دانشگاه تربیت مدرس.

مقایسه صفات شخصیتی در بین دانش آموزان ورزشکار و  ،)1376(، میرحسن ،عامريد سی .14

واحد تحقیقات  راهنمایی و متوسطه شهرستان سنندج،غیر ورزشکار (پسر و دختر) دوره 

 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان. 

15. Saint-Phard, VanDorsten, D.B., Mark, R.G., York, K.A. (1999). Self- perception 
in elite collegiate female gymnastics, cross-country runners and track- and- field 
athletes. Journal of Mayo Clinic Proceeding, vol 74:770-74. 



  127   ........ هاي شخصیتی دانشجویان تأثیر آموزش شنا بر ویژگی

16. Jeams, H., Widdop, Valerie, A., Widdop.( 1975). The comparison of personality 
traits female teacher education & physical  student. The Research Qurterly, vol 
46(3),274-281. 

17. Brand,  S., cerber, M., Beck,  j., Hatzinger,  M., Puhse, U. (2010). High exercise 
levels are related to favorable sleep patterns and psychological functioning in 
adolescents: A Comparison of Athletes and Controls. Journal of  Adolescent  
Health, vol 46(2):133-141. 

18. Gontang, A., Clitsome, T., Kostrubala, T. (1977). A psychological study of 50 
sub-3-hour marathones. Annals of the NewYork Academy of Sciences, 
(301)1020-1028. 

19. Egloff, B., Gruhn, A. (1996). Personality & endurance sport. Personality & 
individual difference, vol 21(2): 223- 229. 

20. Vilhjalmsson, R., Thorlindsson. (1998). Factors related to physical activity. a  
study of adolescents, Social Science and Medicine, vol 47(5):664-674. 

21. Maresh, C.M., Sheckley, B.G., Allen, G.J., Camaione, D.N., Sinatra, S.T. 
(1991). Middle age male distances runner: physiological and psychological 
profile. Journal of sports Medicine and Physical Fitness, (31): 461-9. 

22. Eyad Mohammed, El., Sayed Khalil. (2011). Profile of the psychological 
characteristics of the short-distance Swimmers of the Beginners. World Journal 
of Sport Sciences, vol 4 (3): 248-251. 

23. Auweele,Y., Cuyper, B., Mele, V., Rzewnicki R. (1993). Elite performance and 
personality: from description and prediction to diagnosis and intervention. In: 
Singer RN, Nurphey M, Tennant LK, editors. Handbook of Research in Sport 
Psychology, New York: Macmillan: 257-289. 

24. Bernreuter.(1935). Manual for the personality inventory. Stanford University, 
Calif, Stanford University Press. 

بررسـی روایـی و اعتبـار      ، )1385(، زهـره  ،عطریـانفر  ،محمدرضـا   ،شعیري ،رسول ،روشن .25

  .)47( نشریه دانشور رفتار، سال پنجم، رویترت یپرسشنامه شخص

پرسشنامه شخصیتی برن  بررسی اعتبار و روایی و هنجاریابی، )1379(،بهرامیان، مریم .26

دانشگاه آزاد اسالمی تهران ، روان شناسی و علوم تربیتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد،رویتر

  .مرکزي

 ناتیتمر ریتأث ،)1389(، نیحسر یام ،یقیحقمحمدرضا ،  ،این يحامدمهتا ، ، انیسردرود .27

و ، دیخونر پرفشامبتال به  ائسهیزنان  يدیپیلرخ  مینشده و  دیاکسLDL شنا بر یمقدمات

  . 81،ص 16و ورزش ، سال هشتم، شماره یحرکتفصلنامه علوم 



    1392، بهار و تابستان 12رفتار حرکتی شماره   128

28. Fasting, k. (1992). Leisure time, physical activity  and some indices of mental 
health. Second j Soc Med suppl, 29:113-9. 

29. Young, and Smail.(1976). Personality difference of adulltmen before and after a 
physicalfitness program. The Research Quarterly, vol 41(3), 513-519. 

 چـاپ اول، خراسـان:  ». عملی)و مبانی نظري روانی ( يها آزمون. « )1384(، حمزه ،گنجی .30

  س رضوي.انتشارات آستان قد

 .انتشارات بهینه تهران:». روان شناسی شخصیت« .)1380( ،مهدي  ،گروسی .31

32. Haywood, Kathleen, M. (1993). Life span motor development. University of 
Missouri Human Kinetics Publishers,489-516.   

33. Olusegun, S. (1990). Effects of training in Basketball and Hockey skills on self-
concepts of Nigerian adolescents. An official Journal of the international Society 
of Sport Psychology, vol 2(21). 

34. Costa Paul, T., McCare, R. (1992). Revised NEO personality inventory (Neo PI-
R) and neo five factor Inventory (NEO-FFI): Professionalmanual, Psychological 
Assessment Resources INC. 

 

 

 APAارجاع دهی به روش 

  

  

 
 
 

  

  

  

 يها      ی)، تأثیر آموزش شنا بر ویژگ1392( .علم شهرام، ملکی بهنام، منظمی مریم

 .113-128): 12(5 ؛فیزیولوژي ورزشی . کاریر ورزشدانشجویان دختر غ یشخصیت



 129-140،. صص 1392،. بهار و تابستان 12شماره    رفتار حرکتی

 
 

  

  

 حرکتی در -ادراکی توانایی هاي و )BMI( بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی

  ساله 5/11 تا 7 پسر و کودکان دختر
  

   2، سمیه سیفی1شیروانی بروجنی شیما
  

  27/08/1391پذیرش:تاریخ     15/02/1391تاریخ دریافت: 

  چکیده

 - ادراکی توانایی هاي و )BMI( هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی

دختر  294(نفر  592 این مطالعه مقطعی در ساله بود. 7-5/11 پسر و کودکان دختر حرکتی در

انتخاب اي روش تصادفی خوشه با نهاوند ساله شهر 5/11 تا 7 از دانش آموزانپسر)  298 و

براي  شاخص توده بدنی محاسبه گردید. گیري شد وه وزن دانش آموزان انداز و قد شدند.

 >BMI ( چاقی برابر با ) و85 صدك > BMI < 95 معیار اضافه وزن برابر با (صدك کودکان

 براي .گرفته شد در نظر (CDC) مرکز کنترل بیماریها BMIهاي براساس صدك )95 صدك

 -برونینکز حرکتی توانایی آزمون از کودکان در حرکتی - ادراکی توانایی هاي بررسی

تعادل،  سرعت دویدن، خرده مقیاس چابکی و 8شامل  این آزمون .شد استفاده اوزرتسکی

 حرکتی، هماهنگی اندام فوقانی و –هماهنگی دوسویه، قدرت، سرعت پاسخ، کنترل بینایی

 و BMI بینرابطه بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها  .استچاالکی اندام فوقانی  سرعت و

 ادراکی حرکتی این کودکان با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن معنادار بود توانایی هاي

)05/0(p< .پسران به طور معناداري بهتر از دختران بود ادراکی حرکتی در توانایی هاي 

)05/0p<.( سنین حرکتی کودکان در - ادراکی توانایی هايمطالعه نتایج این اساس  بر        

اهمیت ارتقا روش  لزوم و این اساس باید بر و بر ارتباط دارد آنان BMI باسال  7 - 5/11

  دوران کودکی تاکید شود. زندگی فعال بویژه در
  

زان ودانش آم حرکتی، -ادراکی توانایی هاي ،(BMI) شاخص توده بدنی واژگان کلیدي:

  .دبستانی

  

                                                                                                                                               
 Email:karevansara@yahoo.com   تهران (نویسندة مسئول). کارشناس ارشد رفتار حرکتی از دانشگاه  1

 . کارشناس ارشد رفتار حرکتی از دانشگاه کرمانشاه 2



    1392، بهار و تابستان 12رفتار حرکتی شماره   130

  مقدمه

تحرکی و عصر ماشین شیوع  تحرکی و عصر ماشین است. در عصر بی چاقی بالي عصر بی

که امروزه چاقی به صورت یک اپیدمی جهانی  به طوري .افزایش استچاقی و اضافه وزن رو به 

). افزایش چاقی و اضافه وزن در سنین 1و یک معضل عمده بهداشت عمومی در آمده است (

که می توان گفت سرچشمه این مشکل بزرگ قرن از  بطوري .مشهود است تر بیشترپایین

  گیرد. کودکی نشات می

هان در حال باال رفتن است وزن در بین کودکان در سر تا سر جسطوح شیوع چاقی و اضافه 

هاي جسمی و روانی است که تا  این افزایش زنگ خطري است زیرا چاقی عامل بیماري). 2،3(

هاي  بیماري ،2دیابت نوع  اال،هایی از قبیل کلسترول ب ). بیماري4بزرگسالی نیز ادامه دارند (

نی و اختالل در خواب که همگی با چاقی دوران کودکی هاي استخوا قلبی عروقی و ناهنجاري

شوند که در معرض ریسک باالي  بزرگساالن چاق می ). کودکان چاق احتماال4ً-6ارتباط دارند (

  ).8،7مرگ و میر هستند (

آمادگی جسمانی کودکان چاق به طور وسیعی در سطح جهان مورد بررسی قرار گرفته است. 

اند بین وزن اضافه بدن و عملکرد استقامتی و تحمل وزن ارتباط مطالعات متعددي نشان داده

هاي استقامتی و تحمل  یعنی با افزایش وزن عملکرد فرد در ورزش .منفی معناداري وجود دارد

وزن کاهش می یابد این در حالی است که بین انعطاف پذیري در بین کودکان چاق در مقایسه 

). در مهارت هماهنگی نیز با 9-14هیچ تفاوت معناداري وجود ندارد ( طبیعیبا گروه با وزن 

که کودکان چاق و داراي  نشان داده شدKTK استفاده از پرش جفت به چپ و راست از آزمون 

تحقیق  ). این درحالی است که در11-13اضافه وزن در هماهنگی کل بدن ضعف دارند (

 ان در هماهنگی عضو هیچ نقصی را نشان ندادنداین کودک MABCدیگري با استفاده از آزمون 

ناشی از آزمون استفاده شده در  نقیض از مطالعات مختلف احتماالً ). این نتایج ضد و9،10(

توان به طور جزیی آن را به مقدار وزن بدن درگیر در فعالیت نسبت داد. اگر  تحقیق است و می

مشخص  مرات پایینی ندارند اما کامالًچه کودکان چاق در تمامی خرده آزمون هاي آمادگی ن

نیاز دارند  هایی که به بلند کردن وزن بدن و حرکت آن به سمت جلو است که در خرده آزمون

  عملکرد ضعیفی دارند.

بر خالف مطالعاتی که آمادگی جسمانی کودکان چاق را بررسی کرده اند تحقیقات اندکی به 

ن پرداخته اند. توانایی حرکتی کیفیت حرکات حرکتی این کودکا توانایی هايبررسی اجزاي 

 توانایی هايبه عبارت دیگر  .فرد است موقعی که فرد مهارتهاي حرکتی متفاوتی را انجام میدهد

ها  هستند که افراد سطوح مختلفی از این توانایی اي حرکتی زیربناي اجراي مهارتهاي حرکتی
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رد است فبنابر فرضیه توانایی عمومی حرکتی هر فرد داراي یک توانایی کلی منحصر به  را دارند.

 توانایی هاي سطح آن توانایی در فرد بر موفقیت او در اجراي مورد انتظار از مهارت مؤثر است. و

 ،درشتهاي  مهارت شده است. ارزیابیهاي حرکتی ظریف و درشت  در دو نوع مهارت حرکتی

هستند   هایی شود و شامل مهارت استفاده می  ها از عضالت بزرگ بدن که در آنحرکاتی هستند 

 حفظ تعادل در مقابل نیروي جاذبه زمین جایی)، که براي حرکت بدن در فضا (حرکات جابه

استفاده (حرکات دستکاري) مورد  ها از آن نیرو  دادن نیرو به اشیا و گرفتنو  پایداري)  (حرکات

استفاده   بدن کوچکها از عضالت  حرکاتی هستند که در آن ،ظریفهاي  مهارت .گیرندقرار می

 ).15( این حرکات معموالً مستلزم همکاري چشم یا گوش با سایر اعضاي بدن هستند شود می

اند. حرکات درشت کودکان چاق مثل تعادل را مورد بررسی قرار داده ،اکثر مطالعات انجام شده

که پسران چاق و داراي اضافه وزن عملکرد ضعیفی در  نشان داده شد ر تحقیق آزمایشگاهید

اند ) نشان داده1991،1992( ) حتی هیل و پارکر17،16هاي قامتی ایستا و پویا دارند ( مهارت

). همچنین 19،18متفاوت است ( طبیعیالگوي راه رفتن کودکان چاق نسبت به گروه با وزن 

پریدن) ارتباط منفی  هاي جابجایی (دویدن، و مهارتنشان داده شد که بین ترکیب بدنی 

هاي کنترل اشیا در حالت ساکن و بدون حرکت (ضربه  دارد اما تفاوت آشکاري در مهارت وجود

) این در حالی است که اطالعات 20-22، لگد زدن) وجود ندارد (، گرفتنزدن، پرتاب کردن

کشیدن و دستکاري اشیا ریز در بین هاي ظریفی چون  موجود در مورد کیفیت انجام مهارت

وقتی که اطالعات حسی براي دهد نشان می لعات آشکاراکودکان چاق بسیار محدود است. مطا

تري دارند که این کودکان چاق رفتارهاي حرکتی ضعیفطراحی و کنترل حرکت مورد نیازند 

  ).24،23کند (حرکتی حمایت می -امر از فرضیه ضعف ادراکی 

تحقیقات اندکی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال بهپور در مطالعه ارتباط در کشورمان 

هاي پایه فوتبال نشان  نوع پیکري و تیپ بدنی با عملکرد الگوهاي حرکتی پایه و اجراي مهارت

و یا باقرزاده  )25داد بین نوع پیکري و آزمون چابکی و آزمون دریبل ارتباط منفی وجود دارد (

تا  12حرکتی با آنتروپومتري و فعالیت جسمانی دانش آموزان  توانایی هايدر بررسی ارتباط 

هایی که  هاي آنتروپومتري و مهارت ساله شهر تهران به این نتیجه رسید که بین شاخص 15

  .)26( مستلزم تحمل وزن بودند ارتباط معنادار وجود دارد

هاي درشت کودکان چاق متمرکز بود  قات انجام شده بر روي مهارتبا توجه به اینکه اکثر تحقی

تحقیق حاضر به منظور بررسی  ،و با توجه به کم بودن تحقیقات در این زمینه در سطح ایران

که جامعه آماري در اکثر  ادراکی حرکتی انجام شد و از آنجایی توانایی هايو  BMIرابطه بین 

  .صورت گرفتق در بین هر دو جنس تحقیقات پسران بوده است این تحقی
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   پژوهش شناسی روش

 294( نهاوند ساله دبستانی شهر 5/11 تا 7 نفر از دانش آموزان 592 این مطالعه مقطعی در

گیري با استفاده از جدول روش تصادفی خوشه اي انتخاب شدند. نمونه با پسر) 298 و دختر

خطاي و 0 /95توجه به سطح اطمینان تعیین حجم نمونه تصادفی جمعیت آماري معین با 

 مدرسه از 11 کل همبسته با آماره مجذور کاي کرجسی و مورگان انجام شد. در 05/0مجاز 

 .مناسب انتخاب شدند پایه تحصیلی تعداد و آنها مراجعه به با و انتخاب شد نقاط مختلف شهر

  انتخاب شدند.کالس شماره زوج داشتند  دفتر کالس دانش آموزانی که در هر در

درآمد ماهیانه  میزان تحصیالت والدین، شامل سن، پرسشنامه اطالعات فردي دانش آموز )1

  بود... و خانواده

  اوزرتسکی -هاي حرکتی برونینکز یی)آزمون توانا2

لینکلن) توسط رابرت. اچ.  ه(کپی تجدید نظر شد آخرین تجدید نظر بر روي آزمون اوزرتسکی

آغاز کرد  1972اوزرتسکی را در سال  - آزمون برونینکز هدکتر برونینکز تهیانجام شد.  برونینکز

همراه نتیجه تجدید نظر شده را ارائه کرد. وي آزمون خود را ه گزارش نهایی ب 1978و در سال 

اگر  .هاي حرکتی که با آزمون اوزرتسکی تطبیق داده شده بود بنیان نهاد اي بر آزمون تا اندازه

با هم ی با هم دارند ولی از نظر محتوا، ساختار و کیفیت تکنیکی یها ون شباهتچه این دو آزم

شود و  اوزرتسکی بطور انفرادي اجرا می -هاي حرکتی برونینکزیی کند. آزمون توانا فرق می

ساله را مورد سنجش قرار می دهد. مجموعه کلی آزمون  5/14 - 5/4عملکرد حرکتی کودکان 

اي وسیع از مهارت حرکتی با کیفیتی  مورد جداگانه نمایه 46خرده آزمون یعنی  8شامل 

آورد فرم خالصه  هاي حرکتی درشت و ظریف را فراهم می هاي مجزاي مهارت مناسب از اندازه

باشد. این آزمون از روایی و بخش جداگانه می 14 خرده آزمون و 8 شده این آزمون شامل همان

اوزرتسکی در  -هاي آزمون برونینکز ضریب اعتبار نمرهبطوریکه . اعتبار الزم برخوردار است

% 90ساله برابر  13 - 5کودك  12هاي حرکتی  هاي حرکتی در مورد مهارت بررسی مهارت

    خالصه شکل در و 78/0 طوالنی شکل آزمایی این مجموعه در ضریب پایایی باز .تبوده اس

ادراکی کودکان  توانایی هايبراي مواقعی که ارزیابی کلی  گزارش شده است. فرم مختصر 86/0

هاي حرکتی کودکان را به  مهارت ،شکل کوتاه گیرد.می استفاده قرار است مورد نظر مورد

 هاي درشت و نشانگر مهارت کلی کودکان شامل مهارت نمره کل صورت کلی می سنجد و

  استفاده کرده است. این تحقیق محقق از فرم خالصه شده آزمون در .استظریف 

  راي سن وجنسبBMI  صدك هاي مخصوص )3

 دانـش آمـوز بـدون کفـش در     سپس قد هـر  ،پرسشنامه وارد شد جنس دانش آموزان در سن و
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 دانش آموز وزن هر متر و 01/0دقت  با نواري غیر قابل ارتجاع و متر مستقیم با حالت ایستاده و

 BMIبدون کفش اندازه گیري شد. حداقل لباس و با گرم و کیلو 5/0 دقت با ترازوي عقربه اي با

 از حسـاب شـد.   (متـر)  مجذور قد بر گرم) (کیلو تقسیم وزن کودك از هر توده بدنی) شاخص( 

نوجوانـان وجـود دارد    توده بدنی در کودکان و شاخصهاي زیادي براي بررسی که معیار آنجایی

صـدك هـاي    اسـتفاده گردیـد.  CDC2004) ( هـا  کنترل بیمـاري  مرکز این پژوهش از معیار در

CDC اسـاس ایـن    بر .سازند جنس را مشخص می ی براي هر سن وصتوده بدنی اختصا شاخص

ـ  BMI، با وزن طبیعی 85 تا 5بین  BMI ،به عنوان کم وزن 5کمتر از BMI  صدك تـا   85ین ب

  د.گردمیتعیین  به عنوان چاق 95 صدك مساوي یا بیشتر BMIو  نمعیار اضافه وز 95

از آمار توصیفی براي  .ار توصیفی و استنباطی استفاده شدبراي تحلیل آماري اطالعات خام از آم

در بخـش آمـار    .هـاي کمـی اسـتفاده شـد    پراکنـدگی مقیـاس   هاي مرکـزي و محاسبه شاخص

گروف اسمیرنف استفاده شد بـه  استنباطی براي اطمینان از طبیعی بودن داده ها از آزمون کولمو

 =0005/0p بـا  BMI توزیـع  .یلی براي طبیعی بودن داده ها بوددل <p 05/0 ارزشهايکه طوري

 و =323/0p پسـران بـه ترتیـب بـا     توزیـع توانـایی ادراکـی حرکتـی دختـران و      نبـود و  طبیعی

065/0p= دختـران  در دو گروه  حرکتی -نمره توانایی ادراکیبراي مقایسه میانگین  بود. طبیعی

(طبیعـی بـودن داده هـا) از روش     با توجه به پذیرفتن پیش فرضهاي آمـار پارامتریـک   پسران و

 ادراکـی حرکتـی از   توانـایی هـاي   و BMI براي بررسی ارتباط بین .مستقل استفاده شدt آماري 

  .دگردیآزمون همبستگی اسپیرمن استفاده 

 ابتـدایی بـوده اسـت.   مقطـع   پسـر)  298 و دختـر  294( دانش آموز 592 روي بر مطالعه حاضر

پسـران نشـان    بـین دختـران و   در راوزن  هـاي قـد،  متغیر انحراف استاندارد میانگین و 1 جدول

 دهـد.  نشـان نمـی  و وزن  هـاي قـد  متغیر جنس در بین دو راتفاوت معناداري  tآزمون  دهد. می

 نشـان نـداد  پسـران   دختـران و  BMI نیز تفاوت معنادري را در یو آزمون ناپارامتریک من ویتنی

  .)2(جدول
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  مستقل tهمراه با نتایج آزمون  وزن و قد آماره هاي توصیفی متغیرهاي. 1جدول

 t p انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

  وزن

دختر 

  پسر

  قد

  دختر

 پسر

  

294  

298  

  

294  

298 

  

2049/31  

7483/30  

  

3349/1  

3414/1 

  

1422/9  

7114/8  

  

1058/0  

02-E794/9 

  

622/0  

  

  

781/0- 

  

534/0  

  

  

435/0 

  

  آماره هاي توصیفی شاخص توده بدنی همراه با نتایج آزمون من ویتنی یو. 2جدول

 p من ویتنی انحراف استاندارد میانگین تعداد

294  

298 

2017/17  

8220/16 

0249/3  

9374/2 

0/40150 079/0 

  

 3 جـدول  بـود.  درصـد  08/18 پسـران  در و درصد 38/19 دختران اضافه وزن در شیوع چاقی و

 اضـافه وزن بـین پسـران و    شـیوع چـاقی و   دهد که تفاوت آمـاري معنـاداري از نظـر    نشان می

  دختران مشاهده نگردید.
  

  ساله شهرنهاوند به تفکیک سن وجنس7-5/11شیوع چاقی درکودکان. 3جدول

 P چاق داراي اضافه وزن طبیعی الغر تعداد

294  

298 

19)46/6(  

22)38/7( 

218)15/74(  

222)49/74( 

35)9/11(  

32)7/10( 

22)48/7(  

22)38/7( 

948/0 

  

پسـران   بین دختران و حرکتی را در -ادارکی توانایی هاي انحراف استاندارد میانگین و 4 جدول

حرکتی دختـران   -کیاادر توانایی هايبین  شود جدول دیده می که در نطوراهم نشان می دهد.

  .)=011/0p( پسران داراي عملکرد بهتري هستند وجود دارد و معنادار پسران تفاوت و

جـدول   . ایـن دهـد  نشان مـی  را BMI حرکتی و -ادراکی توانایی هاي همبستگی بین 5 جدول

 وجـود  حرکتی رابطـه معنـادار   -ادراکی توانایی هاي و BMIبین  =117/0r دهد که با نشان می

  .)=004/0p( دارد
  

مستقل  t همراه با نتایج آزمون  حرکتی -هاي ادراکی انحراف استانداردتوانایی میانگین و. 4جدول

  براي مقایسه بین دو جنس
 t p انحراف استاندارد میانگین تعداد

294  

298 

2891/46  

1746/48 

2954/9  

6556/8 

554/2- 011/0 
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 حرکتی -توانایی هاي ادراکی و BMI همبستگی اسپیرمن بین. 5جدول

 r p تعداد 

 BMI 592 117/0 004/0حرکتی و -توانایی هاي ادراکیهمبستگی اسپیرمن بین 

  گیرينتیجه بحث و

 بعـالوه بـا   .شاخص توده بـدنی بـود   رابطه آن با ی ادراکی وتوانایی هایهدف این مطالعه بررسی 

تفـاوت   ایـن مطالعـه بـه    در اسـت، متمرکـز  روي پسران  بر توجه به اینکه مطالعات قبلی عمدتاً

  است. پسران نیز پرداخته بین دختران و حرکتی ادراکی توانایی هاي

این  .رابطه معناداري وجود دارد BMI ادراکی حرکتی و توانایی هايمطالعه نشان داد بین  نتایج

 چـاترا  ،)2009( ایـوا دي هونـت   ،)2011( نرویـک  ،)2011( ملینا مورانونتیجه با نتایج مطالعات 

زنـدونادي  فـابریزو  با نتـایج تحقیقـات    و )27 - 30( مطابقت دارد) 2004( سی کرف و )2002(

اسـتفاده   ناشی از این عدم همخوانی احتماالً )32،31( همخوانی ندارد) 2002( ماچادو و)2007(

هـایی حرکتـی    زیرا بعضـی از ویژگـی   است.متفاوت ادراکی حرکتی  توانایی هايهاي  ز آزمونا

ایـن ویژگـی توسـط     کهحالی در گیردارزیابی قرار می سنجش و ها مورد توسط بعضی از آزمون

توانایی ادراکـی حرکتـی    و BMI بنابراین ارتباط بین .گیرد آزمون دیگري مورد ارزیابی قرار نمی

  .)32( یستبا آزمون دیگر مشابه ن لزوماًناشی از یک آزمون 

و وزن بـدن اغلـب از دیـدگاه مکـانیکی     ادراکی حرکتی  توانایی هايارتباط بین  علت بررسی در

نامتناسـب بـدن را    بخش حجم گذاشته و روي هندسه بدن اثر چون چاقی بر .شود میاستفاده 

تواند بـه حرکـات بیومکـانیکی نـاموثر     بدن می مقدار حجم اضافیبنابراین این  .دهد افزایش می

تایید فرضیه بـاال نشـان داده شـده     در .)29( براي مهارتهاي حرکتی زیان آور باشد و ودش منجر

هایی مشهود اسـت کـه    در مهارت هاي حرکتی عمدتاً و مهارت BMIاست که تفاوت در ارتباط 

 ی تحمل وزن بدن حمایت مییاین نکته از فرضیه توانا .می کنددرگیر را بخش بیشتري از بدن 

حرکتـی ناشـی از    هـاي  مهـارت  و BMIبـین   ارتباط منفیرسد که  می وجود این بنظر با کند.

  .استمکمل  چندین مکانیسم منحصر به فرد و

 و مـی کننـد  هاي حرکتی نسبت به سایر کودکان احساس ضـعف   همانطور که کودکانی با نقص

تحرك را بیشـتر   زندگی بی میدانند و بدنیهاي الیق شرکت در فعالیت خود را کمتر شایسته و

گیـري از  نـاره ک .)33(نیز این چنـین هسـتند  هاي بدنی چاق  کودکانی با فرم ،دهند ترجیح می

تقویت  ارتقا و و کات گوناگون و متنوع جلوگیري می کندتجربه حراز  هاي بدنی مطمئناًفعالیت

 از طـرف دیگـر بـی    .)34( دهـد  اعصاب حرکتی را تحت تـاثیر قـرار مـی    نمو و رشدجانبه  چند

بنابراین منجـر بـه افـزایش     و استتحرکی از لحاظ جسمانی در ایجاد تعادل انرژي مثبت سهیم 
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 روش زنـدگی بـی   این کناره گیـري و  احتماالً .)35(شود می بین کودکان درچاقی و اضافه وزن 

منجر بـه  سیکل معیوبی که  .دهد رشدي قرار میکودکان چاق را در یک سیکل معیوب  ،تحرك

  شود. هاي حرکتی ناشی از آن می نقص مشکالت سالمتی و

پسـران   دختران تفاوت وجود دارد و ی پسران وتحرک توانایی هاياساس نتایج تحقیق ما بین  بر

ایـن نتـایج بـا نتـایج تحقیقـات فـانی        به طور معنـاداري از دختـران عملکـرد بهتـري داشـتند.     

 بــی آنتــونو ) 2004( ســی کــرف ،)1998( بیســچوپ ،)1995( رودســپ ،)2004( بیسـکاناکی 

 ،سنین باال دیده شده اسـت  دختران حتی در بین پسران و تفاوت دراین  .بقت داردمطا) 2010(

همه  معناداري در فرانسه مردان به طور زنان جوان در مردان و از نفر 2754 بررسی بطوریکه در

بـه طـور کلـی در تمـامی سـنین      .)38( تعادل داراي عملکرد بهتري بودند انعطاف و بجز آزمونها

هـاي بـدنی   فعالیت شرکت بیشتر در فعالیت بدنی شرکت می کنند.پسرها بیشتر از دخترها در 

توسـعه  بـه   آورد وهاي حرکتی را بـراي فـرد فـراهم مـی     متنوع امکان تجربه بسیاري از مهارت

هـاي  دخترها به دالیل فرهنگی کمتـر بـه فعالیـت    احتماالًکند.  حرکتی کمک می توانایی هاي

  ).40( ها دارندشرکت در این فعالیت انگیزه کمتري براي شوند و بدنی ترغیب می

 قـا روش زنـدگی فعـال   تاهمیـت ار  لزوم و برمطالعات پیشین  تمامی نتایج مطالعه ما و و هاداده

دقیقـه فعالیـت    60 روز هر کودکان در که است توصیه شده .تاکید دارد دوران کودکی ژه دریبو

طرفـی   از .)41( تحرکـی کـاهش یابـد    این طریق زمـان بـی   از تا شدید داشته باشند متوسط تا

زیـرا کـه    داراي اضـافه وزن باشـد   روي کودکان چـاق و  مسئوالن باید بر عمده تمرکز والدین و

  پیامدهاي ناشی از چاقی تا دوران بزرگسالی ادامه دارد. عواقب و
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ارتباط بین بهره هوشی، هوش هیجانی و آمادگی حرکتی با یادگیري مهارت هاي 

  پنجه و سرویس والیبال
  

 3فرهاد مردانه ،2حسن خلجی، 1شهرام نظرپوري
  

  27/08/1391 تاریخ پذیرش:    18/02/1391تاریخ دریافت: 

  چکیده
گی حرکتی با ارتباط بین بهره هوشی، هوش هیجانی و آماد بررسی حاضر، پژوهشاز  هدف 

. بود تجربی نیمه این مطالعه از نوع توصیفی و .پنجه و سرویس والیبال بود یادگیري مهارت هاي

بودند نفر  1445ساله دبیرستان هاي شهر الشتر به تعداد  16-17 جامعه آماري، دانش آموزان پسر

 نمونۀ عنوان به دانش آموز 60 تعداد يچند مرحله اکه با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی 

تمرینات مسدود اجرا  به شیوة جلسه 3، هفته اي اي هفته 12 برنامۀ تمرین .شدند انتخاب پژوهش

در دو مهارت پنجه و سرویس والیبال به  یکوشش 1800 تمرین تا در نهایت آزمودنی ها با ،شد

، عات فردياطال محقق ساخته پرسشنامۀ شامل ابزار گردآوري اطالعات. رسیدندفالت در اجرا 

آزمون هاي  هوش هیجانی شاته، پرسشنامۀهوشی ریون،  ، پرسشنامۀ بهرةفعالیت بدنی و ورزشی

مهارتی پنجه و سرویس والیبال ایفرد و آزمون هاي استاندارد آمادگی حرکتی بود. تجزیه و تحلیل 

اري معنادآزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی در سطح آماري داده ها با استفاده از 

50/0p<  انجام شد. همبستگی بین بهرة هوشی و هوش هیجانی با اجراي مهارت هاي پنجه و

و در باالترین حد خود قرار داشت. این  معنادارسرویس والیبال در مرحله شناختی یادگیري 

گی بین آمادگی تهمبستگی در مراحل حرکتی و خودکاري یادگیري کاهش یافت. از طرفی همبس

بود. این  معناداري این مهارت ها در مرحله شناختی و حرکتی یادگیري پائین ولی حرکتی با اجرا

همبستگی در مرحلۀ خودکاري یادگیري به باالترین حد خود رسید. بهره هوشی و هوش هیجانی 

در مرحله شناختی و آمادگی حرکتی در مرحلۀ خودکاري یادگیري مهارت هاي پنجه و سرویس 

 والیبال مهمتر هستند. 
  

 .خودکار یادگیري حرکتی، یادگیري شناختی، یادگیري هوش، کلیدي: واژگان

                                                                                                                                               
  (نویسنده مسئول) . کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اراك 1

Email: snazarpouri@yahoo.com    

  . دانشیار دانشگاه اراك 2

  . کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اراك3
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 قدمهم

 وسیعی هدامن تالش می کنند، مهارت هاي ورزشی آموزش و یادگیري جهت افراد که هنگامی

 را افراد واقعیو  رفتاري هاي پدیده ،ورود رفتار را از خود نشان می دهند. ورودي هايرفتار از

 اینکه .است ها مهارت اجراي قابلیت در نانآ فردي هاي تفاوت هدهند نشان که دنک می منعکس

 نوعی با آنان آیا اینکه یا دننکمی اجرا خوبی به را گوناگون هاي فعالیت افراد از برخی چرا

 ۀمطالع موضوع باشند موفق کاري هر در توانند میکه  اند آمده دنیا به ویژه حرکتی توانایی

 در هنري 2اختصاصی و 1عمومی حرکتی توانایی چون هایی یهرنظ .)1( است فردي هاي تفاوت

 قائل ماهر افراد در حرکتی هوش وجود به اول، نظریه. اند شده ارائه فردي هاي فاوتت خصوص

 تعریف به توجه با. داند می شرایط و تکلیف ویژه را ورزشی اجراي مهارت دوم، نظریه اما .است

 پذیري آموزش مهم عامل دو به مذکور نظریه دو که شود یم هظمالح حرکتی پذیري آموزش

 آموزش). 2( است آن از استفاده و شرایط دیگري و حرکتی هوش یکی .کنند می اشاره حرکتی

 دیگر عبارت به .حرکتی ذکاوت و هوش یادگیري، سرعت از است عبارت حرکتی، پذیري

 .)3( است حرکتی پذیري وزشآم موضوع جدید هاي حرکت یادگیري سهولت در افراد آمادگی

 مرتبط حرکتی، هاي مهارت اجراي و یادگیري مبحث گفت توان می شد بیان آنچه به توجه با

  .دارند نقش آن در گوناگونی هاي توانایی و عوامل و است فردي هاي تفاوت موضوع با

موضوع  .هوش است یکی از عواملی که با رشد و تعالی قواي جسمانی و حرکتی مرتبط می باشد

که بهره هوشی، توانایی یا ظرفیت  این است IQ(3( هوشی بهرهغالب در ایده هاي مربوط به 

محققین بر این باورند، افرادي که از بهره هوشی  .یادگیري حقایق و مفاهیم جدید را می سنجد

بیشتر و نیز فعال بودن بیشتر حافظه کوتاه  تمرکز باالتري برخوردارند، به علت دقت و قدرت

). در این 4( مدت نسبت به افراد عادي از لحاظ کمی و کیفی قدرت یادگیري بیشتري دارند

 و مسئله کردن حل ،یادگیري توانایی شامل ،را هوش نصرع سه) 1992( 4نبرالی و گیجراستا 

 5بلوم توسط یادگیري توانایی یعنی اول عنصر. دانسته اند انتزاعی امور به پرداختن توانایی

 مقدار صورت به را آن و گردید مشخص استعداد اصطالح عنوان هب )1936( 6ارولک و) 1968(

با  .)5( اند کرده تعریف کند کسب را مهارتی یا مطلب تا دارد نیاز یادگیرنده شخص که زمانی

                                                                                                                                               
1. General motor ability hypothesis 
2. Specifity of motor ability hypothesis 
3. Intelligence Question 
4. Geje and Berline 
5. Bloum 
6. kharoull 
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 بندي دسته هاي گروه بین حرکتی، هاي مهارت در که داریم انتظار توجه به آنچه بیان گردید،

 قوي تفاوت عملکرد، و یادگیري با هوش بهره بین همبستگی یا هوشی بهره اساس بر شده

 با زمینه این در تحقیقاتی هاي یافته. شود نمی یافت چیزي چنین عمدتاً اما کنیم، مشاهده

با فرض اینکه  ،تحصیلی پیشرفت بین اي رابطه هیچ )1963( 1رایان. ندارند همخوانی یکدیگر

 داد نشان) 1963( استارت. نکرد گزارش تعادل تکلیف در عملکرد و بیانگر بهره هوشی باشد

 که است r=0/08 همبستگی داراي فقط ژیمناستیک، جدید نمایش یادگیري و هوشی بهره

 3جیسون و2توماس. است آزمون دو این بین مشترك هاي توانایی بودن کم دهنده نشان

 کودکان در حرکتی هاي اییتوان و ذهنی توانایی هاي آزمون بین را همبستگی کمترین) 1972(

 آزمون بین متوسطی رابطه) 1963( 4کوول و کفارت اسمایل، اما. کردند گزارش بزرگساالن و

 کردند گزارش )1985( 5وید و هوور همچنین. کردند تحصیلی پیدا پیشرفت و حرکتی هاي

 به یبررس مورد هوشی بهره دامنه که زمانی ماهرانه عملکرد در هوش با مرتبط هاي تفاوت

که هنوز  ) در پژوهش خود عنوان کرد2010( 6کانتر. )6( دارد وجود یابد گسترش پایین طرف

  ). 7( ارتباط ظرفیت هاي ذهنی، شناختی و عاطفی با عملکرد حرکتی شناخته شده نیست

 فردي هاي تفاوت کامل درك جهت مهم توانایی دو را حرکتی ییتوانا و هوش )1988( 7اکرمن

 توصیف اصل، که سه بیان با را توانایی ها این وي .داند می کتیرح مهارتهاي اجراي ۀزمین در

 فیتز شناختی، حرکتی و خودکاري)( یادگیري مرحلۀ سه در اجرا بنایی زیر هاي توانایی کنندة

 یکم، در اصل در .است دانسته حرکتی یادگیري با مؤثر مرتبط طور به است) 1976( 8پوسنر و

 اهمیت بیشترین اجرا براي عمومی هاي است، توانایی شناختی مرحلۀ هک یادگیري اول مرحله

 اصل. شود می مربوط شناختی یا توانایی عمومی هوش به اساساً عمومی هاي توانایی. دارند را

 سرعت یادگیري که مرحله تداعی یا حرکتی نام دارد، دوم دوم بیانگر این است که در مرحلۀ

 به که مسائلی ویژه به .است مسئله حل براي اي وسیله توانایی این. اجراست بناي زیر ادراکی

 در دهد که می نشان سوم اصل. دارند نیاز حافظه از سریع استفاده و بینایی حس جستجوي

 هاي توانایی مثل غیرشناختی ی هايتوانای است، خودکاري مرحله یادگیري که سوم مرحله
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 3تنوپیر و 2زدك ،1در این زمینه، ریلی .شوند می مهارت آمیز موفقیت اجراي باعث حرکتی

حرکتی، ادراکی و  هاي بدنی،ند ویژگیه انشان داد )1986( 5ونگ بوچرو ،4لندرز، )1979(

 6آپال). 1( بینی می کنندشناختی مشخصی اجراي مهارت ورزشی را در ورزشکاران پیش

 سرعت، مانند حرکتی و بدنی آمادگی هايگزارش کردند عامل )1997( 7سپیلیو  )1986(

دو و  فوتبال، هاي مهارتی ورزشکاران رشته عملکرد پیشگویی عروقی -قلبی استقامت و چابکی

 هاي ویژگیگزارش کردند ) 2010( همکاران و 8). گال9،8( هستند برداري وزنه میدانی و

 به رسیدن براي بازیکنان موفقیت بینیپیش توان آنتروپومتریکی و، حرکتی جسمانی گیدآما

 پیشگوي ند تنهاه اگزارش کرد) 1382( همکاران و بهرام). 10( دندار را ورزشی باالي طوحس

 حرکتی افراد، میزان آمادگی همچنین. است مهارتی آمادگی پذیري افراد، آموزش معنادار

  ).2( است مهارتی آمادگی دارمعنا پیشگوي

نها عامل کلیدي و اصلی جسمانی مکرر به عنوان ت امروزه در دنیاي ورزش تمرین و ممارست

اجرا، هدف از پیش تعیین شده محسوب نمی شود و به یادگیري و موفقیت و رسیدن به اوج 

، حرکتی و تاکتیکی، توانمندي و ویژگیهاي رسد عالوه بر توانایی هاي جسمانینظر می 

). موضوعی که در چند سال 11( استشخصیتی بدون تردید از عوامل مؤثر بر پیشرفت ورزشی 

مهارت  ،رار گرفته استقسرپرستان و ورزشکاران توجه روانشناسان ورزشی، مربیان، اخیر مورد 

هاي روان شناختی یا ذهنی است. اهمیت این موضوع به خاطر اثبات تأثیر مهارت هاي روان 

-شناختی در بهبود میزان یادگیري مهارت هاي ورزشی نزد قهرمانان و نخبگان ورزشی در سال

مطالعات انجام شده روي ورزشکارانی که از مهارت هاي روان شناختی  ده است.هاي اخیر بو

نقش مهم این مهارت ها در  ا سایر ورزشکاران، نشان دهندةاستفاده کرده اند در مقایسه ب

در انواع ورزش ها  یادگیري مهارت هاي ورزشی و ارتقاء عملکرد ورزشی در سنین مختلف و

 ،هاي شخصیتیهوش هیجانی نیز به عنوان متغیره هوشی و بهردر همین راستا  ).12( است

هیجانات بر میزان بهره هوشی و کنترل ثیر د. تأنشکل هاي گوناگون نشان می دهخود را به 

روي یادگیري و اجراي مهارت هاي ورزشی چه قبل از مسابقه، چه حین بازي و چه بعد از 
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عوامل این به موفقیت ورزشی خود را ن ورزشکارا مسابقه مورد توجه قرار گرفته است و اکثر

و چگونگی کنار آمدن افراد با آن، بخشی از شخصیت  اتمیزان هیجان ).11( نسبت می دهند

شناختی هاي تحلیل) و به کارگیري مهارت( توانایی درك، استنباط زمینهدر همین آدمی است. 

د افرایادگیري  و در عملکردهیجانی در افراد متفاوت است و این مجموعه از سطوح هوشیاري، و 

اشخاص " ، عصب شناس معروف بیان می کند1آنتونیو داماسیو .)13( دنسهم بسزایی دار

رغم برخورداري از هوش سالم و صحیح در کار و زندگیشان گاهی تصمیمات غلط و ناگواري علی

گر می توان شان دسترسی ندارند. به عبارت دیاین افراد به آموخته هاي هیجانی چون .می گیرند

ی و هوش هیجانی. در واقع هوش عقالن :داریم گفت که ما دو مغز، دو فکر و دو هوش متفاوت

مغز کار کند و مغز هیجانی به اندازة  هوش نمی تواند بدون هوش هیجانی به بهترین شکل

) هوش هیجانی را شامل دسته اي از 1997( 2اون). بار14( متفکر در استدالل کردن نقش دارد

که قدرت و توان یادگیري فرد را در مقابله با فشارها  رت ها، استعدادها و توانایی ها می داندمها

و اقتضاهاي محیطی افزایش می دهد. بر این اساس خود آگاهی، خود انگیزشی، همدلی و 

 3جوردن ).15و16( مهارت هاي ارتباطی ابزاري مطمئن براي بهبود یادگیري محسوب می شوند

) هوش هیجانی را سازه اي مهم و 2005( 5)، لیونز و اشنایدر2003( 4لی)، کارم2002(

   ).17و18و19( تر عنوان کرده اندتأثیرگذار بر شرایط کار و مرتبط با عملکرد چالشی و پیشرفته

هاي روان شناختی از قبیل تمدد اعصاب، ) مهارت2003( و همکاران 6در این راستا زیزي 

رلی، تصویر سازي ذهنی، تمرکز و کنترل کردن انرژي که عمدتاً کنترل افکار مثبت، خود کنت

). بشارت و 20( منطبق با هوش هیجانی هستند را با عملکرد مهارتی مرتبط دانسته اند

) گزارش کردند هوش هیجانی از طریق خصیصه هاي ادراك هیجانی، آسان 1384( همکاران

بینی، پیشگیري، و کارهاي پیش ا سازها و بسازي هیجانی، شناخت هیجانی و مدیریت هیجان

افزایش قدرت کنترل و تقویت راهبردهاي مقابله کارآمد به فرد کمک می کند که عملکرد 

  7رکانت). 21( ورزشی خود را بهبود بخشد و باعث افزایش احتمال موفقیت ورزشی شود

 بررسی فوتبال نکنازیبا بین در ،بازي سطح را با غیرکالمیش هو ارتباط ،پژوهشی در )2010(

 وجودمعناداري و  مثبت ۀرابط بازي سطح و کالمیغیر هوش بین رسید نتیجه این به و کرد
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که ارتباط ظرفیت هاي ذهنی و روانشناختی از قبیل هوش  با وجود این وي اشاره کرد .دارد

ا ب .)7( غیرکالمی و هوش هیجانی با رفتار و عملکرد حرکتی هنوز کامالً شناخته شده نیست

توجه به آنچه که مطرح شد، می توان استنباط کرد که بهره هوشی، آمادگی حرکتی و هوش 

مهارت هاي حرکتی و عملکرد یند یادگیري فرآ هیجانی به عنوان سه عامل تأثیرگذار و مهم در

یادگیري و اجراي  کنندة تفاوت هاي فردي افراد در زمینۀو می توانند بیان مطرح هستند

د. از طرفی با توجه به این که تحقیقات صورت گرفته در زمینه ارتباط هوش با مهارت ها باشن

تحقیقات در زمینه ارتباط  نبودیادگیري و اجراي حرکتی در یک راستا نیستند و با توجه به 

بخصوص در رشته هاي ( هوش هیجانی و آمادگی حرکتی با یادگیري مهارت هاي ورزشی

توجه به اهمیت این عوامل در کشف استعداد هاي ورزشی،  گروهی مثل والیبال) و همچنین با

محقق بر آن شد تا با انجام تحقیق حاضر شناخت بیشتري از نقش این متغیرها در ارتباط با 

یادگیري مهارت هاي ورزشی به خصوص یادگیري مهارت هاي پنجه و سرویس والیبال به 

بین بهرة هوشی و هوش هیجانی با  دست آورد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط

یس والیبال ه و سروجمهارت هاي پن شناختی، حرکتی و خودکاري)،( مراحل مختلف یادگیري

  همچنین ارتباط آمادگی حرکتی با آن می باشد. در پسران نوجوان و

  روش شناسی پژوهش

لحاظ هدف از  .نوع توصیفی و نیمه تجربی است از حاضر مطالعه ها: آزمودنی و تحقیق روش

 16-17پسر آموزان دانش شامل کلیه آماري از نوع تحقیقات بنیادین و کاربردي است. جامعه

نفر  1445دوم و سوم دبیرستان به تعداد  هاي پایه در 89-90تحصیلی سال در الشتر شهر سالۀ

گیري تصادفی چند مرحله اي آموز بود که به روش نمونهدانش  60. نمونه تحقیق شامل بودند

امام ( دبیرستان 5دبیرستان شهرستان الشتر تعداد  9نتخاب شدند. به این ترتیب که از میان ا

ره)، عالمه طباطبایی، ابن سینا و توحید) به طور تصادفی ( ع)، امام خمینی( جعفر صادق

انتخاب شدند. سپس در مرحلۀ دوم و با توجه به این که مدارس داراي کالس هاي مختلفی از 

م و سوم دبیرستان بودند به طور تصادفی ساده از بین کالس هاي مختلف، پس از پایه هاي دو

محقق ساخته اطالعات فردي، فعالیت بدنی و ورزشی و  عات پرسشنامۀآوري اطالو جمعتوزیع 

، پس از جمع آوري کهپنجه و سرویس) والیبال ایفرد ( نیز بر اساس نمرات پیش آزمون مهارتی

از  محقق ساخته و شناسایی دانش آموزان مناسب براي پژوهش امۀو بررسی اطالعات پرسشن

پس از  آنها نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. 60در نهایت تعداد آنها به عمل آمد. 

پنجه و سرویس) ( نمرات پیش آزمون مهارتیمحقق ساخته و  پرسشنامۀهمتاسازي بر اساس 
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محقق در این الزم به ذکر است  و کنترل تقسیم شدند. نفره تجربی 30والیبال ایفرد به دو گروه 

از لحاظ سطح عملکرد مهارتی و  پژوهش نهایت تالش خود را کرد تا دانش آموزان انتخاب شده

   سابقه ورزشی در رشته والیبال کامالً مبتدي باشند.

 )الف ه عبارت بودند از:ددر این پژوهش ابزار مورد استفاابزار گرد آوري اطالعات: 

بعد از مشخص شدن  .محقق ساخته اطالعات فردي، فعالیت بدنی و ورزشی پرسشنامۀ

، که براي انتخاب نمونه و محقق ساخته مدارس و کالس هاي مربوط، پرسشنامه مقدماتی

بعد از تکمیل و . کردن نمونه ها تدوین شده بود، بین دانش آموزان توزیع گردید همگن

آزمودنی ها از نظر وضعیت اقتصادي، خانوادگی، اجتماعی و  آوري اطالعات اولیه تالش شد جمع

در یک سطح ) افراد کامالً مبتدي( فرهنگی و همین طور سابقه فعالیت ورزشی در رشته والیبال

وشی آزمودنی ها این آزمون که جهت سنجش بهرة ه .1آزمون هوش ریون )ب. انتخاب شوند

که در هر یک از آنها قسمتی حذف شده است ماتریس یا طرح است  60شامل به کار گرفته شد 

ماده هاي آزمون به . گزینه مختلف پیدا کند 8 یا 6شده را از بین و آزمودنی باید نقش حذف 

ولی اصول  .ی یابدتایی تقسیم شده است که سطح دشواري آنها بتدریج افزایش م 12پنج سري 

 .اي تمام سنین مفید و مؤثر استاین آزمون، تقریباً بر. آنها یکسان است مورد نظر در همۀ

را براي این آزمون در کودکان %)  95( و%) 94( روایی) 1958( 3و سوینن) 1956( 2ستینین

یابی و نرم هنجار )1372( همچنین فراهانی و همکاران. مدرسه اي بلژیکی گزارش نموده اند

ین آزمون را مناسب مشخص و روائی و اعتبار ادر ایران آموزان هر استان را مربوط به دانش 

گیري آمادگی حرکتی جهت اندازه .آزمون هاي آمادگی حرکتی )ج). 22( نده اگزارش نمود

چابکی، آزمون گیري اندازه آزمودنی ها از آزمونهاي استاندارد دوي رفت و برگشت سریع براي

د یار 50سرعت واکنش و حرکت سریع، آزمونگیري اندازهانتخاب پاسخ حرکتی نلسون براي 

ایستا و آزمون پرش  سرعت، آزمون لک لک براي اندازه گیري تعادل گیرياندازهسرعت براي 

حد قابل قبول  اعتبار و روایی آزمون هاي فوق در .توان استفاده شدگیري اندازهجفتی براي 

هوش هیجانی،  گیرياندازهبراي  .آزمون هوش هیجانی شاته)د). 22و23( گزارش شده است

 33) استفاده شد. این مقیاس شامل آزمونی 1998( و همکاران 4هیجانی شاته از مقیاس هوش

) ساخته شده بود. این مقیاس 1990( یراساس مدل هوش هیجانی سالوي و م سؤالی بود که بر

                                                                                                                                               
1. Reiven 
2. Stainine 
3. Soinen 
4. shatte 



    1392، بهار و تابستان 12رفتار حرکتی شماره   148

ها و ارزیابی از هیجان ها در وري از هیجانها، بهرهاز سه مولفۀ پیش بین شامل تنظیم هیجان

اما فقط  کامالً موافق) بود.( کامالًمخالف) تا نمره پنج( رت از نمره یکمقیاس پنج درجه اي لیک

 2و ساکلوفسک 1ارائه می داد. آستین 165تا  36کلی براي هوش هیجانی با دامنه  ةیک نمر

)، همسانی درونی سؤالهاي آزمون برحسب ضریب آلفاي 2003( 3)، آستین و مینسکی2004(

) ضریب پایایی بازآزمایی 1998( و همکاران ردند. شاتهرا گزارش ک %90تا  %84کرونباخ از 

 نفري از دانشجویان گزارش کردند. همچنین آستین و همکاران 28را در مورد یک نمونه  78%

 در فرم فارسی این مقیاس، بشارت. ) روایی این مقیاس را قابل قبول گزارش کردند2004(

بازآزمایی رضایت بخش  ان دهندة پایاییگزارش کرد که نش %83) پایایی این مقیاس را 1384(

 سال به باال مفید و مؤثر است 13این مقیاس بود. الزم به ذکر است که این مقیاس براي افراد 

جهت اجراي آزمون هاي اکتساب و یادداري  .4والیبال ایفرد مهارتیآزمون هاي )ه ).21(

بال ایفرد، شامل آزمون هاي پنجه و سرویس) از آزمونهاي مهارتی والی( هاي والیبالمهارت

  ).24( مطابق با دستورالعمل مربوط استفاده گردید 6و سرویس 5پنجه

ي تحقیق با مراجعه به وري داده هاآمحقق براي جمعاجرا به این ترتیب بود که  :روش اجرا

پس از  .مدرسه) را اخذ کرد9( مدارسکل کل آموزش و پرورش شهرستان الشتر فهرست  رةادا

مدرسه به شکل تصادفی با اخذ مجوز و با هماهنگی قبلی با مدیران و دبیران ورزش  5انتخاب 

توضیح اهداف تحقیق براي انتخاب نمونه هاي پژوهش، با حضور در کالس درس، ضمن  مدارس

پس از تکمیل . پرسشنامۀ محقق ساخته اطالعات فردي، فعالیت بدنی و ورزشی را توزیع کرد

د، تا افرادي که هیچ شبررسی  اطالعات آنها وري وآعجم سشنامه ها، پرتوسط دانش آموزانآن 

. در نهایت پس از کسب شوند گونه سابقه ورزشی و مهارتی در رشته والیبال نداشتند انتخاب

بعد از اینکه بر اساس نمرات پیش آزمون مهارتی  و رضایت از والدین دانش آموزان واجد شرایط

گروه تجربی و دانش آموز در قالب دو  60تعداد متاسازي شدند، پنجه و سرویس والیبال ایفرد ه

سپس برنامه تمرینی به مدت  وهش انتخاب شدند.براي اهداف پژ نفر) 30هر گروه ( کنترل

 یک ساعت و چهل و پنج دقیقه، جلسه به مدت هر) سه جلسه( روز3دوازده هفته، هر هفته 

توسط  دقیقه سرد کردن 5اصلی تمرین و دقیقه بدنه  90دقیقه گرم کردن،  10شامل حدود 

                                                                                                                                               
1. Autine 
2. Saklofske 
3. Minski 
4. Aapherd volleyball skills test 
5. Volleyball volling test 
6. Volleyball serving test 
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تمرینات بدین روش انجام . )25( اجرا شداز پیش معین شده،  ها مطابق با پروتکل آزمودنی

 جهت( نفره 15پس از تقسیم شدن به دو گروه ) نفر 30شامل( صورت بود، که گروه تجربی

یس را به شیوة تمرینات مهارت پنجه و سرو دو ایستگاه دودر قالب ، سازماندهی بهتر تمرینات)

جلسه از  5پس از گذشت  سپس .تمرین کردند تکرار 10ست، با  5هر مهارت را در  مسدود،

هر دو هفته یکبار) از آزمودنی ها، پس آزمون مهارتی پنجه و سرویس ( تمرینجلسۀ اولین 

سۀ تمرین جل 36به عبارت دیگر پروتکل دوازده هفته اي تمرین به  والیبال ایفرد به عمل آمد.

در  جلسه)36( براي دو مهارت پنجه و سرویس والیبال تقسیم شد. در طول این جلسات تمرین

 5با فواصل مهارتی والیبال ایفرد از دو مهارت پنجه و سرویس والیبال،  پس آزمون 6مجموع 

پس از گذشت یک هفته از آخرین  مد.از آزمودنی هاي پژوهش به عمل آ ،جلسه اي از یکدیگر

در طول دوازده هفته تمرین هر  عمل آمد.تمرین از آزمودنی ها آزمون یادداري به  جلسۀ

کوشش، هر هفته  50آزمودنی هر یک از دو مهارت پنجه و سرویس را در هر جلسه به تعداد 

در  کوشش تمرین کردند. 1800تعداد به  کوشش و در طول کل مدت دوازده هفتۀ تمرین 150

تمرین  تمرین، دوازده هفته اي هبرنامدر طول اجراي بدون اینکه  ،این حالت از گروه کنترل

همزمان با گروه تجربی پس  انجام بدهند، س والیبالدو مهارت پنجه و سروی هدر زمینخاصی 

داده هاي وهش از عمل آمد. در این پژبه پنجه و سرویس والیبال ایفرد آزمون هاي مهارتی 

ارزیابی میزان اثربخشی برنامه تمرینی دوازده  راههاي به عنوان یکی ازگروه کنترل مربوط به 

مقایسه شیوه عالوه بر  ،یادگیري دو مهارت پنجه و سرویس والیبال براي اعمال شده هفته اي

در آزمودنی هاي آزمون یادداري  اتبا میانگین نمر میانگین نمرات پس آزمون هاي مهارتی

 6و یافته شماره  1در جدول شماره آنتایج ن .استفاده شد مذکوردو مهارت در  گروه تجربی

به ذکر است که در طول اجراي پروتکل تمرینی و اجراي آزمون هاي الزم . شده است نشان داده

 لیبال نیز بودند با توجیه قبلی واکتساب، دو تن از کارشناسان تربیت بدنی که خود از مربیان وا

  . با توجه به اهداف تحقیق با محقق همکاري کردند

در این پژوهش بر اساس  مشخص کردن مراحل یادگیري شناختی، حرکتی و خودکاري:

مدل یکپارچه نیز  شناختی، حرکتی و خودکاري) فیتز و پوسنر و( یادگیري يا سه مرحله مدل

و تعداد کوشش هاي تمرینی براي  زمان حسببر  و )2000( 1) و سیانسیلو1988( آکرمن

تعیین مراحل یادگیري شناختی،  فی در منحنی اجرا،رسیدن به فالت و مرحله شتاب من

  انجام پذیرفت. دو مهارت پنجه و سرویس والیبال حرکتی و خودکاري 

                                                                                                                                               
1. Cianciulo 
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) با ارائه مدل کالسیک یادگیري نظر دادند که یادگیري 1976( 1پاول فیتز و مایکل پوسنر

 ی می گوینددر مرحله اول که به آن مرحله شناخت .است مهارت هاي حرکتی شامل سه مرحله

در  با وجود اجراهاي بسیار ناهمسان، پیشرفت بسیار زیاد و از سایر مراحل یادگیري بیشتر است.

ولی میزان پیشرفت از  شدهاجراهاي افراد همسان تر  ،حرکتیتداعی یا مرحله دوم یعنی مرحله 

در این  افراد در مرحله نهایی یادگیري به مرحله خودکاري می رسند. مرحله قبل کمتر است.

ولی میزان پیشرفت در یادگیري از دو مرحله قبلی کمتر  ،می شودمرحله اجرا بسیار همسان تر 

بینی همبستگی تفاوت هاي فردي جهت پیش )1988( آکرمنمدل یکپارچه در  .)6و1( است

 حرکتی در مراحل مختلف یادگیري-در توانایی هاي هوش عمومی، سرعت ادراکی و روانی

 )RT( از آزمودنی ها خواست تا یک تکلیف زمان واکنشوي  و خودکاريشناختی، حرکتی 

 )2000( ت جدیدتر آکرمن و سیانسیلودر تحقیقا. تمرینی انجام دهندجلسات  ساده را در طول

و مرحله ضمن رسیدن به فالت  . در این تحقیقاتکردنداز تکلیف شبیه ساز پرواز استفاده 

پس آزمون ( اکتساب جلسۀ 6با لحاظ کردن  ورد نظر،تکالیف م منحنی اجراي درشتاب منفی 

سیر  ،شناختی، حرکتی و خودکاريیادگیري و تقسیم آنها به سه مرحله  هاي مهارتی)

مورد بررسی قرار  ذکر شدهبا مراحل  ادراکیهمبستگی توانایی هاي هوش عمومی و سرعت 

 اند. ا نشان دادهرت تمرین تعداد ساعا تحقیقات ارتباط تنگاتنگ بین سطح مهارت و .)6( گرفت

 معموالً مهارت را در سطح عالی اجرا می نمایند، یک ناییثورزشکاران جوانی که به طور است

، رغم اینکه تعداد جلسات تمرین حائز اهمیت استعلی ساعات زیادي را صرف تمرین می کنند.

از نظر دور  را رتباالترین سطح مهاب سک در روان شناختی را عوامل اجتماعی و ثیرنباید تأ

جلسات تمرین براي  دزمان و تعدا، به نوع و ماهیت مهارتبا توجه است  شایان ذکر اشت.د

 2آزمایش کالسیک االتروسلدر به طور مثال، . )25( رسیدن به سطح عالی اجرا متفاوت است

مهارت  سه جلسه در هفته به مدت نه هفته)( جلسه تمرین 27دختران دانشجو در  )1965(

اجراي ، آزمودنی ها تکرار 1025پس از پانزده جلسه تمرین یا  .ویس تنیس را تمرین کردندسر

) و مارتنیوك و 1982( 3فرنکس و ویلبرگ .)474ص1( درصد دقت انجام دادند 85ی را با نهای

ایی که در ارتباط با یادگیري یک تکلیف پیگردي ) در پژوهش هاي جداگانه 1983( 4رومانو

کوشش  800و  840ادند، عنوان کرده اند افراد مورد پژوهش به ترتیب پس از انجام د پیچیده

اند و افراد مورد نظر از آن پس پیشرفت همسانی از ه در تکلیف مورد نظر به فالت اجرا رسید

                                                                                                                                               
1. Poul Fitts and Michale Posner  (1976) 
2. Ella trussell (1965) 
3. Franks and Wilberg (1982)  
4. Marteniuke and Romandow (1983) 
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 دست یافتند خودکارينزدیک به سطح و  از اجرا مطلوبیخود نشان دادند و به سطح 

سعی  ترسیم شده است 1 در نمودار شماره ن طور که). در این پژوهش نیز هما240ص1(

 1800با تعداد هفته) و  12به مدت  در هفته سه جلسه( جلسه تمرین 36طول در گردید 

فالت و مرحله شتاب منفی در آزمودنی ها در دو مهارت پنجه و سرویس والیبال به  ،کوشش

ن والیبال تا حدود زیادي این ضمن اینکه محقق به همراه دو تن از مربیابرسند. منحنی اجرا 

به طوري که در جلسات پایانی تمرین آزمودنی ها با  .ندرا از اجراي افراد مشاهده کرد امر

و دو  اجراهاي همسان و مطلوب تا حدود زیادي رسیدن به مرحله خودکاري را بروز دادند

بر در پژوهش حاضر،  به این ترتیب. مهارت پنجه و سرویس والیبال را در سطح عالی اجرا کردند

سه  ،جلسه تمرین 36در طول و پس آزمون مهارتی  6میانگین نمرات آزمودنی ها در  حسب

که در آن سیر پیشرفت اجراي دو مهارت پنجه جلسه اول تمرین)12( مرحله یادگیري شناختی

که در آن سیر پیشرفت اجراي دو جلسه میانی تمرین)  12( حرکتیمرحله ، و سرویس زیاد بود

جلسه  12( و مرحله خودکاري ،هارت پنجه و سرویس از جلسات ابتدایی تمرین کمتر بودم

پیشرفت کمتري از دو مرحله قبل را نشان دادند و در اجراي دو مهارت ی ها پایانی) که آزمودن

   .، مشخص شدندرسیدندبه فالت پنجه و سرویس والیبال 
  

  

  
جلسه تمرین بر حسب میانگین نمرات  36 در طول پنجهو  سرویس، پیشرفت اجراي مهارت 1نمودار شماره

 ایفرد والیبال پنجهو  سرویس آزمون هاي اکتساب)( مهارتی پس آزمونآزمودنی ها در شش 
  

و به شکل بندي کردن اطالعات، از آمار توصیفی به منظور خالصه و دسته ،روش هاي آماري

براي رسم  .استفاده شد) ف استانداردانحرا و میانگین( ي و پراکندگیهاي مرکزشاخص محاسبۀ

براي تعیین ضریب  آمار استنباطیادامه از  در .استفاده شد Excel 2007نمودارها از نرم افزار 
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) وابسته و مستقل T( همبستگی و رگرسیون و همچنین براي مقایسۀ میانگین ها از آزمون تی

 و در سطح معناداري  SPSSم افزارنر 16نسخه کلیه عملیات آماري با استفاده از  .استفاده شد

)05/0P<( انجام شد. 

  نتایج

بررسی  همچنین ) وT( تی استاندارد نمرة به حرکتی آزمودنی ها آمادگی نمرات پس از تبدیل

با استفاده از روش  اسمیرنوف، داده ها کلموگروف آزمون از استفاده با ها داده بودن طبیعی

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتی ساده آماري همبستگی پیرسون و رگرسیون خط

 میانگین و انحراف معیار پس آزمون هاي مهارتی پنجه و سرویس والیبال ایفرد:. 1

پس آزمون هاي  6 مالحظه می شود میانگین و انحراف معیار 1همانطور که در جدول شماره

گروه تجربی و  مهارتی پنجه و سرویس والیبال ایفرد در آزمودنی هاي پژوهش و در قالب دو

است که همزمان با آزمون یادداري که از گروه تجربی به  کنترل ارائه شده است. الزم به ذکر

عمل آمد، آزمون مشابه اي نیز از گروه کنترل به عمل آمد که میانگین و انحراف معیار آن در 

)و در 12/16±65/4( )و54/33±75/2( مهارت پنجه به ترتیب در گروه تجربی و کنترل برابر با

  ) بود.  32/9±33/3( )و23/24±15/3( مهارت سرویس به ترتیب برابر با

  

  پنجه  ، یافته هاي مربوط به میانگین و انحراف معیار پس آزمون هاي مهارتی1شماره جدول

  و سرویس والیبال ایفرد

 مهارت

  آزمون ها

  سرویس  پنجه

  گروه تجربی
M±Sd  

  گروه کنترل
M±Sd  

  گروه تجربی
M±Sd  

  کنترل گروه
M±Sd  

  ۴٧/٩±41/2  ۶٧/١۵±61/2  ٣٠/١۶±31/6  ٨٧/٢٢±36/7  1اکتساب 

  ١٢/١٠±71/2  ۵٧/١٨±60/3  ١٧±21/7  ٢٧±49/7 2 اکتساب

 ٣٣/١٠±68/3  ٠٧/٢٠±54/3  ١٢/١٧±11/7  ٢٧/٢٨±11/8  3اکتساب 

  ١١±21/3  ٨٣/٢٢±48/3  ٩٩/١۶±11/5  ٣٠/٣٣±78/6  4اکتساب 

  ١۵/١١±11/2  ٩٣/٢٩±45/2  ٠۵/١۶±81/6  ٣٧/٣٣±78/6  5اکتساب 

  ٨۵/١١±75/3  ٢٣/٢۶±55/2  ٨۵/١٧±61/6  ۵٠/٣۴±61/6  6اکتساب 

 ٣٢/٩±33/3  ٢٣/٢۴±15/3  ١٢/١۶±65/4  ۵۴/٣٣±75/2  آزمون یادداري
  

 که همانطوروالیبال:  سیسروضریب همبستگی بهره هوشی با مهارت هاي پنجه و . 2

 یادداري آزمون و ها نیآزمود میزان بهره هوشی بین شود می مالحظه 2شماره جدول در

در  )=r./572با ضریب همبستگی( ) و سرویس=r./540همبستگی ضریب با( پنجه هاي مهارت
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 به توجه با همچنین وجود دارد.معناداري رابطه مثبت و  p≤./001و  p≤./002معناداري سطح 

 بین همبستگی سیر که شود می مالحظه ،2شمارهو نمودار  2جدول شماره در مندرج هاي داده

که حاکی از  یادگیري) به شکل نزولی است گانه سه مراحل یا( اکتساب آزمونهاي و بهره هوشی

 شناختی) یادگیري دارد.( اهمیت بیشتر این متغیر در مرحلۀ اولیه
  

  همبستگی بهره هوشی با مهارت هاي پنجه و سرویسضریب . 2شماره  جدول

  مهارت

  زمون هاآ

  سرویس  پنجه

r  p  r p 

  001/0  583/0  003/0  598/0  )شناختی.(م 1اکتساب

  000/0  571/0  001/0  595/0  2اکتساب

 002/0  531/0  001/0  584/0  )حرکتی.(م  3اکتساب

  000/0  528/0  000/0  572/0  4اکتساب

  001/0  512/0  003/0  525/0  )خودکاري.(م 5اکتساب

  001/0  499/0  003/0  517/0  6اکتساب

 001/0  572/0  002/0  540/0  آزمون یادداري

  

  
 ، سیرهمبستگی بهره هوشی با مراحل یادگیري مهارت هاي سرویس و پنجه2نمودار شماره

  

دو  یادداري آزمون بینیپیش قابلیت همچنین نتایج نشان داد بهره هوشی آزمودنی ها،

) را در سطح 381/3با ضریب رگرسیون( ) و آبشار635/3 با ضریب رگرسیون( مهارت پنجه

  ارد.د P≤ ./01 احتمال
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همانطور که در جدول .ضریب همبستگی آمادگی حرکتی با مهارت هاي پنجه و سرویس: 3

مالحظه می شود بین میزان آمادگی حرکتی آزمودنی ها با آزمون یادداري مهارتهاي پنجه  ،3شماره

براي مهارت پنجه، و   P≤ ./000معناداريو در سطح  ./554و سرویس والیبال، با ضریب همبستگی

وجود معناداري براي مهارت سرویس رابطۀ   P≤ ./001معناداريو در سطح  ./545مبستگی ضریب ه

مالحظه می شود سیر  3و نمودارهاي شماره 3دارد. همچنین همانطور که در جدول شماره

ودي است که مراحل سه گانه یادگیري) به شکل صع( همبستگی بهره هوشی با آزمون هاي اکتساب

 یر در مرحله خودکار یادگیري است.غحاکی از اهمیت این مت
  

  همبستگی آمادگی حرکتی آزمودنی ها  با مهارت هاي پنجه و سرویس والیبالضریب .3شماره  جدول

  مهارت

  زمون هاآ

  سرویس  پنجه

r  p  r p 

  002/0  525/0  013/0  447/0  )شناختی.(م 1اکتساب
  003/0  540/0  002/0  562/0  2اکتساب
 001/0  563/0  001/0  581/0  )حرکتی.(م  3اکتساب
  000/0  584/0  001/0  608/0  4اکتساب
  001/0  581/0  003/0  612/0  )خودکاري.(م 5اکتساب
  000/0  589/0  001/0  608/0  6اکتساب

 001/0  545/0  000/0  554/0  آزمون یادداري

  

  
  سرویس و پنجههمبستگی آمادگی حرکتی با مراحل یادگیري مهارت هاي  ، سیر3نموداشماره

  

دو  یادداري آزمون بینیپیش قابلیت ین نتایج نشان داد آمادگی حرکتی آزمودنی ها،همچن

) در سطح 371/2با ضریب رگرسیون ( ) و سرویس595/3با ضریب رگرسیون ( مهارت پنجه

  را دارد.P≤ ./01  احتمال
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همانطور که در .ضریب همبستگی هوش هیجانی با مهارت هاي پنجه و سرویس: 4

حظه می شود بین میزان هوش هیجانی آزمودنی ها با آزمون یادداري مال 4جدول شماره

 P≤ ./001يمعنادارو در سطح  ./533هاي پنجه و سرویس والیبال، با ضریب همبستگیمهارت

براي مهارت  P≤ ./003معناداري و در سطح  ./531براي مهارت پنجه، و ضریب همبستگی 

و نمودارهاي  4انطور که در جدول شمارههمچنین هموجود دارد. معناداري سرویس رابطه 

 مراحل سه( هاي اکتسابسیر همبستگی هوش هیجانی با آزمونمالحظه می شود   4شماره 

که همانند بهره هوشی حاکی از اهمیت این متغیر در  گانه یادگیري) به شکل نزولی است

  مرحله شناختی یادگیري است.
  

  ت هاي پنجه و سرویس والیبالضریب همبستگی هوش هیجانی با مهار .4 جدول

  مهارت

  آزمون ها

  سرویس  پنجه

r  p  r P 

  002/0  592/0  013/0  609/0  )شناختی.(م 1اکتساب

  001/0  578/0  001/0  591/0  2اکتساب

  002/0  568/0  002/0  577/0  )حرکتی.(م  3اکتساب

  000/0  555/0  000/0  572/0  4اکتساب

  000/0  543/0  000/0  527/0  )خودکاري.(م 5اکتساب

  001/0  547/0  003/0  529/0  6اکتساب

 003/0  531/0  001/0  533/0  آزمون یادداري
  

  
  سرویس و پنجههمبستگی هوش هیجانی با مراحل یادگیري مهارت  ، سیر4موداشمارهن

  

دو  یادداري آزمون بینیپیش قابلیت همچنین نتایج نشان داد هوش هیجانی آزمودنی ها،

) در سطح 396/2 با ضریب رگرسیون( ) و سرویس685/2 سیونبا ضریب رگر( مهارت پنجه

  را دارد. P≤ ./01احتمال
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 اثربخشی برنامه تمرینی دوازده هفته اي بر روي اکتساب دو مهارت پنجه و سرویس والیبال: .5

پنجه والیبال پس آزمون مهارتی  6نمرات  بین میانگین تفاوت معناداري) وابسته T( نتایج تی

 میانگین نمرهو  بود 21/30برابر با که ) 50/34، 37/35، 30/33، 27/28، 27 ،87/22( ایفرد

 P≤ 0/001معناداري در سطح را ، بود 83/15که برابر با  ایفرد والیبال رتی پنجهاپیش آزمون مه

پس  6بین میانگین نمرات  این نتایج تفاوت معناداريهمچنین  نشان داد. در گروه تجربی

) که 23/26، 93/26، 83/22، 07/20، 57/18، 67/15( الیبال ایفردآزمون مهارتی سرویس و

 47/9بود و میانگین نمره پیش آزمون مهارتی سرویس والیبال ایفرد که برابر با  71/21برابر با 

   در گروه تجربی نشان داد. P≤ 0/001معناداري بود را در سطح 

 آخرین پس آزمون مهارتی پنجه همچنین این نتایج تفاوت معناداري را بین میانگین نمرات

 و سرویس )83/15( پنجه هاي مهارتی آزمون با میانگین پیش) 23/26( و سرویس) 50/34(

نشان داد. جربی درگروه ت P≤ 0/004و  P≤ 0/000را در سطح معناداري والیبال ایفرد  )47/9(

ت پنجه و سرویس بر اکتساب دو مهار هفته اي 12تمرینی ین نتایج حاکی از اثر بخشی برنامۀا

  والیبال بر روي آزمودنی هاي پژوهش بود.

بر روي یادگیري دو مهارت پنجه و سرویس  یاثر بخشی برنامه تمرینی دوازده هفته ای .6

پس آزمون مهارتی پنجه  6) وابسته تفاوت معناداري، بین میانگین نمرات T( نتایج تیوالیبال: 

بود و میانگین  21/30) که برابر با 50/34، 37/35، 30/33، 27/28، 27، 87/22( والیبال ایفرد

    معناداريبود را در سطح  54/33پنجه والیبال ایفرد که برابر با  مهارت نمره آزمون یادداري

P≤ 0/226   داد. همچنین این نتایج تفاوت معناداري، بین میانگین نمرات ندر گروه تجربی نشان

 23/26، 93/26، 83/22، 07/20، 57/18، 67/15( فردپس آزمون مهارتی سرویس والیبال ای 6

 بود و میانگین نمره آزمون یادداري مهارتی سرویس والیبال ایفرد که برابر با 71/21) که برابر با 

  داد.ندر گروه تجربی نشان  P≤ 0/312 معناداريرا در سطح  بود 23/24

 آزمون مهارت هاي پنجه ات آخرین پساین نتایج تفاوت معناداري را بین میانگین نمر 

 پنجه هاي با میانگین آزمون یادداري مهارتوالیبال ایفرد  )23/26( و سرویس )50/34(

  و  P≤ 0/389 را در سطح معناداري والیبال ایفرد )23/24( و سرویس )54/33(

P≤ 0/556  .تی نتایج آزمون همچنیندرگروه تجربی نشان نداد )T(  مستقل نشان داد که در هر

در آزمون یادداري دو مهارت پنجه و  )p≤0/01( هارت پنجه و سرویس تفاوت معناداريدو م

تمرینی دوازده  این نتایج نشان داد برنامۀ .سرویس، بین گروه تجربی و گروه کنترل وجود دارد

  بوده است. معناداريهفته اي بر روي یادگیري دو مهارت پنجه و سرویس والیبال داراي اثر 
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   یريبحث و نتیجه گ

 آزمون و میزان هوش هیجانی آزمودنی ها بین معنادار رابطه از حاکی تحقیق از بخشی نتایج

 پیشگوي هوش هیجانی همچنین. پنجه و سرویس) است( والیبال پایه هاي مهارت یادداري

 با نتایج، این. بود پژوهش هاي آزمودنی در والیبال سرویسپنجه و  دو مهارت یادگیري دارمعنا

 )، لیونز و اشنایدر2003( )، کارملی2002( )، جوردن1997( تحقیقاتی باراون ايه یافته

 .است همسو )2010( 1رکانت) و 1384( )، بشارت و همکاران2003( )، زیزي و همکاران2005(

ادراك هیجانی،  ) در مدل تجدید نظر شدة هوش هیجانی، چهار مؤلفۀ1997( 2میر وسالوي

 .نده اانی و مدیریت هیجانی را براي این سازه مشخص کردشناخت هیج ،آسان سازي هیجانی

هاي هیجانی در خود و دیگران ادراك هیجانی به توانایی هاي بنیادین فرد براي ثبت محرك

طبق این تعریف هر قدر سطح هوش هیجانی فرد باالتر باشد ادراك و ارزیابی  گفته می شود.

هاي دراك با افزایش قدرت ارزیابی محركهیجانی وي نیز افزایش می یابد. این سطح از ا

بردن توان برقراري روابط مثبت و سازنده، باعث افزایش عملکرد سازش یافتۀ فرد  محیطی و باال

هاي ورزشی می شود و زمینه هاي ارتباطی و عاطفی الزم را براي یادگیري مؤثر و موفق مهارت

از مؤلفه هاي  عنوان یکی دیگر فراهم می سازد. خصیصۀ آسان سازي یا تسهیل هیجانی به

یند هایی گفته می شود که براساس آنها عاطفه، فکر را با توجه به تقدم اهوش هیجانی، به فر

یندهاي اطالعاتی اختصاصی، تغییر خلق و فرآ انداختن ذخیره هاي حافظۀمشکالت، به کار 

رد باالتر باشد، بر این اساس، هر قدر سطح هوش هیجانی ف .پنهان، روان و آسان می سازد

خصیصۀ آسان سازي به فرد بیشتر کمک می کند با سازماندهی افکار، حافظه و محتویات 

ل مربوط به ورزش مواجه شود. خصیصۀ آسان سازي ه به طور انسجام یافته تر با مسائحافظ

هاي محیطی کمک می هیجانی با تغییرات مثبت خلقی به سازش بهتر فرد با محیط و محرك

هاي ورزشی کمک می سازش یافتگی نیز به نوبۀ خود به یادگیري و اجراي مهارت این .کند

ت هیجانی که مؤلفۀ دیگر هوش هیجانی است، به فرآیندها و ساختارهاي حافظه اي خکند. شنا

ها گفته می شود. شناخت هیجانی تعیین می کند که فرد چگونه مربوط به نامگذاري هیجان

اي هیجانی را شناسایی کند. در پرتو این خصیصۀ هوش هیجانی، معناهاي هیجانی و موقعیت ه

ها، قدرت تسلط افراد را افزایش می دهد. عالوه بر افزایش شناخت صحیح و واقع بینانۀ هیجان

یادگیري و زاي براي مواجهه با موقعیت هاي استرس همچنین راهبردهاي مقابله اي مؤثرتري 

ی آورد که این شناخت خود باعث بهبود یادگیري و را به وجود م اجراي مهارت هاي ورزشی

                                                                                                                                               
1. Konter 
2. Maier and Salvei 
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اجراي مهارت هاي بهتر ورزشی می شود. مدیریت یا مهار هیجان ها نیز به توانایی فرد براي 

ها در خود و دیگران به منظور ارتقاي رشد هیجانی و عقلی گفته می شود. قدرت تنظیم هیجان

گیري می هاي هیجانی پیشیرد، از بحرانار گها قرمدیریت وقتی در خدمت سازماندهی هیجان

 ).21( که این کنترل هیجان خود باعث بهبود میزان یادگیري مهارت هاي ورزشی می شود کند

 آزمون و ها آزمودنی حرکتی آمادگی بین که است ترتیب این به تحقیق نتایج از دیگري بخش

 همچنین. دارد وجود يرمعنادا رابطه )سرویسپنجه و ( والیبال پایه هاي مهارت یادداري

. بود پژوهش هاي آزمودنی در والیبال هاي مهارت یادگیري دارمعنا پیشگوي حرکتی، آمادگی

 5ونگو  بوچر ،4لندرز، )1979( 3تنوپیر و 2زدك ،1ها با نتایج تحقیقات ریلی یافته از بخش این

 کننده بیان تحقیق نتایج از دیگر دارد. بخش همخوانی) 2010( 6و گال )1382( بهرام ،)1986(

پنجه و ( والیبال هايمهارت یادداري آزمون و ها آزمودنی هوشی بهره میزان بین که است این

 میزان بهره هوشی آزمودنی هاي پژوهش، دارد. همچنین وجود يمعنادار رابطه )سرویس

 ايه یافته با تحقیق نتایج از بخش این که بود والیبال دو مهارت یادگیري دارمعنا پیشگوي

 یافته با و دارد همخوانی )2010( رکانت ،)1985( وید و هوور ،)1963( کوول و ارتکف اسمایل،

 .ندارد همخوانی) 1972( سونچی و توماس ،)1963( استارت ،)1963( رایان تحقیقی هاي

 6 طول در همبستگی بهره هوشی و هوش هیجانی آزمودنی ها نزولی سیر به با توجه همچنین،

 یادگیري اول مرحلۀ در می توان گفت این دو متغیر سرویسپنجه و  دو مهارتاکتساب  جلسه

صعودي رابطه  سیر از طرفی با توجه به هستند. دارا را مؤثرتري ، نقش)شناختی مرحلۀ(

پنجه و  مهارت اکتساب با دو جلسه 6 طول در همبستگی بین آمادگی حرکتی آزمودنی ها،

 نقش یادگیري) خودکاري مرحلۀ( انتهایی مرحلۀ غیر درمی توان عنوان کرد که این مت سرویس

 توانایی و هوش نقش با ارتباط در یادگیري اکرمن که این نتایج، نظریه کند می ایفا مؤثرتري

می توان از هوش هیجانی به عنوان  طرفی از. کند می را تأیید یادگیري امر در حرکتی هاي

که این امر خود بسیار با  ی یادگیري نام برددر مرحلۀ شناختمتغیري مهم مانند بهره هوشی 

عنوان ) 2000(سیانسیولو و اکرمنو  )1992 ،1990 ،1989 ،1988( اکرمن اهمیت است.

 قبیل از هایی توانایی اساس بر تکلیف اجراي شناختی مرحله یا تمرین ابتداي در که ندکرد

                                                                                                                                               
1. Riley 
2. Zedk 
3. Ten pier 
4. Lenders 
5. Bucher and Aveng 
6. Gall 



  159   ........ ارتباط بین بهره هوشی، هوش هیجانی و آمادگی 

 هوش هاي توانایی همچنین. گیرد می صورت آن قبیل از و مکانیکی دانش منطق، تفکر،

 مرحله در فردي هاي تفاوت اصلی کننده تعیین) اطالعات پردازش هايمهارت( عمومی

 ها توانایی این خودکاري و حرکتی مرحله یا تمرین اواخر در. هستند مهارت اکتساب شناختی

 آمادگی و قدرت واکنش، زمان سرعت، قبیل از هایی توانایی که رسد می نظر به و ندارند وجود

 نقش کند، می پیدا را تکلیف کلی ایده یک فرد که هنگامی. باشند داشته بیشتري اهمیت

 مرحله در و کند می پیدا کاهش) فردي هاي تفاوت کننده تعیین عنوان به( عمومی هوش

 گردید بیان نیز قبالً که همان طور طرفی از .گیرد می را آنها جاي حرکتی هاي توانایی تداعی،

 اجرا بنایی زیر هاي توانایی کننده توصیف که اصل، سه بیان با را ها توانایی ینا )1988( اکرمن

 است دانسته مرتبط حرکتی یادگیري با مؤثر طور به است، پوسنر و فیتز یادگیري مرحله سه در

لذا الزم است مربیان با اطالع در تمرین و آموزش به این مهم در مرحله شناختی و خودکاري  ).6(

 د. نه نموده و با استفاده از این نتایج سرعت و اثر بخشی یادگیري را افزایش دهمهارت توج

 هاي مهارت اجراي و یادگیري مراحل طول در متفاوتی هاي توانایی گفت، توان می انتها در  

 هوشی و هوش هیجانی بهره مثالً. دارند نقش) والیبال هاي مهارت یادگیري یژه و به( ورزشی

یادگیري، که این امر خود ضرورت تحقیق  پایانی مراحل در حرکتی آمادگی واولیه  مراحل در

حرکتی و جسمانی بر یادگیري و  -بیشتر پیرامون اثر سایر عوامل شناختی، عاطفی، روانی

مانند فوتبال، هندبال، کشتی، ( اجراي مهارت هاي ورزشی، در رشته هاي گروهی و انفرادي

 .هاي سنی را می رساندبدمینتون و غیره)، در تمام رده 
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The relationship between intelligence quota (IQ), emotional 

intelligence and motor fitness with volleyball pawing and serving 
learning 

 
Sh. Nazarpouri Daretang1, H. Khalaji2, F. Mardaneh3 

 
Abstract  
The present study aims was to investigating the relationship between 
intelligence quota (IQ), emotional intelligence and motor fitness with 
volleyball pawing  and serving learning in volleyball. Methodology: this is a 
descriptive semi-empirical research the population of which consists of 1445 
high school boy students aging 16-17 years living in Aleshtar, Lorestan. 60 
of them were selected using random cluster sampling method to be included 
in the study. A 12-Week exercise protocol with 3 sessions a week was 
implemented using closed exercise until the subjects reached to a plateau of 
1800 attempts in performing volleying and serving skills. Data collecting 
tools included researcher-made inventory, physical activity and exercise, 
Rion’s IQ inventory, Shate’s emotional intelligence inventory, volleying and 
serving skills tests of Ifred and standard tests of motor fitness. Statistical 
analysis was conducted using Pearson correlation coefficient and linear 
regression in significance level of p≤0.05. Findings: correlation of IQ and 
emotional intelligence with volleying and serving skills in cognitive phase of 
learning was significant and at the highest amount. This correlation, 
however, decreased in motor and automatic phases. On the other hand, the 
correlation between motor fitness and performing the skills was low but 
significant in the meantime. This correlation reached its peak in cognitive 
and motor phase. Conclusion: IQ and emotional intelligence are more 
important in cognitive phase and motor fitness is more important in 
automatic phase of learning volleying and serving skills in volleyball. 
 
Keywords: intelligence, learning cognitive, learning motor, learning 
automatic. 
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Relationship between body mass index and motor-perceptual 

ability in 7-11/5 years-old children 
 

Sh. Shirvani Borojeni1, S. Safi2 
 
Abstract 
This study investigated the relationship between body mass index and motor 
- perceptual ability in 7-11/5 year-old children .This cross-sectional study 
was performed on 592 student of the Nahavand city (294 girls and 298 boys) 
. The sample was selected by using cluster sampling technique. Weight and 
height was measured and BMI calculated. The criteria for overweight was 
considered (percentile 95 <BMI> 85 percentile) and the obesity (BMI> 95 
percentile) according to BMI charts from the centers for disease control and 
prevention (CDC). To examine the motor - perceptual ability the children 
from the Bnininks - Ozretesky test of motor proficiency was used. The test 
include 8 subscale : running speed & agility , balance , bilateral coordination 
, strength , upper limbs coordination , response speed , visual motor control , 
upper limbs speed &dexterity. Based on data analysis correlation between 
this scale and the BMI of the children was significant through the Spearman 
correlation test with p<0/005. The boys had better scores in motor - 
perceptual ability in comparison with the girls (p<0/05). It was possible to 
conclude from our results , that the performance of 7-11/5 years-old children 
relate with BMI .Our data emphasize the necessity and importance of 
promoting an active lifestyle in early childhood.                                                                          
 
Keywords: BMI, motor - perceptual ability, child.                                                                                   
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The Effect of Swimming Training on Personality Traits in  

Non-athlete Female Students 
 

S. Alam
1
, B. Maleki

2
, M. Monazami

3
 

 
Abstract  
The present study aims to investigate the effect of a swimming training 
program on personality traits in female students. The method of study was 
quasi-experimental in which a pretest and post test design was used. The 
statistical universi of the study consisted of whole female students who were 
studying in Tehran science and Industry University in the academic year 
2010-2011.The participants of the study consisted of 60 non-athlete female 
students who were selected via volunteer sampling using a personal 
information questionnaire and subsequently assigned into a control and an 
experimental group. They were asked to complete Bernreuter's personal 
inventory. Then members of the experimental group underwent a two 
months swimming training course. Finally, the subjects of both experimental 
and control group completed the questionnaires again. For data analysis, 
multivariate analysis of covariance was used at the significance level of 
α<0.05. The results of the study showed that a swimming training program 
significantly affects all 6 personality traits. The training program improved 
such qualities as self-confidence, extroversion, and sociability but decreased 
neurotic tendency, dominancy and self-contained in the experimental group. 
Student life is associated with various and complicated stresses. It seems that 
participating in enjoyable swimming training will help the students acquire 
psychological abilities to resist the stresses. Therefore, it is recommended 
that swimming training be used as an effective procedure in promoting 
students' psychological health and personality traits. 
 
Keywords: Neurotic tendency, Self-contained, Extroversion-introversion, 
Dominancy, Self-confidence, Sociability. 
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Cognitive, Emotional and Behavioral Attitudes to Physical 

Activities in People of Razavi Khorasan 
 

M. Sohrabi1, R. Attarzadeh Hoseini2, J. Fuladiyan 
 
Abstract 
The purpose of this study was to describe cognitive, emotional and 
behavioral attitudes to exercise and Physical activities of Razavi Khorasan's 
people. A questionnaire attitude to exercise and Physical activities was 
distributed between 2300 males and females over 16 years who were 
randomly selected from all the people of Razavi Khorasan. After replying to 
questionnaires (about 1975 members or 86%) and collected them .31% of 
subjects don’t participate in physical activities. Acquiring toyness was the 
important factor of participating in physical activities. Post poning the daily 
works was the main factor to not participate in physical activities. Most 
people were interested to football, volleyball and physical fitness. Between 
the attitudes of physical activities in people with different specifications such 
as married or not married, Studies, vocation and monthly income, there was 
significant difference. Between the attitudes of physical activities in people 
with specifications such as sex, age, family and having intention to physical 
activities or not having; there was not significant differences. Between the 
tendency to physical activities in people with specifications sex, age, 
Marriage, number of family members, Studies, vocation, total monthly 
family expenditures and monthly exercise expenditures; there was 
significant differences. Planned according to individual differences is an 
important factor in people's tendency to physical activity and health 
improvement. 
 
Keywords: Attitudes, Tendency, Physical activity, Health. 
 
 

                                                                                                              
1. Ferdowsi University of Mashhad  (Corresponding Author)   Email: mesohrabi@yahoo.com 
2. Ferdowsi University of Mashhad 
 



11   Motor Behavior, No 12, 2012 

 
The comparison of the effects of instructional self-talk on girl’s 

learning and performance of dart throwing in late childhood with 
adolescence 

 
M. Aghdasi1, F. Torabi2, N. Touba3 

 
Abstract  
The purpose of this study was the comparison of efficiency of instructional 
self-talk on performance and learning of Dart throwing in the childhood and 
adolescence period.100 individuals were selected (50 students from 9-11 
years old and 50 students from 15-17 years old) for this purpose to the 
simple random procedure from volunteers who were right handed and were 
not familiar with the skill of dart throwing. Every age group were divided 
into two groups (control and experimental) and after 5 training sessions that 
every session contained 7 blocks with 3 trails, the subjects participated in the 
delayed retention and transfer test. The results of statistical analysis 
(Wilcoxon, Mann- Whitney, and kruskal Wallis) showed that the 
instructional self-talk leaded to the acceleration of acquisition, retention and 
transfer of dart throwing skill at the both age groups (α ≤ 0/05), but the 
efficiency of instructional self-talk was more in the adolescents. Therefore, 
we can concluded that instructional self-talk can be emphasize as a cognitive 
approach along with physical exercise by the coaches at the both age groups 
especially adolescents. 
 
Keywords: instructional self-talk – dart throwing – children – adolescent. 
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Reliability and Validity of Elite Athletes Self Description 

Questionnaire 
 

B. Abdoli1, A.R. Farsi2 
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the validity and reliability of 
Iranian elite athletes self description questionnaire. 245 elite athletes 
men(25±7 years old) of individual and team sports including Freestyle 
wrestling and ,Greco roman, Taekwondo, badminton, football, basketball, 
track and field, Wushu , Karate, Jiujutsu, fencing, Weightlifting, archery, 
physical fitness, skiing, ;kabedi , skating, volleyball and some individuals  
from other sports were selected by the method of available sampling.  All of 
the selected athletes were elite athletes whose athletic and championship 
backgrounds were in average 10.50± 5.6 years. Being translated to Persian 
and again to English, the Persian version of the questionnaire was given to 
the athletes. After being filled out, the data were analyzed. factor analysis 
showed that specific values  was 15.707 for factor one,  2.175 for factor two, 
1.696for factor three, 1.337 for factor four, and 1.037 for factor five , the 
specific value for factor six was 0.793 that was lower than one to become a 
factor. percent of total cumulative variance was 75.821 so that the 
percentage of variances were 54% for mental fitness, 7.5% of variance for 
physical factor,5.48%  for aerobic power, 4.609% for non aerobic factor and 
finally 3.699% for  the functional variable as the fifth factor. Fitness of 
model indexes was determined by confirmatory factor analysis that the chi 
square was 824.91(p=0.001) which was different from the degree of freedom 
of independent model. The index of rate of chi square to degree of freedom 
was 2.462. The investigation of comparative fit index was greater than 0.90 
of parsimonious fit index in default model (0.825). Normalized parsimonious 
fit index and comparative fit index was respectively 0.728 and 0.764. 
Generally all of the fitness of model indexes was favorable. The internal 
reliability with Cronbach α was 0.833 that is acceptable. 
 

Key Words: Aerobic, Anaerobic, Functional, Mental, Body self description, 
Fitness of model, Validity, Reliability. 
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The comparison of cooperative, competitive and individual 

learning approaches on selected physical and motor fitness factors 
in school children: The mediator role of perfectionism and self-

esteem 
 

A. Shams1, B. Abdoli2, P.Sh.Dehkordi3 
 

Abstract   
The aim of this research was to compare the effect of cooperative, 
competitive and individual learning approaches on selected physical and 
motor fitness factors in school children with mediator role of perfectionism 
and self-esteem. For this reason, 120 boy students with aged mean of 12±0/3 
years with multi-stage cluster sampling method in 1 area of Tehran were 
selected and randomly divided into three experimental groups. After 
determining the base line measures for some factors such as agility (4×9 
running), flexibility (sit and reach), abdominal endurance (sit-up) and 
Cardiorespiratory endurance (540-m running) AAPHERD tests, the subjects 
trained for 20 session (2 sessions in week) and measurements were repeated 
(post-test). Also, All students were complete the perfectionism and self-
esteem questionnaires in pre and post test. Data were analyzed using one-
way ANOVA, one-way ANCOVA and Tukey post hoc and the level of 
significance was set at P<0.05. The one-way ANOVA test and one-way 
ANCOVA test (through the mediating role of self-esteem and perfectionism 
personality traits) results showed that cooperative learning approach in 
homogeneous, regular, and small groups is significantly more effective than 
the competitive and individual learning approaches in regards to improving 
the physical and motor fitness (P<0.05). Generally, the results of present 
research supported the social and behavioral learning theory in cooperative 
learning (Morgan, 2003). Based on the findings of the present study, it could 
be suggested that for enhancing mental and physical fitness in children, and 
taking the advantages of cooperative learning approach, physical education 
teachers could use this method for teaching physical education.  
 
Keywords: Cooperative, Competitive and Individual Learning Approaches, 
Physical and Motor Fitness, Perfectionism, Self Esteem. 
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The Effect of Constant and Variable Practices on Retention and 
Transfer of Overhand Throwing Accuracy in Pre-School Children 

 
E. Arab Ameri1, Z. Estiri2 

 
Abstract 
The purpose of the present study was to examine the effect of constant and 
variable practices on retention and transfer of the accuracy of overhand 
throwing. Thirty-six right-handed children (girls and boys) volunteered and 
divided into 3 groups: constant, blocked variable, and random variable, 
based on their pre-test grades. The constant group practiced overhand 
throwing with target has dimension of 60×60 cm, while the other groups 
practiced with targets having dimensions of 30×30, 60×60, and 90×90 cm. 
Participants performed 6 blocks of 6 acquisition trials in 2 days. The 
retention test was performed after 24 hours and the transfer test was 
performed 10 minutes after retention test by changing the target dimensions. 
Data were analyzed using factor analysis of variance (ANOVA) followed by 
Tuckey's post hoc tests (α<0.05). There was no significant difference in 
retention test between the experimental groups, but in transfer test the 
random variable group performed better than the other groups (p=0.033). 
The result showed that the application of variable practices, especially those 
with random variable can effectively affect on transfer of the overhand 
throwing accuracy in children. 
 
Keywords: overhand throwing accuracy, preschool children, constant 
practice, blocked variable practice, random variable practice. 
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Construction and Validation of Attention Skill Test in Some 

Athletes of Selected Provinces of Iran 
 

A. Bahrami
1
, V. Minasiyan

2
, N. Chalungariyan 

 Abstract 
The main objective of this study was to Construct and Validation of norms 
for an attention skill test in Iranian male and female athletes. This study was 
a descriptive-normative research. Statistical population of research includes 
all girl and boy athletes from 5 selected province of Iran (Razavi Khorasan, 
Isfahan, Tehran, Khuzestan and Markazi).The samples were 1200 athletes 
(600 girls and 600 boys) who were selected by the multi-stage random 
cluster sampling method. The measurement tool of this study was Black and 
Red attention test in which Iranian athletes were used for construction of 
norms. In this study to analysis of the data, we used descriptive statistics and 
to determine norms for attention test, Z formula and computation of percent 
points in each test and percent ranks have been used. The research findings 
showed that, the mean of attention skill scores in male athletes without 
auditory distracters was 34.84±4.82, and 30.79±5.39 with auditory 
distracters, respectively. In female athletes, the mean of attention without 
auditory distracters was 32.06 ± 0.24 and with auditory distracters was 27.95 
± 0.26. Findings also revealed that there were significant differences 
between the mean attention of male and female athletes in both attention 
skill tests with and without auditory distracters (p<0.01). Reliability of Black 
and Red attention test determined by test–re-test method, and statistical 
analysis revealed that there was significant correlation in both tests with and 
without auditory distracters (r=0.951 & r=0.911 in female and r=0.983 & 
r=0.932 for male athletes respectively). Generally, based on findings and 
sufficient reliability and construction validity of Black & Red attention skills 
test in athletes, sport coaches can use this test to determine attention skills of 
athletes in different sports, and it may helpful to development of such 
important psychological capabilities of elite athletes.  
 
Keywords: Norm, Black and Red Attention test, Male and Female Athletes, 
Selected Provinces. 
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