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راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻬﻴﺔ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ – ﭘﮋوﻫﺸﻲ
»رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻛﺘﻲ ورزﺷﻲ«
ﻧﺸﺮﻳﺔ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮمورزﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻤﻲ – ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ  ISCو ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ  IFدر ﭼﻬـﺎر
ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزﺷﻲ ،رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﻃﺐ ورزﺷـﻲ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﻣﻲﮔﺮدد .در اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﭼﺎپ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ،ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺗﻮﺳـﻌﻪاي در ﺣـﻮزهﻫـﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ زﻳﺮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮ اﺳـﺎس آن
اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻت درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه در ﻣﺮﺣﻠﺔ اول و ﻗﺒـﻞ از ارﺳـﺎل ﺑـﻪ
داوري از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي داوري ارﺳﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .1اﺻﻮل ﻛﻠﻲ
ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
 - 1 .1ﻣﻘﺎﻟﺔ ارﺳﺎﻟﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻻت اﺻﻴﻞ ) (Original Articleﺑﺎﺷﺪ.
 -2 .1دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت:
ورود و ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ  www.ssrc.ac.irﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ارﺳﺎل ﺷﻮد.
-3 .1آﺋﻴﻦ ﻧﮕﺎرش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد و از ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدن واژهﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﻣﻌـﺎدلﻫـﺎي
دﻗﻴﻖ و رﺳﺎﻳﻲ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
 -4 .1ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺳﺘﻮﻧﻲ و ﻳﻚ ﺧﻂ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻻزم )ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘـﺮ(
ﺗﺎﻳﭗ و ﻫﻤﺔ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ.
 .2ﻧﺤﻮة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺎﻻت
 -1ﺻﻔﺤﺔ اول ﺷﺎﻣﻞ  :ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درﺟﺔ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل آﻧﻬﺎ
 ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﻇﺮ ،ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﺻﻔﺤﺔ دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ،ﭼﻜﻴﺪة ﻓﺎرﺳﻲ و ﻋﻨﻮان و ﭼﻜﻴﺪة اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻛﻠﻴـﺪ
واژهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻧﺒﺎﻳﺪ از  60ﺣﺮف ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ.
-4ﭼﻜﻴﺪة ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  250ﻛﻠﻤﻪ و در ﻣﺘﻦ آن ﻫﺪف  ،روشﻫﺎ ،ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﺒﺎﻳﺪ از  15ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ.

اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ
روش ﭘﮋوﻫﺶ :ﺷﺮح دﻗﻴﻖ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﺔ آﻣﺎري ،ﻣﻮاد و روشﻫﺎي اﻧـﺪازهﮔﻴـﺮي )رواﻳـﻲ و
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺴﺖ ﻫﺎ( و روشﻫﺎي آﻣﺎري
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ )ﻧﺘﺎﻳﺞ( :ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺤﺚ :ﺷﺮح ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ آن ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮ و ﺗﻮﺟﻴـﻪ و ﺗﻔﺴـﻴﺮ
ﻣﻮارد ﻣﺸﺘﺮك و ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ،ﺑﻴﺎن ﻛﺎرﺑﺮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدات
ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ .در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﻳﻪ دو ﭘﺎراﮔﺮاف ﻛﻮﭼﻚ ﻳﻜﻲ در ﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨـﻮن در
ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ و دﻳﮕﺮي در ﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﺗﺤﻘﻴﻖ( ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ
ﺣﻴﻄﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ:
ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ و ﻻﺗﻴﻦ ﺑﻴﺶ از  36ﺷﻤﺎره ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺣﺮف آﺧﺮ ﻛﻠﻤﻪ و ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮاﻧﺘـﺰ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﭽﺴﺒﺪ؛ ﻣﺜ ً
ﻼ  :ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺷﻤﻴﺖ ) (2004ﻧﺸﺎن داد ...
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ )در داﺧﻞ ﻣﺘﻦ( ،ﺑـﻴﺶ از دو ﻣﻨﺒـﻊ ﻗـﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺑﺰرگ و از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮف ﻛﺎﻣـﺎ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ
ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼً( 1،3،5) :
اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﻮرد اﺳﺖ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﻤﺔ آﻧﻬـﺎ ،ﺑـﻴﻦ
ﻣﻨﺒﻊ اول و آﺧﺮ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺗﻴﺮه ﻗﺮار داده ﺷﻮد:
ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﺟﺎي ) (1،2،3،4ﻧﻮ ﺷﺘﻪ ﺷﻮد ).(1-4
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس آن
در داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎرة رﻓﺮﻧﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داده ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ  EndNoteﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﺒﺎه و
ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻧﺤﻮة ﻧﮕﺎرش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
-1ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه )ﺗﺎ  6ﻧﻔﺮ اول ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣـﻞ و ﺑـﻴﺶ از  6ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از واژه
ﻫﻤﻜﺎران et al/آورده ﺷﻮد() ،ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر( ،ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺎم ﻣﺠﻠﻪ) ،ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ( :ﺷﻤﺎرة ﺻﻔﺤﻪ.
ﻛﺮﻳﻤﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ، (1389) ،اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ و ﺗﻮده ﻋﻀـﻼﻧﻲ
ورزﺷﻜﺎران زن ﺷﻨﺎﮔﺮ  ،ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ ).22- 38 :(10
ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻻﺗﻴﻦ:
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.

-2ﻛﺘﺎب ﻓﺎرﺳﻲ :ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن() ،ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر( ،ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب ،ﻧﺎم و
ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺘﺮﺟﻢ /ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن )در ﺻﻮرت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻮدن ﻛﺘﺎب( ،ﺷﻤﺎرة ﭼﺎپ ،ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ ،ﻧﺎﺷﺮ ،ﺷﻤﺎرة
ﺻﻔﺤﻪ.
ﻣﺜﺎل ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ ﻓﺎرﺳﻲ :ﻛﺎﺷﻒ ،ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ) ،(1388ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺎﻛﻦ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان،
ﺑﺎﻣﺪاد ﻛﺘﺎب.
ﻣﺜﺎل ﻻﺗﻴﻦ:
Rowland, Thomas. (1996). Development exercise physiology. Champigan. Human kineticts. pp:172175.

 -3ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ازﺷﺒﻜﺔ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮحﻫﺎي ﻓﺸﺮده(  :ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
)ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن( ) ،ﺳﺎل ﻧﺸﺮ( ،ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ  ،ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﺎم ﻟﻮح ﻓﺸﺮده
 -4ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ و ﮔﺰارشﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ :ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻧﺎم ﻣﺠﺮي )ﻣﺠﺮﻳﺎن() ،ﺳﺎل ﻧﺸﺮ( ،ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ،
رﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ،ذﻛﺮ واژة ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﺮي ﻳﺎ ﮔﺰارش ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،ﻣﺤﻞ اراﺋﻪ
ﮔﺰارش
 -5ﻋﻜﺲﻫﺎ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺟﺪولﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤـﻞ اﺻـﻠﻲ ﻣﻘﺎﻟـﻪ آورده
ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﮔﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺷﻜﻠﻬﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻞ  ،دﻗﻴـﻖ و روﺷـﻦ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻻزم اﺳـﺖ
ﺟﺪاول ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط ﻃﻮﻟﻲ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﻋﺮﺿﻲ )ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ  3ﺧﻂ( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻜﺎت اداري و ﺗﻌﻬﺪي:
 -1ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﻗﺒﻮل ﻳﺎ رد و ﻳﺎ وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺆﻟﻒ( آزاد اﺳﺖ.
-2ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼً در ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺮﻳﺔ داﺧﻠﻲ و ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﻣﺸـﺎﻫﺪه
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ داوري اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺿﻤﻦ اﻧﻌﻜﺎس ﻋﺪم ﺗﻌﻬـﺪ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه ﺑـﻪ
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺸﺮﻳﻪ ،ﻣﻘﺎﻻت دﻳﮕﺮ آن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داد.
اﮔﺮ ﺑﺨﺸﻲ از داده ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت دﻳﮕﺮ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه و ﻳﺎ ﺑـﺮاي داوري ﺑـﻪ ﻣﺠـﻼت دﻳﮕـﺮي
ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻛﺘﻲ رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺷﻮد.
 -3ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴـﻪ اي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ،ﻧـﺎم
ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻃﺮح ،در آﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﻛﺮ ﺷﻮﻧﺪ ) ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ  ،در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺠـﻮز ﻛﺘﺒـﻲ
ﻣﻮﺳﺴﻪ را در ﺧﺼﻮص ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻛﺘﻲ اراﺋﻪ دﻫﺪ (
 -4اراﺋﻪدﻫﻨﺪة ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻮاب ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ رد( ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺸﺮﻳﺎت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ دﻳﮕﺮ ارﺳﺎل ﻧﻜﻨﺪ.
 -5ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪة ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
 -6اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻣĤﺧﺬ آزاد اﺳﺖ.
در ﭘﺎﻳﺎن ،از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺤﺘﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ
ﺷﺪه در ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎرة ﻧﺸﺮﻳﻪ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ ،و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ارﺳﺎل ﻛﻨﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪhttp://82.115.28.93/mbj/ :
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪjournal@ssrc.ac.ir :

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻤﻲ – ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻛﺘﻲ
ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ در دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﭘﺮوﻧﺪه
اﻋﻼم وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه

ﺗﻌﻴﻴﻦ داوران درﻫﻴﺌﺖﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ
ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ارﺳﺎل ﺑﻪ دو داور
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﻚ داور و ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ
داور دوم

ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻫﺮدو داور ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
اﺻﻼﺣﺎت

ﺗﺎﺋﻴﺪ دو داور ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت

ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﺮ دو داور

اﻋﻼم ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه

ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺟﻬﺖ
اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت

اﻋﻼم ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه

ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺛﺒﺖ ﻣﺠﺪد
در دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ

ﭼﺎپ

ﺗﺄﻳﻴﺪ داورﺳﻮم

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎ
اﺻﻼﺣﺎت

ﺑﺮرﺳﻲ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ داوران

ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ
اﺻﻼﺣﺎت

ارﺳﺎل ﻣﺠﺪد
ﺟﻬﺖ اﺻﻼﺣﺎت

ﺗﺄﻳﻴﺪ
اﺻﻼﺣﺎت

اﻋﻼم ﭘﺬﻳﺮش
ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه

ارﺳﺎل ﺑﻪ داور ﺳﻮم

ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ﺟﻬﺖ اﺻﻼﺣﺎت

اﻋﻼم ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه

ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺛﺒﺖ ﻣﺠﺪد
در دﻓﺘﺮﻧﺸﺮﻳﻪ
ﭼﺎپ

ﭼﺎپ
ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺻﻼﺣﺎت
ﺗﺄﻳﻴﺪ
اﺻﻼﺣﺎت

ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ
اﺻﻼﺣﺎت
ارﺳﺎل ﻣﺠﺪد ﺟﻬﺖ
اﺻﻼﺣﺎت

اﻋﻼم ﭘﺬﻳﺮش
ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه

اﻋﻼم ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش
ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
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رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ

روانﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ در داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﻋﺒﺎس ﺑﻬﺮام ،1زﻫﺮا ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮑﯽ ،2ﺑﻬﺮام ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺪق ﭘﻮر
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1391/4/26 :
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ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ1391/7/15 :

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ روانﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ در داﻧﺶآﻣـﻮزان
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ 1878 .ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ) 18 - 8ﺳﺎل( ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ
)ﻣﺎرش و ﻫﻤﮑﺎران (2010 ،را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ،ﺧﻮﺷﻪاي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺗﺼﺎدﻓﯽ

از داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل

اﺳﺖ و از آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳـﺆاﻻت از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳـﻪ روش

ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ درﺟﮥ دﺷﻮاري ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻤﯿﯿﺰ و روش ﻟﻮپ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺆاﻻت ﻧﺸـﺎن داد
در ﮐﻞ ﭼﻬﺎر ﺳﺆال ) (34 ،30 ،23 ،1ﺟﺰء ﺳﺆاﻻت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزة ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ده ﻋﺎﻣـﻞ ﺧﻮدﭘﻨـﺪارة ﺑـﺪﻧﯽ

)ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ ،ﻗﺪرت ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ ،اﻧﻌﻄـﺎفﭘـﺬﯾﺮي،
ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ( ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﺘﺒﺎر ﻣـﻼك ﻧﺸـﺎن داد اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺮاي

ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﺎﻣﻞ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ اﺑﺰار ﻣﻌﺘﺒﺮي اﺳﺖ .ﺑﻪﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ،ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺧﻮدﭘﻨـﺪارة ﺑـﺪﻧﯽ

داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﺮاﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي :اﻋﺘﺒﺎر ،ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ،ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ ،ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ،
داﻧﺶآﻣﻮزان.

 .1داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل(
 .2داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ
 .3داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ

Email: abbas22ir@yahoo.com
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎري از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﻓﺮاد از آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺎرش ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓـﺎﮐﺲ(1997 ،؛ ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل،
ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎري از زﯾﺮﺧﻮدﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻣﺜـﻞ ﺧـﻮد ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ،ﺧـﻮد ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺧـﻮد
اﺣﺴﺎﺳﯽ )ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ( ،ﺧـﻮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺧـﻮد ﺑـﺪﻧﯽ اﺳـﺖ )ﻣـﺎرش ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻓـﺎﮐﺲ.(1997 ،
ﺷﺎوﻟﺴﻮن ،ﻫﻮﺑﻨﺮ و اﺳﺘﺎﻧﺘﻮن ) (1976ﻓﺮض ﮐﺮدﻧﺪ اﯾـﻦ ﺣـﻮزهﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﺳﻠﺴـﻠﻪ
ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﮐﻠﯽ
در رأس و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺮم ﺧﻮدﭘﻨﺪاره
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ادراك ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﺎوﻟﺴﻮن و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎﮐﺲ.(1997 ،
ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ ادراك ﻓﺮد از ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ او از ﻣﺤـﯿﻂ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد )ﺷﺎوﻟﺴـﻮن و ﻫﻤﮑـﺎران  .(1976،ﻣـﺎرش ) (1994در ﻣـﺮور
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ روي ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺧﻮدﭘﻨﺪاره در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪهاﻧـﺪ ،ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد دراﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪﻫـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻘﺴـﯿﻢ اﺳـﺖ :آﻣـﺎدﮔﯽ ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ،
ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪﻧﯽ ،آراﺳﺘﮕﯽ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ورزﺷﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ ،ﺟﻨﺴـﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ .اﯾـﻦ
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ 1ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .وي در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺪل اراﺋﮥ ﺷﺪه ﺧﻮد را -
ﮐﻪ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ از ﻣﺪل ﺷﺎوﻟﺴﻮن و ﻣﺎرش ) (1985ﺑﻮد -آزﻣﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ در آن  105دﺧﺘﺮ
و ﭘﺴﺮ 13و 14ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧـﺮدهﻣﻘﯿـﺎسﻫـﺎي اﺳـﺘﻘﺎﻣﺖ،
ﺗﻌﺎدل ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ،ﻗﺪرت ،ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻨﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎدﮔﯽ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد اﺳـﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﺗﻌـﺎدل ،اﻧﻌﻄـﺎفﭘـﺬﯾﺮي ،ﻗـﺪرت اﯾﺴـﺘﺎ ،ﻗـﺪرت اﻧﻔﺠـﺎري در اﯾـﻦ
آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ را ﺗﺄﯾﯿـﺪ
ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزة ﻣـﺪل و ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ،ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﺑـﯿﻦ ﺧـﺮده-
ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻤﺨﻮان ارﺗﺒﺎط زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎرش ) (1994ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣـﺪل ﺧﻮدﭘﻨـﺪارة ﻣـﺎرش و ﺷﺎوﻟﺴـﻮن ) (1985و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت
ﻗﺒﻠﯽ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ 2را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  70ﺳﺆال دارد ﮐـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ
اﻓﮑﺎر ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي ﻓﺮد را در ﻣـﻮرد ﺑـﺪن ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ .ﻣـﺎرش ) (1996در
ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آﻣـﺎدﮔﯽ ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ و ﺧﻮدﭘﻨـﺪاره ﺑـﺪﻧﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ .در اﯾـﻦ
)1. Physical Self- concept Questionnaire(PSCQ
)2. Physical Self-Description Questionnaire(PSDQ
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ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  113ﭘﺴﺮ و  79دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ
ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس ﻗـﺪرت ،اﺳـﺘﻘﺎﻣﺖ ،اﻧﻌﻄـﺎفﭘـﺬﯾﺮي و ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺑـﺪن از
ﻣﺠﻤﻮع ﯾﺎزده ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ از آزﻣـﻮنﻫـﺎي ﻗـﺪرت ﻣﺸـﺖ ﮐـﺮدن ،دو اﺳـﺘﻘﺎﻣﺘﯽ،
ﻧﺸﺴﺘﻦ و رﺳﺎﻧﺪن دﺳﺖ و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﻔﺖ ﻧﻘﻄﻪ از ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸـﺎن
دادﻧﺪ :اﻟﻒ( ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮة ﮐﻠﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻤﺮة ﮐﻠﯽ ﺧﻮدﭘﻨـﺪارة ﺑـﺪﻧﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽﻫـﺎ ارﺗﺒـﺎط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﯽداري وﺟﻮد دارد؛ ب( ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﭘﻨـﺪارة ﺑـﺪﻧﯽ ﺑـﺎ ﻣـﻮاد و
اﺟﺰاي آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻤﺨﻮان راﺑﻄﮥ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽداري دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾـﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ از ﻗﻮيﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮥ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺑـﺪﻧﯽ در زﻣﯿﻨـﮥ
ورزﺷﯽ اﺳﺖ )ﻣﺎرش 2002 ،1999 ،1996 ،و 2004؛ ﻧﯿﮓ ،ﻧﻮرﻣﻦ ،راﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺴـﻮﯾﭻ2001 ،1؛
ﮐﻠﻮﻣﺴﺘﻦ2002 ،2؛ ﻣﺎرش ،ﻣﺎرﮐﻮ و آﺳـﺒﯽ2002،3؛ آﺳـﯽ2005،؛ ﺑﻬـﺮام و ﺷـﻔﯿﻊ زاده 1383 ،و
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮑﯽ ،ﺑﻬﺮام ،ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺪق ﭘﻮر و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮑﯽ .(1389 ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ از ﻟﺤﺎظ
روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺑﺰاري ﻗﻮي اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ورزﺷـﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻨـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ در
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﺰارﻫﺎي دﯾﮕـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده
4
ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎرش ،ﻣﺎرﺗﯿﻦ و ﺟﺎﮐﺴﻮن
) (2010ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮمﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه )ﻣﺎرش ،اﻟﯿﺲ ،ﭘـﺎرادا،
رﯾﭽﺎردز و ﻫﯿﻮﺑﮏ2005،5؛ اﺳـﻤﯿﺖ ،ﻣـﮏ ﮐـﺎرﺗﯽ و اﻧﺪرﺳـﻮن (2000 ،6ﻓـﺮم ﮐﻮﺗـﺎه ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ
ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ 7را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﻞ ﺳﺆال از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺆال ﻓﺮم اﺻـﻠﯽ
)ﺑﻠﻨﺪ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﯾﺎزده ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ )ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ ،ﭼﺮﺑـﯽ ﺑـﺪﻧﯽ،
ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ ،ﻇﺎﻫﺮ ،ﻗﺪرت ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻠﯽ و ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ( را
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ.
8
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﭘﯿﺎرت ،ﻣﺎرش و رﯾﭽﺎردز ) (2008ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ارﺗﻘﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ« ﻓـﺮاﻫﻢ
1. Nigg, Norman, Rossi, and Benisovich
2. Klomsten
3. Marsh, Marco, and Abcy
4. Marsh, Martin, and Jackson
5. Marsh, Ellis, Parada, Richards, and Heubeck
6. Smith, McCarthy, & Anderson
)7. Short-Form of Physical Self Description Questionnaire(PSDQ-S
8. Peart, Marsh, and Richards
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ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ از ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ
ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ داراي  47ﺳـﺆال ﺑـﻮد .دو ﻧﻤﻮﻧـﻪ  986و  158ﻧﻔـﺮي از داﻧـﺶآﻣـﻮزان
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧـﺪ.
آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺮآوردﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﮥ ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻓـﺮم ﮐﻮﺗـﺎه ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ
ﺑﺪﻧﯽ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ) (0/77ﺑﯿﺶ از  0/80اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎي
ﯾﺎزده ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه  0/88ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﻫـﺮ
ﯾﮏ از ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ادﻋﺎ را ﻣـﯽﺳـﻨﺠﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪي ﻧﺸﺎن داد ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺑـﺪﻧﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑـﺪﻧﯽ
از ﻟﺤﺎظ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي روانﺳﻨﺠﯽ ﻗﻮي اﺳﺖ.
ﻣﺎرش ،ﻣﺎرﺗﯿﻦ و ﺟﺎﮐﺴﻮن ) (2010ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ ﮔﺴـﺘﺮده را ﺑـﺮاي ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻓـﺮم ﮐﻮﺗـﺎه ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ
ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺷﺶ ﮔﺮوه را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ :ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻣﻞ
 1605ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ )18-12ﺳﺎل( ،ﮔﺮوه دوم ﺷﺎﻣﻞ  986ﻧﻮﺟﻮان اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ )18-12ﺳﺎل(
 ،ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ  349ﻧﻮﺟﻮان ورزﺷﮑﺎر ﻧﺨﺒﮥ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ= ،(13/3ﮔـﺮوه ﭼﻬـﺎرم
ﺷﺎﻣﻞ  395داﻧﺸﺠﻮي ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ= ،(24/4ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺎﻣﻞ  708ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ
از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ= (17و ﮔﺮوه ﺷﺸﻢ ﺷﺎﻣﻞ  760ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ )-52
 93ﺳﺎل( ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎي اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ و ﮔﺮوهﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﺶ ﮔـﺮوه ،ﯾـﺎزده ﻋﺎﻣـﻞ ﻓـﺮم
ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﺛﺎﺑـﺖ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﻮد .ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ
دروﻧﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﮔﺮوه ﭘـﻨﺠﻢ ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ ارﺗﺒـﺎط ﺟﺎﻣﻌـﮥ آﻣـﺎري ﺑـﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ  0/91-0/87ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ  0/89ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺑـﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪي اﯾﻦ ﮔـﺮوه ) (TLI=0/97,RMSEA=0/067ﯾـﺎزده ﻋﺎﻣـﻞ را
در ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐـﺮد .ﻧﺘـﺎﯾﺞ آزﻣـﻮن-آزﻣـﻮن ﻣﺠـﺪد ﺑـﯿﻦ 0/91-0/59
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑـﺪﻧﯽ  0/80ﮔـﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اوﻟﯿﻪ در رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻓـﺮد و ﺗـﺄﺛﯿﺮ از اﺑﻌـﺎد و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﻮع ﺑﯿﻨﺶ و دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺴﺎن در ﺧﺼﻮص ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ واﻗﻌـﯽ اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑـﺪﻧﯽ اﻫﻤﯿـﺖ
دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﺑﺰاري ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﯿﻄﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي
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ﻣﺪاﺧﻠﻪاي و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در دوراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻧﯽ ﻣﻬﻢ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳـﺖ ،ﺑﺴـﯿﺎر
ﺿﺮوري اﺳﺖ .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣـﺎرش و اﻋﺘﺒﺎرﯾـﺎﺑﯽ )ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ
ﺑﺪﻧﯽ( در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑـﺰاري ﺟـﺎﻣﻊ و ﻗـﻮي ﺑـﺮاي اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮي
ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﻓـﺮم ﮐﻮﺗـﺎه اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روان ﺳﻨﺠﯽ ﻧﺴﺨﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺑـﺪﻧﯽ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزي و اﻣﮑﺎن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي آن در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان اﺳﺖ.
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ 1650 ،ﻧﻔـﺮ از دﺧﺘـﺮان و ﭘﺴـﺮان
داﻧﺶآﻣﻮز  18-8ﺳﺎﻟﮥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 90 -1389ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺑـﻪ
روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ اﻋﺘﺒـﺎر
ﻣﻼﮐﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌـﺪاد  168و
 60ﻧﻔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻣﺠﺪداً اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ،ﻓﺮم ﮐﻮﺗـﺎه ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺑـﺪﻧﯽ و
اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ:
اﻟﻒ( ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮد؛
ب( ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ :ﺑﻪﻣﻨﻈـﻮر ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺧﻮدﭘﻨـﺪارة ﺑـﺪﻧﯽ از ﻓـﺮم ﮐﻮﺗـﺎه
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ )ﻣﺎرش و ﻫﻤﮑﺎران (2010 ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ وﺿـﻌﯿﺖ
اﻓﮑﺎر ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي ﻓﺮد را در ﺧﺼﻮص ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ
ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ  40ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي  9ﻣﺆﻟﻔﮥ ﺧﺎص از ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ
)ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ ،ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ ،ﻇﺎﻫﺮ ،ﻗـﺪرت ،اﻧﻌﻄـﺎفﭘـﺬﯾﺮي و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ( و دو ﻣﺆﻟﻔﮥ ﮐﻠﯽ )ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻠﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ( ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻫـﺮ ﯾـﮏ از
ﺳﺆاﻻت ،ﺟﻤﻠﮥ اﺧﺒﺎري ﺳﺎدهاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﻟﯿﮑﺮت و ﺑﻪﺻﻮرت ﺷـﺶ درﺟـﻪاي
)ﻃﯿﻒ ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﻠﻂ( ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ج( اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ :دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪﺳﻨﺞ ﻣﺪل  seca 767ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن ،ﺑﺎ دﻗﺖ
 0/5ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ؛ ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣـﺪل  GS34beurerﺳـﺎﺧﺖ آﻟﻤـﺎن ،ﺑـﺎ دﻗـﺖ 0/01ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم؛
ﮐﺎﻟﯿﭙﺮ ﻣﺪل ﻫﺎرﭘﻨﺪن ،ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺑﺎ دﻗﺖ 0/01ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎري ،ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪاي از ﺳﻮي ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪة ﺗﺮﺑﯿـﺖ
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ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎي ﺷﺎﻏﻞ ﺑـﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪارس ﻣﻨﺎﻃﻖ  19ﮔﺎﻧﮥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮﺷﮥ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﻣﯿﺴﺮ ﺷـﻮد .ﭘـﺲ از
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 1650 ،داﻧﺶآﻣﻮز از ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺠﺮﯾـﺎن ﺗﺤﻘﯿـﻖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ
ﺑﯿﻦ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ،ﺟﻤﻊآوري ﺷـﺪ .ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﺳـﻮﮔﯿﺮي ﻧﺘـﺎﯾﺞ از
دادن ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺿﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻼﮐﯽ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ روي ﮔﺮوه دﯾﮕﺮي از آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ اﺟـﺮا و ﻗـﺪ ،وزن و ﭼﺮﺑـﯽ زﯾﺮﭘﻮﺳـﺘﯽ
آنﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻗﺪ و وزن ،ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻫﻔﺖ ﻧﻘﻄﻪ از ﺑﺪن )ﺳﻪﺳﺮ
ﺑﺎزوﯾﯽ ،دوﺳﺮ ﺑﺎزوﯾﯽ ،ﺗﺤﺖ ﮐﺘﻔﯽ ،ﻧـﻮاﺣﯽ ﺳـﯿﻨﻪاي ،ﺷـﮑﻤﯽ ،ﺧﺎﺻـﺮهاي ،ﺳـﺎق ﭘـﺎ( ﺑـﺎ ﮐـﺎﻟﯿﭙﺮ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ و ﻫﻤﮥ اﻋﺪاد در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮدي ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮاي
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻮﮔﯿﺮي ﻧﺘﺎﯾﺞ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ آﻗﺎ ﺑﺮاي ﭘﺴﺮان و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑـﺮاي
دﺧﺘﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎ ﺑـﺎر
دﯾﮕﺮ روي ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏﺗﺮي از ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ.
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از دو روش آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ .در ﺑﺨـﺶ آﻣـﺎر
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺟﺪولﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﻧﻤﻮدارﻫـﺎ و اﻧﺤـﺮاف اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ،درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺑـﺮاي
ﺗﻮﺻﯿﻒ دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾـﻦ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺮﮔـﺮدان آن؛ ﯾﻌﻨـﯽ ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑـﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رواﺳﺎزي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮم ﮐﻮﺗـﺎه ﺧﻮدﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺑـﺪﻧﯽ از
روش اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزه 1ﺑﻪ دو روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣـﻞ اﮐﺘﺸـﺎﻓﯽ )ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫـﺎي اﺻـﻠﯽ2و ﭼـﺮﺧﺶ
وارﯾﻤﺎﮐﺲ( و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪي )ﻣﺪلﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري (3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻼﮐـﯽ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرآﻣﺪي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻓـﺮد در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖﻫـﺎي ﺧـﺎص
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﻮدة
ﺑﺪﻧﯽ و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪدﺳـﺖ آﻣـﺪ .ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ و ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ
درونﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ
دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي آﻣﺎري  SPSS.17و  AMOS17اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻓﺮﺿﯿﻪﻫـﺎ در ﺳـﻄﺢ
ﻣﻌﻨﯽداري  ) P< 0/05دوﺳﻮﯾﻪ( ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
1. Construct validity
2. Principal Components Analysis
)3. Structural Equations Model (SEM
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روانﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ در ........

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي روان ﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑـﺪﻧﯽ ﺳـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ زﯾـﺮ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ:
3
2
1
 -1ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺆال ؛  -2ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ؛  -3ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
 -1ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺆاﻻت ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ:

ﻫﺪف از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ،وارﺳﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﺆالﻫﺎ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان دﻗـﺖ و ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽﻫـﺎي
آنﻫﺎﺳﺖ» .در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ،ﻗﻮتﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎي ﻫﺮ آزﻣﻮن و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻤـﮥ ﺳـﺆالﻫـﺎي
آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد« )ﺳﯿﻒ ،1383 ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﯿﺮزاﯾﯽ .(1385 ،ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳـﺆاﻻت ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت
ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ:
6
5
4
 (1ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ درﺟﮥ دﺷﻮاري ؛ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻤﯿﯿﺰ ؛ روش ﻟﻮپ
 oﻣﺤﺎﺳﺒﮥ درﺟﮥ دﺷﻮاري ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺆال ﻣﻨﺎﺳﺐ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول  1ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓـﺖ ﺳـﺆاﻻت  23 -19 ،15 -12 ،10 -5و
 40 -27ﺧﺎرج از ﻣﻌﯿﺎرﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ درﺟﮥ دﺷﻮاري ﮐﻤﺘﺮ از  30درﺻﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  70درﺻﺪ دارﻧـﺪ،
اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺆال ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻼك ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

1. item analysis
2. validity
3. reliability
4. difficulty index
5. discriminative index
6. loop method
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ﺟﺪول  .1درﺟﮥ دﺷﻮاري ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ
ﺷﻤﺎرة ﺳﺆال

درﺟﮥ دﺷﻮاري

درﺟﮥ آﺳﺎﻧﯽ

ﺷﻤﺎرة ﺳﺆال

درﺟﮥ دﺷﻮاري

درﺟﮥ آﺳﺎﻧﯽ

1

38/83

61/17

21

15/67

84/33

2

34/83

65/17

22

14/67

85/33

3

49/00

51/00

23

18/00

82/00

4

40/83

59/17

24

34/00

66/00

5

14/67

85/33

25

35/50

64/50

6

22/67

77/33

26

34/17

65/83

7

15/33

84/67

27

19/83

80/17

8

16/17

83/83

28

20/00

80/00

9

14/17

85/83

29

22/33

77/67

10

19/17

80/83

30

25/50

74/50

11

30/17

69/83

31

16/00

84/00

12

18/33

81/67

32

17/83

82/17

13

26/67

73/33

33

25/33

74/67

14

23/17

76/83

34

19/00

81/00

15

24/00

76/00

35

21/50

78/50

16

36/00

64/00

36

23/17

76/83

17

35/00

65/00

37

22/33

77/67

18

34/00

66/00

38

24/67

75/33

19

25/17

74/83

39

24/67

75/33

20

20/00

80/00

40

27/00

73/00

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺆاﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول  2ﻣـﯽﺗـﻮان درﯾﺎﻓـﺖ ﺳـﺆاﻻت  23 ،1و  34در ﺳـﻄﺢ 95
درﺻﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﺪارﻧـﺪ .ﺳـﺆال  30در ﺳـﻄﺢ  95درﺻـﺪ اﻃﻤﯿﻨـﺎن داراي
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽدار اﺳـﺖ و ﺑﻘﯿـﮥ ﺳـﺆاﻻت ،در ﺳـﻄﺢ  99درﺻـﺪ اﻃﻤﯿﻨـﺎن داراي ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ
ﻣﻌﻨﯽدارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺆال ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻼك ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺟﺪول  .2ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﺳﺆال ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺳﺆاﻻت دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ
ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ

ﺷﻤﺎرة

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺆال

درﺟﮥ

ﺳﺆال

ﺑﺎ ﻧﻤﺮة ﮐﻞ آزﻣﻮن

ﻣﻌﻨﯽداري

1

-0/021

-

21

2

0/373

**

22

0/356

3

0/393

**

23

0/173

-

4

0/41

**

24

0/486

**

5

0/335

**

25

0/499

**

6

0/288

**

26

0/519

**

7

0/329

**

27

0/574

**

8

0/269

**

28

0/576

**

9

0/291

**

29

0/537

**

10

0/277

**

30

0/224

*

11

0/372

**

31

0/276

**

12

0/424

**

32

0/280

**

13

0/426

**

33

0/242

**

14

0/522

**

34

0/168

-

15

0/519

**

35

0/594

**

16

0/448

**

36

0/633

**

17

0/498

**

37

0/635

**

18

0/445

**

38

0/492

**

19

0/361

**

39

0/476

**

40

0/485

**

ﺷﻤﺎرة ﺳﺆال

0/260
20
**
** ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ  %99اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ.
* ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ  %95اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ.
 -ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﯿﺴﺖ.

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺆال

درﺟﮥ

ﺑﺎ ﻧﻤﺮة ﮐﻞ آزﻣﻮن

ﻣﻌﻨﯽداري

0/401

**
**

 oروش ﻟﻮپ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺆال ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ روش ﻟﻮپ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﮥ ﺳﺆاﻻت و ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ
آنﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻫﺮ ﺳﺆال ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ
ﺳﺆال ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺆاﻻت دﯾﮕﺮ دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳـﺖ .در ﺻـﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺳﺆال ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة آن اﺳﺖ ﮐـﻪ اﮔﺮﭼـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺆال ﻧﻘـﺶ

رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﻤﺎره  ،11ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1391

22

ﻣﺆﺛﺮي در ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺳﺆاﻻت دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺆاﻻت ﺑﺮاي ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦدﻫـﯽ
ﺳﺆاﻻت دﯾﮕﺮ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻫﻮﻣﻦ ،1371 ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﯿﺮزاﯾـﯽ(؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻓﺮﻣﻮل آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻞ آزﻣﻮن ) (α=0/891ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ﻫـﺮ
ﺳﺆال ،ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ آن در ﺟـﺪول  3آﻣـﺪه اﺳـﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ در ﺟـﺪول 3
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺣﺬف ﺳـﺆاﻻت  30 ،23 ،1و  34ﻣﯿـﺰان ﺿـﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﺗﺠﺎﻧﺲ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺳـﺆاﻻت دارﻧـﺪ ،وﻟـﯽ ﺳـﺆاﻻت دﯾﮕـﺮ از اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ.
ﺟﺪول  .3ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﺑﯽ ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ
ﺷﻤﺎرة ﺳﺆال
ﺷﻤﺎرة ﺳﺆال
α
Α
0/889
21
0/896
1
0/890
22
0/889
2
0/892
23
0/889
3
0/888
24
0/889
4
0/887
25
0/890
5
0/887
26
0/890
6
0/886
27
0/890
7
0/886
28
0/891
8
0/887
29
0/890
9
0/892
30
0/891
10
0/891
31
0/889
11
0/891
32
0/888
12
0/891
33
0/888
13
0/892
34
0/887
14
0/893
35
0/887
15
0/886
36
0/888
16
0/886
37
0/887
17
0/887
38
0/888
18
0/888
39
0/889
19
0/887
40
0/891
20

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺆاﻻت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺆاﻻت  23و  :34در ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻤﯿﯿﺰ داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﺼـﺎدﻓﯽاﻧـﺪ و در درﺟـﮥ دﺷـﻮاري از ﺣـﺪ
ﻣﺠﺎز ﺧﺎرجاﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روش ﻟﻮپ ﺑﺎ ﺣﺬف آنﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺆاﻻت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺆال ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺆال  :1در ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻤﯿﯿﺰ داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ
اﺳﺖ و در روش ﻟﻮپ ﺑﺎ ﺣﺬف اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻘﯿﮥ ﺳﺆاﻻت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
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روانﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ در ........

ﺳﺆال ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺆال  :30در درﺟﮥ دﺷﻮاري از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺧﺎرج اﺳـﺖ و در روش ﻟـﻮپ ﺑـﺎ
ﺣﺬف اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻘﯿﮥ ﺳﺆاﻻت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺆال ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

 -١ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ

ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮي در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺳﻪ روش زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:
3
 (1اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ1؛ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزه2؛ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻼك

 oاﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ:
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از روش ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ ﻧﺴـﺨﮥ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪة
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ و ﻧﺴـﺨﮥ ﺑﺮﮔـﺮدان آن؛ ﯾﻌﻨـﯽ ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ .ﺿـﺮﯾﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮاي اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  r=0/95ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
o

اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزه:

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزة ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎزة ﻋﺎﻣﻠﯽ از دو روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ 4و ﺗﺄﯾﯿﺪي 5اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﺘﺪا ،ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ
اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮥ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،آزﻣﻮن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﮐﯿﺰر -ﻣﯽﯾﺮ -اﻟﮑﯿﻦ ) 6(KMOاﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ
ﻣﻮاد آزﻣﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،از آزﻣﻮن ﮐﺮوﯾﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ 7اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش  KMO =0/6اﺳﺖ ،در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/898
=KMOﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮥ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﻮن ﮐﺮوﯾﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ در ﺳﻄﺢ  99درﺻﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد
)ﺗﺒﺎﺧﯿﮏ و ﻓﯿﺪل .(2001،8اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺆاﻻت ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻓﯽاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺆاﻻت ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ در
1. Translation Validity
2. Construct Validity
3. Criterion-related Validiy
4. Exploratory factor analysis
5. Confirmatory factor analysis
6. Kaiser- Meyer- Olkin
7. Bartlett’s Test of Sphericity
8. Tabachnick & Fidell

رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﻤﺎره  ،11ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1391
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ﮐﻞ 64/04 ،درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪة  36ﺳﺆال از  40ﺳﺆال و ده
ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس از ﯾﺎزده ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﺳﺆاﻻت  30 ،23 ،1و  34و
ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻗﺒﻞ از
ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اول؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ )ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ( ) (%24/141و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ
وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ) (%2/82اﺳﺖ .در ﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 4
اﺳﺖ.
ﺟﺪول  .4ﻣﺠﻤﻮع وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺒﯿﯿﻦﺷﺪه
ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﺑﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﺑﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه

ﻗﺒﻞ از ﭼﺮﺧﺶ

ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ

ﻣﻘﺪار

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻤﯽ

ﻣﻘﺪار

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻤﯽ

وﯾﮋه

وارﯾﺎﻧﺲ

وارﯾﺎﻧﺲ

وﯾﮋه

وارﯾﺎﻧﺲ

وارﯾﺎﻧﺲ

ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ

8/691

24/141

24/141

3/370

9/362

9/362

ﻗﺪرت

2/911

8/086

32/227

2/676

7/433

16/795

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

2/142

5/950

38/177

2/485

6/902

23/696

ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ

1/936

5/377

43/554

2/256

6/268

29/964

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

1/618

4/494

48/048

2/130

5/918

35/882

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ

1/288

3/579

51/627

2/116

5/878

41/760

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي

1/216

3/378

55/005

2/061

5/726

47/486

ﺳﻼﻣﺘﯽ

1/181

3/279

58/284

2/041

5/670

53/156

ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪﻧﯽ

1/057

2/937

61/221

1/969

5/470

58/626

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ

1/015

2/820

64/041

1/949

5/415

64/041

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺳﺆاﻻت ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  5ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﮥ ﺳﺆاﻻت ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﺶ از
 0/40دارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺑﯿﻦ  36ﺳﺆال ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪة ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﺷﺶ ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ ،ﺳﻪ ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرت ،ﭘﻨﺞ ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﻪ ﺳﺆال
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ ،ﺳﻪ ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﭼﻬﺎر ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﻪ ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ،ﺳﻪ ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺳﻪ ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﻪ ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺳﺖ.
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روانﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ در ........

ﺟﺪول  .5ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ

ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ

ﻗﺪرت

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ

0/640
0/628
0/617
0/816
0/782
0/721
0/803
0/724
0/556
0/533
0/523
0/745
0/742
0/711
0/741
0/733
0/725
0/662

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي

0/778

ﺳﻼﻣﺘﯽ

0/799

ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪﻧﯽ

* -9ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه در ﺑﺪﻧﻢ ﭼﺮﺑﯽ
دارم.
* -10اﺿﺎﻓﻪ وزن دارم.
* -8ﺷﮑﻤﻢ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺰرگ
اﺳﺖ.
 -27از ﻟﺤﺎظ ﺑﺪﻧﯽ از ﺧﻮدم راﺿﯽام.
 -28از ﻟﺤﺎظ ﺑﺪﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ از
ﺧﻮدم دارم.
-29اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯿﻢ
دارم.
 -39ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ زﯾﺎدي دارم.
 -38از ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻧﯽ ،ﺷﺨﺺ ﻗﻮي
ﻫﺴﺘﻢ.
 -40آزﻣﻮن ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻢ.
-13ﺣﺮﮐﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ )ﻣﻮزون( را
ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ.
-11ﺣﺮﮐﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ )ﻣﻮزون( را ﺑﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ.
 -12ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪﻧﯽام را
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻢ.
 -14در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺮﮐﺎت را ﺑﻪﻃﻮر روان اﻧﺠﺎم
دﻫﻢ.
 – 15ﺑﺪﻧﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 -36ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارم.
 -35در ﺑﯿﺸﺘﺮ ورزشﻫﺎ ﺧﻮﺑﻢ.
 -37ورزشﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻢ.
-4ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ روز ورزش ،ﻧﺮﻣﺶ،
اﯾﺮوﺑﯿﮏ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ.
 -3ورزش ،اﯾﺮوﺑﯿﮏ ،ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ را زﯾﺎد اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻢ.
 -2دﺳﺖﮐﻢ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑﻪﻃﻮر
ﻓﻌﺎل ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ.
 -19ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ ،درﺳﺖ از آب
در ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

0/826

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

ﻗﺪرت

ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ

ﺳﺆالﻫﺎ
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ﻋﻮاﻣﻞ
ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ

ﻗﺪرت

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي

ﺳﻼﻣﺘﯽ

*ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﺮهﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ.

ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪﻧﯽ

 -21ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻢ.
 -22ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﭼﯿﺰﻫﺎي زﯾﺎدي
دارم ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ.
* -20ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب
ﻧﯿﺴﺘﻢ.
 -25ﺑﺪﻧﻢ ﻧﺮم و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
 -26ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آزﻣﻮن اﻧﻌﻄﺎف-
ﭘﺬﯾﺮي را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد.
 -24در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ دادن و
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺑﺪﻧﻢ ﻣﺎﻫﺮم.
* -32زﯾﺎد ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮم.
* -31آﻧﻘﺪر ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ،اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.
* -33وﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺷﻮم ﺧﯿﻠﯽ
ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺧﻮب ﺷﻮم.
 -5ﭼﻬﺮه زﯾﺒﺎﯾﯽ دارم.
 -6ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻇﺎﻫﺮ
ﺑﻬﺘﺮي دارم.
-7ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺑﯽ دارم.
 -16ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺪوم.
 -17ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.
 -18در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ
)ﻣﺜﻞ دو اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،اﯾﺮوﺑﯿﮏ ،ﺷﻨﺎ
ﯾﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل( ﻣﺎﻫﺮم.

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ

ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪﻧﯽ

ﺳﻼﻣﺘﯽ

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي

ﺳﺆالﻫﺎ

0/661
0/599
0/509
0/811
0/746
0/639
0/836
0/798
0/760
0/805
0/791
0/695
0/771
0/687
0/478
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روانﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ در ........

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻮاﻣﻞ

ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ :1ﺧﻮب ﺑﻮدن در ورزش ،ورزﺷـﮑﺎر ﺑـﻮدن ،داﺷـﺘﻦ ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎي ورزﺷـﯽ ﺧـﻮب

)ﻣﺎرش و ﻫﻤﮑﺎران.(1994 ،

ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ )ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ( :2اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻧﺪاﺷﺘﻦ ،ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ،اﺣﺴـﺎس

ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎرة ﺧﻮد ﺑﺪﻧﯽ )ﻣﺎرش و ﻫﻤﮑﺎران.(1994 ،

ﻇﺎﻫﺮ :3داﺷﺘﻦ ﺻﻮرت زﯾﺒﺎ ،زﯾﺒﺎ ﺑﻮدن و ﺟﺬاب ﺑﻮدن )ﻣﺎرش و ﻫﻤﮑﺎران.(1994 ،

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي :4ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻢ و راﺳﺖ ﮐﺮدن و ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺑﺪن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در ﺟﻬـﺖﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت
)ﻣﺎرش و ﻫﻤﮑﺎران.(1994 ،

ﺳﻼﻣﺘﯽ :5اﻏﻠﺐ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﺸﺪن ،ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮب ﺷﺪن در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﯾﺾ ﺷـﺪن )ﻣـﺎرش و ﻫﻤﮑـﺎران،
.(1994

6

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ  :از ﻟﺤﺎظ ﺑﺪﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑـﺪﻧﯽ اﻧﺠـﺎم دادن
)ﻣﺎرش و ﻫﻤﮑﺎران.(1994 ،

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ :7در ﺣﺮﮐﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺧﻮب ﺑﻮدن ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ )ﻣـﺎرش و

ﻫﻤﮑﺎران.(1994 ،

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ :8داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻠﯽ درﺑﺎرة ﺧﻮدﺗﺎن )ﻣﺎرش و ﻫﻤﮑﺎران(1994 ،

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ :9ﻗﺎدر ﺑﻪ دوﯾﺪن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ،ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪن ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎي ﺷـﺪﯾﺪ
)ﻣﺎرش و ﻫﻤﮑﺎران.(1994 ،

ﻗﺪرت :10ﻗﻮي ﺑﻮدن ،ﺑﺪن ﻗﻮي داﺷﺘﻦ ،ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﻮدن )ﻣﺎرش و ﻫﻤﮑﺎران.(1994 ،
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪي اﺳﺖ .ﺑﺮاي
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪي از ﻣﺪلﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﺳﺎس ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺪلﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن در ﻣﻮرد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﺧﺮده-
1. Sports competence
)2. Body fat(Global physical
3. Appearance
4. Flexibility
5. Health
6. Physical Activity
7. Coordination
8. Global esteem
9. Endurance
10. Strength
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ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺟﺪول  6ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ
ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .داﻣﻨﮥ ﺿﺮاﯾﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ  0/045در ﻣﻮرد راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺎ  0/504در ﻣﻮرد راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺪول .6ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن در ﻣﻮرد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ
ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ

ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ

ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ

1

ﻗﺪرت
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

ﻗﺪرت

**0/148

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

ﻟﯿﺎﻗﺖ

ورزﺷﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺪﻧﯽ

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ

اﻧﻌﻄﺎف-
ﭘﺬﯾﺮي

ﺳﻼﻣﺘﯽ

ﻇﺎﻫﺮ

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ

1

**0/358** 0/261

1

ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ **0/528** 0/374

**0/484

1

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ **0/332** 0/207

**0/377

**0/413

1

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ **0/285** 0/284

**0/374

**0/333

**0/184

1

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي **0/381** 0/351

**0/452

**0/492

**0/370

**0/276

1

ﺳﻼﻣﺘﯽ

**0/145** 0/160

**0/134

**0/153

0/045

**0/183

**0/074

1

ﻇﺎﻫﺮ

**0/236** 0/198

**0/269

**0/259

**0/134

**0/386

**0/245

**0/080

1

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ

**0/388** 0/329

**0/404

**0/504

**0/424

**0/248

**0/427

**0/131

**0/155

** در ﺳﻄﺢ  99درﺻﺪ
* در ﺳﻄﺢ  95درﺻﺪ

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮماﻓﺰار اﯾﻤﻮس ﻧﺴﺨﮥ  17روي اﻟﮕﻮي ده ﻋـﺎﻣﻠﯽ
ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .از آزﻣﻮنﻫﺎي آﻣﺎري  ،χ2آزﻣـﻮن ﺧـﯽ دو ﺑـﺮ
درﺟﮥ آزادي )  ،(χ2/dfﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازش ) ،(GFIﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي ) ،(CFIﺷﺎﺧﺺ
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑـﺮازش اﻧﻄﺒـﺎﻗﯽ ) ،(AGFIﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺮازش ﻫﻨﺠـﺎري ) (NFIو ﺷـﺎﺧﺺ رﯾﺸـﮥ ﺑـﺮآورد
وارﯾﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎي ﺗﻘﺮﯾﺐ ) (RMSEAﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﻣـﺪل
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ در ﺟﺪول  7ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.

1
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روانﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ در ........

ﺟﺪول  .7ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازش اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ
ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﻘﺪار

داﻣﻨﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل

ﻧﺘﯿﺠﻪ

χ2/df

0/961

<2

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪل

P .value

0/713

>0/05

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪل

RMSEA

0/000

<0/09

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪل

NFI

0/981

>0/9

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪل

CFI

1/000

>0/9

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪل

AGFI

0/979

>0/9

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪل

GFI

0/986

>0/9

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪل

اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن

o

1

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ
و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮدة ﺑﺪﻧﯽ و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷـﺪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﯿـﺰان اﻋﺘﺒـﺎر
ﻣﻼك ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  8ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﺮدهﻗﯿﺎسﻫﺎي ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ ،ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮدة ﺑـﺪﻧﯽ و ﺧـﺮدهﻣﻘﯿـﺎسﻫـﺎي
ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘـﺬﯾﺮي و اﺳـﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑـﺎ
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ راﺑﻄﮥ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽدار وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮدة ﺑﺪﻧﯽ و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس ﭼﺮﺑﯽ ﺑـﺪﻧﯽ
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﺟﺪول  .8ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮدة
ﺑﺪﻧﯽ و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ

ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﭼﺮﺑﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻋﺰت

ﻗﺪرت

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ

**0/094 -0/692

**-0/326

**-0/235** -0/258

درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ **-0/364** -0/179* -0/036 -0/590

**-0/205** -0/275

ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻮدة ﺑﺪﻧﯽ

ﺑﺪﻧﯽ

-0/153

ﺑﺪﻧﯽ

ﻧﻔﺲ

ﻇﺎﻫﺮ

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي

ﺳﻼﻣﺘﯽ

**-0/348

0/044

-0/307** -0/150

**-0/319

0/040

-0/456** -0/047

** در ﺳﻄﺢ  99درﺻﺪ

1 Concurrent Validity
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 -٢ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ:
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ از روشﻫﺎي
ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ و ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ 1اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ
ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  9ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﺠﻤﻮع،
ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﺶ از  α=0/90اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ ،ﻇﺎﻫﺮ ،ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﻗﺪرت ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي،
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ

ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ
ﻗﺪرت
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

ﺟﺪول  .9ﺿﺮاﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ و ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس

ﺗﻌﺪاد ﺳﺆال

α

0/79
0/77
0/76
0/75
0/77

6
3
5
3
3

ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي
ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻇﺎﻫﺮ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺆال

α

0/77
0/76
0/80
0/78
0/76

4
3
3
3
3

ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ )روش آزﻣﻮن-آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد( ،اﺑﺘﺪا ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ
ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ روي ﯾﮏ ﮔﺮوه آزﻣﻮدﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ )دو ﻫﻔﺘﻪ(
دوﺑﺎره در ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ،آزﻣﻮن روي ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه اﺟﺮا ﺷﺪ .ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻧﻤـﺮات ﺑـﻪدﺳـﺖ
آﻣﺪه از دو آزﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑـﺰار اﺳـﺖ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺟـﺪول  10ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﺠﻤﻮع ،ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  r=0/83اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾـﮏ
از ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻋـﺰت
ﻧﻔﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺟﺪول  .10ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن در ﻣﻮرد راﺑﻄﮥ آزﻣﻮن-آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه
ﻋﺎﻣﻞ

ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ
ﻗﺪرت
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ
r

**0/84
**0/65
**0/59
**0/87
**0/61

ﻋﺎﻣﻞ

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي
ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻇﺎﻫﺮ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ

r

**0/56
**0/74
**0/57
**0/65
**0/81

** در ﺳﻄﺢ  99درﺻﺪ
1 Test-retest method
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روانﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ در ........

ﻧﻤﺮهﮔﺬاري ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ،ﮐﻠﯿﮥ ﺳﺆاﻻت ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺑـﺪﻧﯽ ﺑـﯿﻦ
ﯾﮏ ﺗﺎ  6از ﮐﺎﻣﻼً ﻏﻠﻂ ) (1ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ ) (6ﻧﻤﺮهﮔـﺬاري ﺷـﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨـﯽ اﺳـﺖ ﻧﻤـﺮهﮔـﺬاري
ﺳﺆاﻻت  32 ،31 ،20 ،10 ،9 ،8و) 33ﺳﺘﺎره دار( ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس از ﮐﺎﻣﻼً ﻏﻠـﻂ ) (6ﺗـﺎ ﮐـﺎﻣﻼً
درﺳﺖ ) (1اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  11ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه  36و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه  216اﺳﺖ.
ﺟﺪول  .11ﻧﻤﺮهﮔﺬاري ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ
ﻋﺎﻣﻞ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت

ﺷﻤﺎرة ﺳﺆاﻻت

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه

ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ

6

*10،27،28،29*،9*،8

6

36

ﻗﺪرت

3

38،39،40

3

18

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

5

11،12،13،14،15

5

30

ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ

3

35،36،37

3

18

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

3

2،3،4

3

18

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ

4

20،21،22*،19

4

24

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي

3

24،25،26

3

18

ﺳﻼﻣﺘﯽ

3

*33*،32*،31

3

18

ﻇﺎﻫﺮ

3

5،6،7

3

18

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ

3

16،17،18

3

18

ﻣﺠﻤﻮع

36

36
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ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ روانﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ در داﻧﺶ-
آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪة اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﮔﺮدان آن؛ ﯾﻌﻨـﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﻧﺸـﺎن داد اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ داراي اﻋﺘﺒـﺎر
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ) r=0/95ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  99درﺻﺪ( اﺳﺖ و از آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧـﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزة ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد  36ﺳـﺆال در
 10ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزة اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎرش و ﻫﻤﮑﺎران ) (2010در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻪ  11ﻋﺎﻣﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣـﯽﺗـﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ در اﺻﻞ ﻫﻤﮥ  11ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮم ﮐﻮﺗـﺎه ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺑـﺪﻧﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ دو ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ و ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﻋﻤـﻮﻣﯽ در اﯾـﺮان ﺑـﻪ-ﻋﻨـﻮان
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ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﻋﺎﻣﻞ اول ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از
ﺟﻨﺒﮥ ﺑﺮرﺳﯽ وزن و ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺪن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺆاﻻت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ و ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻼك ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ ،ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ،
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮدة ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ ،ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ،
ﻟﯿﺎﻗﺖ ورزﺷﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑـﺪﻧﯽ راﺑﻄـﮥ
ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽدار دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮدة ﺑﺪﻧﯽ و درﺻﺪ ﭼﺮﺑـﯽ ﺑـﺪﻧﯽ ﺑـﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﭼﺮﺑـﯽ ﺑـﺪﻧﯽ ﻣﺮﺑـﻮط اﺳـﺖ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣـﻼك ﻓـﺮم ﮐﻮﺗـﺎه ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ
ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ ،ﺑـﻪوﯾـﮋه
ﻋﺎﻣﻞ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ اﺑﺰار ﻣﻌﺘﺒﺮي اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣـﺎرش ) (1996ﻫﻤﺴـﻮ
اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧـﻮد ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺑـﺪﻧﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ
دروﻧﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﺑﯿﻦ  0/75ﺗﺎ  0/80ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و در ﮐﻞ ،ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ اﯾـﻦ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺶ از  0/90اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎرش و ﻫﻤﮑـﺎران ) (2010و ﭘﯿـﺎرت و
ﻫﻤﮑﺎران ) (2008ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ را  0/88ﺑﻪدﺳـﺖ آوردهاﻧـﺪ .در ﻣـﻮرد ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺑـﺪﻧﯽ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﺸـﺎن داد ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ
آزﻣﻮن -آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  0/83و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻣﻨﮥ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ زﻣـﺎﻧﯽ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﺧـﺮده-
ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﺑﯿﻦ  0/56ﺗﺎ  0/84ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎرش و ﻫﻤﮑـﺎران )(2010
در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﺑﯿﻦ داﻣﻨﮥ  0/91-0/59ﻣﺘﻐﯿﺮ و
ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  0/80ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺮ دو روش ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ ﻓـﺮم
ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻻزم را ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دو ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﯽ و ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻋـﺎﻣﻠﯽ در
ﻋﺎﻣﻞ اول ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﮕﺮش داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻪ ﺑـﺪن
ﺧﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺒﮥ ﺑﺮرﺳﯽ وزن و ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺪن آنﻫﺎﺳﺖ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽﺷـﻮد
اﺑﺘﺪا راﺑﻄﮥ ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ وزن و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ در اﯾﺮان در ﺑﯿﻦ داﻧـﺶآﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ و ﭘﺴـﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اراﺋـﻪ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺣﻔـﻆ
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ و وزن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آنﻫﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺜﺒـﺖ و
ارﺗﻘﺎي آن در داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻮد.

روانﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ در ........
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ﻣﻨﺎﺑﻊ:
 .1ﺑﻬﺮام ،ع و ﺷﻔﯿﻊ زاده ،م" .(1383) .ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﭘﻨـﺪاره و ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان"ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿـﺖ
ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ.
 .2ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮑﯽ ،ز .(1389).راﺑﻄﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺑـﯿﻦ وﺿـﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼـﺎدي و ﺑﺎﻟﯿـﺪﮔﯽ ﺑـﺎ
ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺑﺪﻧﯽ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان .ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠـﻢ ﺗﻬـﺮان،
داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ.
 .3ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮑﯽ ،ز ،.ﺑﻬﺮام ،ع ،.ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺪق ﭘـﻮر ،ب .و ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﮑﯽ ،ف ".(1389).اﻋﺘﺒـﺎر و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺪﻧﯽ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟـﻮان" ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ روان ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﮐـﺎرﺑﺮدي ،ﺳـﺎل،4
ﺷﻤﺎره) ،16(4زﻣﺴﺘﺎن  ،1389ﺻﻔﺤﻪ .42-52
 .4ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮑﯽ ،ز ،.ﺑﻬـﺮام .ع ،.ﺻـﺎﻟﺢ ﺻـﺪق ﭘـﻮر.ب و ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﮑﯽ .ف".(1389).ﻣـﺪل ﻣﻌـﺎدﻻت
ﺳﺎﺧﺘﺎري راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدي و ﺧﻮدﭘﻨـﺪاره ﺑـﺪﻧﯽ دﺧﺘـﺮان ﻧﻮﺟـﻮان :ﺑـﺎ
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بررسي تفاوت عملكرد مهاري قطعه پيشاني مغز در سالمندان
با فعاليت بدني متفاوت
وحيد نجاتي
تاریخ دریافت مقاله1931/11/39 :
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تاریخ پذیرش مقاله1933/33/39 :

چكيده
فعالیت بدنی و ورزش موجب بهبود کارکردهای شناختی سالمندان میشوود .هود از ایو
مطالعه تعیی تفاوت کارایی عملکردهای مهاری قطعه پیشانی در سالمندان با فعالیوت بودنی
متفاوت است .مطالعه حاضریک تحقیق مقطعی مقایسهای است 3نمونه ها شامل سالمندان بوا
میانگی سنی  13±3/31سال ،وزن  19/43 ±13/44و قد 141/1±1/33سانتیمتر بود .ابتدا با
استفاده از آزمون یال سالمندان به سه گروه با فعالیت بدنی کم ،متوسط و زیاد تقسیم شدند.
سپس از آزمون استروپ برای بررسی کارکردهای مهاری قطعه پیشانی مغز استفاده شد .برای
تحلیل دادهها از آنالیز واریانسیک طرفه جهت مقایسه دادههای سه گروه بوا فعالیوت بودنی
متفاوت استفاده شد .یافتهها نشان داد تعداد خطاهای سه گروه در مرحلة اول و سوم آزموون
استروپ با یکدیگر تفاوت دارد (آماره پی در هر دو مرحله  .)3/333زمان پاسخ آزمون نیز بی
سه گروه در مرحلة اول و سوم آزمون تفاوت داشت (مقادیر آمواره پوی بوه ترتیوب  3/341و
 .)3/334مقایسة میانگی ها نشان میدهد در گروهها سالمندانی که فعالیت بدنی بیشتر دارنود
تعداد خطاها و زمان پاسخ کمتر است .در مطالعة حاضر ارتباط معنیداری بی فعالیت بدنی و
عملکرد مهاری وجود دارد .بر ای اساس زمان عکسالعمل ،مهار و توجه انتخابی در سالمندان
با فعالیت بدنی بیشتر ،کارایی باالتری دارد.
واژگان کليدي :سالمند ،مهار پاسخ ،قطعه پیشانی مغز ،فعالیت بدنی.

 . 1مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (نویسندۀ مسئول)
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مقدمه
مغز انسان از دهه سوم زندگی شروع به از دست دادن بافتهای خود میکندد .ماالادات نشدان
داده است  11درصد قشر مغز و  51درصد مادۀ سفید مغدزی بدین سدنین  03الدی  03سدال از
دست میرود .تحقیقات روی سالمندی و شناخت نشان داده است در سالمندی طبیای ،هدر دو
نوع فرایند شناختی کلی و فرایندهای شناختی پردازشدی خدات تحلیدي مدییابندد .سدالمندان
کاهش در زمان عکسالامي ،سرعت حرکات ،حافظهی کاری ،حي مساله و فاالیتهای پدرداز
چندگانه دارند (.)1
در مدلهای نوروسایکولوژیک شدناختی بدرای سدالمندی ،سدرعت متفداوتی بدرای زوال ندواحی
مختلف مغز در طی سالمندی بیان می شود .بده وید ه در ایدن مددل عقیدده بدر ایدن اسدت کده
سالمندان سالم تحلیي وسیعتری در قااه پیشانی خود در مقایسه با سایر نواحی مغدزی دارندد
( .)5کاهش مرتبط با سن در اندازه و تاداد نرونها و ضخامت قشر در قااه پیشانی مشهودتر از
سایر قااههای مغزی است (.)0
علیرغم کاهش عملکردهای شناختی و تواناییهای حرکتی در سالمندان ،یافتههای اخیر نشدان
داده است که نوعی از مداخالت مدیتواندد منردر بده کداهش حدداقلی زوال شدناختی ناشدی از
سالمندی شود .یکی از این مداخالت فاالیت فیزیکی و ورز است .ماالاات متادد نشدان داده
است با یک برنامهی تمرینی میتوان افت شناختی ناشی از سالمندی را به حداقي رساند و ایدن
بهبود تا ماهها پس از برنامه باقی میماند (.)4
روگر و همکاران ( )1003در ماالاهای نشان دادند در بازنشستههای فاال در مقابي بازنشسدته-
های غیرفاال ،جریان خون مغزی در حین انرام فاالیتهای شدناختی بیشدتر اسدت ( .)1یداف و
همکاران نشان دادند زنان سالمندی که فاالیت فیزیکدی بیشدتر دارندد در طدی  6الدی  8سدال
پیگیری نمرهی آزمون شناختی ام ام اس ای 1بداتتری دارندد ( .)6آدترد و همکداران ()5331
نشان دادند ساح آمادگی پیشگوکنندهی کارایی شناختی است (.)7
در ماالااتی که تاکنون در مورد اثرات فاالیت فیزیکی بر سالمت شدناختی سدالمندان صدورت
گرفته است ،عملکرد کلی شناختی فرد با استفاده از آزمونهای نوروسایکولوژیک مدورد بررسدی
قرار گرفته است .با توجه به اینکه ناحیه پیشانی مغزی سدریاتر پیدر مدیشدود ،انتظدار مدیرود
تفاوت بین سالمندان فاال و غیرفاال باید در عملکدردهدای شدناختیای کده بده وسدیله قااده
پیشانی میانریگیری میشود بارزتر باشد.

)1. Mini Mental Status Exam (MMSE
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فرایند مهار یکی از عملکردهای شناختی قااه پیشانی مغز است .تصویربرداریها نشان داده
است این فرایند به طور اختصاصی توسط نواحی حدقهای پیشانی ،میانی پیشانی و همچنین
ناحیهی اتصال قااه پیشانی با استریاتوم هدایت میشود .ماالاة حاضر در نظر دارد به بررسی
تفاوت کارکردهای مهاری قااهی پیشانی در سه گروه سالمندان با فاالیت بدنی متفاوت
بپردازد.
روش
این ماالاه بصورت مقاای مقایسهای اجرا شد .نمونههای مدورد بررسدی شدامي سدالمندان بدا
سن 63سال و باتتر ،راست دست و باسواد بود .مایارهای خدرو از ماالاده اخدتالل ادراکدی و
حافظهای شدید (نمدره کمتدر از  18در آزمدون ام ام اس ای) ،بیماریهدای عصد زاد (از جملده
پارکینسون ،آلزایمر ،سکته مغزی ،ضربه مغزی ،صرع ،روانپریشی) ،سابقه اعتیاد به مواد مخدر یا
استفاده طوتنی مدت از داروهای روانگردان و ضایاات عروقی مزمن (فشار خدون بداتی کنتدرل
نشده و دیابت) بود.
گروههای ماالاه بر اساس پرسشنامه فاالیت بدنی یال سه گروه با فاالیت فیزیکی کم ،متوسط
و زیاد بودند .پس از انتخاب نمونه و بررسی عوامي ورود و خرو  ،آزمون پرسشنامهای یال و
پس از آن آزمون نرمافزاری استروپ بر روی نمونهها انرام شد.
در این ماالاه بر اساس پرسشنامة فاالیت بدنی یال کیلوکالری مصرفی سالمندان در هفته
محاسبه شد و سالمندان به سه گروه با فاالیت بدنی کم ،متوسط و زیاد تقسیم شدند .انرژی
مصرفی زیر  113کیلوکالری در هفته فاالیت بدنی کم ،بین 113/1الی  033کیلوکالری فاالیت
بدنی متوسط و باتی  033/1کیلوکالری فاالیت بدنی زیاد در نظر گرفته شد (.)8
آزمون استروپ در سه بخش اجرا میشود .در بخش اول کلمات سبز ،زرد ،آبی و قرمز با رنگ
مشکی بر روی صفحه ظاهر میشوند .از فرد خواسته میشود کلید همرنگ آنها را روی صفحه
کلید فشار دهد .در مرحلة دوم کلمات مذکور با جوهر همرنگ با مانی کلمه نوشته میشود .در
مرحلة سوم با جوهر غیرهمرنگ نوشته می شود و فرد باید مانی کلمه را مهار نماید و کلید
همرنگ جوهر کلمة ظاهر شده را فشار دهد .در این آزمون ،برای نامیدن رنگ کلمه غیرهمرنگ
با مانی کلمه در مقایسه با رنگ کلمه همرنگ با مانی کلمه زمان بیشتری نیاز است.
شاخصها ی مورد سنرش این آزمون عباتند از :خاا (فشار دادن کلید غیر همرنگ) ،میانگین
زمان واکنش آزمودنی در برابر پاسخهای درست (.)0
1

)1. Random Clinical Trial (RCT
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برای مقایسه عملکردهای مهاری قااه پیشانی در سه گروه با فاالیت بدنی متفاوت از آزمون
آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد.
يافتهها
این ماالاه در  73سالمند با دامنة سنی 63الی  80سدال بدا میدانگین  66/65سدال و انحدراف
مایدار  1/07سددال در سددال  1086در شهرسدتان کاشددان انرددام شدد .در ایددن ماالادده پددس از
پرسشنامة فاالیت بدنی یال ،آزمون استروپ بر روی گروههای مورد بررسی انرام شد.
همانگونه که در جدول  1نشان داده شده است ،میانگین تاداد خااهای گدروههدای بدا فاالیدت
بدنی کم ،متوسط و زیاد به ترتید در مرحلدة اول  4/5 ، 6/1و  1/6در مرحلدة دوم  5/5 ،4/0و
 1/7در مرحلة سوم  8 ،15و  0/0بود.
جدول  .1خطای سالمندان با فعالیت بدنی متفاوت در مراحل مختلف آزمون استروپ
مرحلة اول
تعداد خطا
گروه

میانگی
تعداد
خطا

مرحلة دوم

انحرا
معیار

میانگی
تعداد
خطا

انحرا
معیار

مرحلة سوم
میانگی
تعداد
خطا

انحرا
معیار

فاالیت فیزیکی کم ( 56نفر)

6/1

6/1

4/0

1/1

15

11

فاالیت فیزیکی متوسط ( 50نفر)

4/5

4

5/5

0/8

8

13

فاالیت فیزیکی زیاد ( 58نفر)

1/6

1/7

5/1

1/1

0/0

5/1

جهت بررسی تفاوت کارایی آزمون استروپ در هر یک از گروههای با فاالیدت بددنی متفداوت از
آزمون تحلیي واریانس یکطرفه برای خااهای مراحي مختلف آزمون استفاده شد .بر این اساس
تاددداد خااهددای بددین سدده گددروه در مرحلددة اول( )F(70)= 6.92, P=0.002و سددوم
( )F(70)= 5.45, P=0.002آزمون با یکدیگر تفاوت ماندیدار نشدان داد .تفداوت خااهدا در
مرحلة دوم( )F(70)= 2.27, P=0.111مانیدار نبود .آزمون تاقیبی توکی نشان میدهد که
در گروههای با فاالیت بدنی بیشتر تاداد خااها کمتر است.
میانگین زمان ارائة پاسخهای صحیح در گروههای با فاالیت بدنی کم ،متوسط و زیاد بده ترتید
در مرحلة اول آزمون  1100 ،1813و  1066میلیثانیه ،در مرحلدة دوم  1011 ،1010و 1570
میلیثانیه و در مرحلة سوم  1888 ،5668و  1115بود( .جدول )5
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جدول  .3زمان پاسخ سالمندان با فعالیت بدنی متفاوت در مراحل مختلف آزمون استروپ
زمان پاسخ (میلی ثانیه)
گروه

مرحلة اول
میانگی

انحرا
معیار

مرحلة دوم
میانگی

انحرا
معیار

مرحلة سوم
میانگی

انحرا
معیار

فاالیت فیزیکی کم

1813

854

1010

071

5568

1318

فاالیت فیزیکی متوسط

1100

647

1011

007

1888

651

فاالیت فیزیکی زیاد

1066

010

1570

046

1115

457

جهت بررسی تفاوت زمان پاسخ مراحي سهگانة آزمون استروپ در گروههای با فاالیت بدنی
متفاوت از آزمون تحلیي واریانس یک طرفه استفاده شد .بر این اساس زمان پاسخ بین سه گروه
در مرحلة اول ( )F(70)= 3.33, P=0.041و سوم ( )F(70)= 0.398, P=0.673آزمون بایکدیگر
تفاوت مانیدار نشان داد .زمان پاسخ در گروههای مورد بررسی در مرحلة دوم
( )F(70)= 5.45, P=0.006تفاوت مانی داری نشان نداد .آزمون تاقیبی توکی نشان میدهد که
در گروههای با فاالیت بدنی بیشتر زمان پاسخ کمتر است.
بحث
یافتهها ی ماالاة حاضر فرضیه کارایی باتتر عملکردهای مهاری در سالمندان بدا فاالیدت بددنی
بیشتر را تائید میکند .بدین مانی که هم از نظر تاداد خاا و هم از نظر زمان پاسخ ،سدالمندان
فاال تر کارایی باتتری در آزمون استروپ دارندد .تحقیقدات اخیدر مکدانیزمهدای نوروبیولوژیدک
حمایتکنندۀ ارتباط سببی بین اثرات سدودمند ورز و عملکدردهدای شدناختی را نشدان داده
است .این اثرات شامي افزایش خرو اکسی ن و توانایی اکسی نگیری و همچنین افزایش جریان
خون مغزی است (.)13
1
در یک ماالاة فراتحلیي تامپوروسکی و همکاران ( )1086نشان دادند ورز با شدت کم و
مدت متوسط میتواند موج بهبود کارکردهای شناختی شود ( .)13این ماالاه با یافتههای
ماالاة حاضر همخوانی دارد .هر چند این ماالاات ارتباط بین کارکردهای شناختی و آمادگی
را نشان میدهد ،تحقیقات محدودی به بررسی ماهیت این ارتباط پرداختهاند .نکتة مهمی که
در ارزیابی ارتباط بین عملکردهای شناختی و ورز مارح است آزمونهای رفتاری است که
برای ارزیابی عملکردهای شناختی مغز مورد استفاده قرار میگیرد .فرایندهای شناختی متادد
در نواحی مختلف مغزی ساماندهی میشوند و یک آزمون شناختی میتواند پاسخ واحدی را که
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برخاسته از پرداز های نواحی متادد مغزی است در اختیار قرار دهد ( .)11عالوه بر این
شواهدی در دست است که جنبة بینایی فضایی فرایندهای شناختی نسبت به سایر جنبههای
شناختی ارتباط بیشتری با فاالیت فیزیکی دارد ( )11که این یافته نیز نتایج ماالاة حاضر را
تائید مینماید.
ماالاات نشان داده است ورز و فاالیت بدنی ممکن است شروع و روند پیشرفت اختالتت
شناختی و دمانس را در سالمندان به تاویق بیاندازد ( .)4ماالاات کارآزمایی بالینی تصادفی نیز
نشان داده است ورز خاصه از نوع هوازی موج بهبود اختالل شناختی خفیف (،)11
عملکردهای اجرایی شناختی ( )15،11و عملکردهای کلی شناختی بر اساس آزمون ام ام اس
ای ( )10،15میشود .همچنین ماالاات دیگری نشان داده است که سه ماه ورز مداوم روزی
نیم ساعت میتواند اثرات مثبت شناختی ورز را نمایان نماید ( .)11کرامر ( )1000نشان داد
کسانی که شش ماه در برنامة ورزشی هوازی شرکت کرده بودند ،در عملکردهای شناختی
اجرایی نسبت به گروه کنترل برتری داشتند ( .)4چندین ماالاة آیندهنگر نشان دادهاند در
افرادی که از نظر فیزیکی فاال هستند ،خار بروز آلزایمر و سایر بیماریهای تحلیلی سیستم
عصبی کاهش مییابد (.)16
یافتههای ماالاة حاضر در افراد سالمند سالم نشان داد کارایی افراد با فاالیت فیزیکی باتتر در
عملکردهای مهاری قااه پیشانی مغز باتتر است و با یافتههای ماالاه کرامر همخوانی دارد.
تزم به ذکر است باضی ماالاات همبستگی بین دمانس یا فاالیت فیزیکی را رد کردهاند (-17
 .)10این موضوع که چه عواملی در اثر فاالیت فیزیکی در سالمندان موثرند ،بسیار مهم است.
یکی از مسائي مورد بررسی این است که ورز میتواند بر جنبههای مختلف عملکردهای
ادراکی و شناختی اثرگذار باشد .سودمندی ورز برای عملکردهای کنترل اجرایی (مانند
برنامهریزی ،حافظةکاری و اجرای تکالیف همزمان) نشان داده شده است (.)53،51
در ماالاة حاضر سودمندی فاالیت فیزیکی در عملکرد اجرایی شناختی مهار نشان داده شد و
با این ماالاات همخوانی دارد .در این میان زمان عکسالامي ،مهار و توجه انتخابی (آزمون
استروپ) در سالمندان با فاالیت فیزیکی کارایی باتتری دارد.
در ماالاات نشان داده است زوال مغزی در نواحی پیشانی ،آهیانهای و گیرگاهی در افرادی که
ورز میکنند ،کمتر از سایرین است .نواحی مذکور محتوی مراکزی هستند که در
عملکردهای شناختی بیشتر درگیرند ( .)55تادای از مکانیزمهایی که برای اثر ورز بر مغز
پیشنهاد شده است عبارت است از پرفیوژن جریان خون مغزی ( ،)1سالمت بهتر قلبی عروقی
( )55و افزایش زایش نرونی و بهبود شکي پذیری مردد نرونی ( .)50یکی اثرات ورز و
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فاالیت بدنی بر مغز عوامي نوروتروفیک است .عوامي نوروتروفیک مشتق از مغز یک واساة
کلیدی مهم در شکي پذیری مردد نرونی ،بهبود شناخت و محافظت مغز از آسی محسوب
میشوند (.)51
از عوامي دیگر زایش نرونی است .هرچند که از دیر باز عقیده بر این بوده است تاداد سلولهای
سیستم عصبی پس از تولد تغییر نمییابد؛ ولی امروزهیافتهها نشان میدهد در دنتیت
هیپوکامپ و نواحی زیر بانی پیاز بویایی زایش نرونی وجود دارد ( .)51هرچند که کاربردی
بودن نرونهای زایشیافته مدتی زیر سوال بود ولی امروزه شواهدی در دست است که نرونهای
زایشیافته میتوانند به شبکه نرونی بپیوندند و از نظر عملکردی فاال شوند ( .)56شواهدی در
دست است که نوروژنز در بزرگساتن میتواند یادگیری و حافظه را بهبود دهد ( .)57همچنین
در باضی از بیماریهای زوال سیستم عصبی مانند آلزایمر و هانتینگتون میزان نوروژنز کاهش
مییابد ( .)58ماالاات حیوانی اخیر نشان داده است ورز و غنیسازی محیط که بخشی از
اجزاء ورز است ،بر میزان نوروژنز هیپوکامپ موثر است .ورز باعث افزایش نوروژنز
هیپوکامپ در مو های جوان ( )50و پیر ( )03میشود .این افزایش زایش نرون با افزایش
تقویت طوتنی مدت سیناپسی همراه است.
عالوه بر افزایش ساح عوامي رشد و زایش نرونهای نوین ،ورز موج اثرات مفیدی در
عروق مغزی میشود .ماالاات مرتبای در انسان و حیوان ( )01نشان داده است ورز قبي از
سکتة مغزی موج کاهش آسی ناشی از سکتة مغزی میگردد .باضی از این اثرات
غیرمستقیم (غیر عصبی) هستند مانند کاهش وزن ،کاهش فشار خون ،کاهش کلسترول سرم و
تحمي گلوکز ( .)05عالوه بر این ورز اثر مثبتی بر روی عروق مغزی و افزایش مشروبسازی
بافتهای مغزی به وسیلة آنان دارد که این خود نقش مهمی در حفظ سالمت مغزی دارد .در
مدلهای حیوانی نشان داده شده است با ورز مویرگهای مغزی جدیدی در مخچه،
استریاتوم ،قشر مغز و هیپوکامپ شکي میگیرند ( .)00در مدلهای حیوانی نشان داده شده
است نمونههایی که قبي از ایراد ضربة مغزی ورز میکردند از سکتة مغزی ایراد شده آسی
کمتری دیدهاند (.)01
تشکر:
این ماالاه با حمایت علمی و مالی مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی و مااونت پ وهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به صورت طرح مشترك دو مرکزی
انرام گرفت .بدین وسیله از مساعدتهای همکاران در مراکز مذکور تقدیر میگردد.
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تاثیر ورزش بر خطرپذیری جنسی دانشآموزان دبیرستانی شهر تهران
زهره احمدآبادی ،1علی زاده محمدی
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چکیده
ورزش به صورت سنتی ،ابزاری استراتژیک برای تشویق و توسعه رفتارهای سالمت و فاکتور
محافظتی و پیشگیرانه از رفتارهای پرخطر مخصوصا خطرپذیری جنسی به حساب میآید .پژوهش
حاضر با هدف بررسی تاثیر ورزش و متغیرهای مرتبط با آن بر خطرپذیری جنسی – گرایش به
دوستی با جنس مخالف و گرایش به رابطه و رفتار جنسی -نوجوانان انجام گرفت 512 .دانشآموز
شامل  671پسر و  194دختر مقیاس خطرپذیری نوجوانانایرانی ) (IARSرا تکمیل کردند .عالوه
براین پرسشنامهای که در آن نوع ورزش ،مدت زمان عضویت در تیم ورزشی ،سطح رقابتی مسابقات،
شرکت در اردوی ورزشی ،میزان فعالیت ورزشی گنجانده شده بود ،مورد سوال قرار گرفت .روش
نمونهگیری چند مرحلهای و ترکیبی از نمونه گیری طبقهای ،متناسب با حجم و تصادفی بود .برای
توصیف متغیرها از میانگین و انحرافمعیار ،فراوانی و فراوانی نسبی و برای مقایسه میانگینها از
تحلیل واریانس چندگانه ) (MANOVAاستفاده شد .نتایج نشان داد برخالف فرض تحقیق ،نوجوانانی
که در سطوح باالتر ورزشی فعالیت داشتند ،از خطرپذیری جنسی باالتری برخوردار بودند .میانگین
گرایش به دوستی با جنس مخالف و گرایش به رابطه و رفتار جنسی در بین کسانی بیشتر به ورزش
میپرداختند ،از کسانی که کمتر ورزش میکردند ،بطور معنیداری باالتر بود .تفاوت معنیداری بین
میانگین خطرپذیری جنسی در بین اعضای تیمهای ورزش انفرادی نسبت به ورزشکاران ورزشهای
گروهی وجود نداشت .ورزشکارانی که سابقۀ حضور در اردوهای ورزشی داشتند در خطرپذیری
جنسی بطور معنیداری از میانگین باالتری نسبت به سایرین برخوردار بودند .برای توجیه رابطه بین
ورزش و خطرپذیری جنسی در بین نوجوانان ،میتوان به اثر استرس و فشار روانی فضای رقابتی،
ضعف ارزشها و هنجارهای سازگارانه در محیطهای ورزشی غیرحرفهای ،نبود آموزش و آمادگی
ذهنی برای مقابله با خطرپذیری و نحوه شکلگیری تشکلهای ورزشی ،سازماندهی و سیاستگزاری
ورزش مدارس اشاره کرد .ضمناً عوامل زیست شناختی دوران نوجوانی از جمله بحران هویت و
ساختار شخصیتی ورزشکاران را نیز باید مورد توجه قرار داد.
واژگان کلیدی :خطرپذیری جنسی ،ورزش ،نوجوان.

 . 1کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی از دانشگاه شهید بهشتی (نویسندۀ مسئول)
Email: zohre.ahmadabadi@gmai.com
 .2عضو هیأت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه
نوجوانی دوره ای از رشد است که بعد از کودکی آغاز و قبل از شلعوج جلوانی خا مله ملییابلد.
شع وج نوجوانی در حدود سن دوازده سالگی (هم زمان با ظاهع شلدن فلتات نلانوی جنسلی) و
ختم آن در نوزده سالگی است ( .)2با وجه به جلوان بلودن جمعیلت ایلعان ،حجلم وسلیعی از
مسائ  ،دشواریها و چالشهای جامعه به مسائ نوجوانان و جوانلان اختالای یاهتله و مسلال
سالمت اجتماعی و روانی آنان ،از اولویتهای افلی کشور محسوب میشود .در سالهلای اخیلع
شیوج رهتارهای پعخطع در بین نوجوانان و جوانان در ایعان به یک مسأله اجتماعی بدی شلده
است و نگعانیهای عمیقی را در سطوح مختلف مدیعیتی ،دانشگاهی و عمومی جامعه بله وجلود
آورده اسلت .بلع اسللاس حقیلد محمللدی و همکلاران ( %22 )22از نوجوانللان هعانلی ،در یللع
رهتارهای جنسی شدند .شعوج زود هنگام هعالیت جنسی ،پیامدهای نا واری را بلعای نوجوانلان
به همعاه میآورد .نوجوانانی که از نظع جنسی هعالنلد ،ممکلن اسلت بلارداری ناخواسلته ،ایلدز،
بیماریهای عتونی مقاربتی و مشکالت ار باطی با والدین و همساالنشان را جعبه کنند (.)22
نوجوانان و جوانان عوههای افلی آسیبپذیع در مقاب ابلتال بله ایلدز هسلتند ( .)22بعاسلاس
آخعین آمار وزارت بهداشت در کشور ،ا خعداد  12 ،122۱هزار و  ۲۰2نتع مبتال بله ا آی وی
شناسایی شدهاند .خمین زده میشود روزانه بلیش از 0۰نتلع در ایلعان بله ویلعوس ا آی وی
مبتال شوند و درحال حاضع عداد اهعاد مبتال در ایعان رقمی حدود  ۲۰الی  2۰هلزار نتلع باشلد.
ا ع چه سهم راه انتقال جنسی در چند سال ذشته بطور نسبی نابت مانده است اما عدد مطلد
آن از  ۱۰نتع در سال  12۲2به  2۰۰نتع در سال  122۰رسیده است و احتماالً بخشلی از آملار
معبوط به راه انتقال ناشناخته ( )%2۲/2به ماس جنسی بعمی عدد ( .)0سلن بیشلتع مبتالیلان
شناسایی شده بین  2۱ا  20سال و سپس  2۱لا  00سلال اسلت و بلا وجله بله دوره کملون
طوالنی (حدود  1۰سال) بدیهی است که درفد بسیاری از موارد ابتال در زمان نوجوانی و جوانی
ا تاق اهتاده است (.)2
شناسایی و ههم هاکتورهای مونع بع امیم یعی نوجوانان در مورد مسأله جنسی ،به حتاظت از
آنها در بعابع این پیامدها کمک میکند .بع اسلاس ملدل بلوم شلناختی 1اسلمال و السلتع ()20
جمیع 2یا عام  2ریسک هاکتورهای هعدی ( وانایی هوشی ،0جنسیت ،عزت نتلس) ،خلانواد ی

1. ecological model
2. accumulation
3. interaction
4. intellectual ability
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(ار باط با والدین ،ساختار خانواده ،منزلت اجتماعی– اقتاادی) و سلط هعاخلانواد ی (داشلتن
دوست از جنس مخالف ،عوههای همسلاالن و عللد 1بله مدرسله) بلع المیم یلعی جنسلی
نوجوانان مؤنع است.
یکی از هاکتورهای ملونع بلع رهتلار جنسلی نوجلوان ،مشلارکت ورزشلی اسلت .ورزف هعلالیتی
هعاخانواد ی است که به فورت سنتی ،ابزاری بعای شوید و وسعه رهتارهلای سلالمت ( )2۱و
هاکتور محاهظتی و پیشگیعانه از رهتارهای پعخطع به حساب میآید ( .)22 ،22 ،12 ،2از دو بعد
روان شناختی و اجتماعی ،مشارکت منظم در رقابتهای ورزشی دبیعستان با احسلاس مببلت در
مورد بدن ،بهبود عزت نتس ،استقالل در امیم یعی و یاد یعی کار با دیگلعان ،هملعاه اسلت
(.)22 ،۱
2
بع اساس نظعیه پیوند اجتماعی  ،هع چه احساس علد هعد به یک زمین اجتماعی مببت
(دیگعان مهم ،2عهد به نهادهای اجتماعی ،در یعی 0در هعالیتهای ساز ارانه و اعتقاد به نظام
ارزشی رایج) بیشتع باشد ،احتمال رهتار اجتماعی مناسب نیز از سوی او اهزایش مییابد (.)12
ورزف سازمانیاهته ،می وانند پیوندهای اجتماعی را ستعف دهد ( ،)21در یعی در شبکههای
اجتماعی همساالن و بزر ساالن را شوید کند و هعفت کجرهتاری را در اوقات هعاغت ساختار
نیاهته و نظارت نشده کاهش دهد (.)12
بع اساس نظعیه هعالیت روزمعه )۲( ۱نعخ باال ع جعم با پعاکند ی هعالیتهای نوجوان به خارج از
خانواده و فعف وقت بیشتع با همساالن مخاوفا در شعایط نظارت نشده اهزایش مییابد.
مشارکت ورزشی از طعید ساماندهی اوقات هعاغت نوجوانان ،حت نظارت بزر ساالن،
هعفتهای خطعپذیعی را محدود میسازد .از ود و همکاران ( )20رهتارهای انحعاهی مب جعم،
سوء ماعف و رانند ی خطعناک را با عامالت ساختارنیاهته با همساالن (وقت ذرانی عاعانه
در بیعون) و نه با هعالیتهای ساختاریاهته مب سینما رهتن ،خعید یا ورزف همبسته دانستهاند.
به طور مشخص ع ،نقش ورزف در کاهش رهتارهای پعخطع جنسی در حقیقات متعددی
بعرسی شده است ( .)22 ،10 ،2۰در این حقیقات بیان شده که ورزف با کاهش هعالیت
جنسی و رهتارهای پعخطع رابطه مستقیم دارد و بع اهمیت ورزف به عنوان ابزاری استعا ژیک
در پیشگیعی از خطعپذیعی جنسی اکید کعدهاند.
1. attachment
2. Social Bonding Theory
3. significant others
4. involvement
5. Routine Activities Theory
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جوان بودن جمعیت کشور و رشد هزایندۀ خطعپذیعی جنسی و پیامدهای نا وار آن در بین
نوجوانان ،ضعورت آماد ی جامعه در بعابع سععت غییعات رهتاری و نگعشی آنها را بیش از پیش
نمایان میکند .عالوه بع این ،اهمیت وجه به پژوهشهای جعبی در بحث پیشگیعی از
خطعپذیعی جنسی ،پعهیز از ارائ راهکارها و وفیههای غیعکارشناسی و بدون پشتوان علمی و
نبود حقیقات مع بط با سودمندی یا زیانباری ورزف در حوزۀ رهتارهای پعخطع جنسی
نوجوانان از دالی انجام حقید حاضع است .این پژوهش انعمندی مشارکت ورزشی و متغیعهای
مع بط با آن در کاهش خطعپذیعی جنسی -که در دو مقوله عایش به دوستی با جنس مخالف
و عایش به رابطه و رهتار جنسی سنجیده شده -مورد بعرسی قعار میدهد.
روش شناسی
نوجوانان محا در دو پایه سوم و پیشدانشگاهی در مام رشتههای حایلی در شهع هعان
جامعه آماری این پژوهش را شکی دادند .بنابع آمار موجود در سایت آموزف و پعورف شهع
هعان در سال حایلی  1222۰2 ،1220-1220نتع بودند .با جایگزینی این مقدار در هعمول
کوکعان و با در نظع عهتن سط معناداری  ،۰%2۱کعان خطای  %۱و  pو  ،۰/۱ qحجم نمونه
بعابع با  222نتع بدست آمد که با محاسبه احتمال ریزف و داده متقوده 1۰ ،نتع به این میزان
اهزوده شد و در نهایت  0۰2دانشآموز مورد حلی قعار عهتند .نمونه یعی این حقید از نوج
چند معحلهای بود .نحوه انتخاب نمونهها بدین فورت بود که ابتدا هعان به چهار منطقه شمال،
شعق ،غعب و جنوب قسیم شد (نمونه یعی طبقهای) .در هع کدام از این طبقات ،متناسب با
عداد دانش آموزان آن طبقه ،حجم نمونه عیین شده (نمونه یعی متناسب با حجم) ،با کسب
مجوز از آموزف و پعورف مناطد ،به فورت اادهی به مدارس معاجعه شده و در هع یک،
دانشآموزان پعسشنامه را کمی نمودند.
ابزار
1

بعای سنجش خطعپذیعی جنسی از مقیاس خطعپذیعی نوجوانان ایعانی ) )1( ( IARSاستتاده
شد .در این مقیاس  22ویه بعای سنجش آسیبپذیعی نوجوانان درمقاب  ۲دسته رهتارهای
پعخطع از قبی عایش به خشونت ،عایش به سیگارکشیدن ،عایش به ماعف موادمخدر،
ع ایش به ماعف الک  ،عایش به رابطه و رهتار جنسی و عایش به دوستی با جنس مخالف به
کار عهته شد .پاسخگویان مواهقت یا مخالتت خود را با این ویهها در مقیاس  ۱زینهای از
کامال مواهد (= )۱ا کامال مخالف (= ) 1بیان کعدند .بعای ارزیابی مناسب بودن اندازه نمونه
1. Iranian Adolescents Risk-taking Scale
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( 12۰0نتع) از آزمون کتایت نمونه یعی کایزر -مایع -اولکین ) 1 (KMOو آزمون کعویت
بار لت 2استتاده شد KMO .که به آزمون کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغیعها
میپعدازد ،در این مقیاس بعابع با  ۰/2۱2بود که نشان میدهد همبستگی موجود میان دادهها
بعای حلی دادهها مناسب بوده است .نیز آزمون کعویت بار لت از نظع آماری معنادار شد
( .)χ2= 22121/21 , df =۲۰2 ، P =۰/۰۰1بعای محاسبه اعتبار یا پایایی  IARSاز روف
همسازی درونی و ضعیب آلتای کعونباخ استتاده شد .این آزمون بعای مقیاس کلی ،۰/22
عایش به دوستی با جنس مخالف  ۰/22و عایش به رابطه و رهتار جنسی  ۰/2۲بدست آمد
( .)1عالوه بع این پعسشنامه ای که در آن نوج ورزف ،مدت زمان عضویت در یم ورزشی ،سط
رقابتی مسابقات ،شعکت در اردوی ورزشی و میزان هعالیت ورزشی نجانده شده بود ،مورد
سوال قعار عهت.
بعای وفیف متغیعها آمار وفیتی شام میانگین ،انحعاف معیار ،هعاوانی و هعاوانی نسبی و
بعای مقایسه میانگینها از حلی واریانس چند انه ( )MANOVAاستتاده شد.
نتایج
بعرسی ویژ یهای جمعیت شناختی نمونه مورد بعرسی نشان داد  2۲1( %22/۲نتع) از
پاسخگویان را پسعان و  12۱( %22/1نتع) از آنها را دختعان شکی میدهند .دانشآموزان از
پایههای دوم ا چهارم به یک میزان انتخاب شدند .همچنین  %۱2/2از این اهعاد در رشته
ریاضی %22/2 ،در رشته انسانی و  %22/1در رشته جعبی حای میکعدند .دامنه سنی
پاسخگویان از  12ا  12سال و میانگین سنی آنها  1±1۲/2سال بود .بع حسب یک مقیاس ۱
قسمتی ،میانگین عایش به دوستی با جنس مخالف ( )2/20±1/10و عایش به رابطه و رهتار
جنسی ( ) 2/1۱±1/10بدست آمد .میانگین عایش به دوستی با جنس مخالف در دختعان
( )1/10±2/۰1و در پسعان ( )1/22± 2/01و میانگین عایش به رابطه و رهتار جنسی در
دختعان ( )1/۰±1/22و در پسعان ( )1/2۲±2/00زارف شد.
در جدول  1درفد مواهقت و مخالتت دانشآموزان با ویههای معبوط به عایش به دوستی با
جنس مخالف و عایش به رابطه و رهتار جنسی بیان شده است.

1. Kaiser-Mayer-Oklin measure of sampling adequacy
2. Bartlett Test of sphericity
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جدول  . 1پاسخهای دانشآموزان به گویههای مربوط به شاخص گرایش به دوستی با جنس مخالف و
رابطه و رفتار جنسی
فراوانی (درصد)
کامال
مخالفم

مخالفم

متوسط

موافقم

کامال
موافقم

گرایش به دوستی با جنس مخالف
دوست دختع/پسع داشتن بد نیست

21
()22/۱

02
()11/2

۲2
()12/1

۱2
()12/2

122
()22/۲

اکبع دوستان من دوست دختع /پسع دارند

02
()1۰/۲

02
()1۰/0

1۰1
()2۱/1

20
()2۰/2

122
()22/۰

بعای شناخت جنس مخالف الزم است کله آدم
دوست دختع /پسع داشته باشد

22
()21/2

22
()12/0

22
()1۱/0

۲۲
()12/2

1۰2
()2۲/1

من ا بحال دوست دختع /پسع داشته ام

10۲
()22/2

02
()1۰/۲

02
()12/2

0۱
()11/2

112
()22/0

گرایش به رابطه و رفتار جنسی
رابطه جنسی باعث محکمتع شدن رابطه  /عشد
می شود.

212
()۱2/۲

۱2
()12/2

۱2
()10/0

22
()2/2

0۲
()11/۲

ا ع کسی را عاشقانه دوست داشته باشم حاضعم
با او رابطه جنسی داشته باشم

21۲
()۱0/1

۱1
()12/۲

02
()1۰/۲

2۲
()2/۲

22
()1۱/۲

به غیع از ازدواج ،من راههلای دیگلعی را بلعای
رهع نیاز جنسی انتخاب میکنم

21۰
()۱2/2

۱2
()10/۲

02
()12/2

22
()۲/۰

۱2
()12/2

بنظع من وقتی دو نتلع از نظلع احساسلی بهلم
نزدیک شدند ،نزدیکی جسمی ایعادی ندارد

2۰2
()۱۰/0

۱2
()10/۱

۱۲
()10/2

22
()2/۰

۱2
()12/۰

مطللابد بللا نتللایج جللدول  %0۲/2 ،1از پاسللخگویان مواهللد و کللامالً مواهقنللد کلله "دوسللت
دختع/پسعداشتن بد نیست" %۱2/2 .عنوان کعدهاند اکبع دوستانشان دوسلتی از جلنس مخلالف
دارند %02/2 .با این نظع که هعد بعای شناخت جنس مخالف باید دوست دختع/پسع داشته باشد،
مواهد و کامالً مواهقند %0۰/2 .با این عبارت که "من ا بحال دوست از جنس مخالف داشته ام"
مواهقت بودهاند % 2۰/2 .راههای دیگعی جز ازدواج را بعای رهع نیاز جنسی بعمی زینند%22/0 .
از دانشآموزان با این عبارت مواهد و کامالً مواهقند که "ا لع کسلی را عاشلقانه دوسلت داشلته
باشند ،با او رابطه جنسی بعقعار میکنند" %12/2 .رابطه جنسی را باعث محکمتلع شلدن عشلد
میدانند و  %21/۰در نزدیکی جسمی دو نتع که یکدیگع را دوست دارند ،ایعادی نمیبینند.
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جدول  .6توزیع فراوانی متغیرهای ورزشی
کل
فراوانی

عضویت در یم ورزشی
بله
خیع
سط مسابقات
مدارس
مناطد و شهع
استانی ،کشوری و باال ع
میزان جلسات معین در هتته
دو جلسه و کمتع
سه جلسه و باال ع
نوج ورزف یمی
عوهی
انتعادی
سابقه ورزف یمی
 1سال و کمتع
 2ا  2سال
 0سال و بیشتع
سابقه شعکت در اردوی ورزشی
خیع
بله
مدت حضور در اردوی ورزشی
یک ا دو بار
سه ا پنج بار
شش بار و باال ع

درصد

دختر
فراوانی درصد

پسر
فراوانی درصد

221
11۱

20/2
2۱/2

2۲
22

02/2
۱۰/0

120
۲۲

۲1/2
22/0

21
22
22

22/0
2۱/0
22/2

20
12
1۰

۱0/2
22/۰
12/1

۱۲
2۱
۱2

22/2
2۲/0
22/2

112
122

02/۰
۱1/۰

02
12

۲۰/۱
22/۱

۲۱
1۰0

01/2
۱2/1

122
۲0

۲1/2
22/۲

0۲
2۰

۲۰/1
22/2

122
۱0

۲1/2
22/0

21
0۲
22

22/2
۱2/2
20/0

۲
1۰
2

22
0۰
22

10
2۲
10

21/۱
۱2/2
21/۱

1۰1
1۱2

22/2
2۰/2

22
22

۱2/2
01/2

22
12۰

22/2
2۲/۲

۲2
۲۰
2۰

01/2
0۰/۲
1۲/0

1۱
12
1

۱1/۲
00/2
2/0

۱۲
۱۲
22

22/2
22/2
2۰/2

همانطور که در جدول  2مشخص است ،بیش از  %20از دانشآموزان ،ا بحال عضو یم ورزشی بلودهانلد
که اکبع آنان در سط مدرسه به هعالیت ورزشی پعداختهاند .از بین این دانشآموزان ،بیش از  %۲1عضلو
یمهای عوهی بوده و نزدیک به  %0۰در اردوهای ورزشلی شلعکت کلعدهانلد .نیملی از دانلشآملوزان
ورزشکار ،سابقه ورزشی خود را  2ا  2سال و  %20/0از آنها بیش از  0سال زارف دادهاند.
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جدول  .9نتایج تحلیل واریانس چندگانه عضویت در تیم ورزشی بر گرایش به دوستی
با جنس مخالف و رابطه و رفتار جنسی
گرایش به دوستی با جنس مخالف
میانگین
F
(انحراف معیار)

سط مسابقات
مدارس
مناطد و شهع
استانی ،کشوری و باال ع
میزان جلسات معین در هتته
دو جلسه و کمتع
سه جلسه و باال ع
سابقه ورزف یمی
 1سال و کمتع
 2ا  2سال
 0سال و بیشتع
نوج ورزف یمی
عوهی
انتعادی
سابقه شعکت در اردوی ورزشی
خیع
بله
مدت حضور در اردوی ورزشی
یک ا دو بار
سه ا پنج بار
شش بار و باال ع

گرایش به رابطه و رفتار جنسی
میانگین
F
(انحراف معیار)

)1/۰2( 2/22
)1/۰2( 2/20
)1/۰۰( 2/22

*0/211

)1/۰1( 1/۱2
)1/۰0( 1/۲2
)1/12( 2/۰2

*2/۰۱0

)1/۰2( 2/2۰
)۰/22( 2/21

**1۱/۰22

)۰/22( 1/02
)1/12( 2/۰۰

**10/۲22

)1/۰2( 2/۱1
)1/۰۲( 2/22
)1/۰۲( 2/۱2

۰/۰21

)1/12( 1/۱۲
)1/2۰( 2/۰0
)1/20( 1/۲2

1/2۰2

)1/۰۲( 2/21
)1/۰2( 2/02

۰/210

)۱/02( 1/۲2
)۱/۰2( 1/۲1

۰/222

)1/۰2( 2/22
)1/۰2( 2/۲۱

**1۰/200

)۰/22( 1/02
)1/11( 1/20

**11/222

)1/۰2( 1/21
)1/۰۰( 1/۲۲
)1/22( 2/01

*2/۲۰2

)1/۰2( 2/22
)1/۰2( 2/20
)1/۰۰( 2/1۱
**P<0.05*; p<0.01

2/2۰2

همانطور که در جدول  2مشخص است ،تاوت میانگین عایش به دوستی با جنس مخلالف و لعایش
به رابطه و رهتار جنسی بین سطوح استانی و باال ع و مدارس معنیدار است .به عبلارت دیگلع نوجوانلانی
که در سطوح باال ع ورزشی هعالیت دارند ،از خطعپذیعی باال عی بعخوردارند .همچنین میلانگین لعایش
به دوستی با جنس مخالف و عایش به رابطه و رهتار جنسی در بین کسانی کله سله جلسله و بلاال ع در
هتته به ورزف یمی میپعدازند ،از کسانی که کمتع ورزف میکنند ،باال ع است .تاوت معنیداری بلین
میانگین خطعپذیعی در بین اعضای یمهای ورزف انتعادی نسبت بله ورزشلکاران ورزفهلای عوهلی
وجود ندارد .ورزشکارانی که سلابق حضلور در اردوهلای ورزشلی دارنلد از میلانگین بلاال عی در هلع دو
خطعپذیعی نسبت به سایعین بعخوردارند .نوجوانانی که شش بار و بیشلتع در اردوهلای ورزشلی شلعکت
کعدهاند ،در عایش به رابطه و رهتار جنسی میانگین باال عی دارند.
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نتایج انیعات عاملی جنسیت و هع یک از متغیعهای هوق نشان داد ا ع چله ایلن لانیع از نظلع
آماری معنیدار نشد اما تاوتهایی بین دختعان و پسعان در خطعپذیعی جنسلی در انلع نلوج و
میزان مشارکت ورزشی وجود دارد.
همانطور که در نمودار  1مشخص است اهزایش جلسات معین در هتته ،شعکت در اردو و ار قاء
سط ورزشی ،میزان خطعپذیعی پسعان را در هاکتور عایش به رابطه و رهتار جنسی بلاال بلعده
اما در دختعان غییعی ایجاد نکعده است .لعایش بله دوسلتی بلا جلنس مخلالف در پسلعان و
دختعان در انع اهزایش سابقه ورزف ،جهت یعی متتاو ی داشته به نحوی که در پسعان اهزایش
و در دختعان کاهش نشان داده است.
2.4

2.2

2.2

2.0

2.0

1.8

1.2

جنسیت
پسع

رابطه و رهتار جنسی

1.4

1.6
1.4
جنسیت

1.2

پسع

1.0

1.0

دختع

دختع

.8

بله

.8

سه و باال ع

خیع

رابطه و رهتار جنسی

1.6

1.8

بین بک ا دو بار

میزان جلسات در هتته

شعکت در اردو
2.4

3.2
3.0

2.2

2.8
2.0

1.4
جنسیت

1.2

پسع

رابطه و رهتار جنسی

1.6

2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
جنسیت

1.4

1.0

دختع

استانی و کشوری

مناطد و شهع

1.2

پسع

.8

مدارس

1.0
.8

دختع

چهار سال و بیشتع

سط ورزف یمی

دوستی با جنس مخالف

1.8

2.6

دو ا سه سال

سابقه ورزف یمی
ج

نمودار  .1تاثیر تعاملی جنسیت و متغیرهای ورزشی

یک سال و کمتع
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جدول  : 5میانگین گرایش به دوستی با جنس مخالف و گرایش به رابطه و رفتار جنسی بر حسب
رشتههای ورزشی
رشته ورزشی

گرایش به دوستی با جنس مخالف

گرایش به رابطه و رفتار جنسی

هو بال ((n=111

)1/22( 2/01

)1/۰۲( 1/2۱

والیبال ((n=2۰

)۰/۱۱( 1/22

)۰/02( 1/۰۲

بسکتبال ((n=22

)۰/22( 2/۰2

)1/22( 1/2۲

کشتی ((n=1۰

)1/۰2( 2/02

)1/12( 1/22

آماد ی جسمانی ((n=1۰

)1/22( 2/۱۲

)۰/۲۰( 2/۲1

رزمی ((n=2۱

)1/22( 2/02

)1/۰2( 1/2۱

شنا ((n=1۱

)۰/22( 2/1۰

)1/۰1( 1/۱2

F

*

2/20۲
**P<0.05*; p<0.01

**

2/۱۰2

در جدول  ،0میانگین خطعپذیعی بع حسلب ورزفهلایی کله دارای هعاوانلی بیشلتع از  1۰نتلع
بودند ،ارائه شده است .همانطور که مشاهده می شلود ،میلانگین لعایش بله دوسلتی بلا جلنس
مخالف و عایش به رابطه و رهتار جنسی در ورزشکاران والیبالیسلت از سلایعین پلایین لع و در
آماد ی جسمانی باال ع بود.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضع ،بعرسی انیع ذاری ورزف بع خطعپذیعی جنسی – عایش به دوسلتی بلا
جنس مخالف و عایش به رابطه و رهتار جنسی -بود.
یاهتهها ی حقید حاضع نشان داد بعخالف هعض حقید ،نوجوانانی که در سطوح باال ع ورزشی
هعالیت دارند ،از خطعپذیعی جنسی باال عی بعخوردارند .همچنین میانگین عایش به دوستی با
جنس مخالف و عایش به رابطه و رهتار جنسی در بین کسانی که بیشتع به ورزف یمی می-
پعدازند ،از کسانی که کمتع ورزف میکنند ،باال ع است .عالوه بع این ،تاوت معنیداری بین
میانگین خطعپذیعی در بین اعضای یمها ی ورزف انتعادی نسبت به ورزشکاران ورزفهای
عوهی وجود ندارد .در حقید حاضع همچنین مشخص شد بین دختع و پسع در خطعپذیعی
جنسی در بعخی هاکتورهای ورزشی تاوت وجود دارد و پسعان با اهزایش سط  ،سابقه و میزان
ورزف ،به خطعپذیعی باال عی دست میزنند اما در دختعان غییعی ایجاد نمیشود ،با این حال
این تاوتها از نظع آماری معنیدار نیست.
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میانگین باال ع خطعپذیعی جنسی در بین نوجوانان دارای سابقه و سط ورزشی باال ع ،بلا نتلایج
بعخی از مطالعلات همسوسلت .از نظلع میللع و همکلاران ( )12ورزف ،بلیش از آن کله نقشلی
بازدارنده را در بعابع کجرهتاری ایتا کند ،حت بعخی شعایط ،مسیعی به سمت کجرهتاری اسلت.
شماری از مطالعات ( )1۱ ،2بله لانیع مسلتقیم ورزف بلع رهتارهلای پعخطلع نوجوانلان اشلاره
کعدهاند .اسمیت و کالدوِل ( )2۱نشان دادند دختعان و پسعان ورزشکار ،بیش از سایعین از نظع
جنسی هعالند .بعخی از مطالعات در بین پسعان مشخص کعدنلد ورزشلکاران بیشلتع در معلعض
خطع هعالیت جنسی ( )2۰و باردار کعدن شعیک جنسی خود ( )22هستند.
از سوی دیگع این یاهته با نتایج بعخی از حقیقات انجام شده متضاد است .به عنوان نمونه
ساویج و هلکومب ( )22به مقایسه  2ایتم هعالیت جنسی (در یع شدن در رابطه جنسی ،سن
اولین ماس جنسی ،عداد شعکای جنسی ،رابطه جنسی هعلی ،استتاده از کاندوم ،ماعف قعی
ضد بارداری ،ابتال به بیماریهای مقاربتی و ماعف الک و مواد مخدر قب از آخعین رابطه
جنسی) در میان دو دسته نوجوان ورزشکار و غیع ورزشکار پعداختند .آنها نشان دادند بجز
ماعف الک و مواد مخدر قب از آخعین ماس و استتاده از قعی ضد بارداری ،در بقیه موارد
خطعپذیعی ،تاوتهای معناداری بین نمونه ورزشکار و غیعورزشکار دیده میشود و دختعان
غیعورزشکار بیش از ورزشکاران در یع روابط جنسی پعخطع میشوند .سابو و همکاران ()2۰
در یاهتند در دختعان ،مشارکت ورزشی مستقیماً با کاهش عداد روابط جنسی و با کاهش خطع
بارداری ،بطور غیعمستقیم رابطه دارد و بعنامههای پیشگیعی از بارداری بعای دختعان ،باید
هایدهمندی ورزف را به عنوان ابزاری استعا ژیک مدنظع قعار دهد .در پسعانِ ورزشکار نسبت به
پسعان غیعورزشکار ،نعخ پایین ع روابط جنسی مشاهده نشد .به عبارت دیگع ورزف نقش عیین
کننده ای در کاهش رهتارهای جنسی در پسعان نداشت .کولیگ و همکاران ( )10نشان دادند
دختعانی که در یمهای ورزشی شعکت کعدند ،احتماالً کمتع موادمخدر ماعف میکنند یا
در یع رهتارهای جنسی پعخطع میشوند ا آنهایی که در هیچ یم ورزشی نبودهاند.
بعای بیین رابطه بین ورزف و خطعپذیعی جنسی ،به ههم و مطالعه مکانیزمهای واسطهای بین
این دو نیازمندیم .یکی از مهمتعین مکانیزمها ،جنسیت و کلیشههای جنسیتی است .طبد
نظعیه منابع هعهنگی ( )21مشارکت ورزشی از طعید سعمشدهای 1هعهنگی جنسیتی و منابع
مبادله ای (عزت نتس ،خودکارآمدی و  )...بع پیامدهای جنسی انیع می ذارد .در واقع انتظارات
اجتماعی ،الگوهای جنسیتی و منابع اجتماعی و هعدی امیمات هعد را در مورد مسال جنسی

1. script
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شک میدهد .ا ع چه ورزف ،منابع مبادلهای متیدی را در اختیار نوجوانان می ذارد اما در
زمین کلیشههای جنسیتی بین دختع و پسع ،متتاوت عم میکند.
2
1
از یک سو عضویت ورزشی بعای دختعان نوجوان ،به عدم أیید و عیز از سعمشدهای
هعهنگی سنتی زنانه – که انتعال را در زمین کنتعل و ا کا به نتس 2در مسال جنسی قویت
میکند -کمک میکند و وابستگی دختعان را به جلب وجه پسعان از طعید بدن  -بعای
دستیابی به احساس خود ارزشمندی -0کاهش میدهد .با این عیز ،دختعان ورزشکار ،بیشتع
احتمال دارد زند ی جنسی و بدنهای خود را کنتعل کنند و در نتیجه بیشتع در رهتارهایی که
خطعات سالمت جنسی را کاهش میدهد و سالمت جنسی را قویت میکنند ،در یع شوند.
مشارکت ورزشی ،بدنهای دختعان ،هویتها و انتخاب های آنان را در مورد قعار مالقات و مساله
جنسی بهبود میبخشد و از آنها محاهظت میکند (.)1۰
از سوی دیگع ممکن است ورزف بیش از آنکه به رهع کلیشههای جنسیتی بپعدازد ،به قویلت و
وسع آنها در بین نوجوانان منجع شود .نتایج سالها بعرسلی انتقلادی ورزف نشلان داده اسلت
ورزف ابزاری بعای ببیت و قویت هژمونی ۱معدانگی اسلت ( .)11هعهنلگ ورزشلی معدسلاالر،
بسیار معطوف به تکیک جنسیتی 2است که اکید زیادی بع بیش معدانه کعدن ۲و ارزف زدایی
از زنانگی دارد و به ببیت نگعفهای سنتی معدانه در مورد زنلان و مسلاله جنسلی ملیپلعدازد
( .)12 ،1۲عالوه بع این ،به حاشیه راندن 2و جنسی کعدن 2زنان بخشی از هعهنگ ورزف اسلت
( .)12 ،2از این رو ورزف عهد به سعمشدهای سلنتی را -کله خطلع جنسلی ،خشلونت و بلی
بندوباری جنسی را مجاز میداند -در معدان قویت میکند (.)21
عالوه بع این در بیین یاهتههای بدست آمده می لوان تلت لیمهلای ورزشلی ،محل جملع
عوههای همساالن است که می واند دربع یعنده هنجارهای قوی ملع بط بلا رهتارهلای پعخطلع
باشد .این هنجارهای اجتماعی مخاوفاً بعای نوجوانانِ در سنین مدرسه مهلم و حیلا ی اسلت؛
چعا که آنها هنگام ورود و مععهی به محیط جدید همچون لیم ورزشلی بایلد خلود را بلا ایلن

1. disconfirmation
2. de-emphasis
3. self-reliance
4. self-worth
5. male hegemony
6. gender segregation
7. hypermasculinity
8. subordination
9. sexualization
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موقعیت نا آشنا طبید دهند و بعای آنان دشوار است که از خطوط رهتاری پیشین بعیت کنند.
در طول این زمان مبهم آغازین ،انیعات هنجاری بع رهتارهای نوجوان اهزایش مییابد و هعد بله
احتمال بیشتعی با عایشها و رهتارهای عوه جدید وهد ملیپلذیعد ( .)2۲بلع اسلاس رویکلعد
جامعه شناسی ورزف ،نقش و نتوذ معبی ،هم یمیهلا و دوسلتان در هعالیلتهلای ورزشلی بلع
ورزشکاران ا حدی است که می واند نگعفها و رهتار ورزشکاران را شک دهد ( .)22عایش به
خطعپذیعی جنسی را می وان به واسطه جو عوهی و همنوایی با هشارهای عوه بلعای داشلتن
جعبیات جنسی زودهنگام ( )22و یا نگعفهای جنسی آزاد ع بیین کعد .لانیع پیشلگیعانه یلا
آسیب زای ورزف یمی بع خطعپذیعی جنسی ،احتماالً بله نلوج ارزفهلا و هنجارهلای عوهلی
پذیعهته شده در یم بستگی دارد که بعای ههم این انیع ذاری ملی بایسلت همزملان ،هعهنلگ
حاکم بع یم بعرسی شود و ارزفها و نگعفهای هم یمیها و معبیان نیلز ملورد مطالعله قلعار
یعند.
همچنین در این پژوهش مشخص شد میانگین عایش به دوستی با جنس مخالف و عایش به
رابطه و رهتار جنسی در ورزشکاران والیبالیست ،پایین ع و در آماد ی جسمانی باال ع از سایعین
بود .ورزشکارانی که سابق حضور در اردوهای ورزشی دارند ،در خطعپذیعی جنسی به طور
معنی داری از میانگین باال عی نسبت به سایعین بعخوردارند .بنظع میرسد در شعایط اردویی،
باال بودن زمان بیکاری و وقت آزاد ،دوری از خانواده و نبود کنتعل کاهی بع رهتار ورزشکاران در
زمان غیع از بازی ،آسیب پذیعی نوجوانان را اهزایش میدهد و هعفت انجام یا ابعاز کارهای
ممنوج را در اختیار آنان می ذارد.
عدم همخوانی یاهتههای این پژوهش با بعخی از نتایج حقیقات خارجی را– که در آنها بیشتع
بع نقش پیشگیعانه ورزف در خطعپذیعی جنسی اکید شده  -می وان به ونهای به عام
غیعحعههای بودن شک های یمی دانشآموزان در ای عان نیز نسبت داد که در آن یم به متهوم
کالسیک و با جهیزات ،مهیدات و فالحیتهای علمی الزم شک نگعهته و احتماالً زینش
ورزشی دانشآموزان بع پایه معیارهای دقید و معتبع انجام نمیشود .از این رو حضور
دانشآموزان با ریسکپذیعی و جسارت عم باال ع در یمهای ورزشی مدارس بیشتع شده،
جعأت خطعپذیعی را در دو عوه دانشآموزان باال بعده و عمالً یمها را به هضایی مناسب بعای
انگیزهها و اهداف غیع ورزشی و آسیبزا بدی نموده است.
عالوه بع این ممکن است اساساً جهت هعضیه حقید مبنی بع انیع عضویت در یم ورزشی بع
خطعپذیعی جنسی ،به شک دیگعی باشد .به عبارت بهتع اهعاد خطعپذیع ع به دلی دارا بودن
ویژ یهای شخایتی ،مای بیشتعی بعای عضویت در یمها و باشگاههای ورزشی داشته
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باشند .همچنین مختاات منحاع به هعد یک یم ورزشی از قبی هعفت ابعاز خود و
خودنمایی ،آزادی عم بیشتع ،کاهش کنتعل خانواده ،جمع همساالن و شخیص چنین
هعفتهایی بعای انجام رهتارهای پعخطع از سوی نوجوانان خطعپذیع ،مقدمات ورود آنها را به
یمهای ورزشی هعاهم میکند.
در نهایت می وان تت استعس و هشار روانی هضای رقابتی ،خاوفیات شخایتی ورزشکاران،
ضعف ارزفها و هنجارهای ساز ارانه در محیطهای ورزشی غیعحعههای مدارس ،نبود آموزف و
آماد ی ذهنی بعای مقابله با خطعپذیعی و نحوه شک یعی شک های ورزشی و سازماندهی
ورزف مدارس در عایش و ار کاب رهتارهای پعخطع جنسی در بین ورزشکاران مونعند.
محدودیتها و پیشنهادهای تحقیق
این حقید مکانیزمها و متغیعهای واسطهای بیلین کننلدۀ ار بلاط بلین ورزف و خطعپلذیعی
جنسی را مورد بعرسی قعار نداده است .زمینه هعهنگی و اجتماعی یمهای ورزشی ،ویژ یهلای
شخایتی ورزشکاران و کنتعل و نظارت بع آنها می وانند به عنوان مکانیزمهای واسطهای مطعح
شوند .همچنین از آنجا که ورزف به عنوان یکی از نهادهای جامعهپذیعی در انتقلال ارزفهلا و
نقشهای اجتماعی از جمله نقشهای جنسیتی ،عم میکنلد ،الزم اسلت کله نقلش کلیشله و
هویت جنسیتی دراین رابطه بعرسی شلود و شلیوه انیع لذاری آن در بلین دختلعان و پسلعان
نوجوان مورد مالحظه قعار یعد .نتایج بدست آمده ممکن است در انع نحوه طعاحی پعسشلنام
حقید و نوج سواالت باشد .از آنجا که در پعسشنامه خطعپذیعی نوجوانلان ،ویلههلا بله دلیل
مقتضیات هعهنگی و اجتماعی ای عان ،بیشتع باورت غیع مستقیم مطلعح شلده و رهتلار جنسلی
مشخااً مورد سوال قعار نگعهته است .پیشنهاد میشود در پژوههای آ ی ،ار باط ورزف و رهتلار
جنسی نوجوانان نیز بعرسی شود .همچنین پیشنهاد میشود حقیقات بعدی ،با نمونل بزر تلع،
دربع یعندۀ عوههای جنسی ،سنی و قومی متنوج ع و همعاه با طعح مطالعات طولی انجام شود.
بعرسی نقلش ورزف دبیعسلتان در لأمین سلالمت جنسلی نوجوانلان و کیتیلت زنلد ی او در
بزر سالی ،در قالب پژوهشی طولی متید به نظع میرسد.
منابع:

 .1زاده محمدی ،ج .و احمدآبادی ،ز .)122۲( .بعرسی انیع ساختار خانواده ،محیط خانواد ی
و ار باط با مدرسه بع خطعپذیعی دانشآموزان دبیعستانهای شهع هعان .طعح پژوهشی:
پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی.
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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کانون توجه درونی و بیرونی از طریق بازخورد و دستورالعمل برر
یادگیری حفظ تعادل پویا بود .جامعه آماری پژوهش حاضر ،دانشروویان دخترر ریرتربیرت بردنی
دانشگاه شهید بهشتی تهران بودند .انها واحد تربیت بدنی عمومی( )1را در نیمسال دوم سال -03
 1900اخذ نمودند 38 .دانشوو با میانگین سنی  11±1.1سال به طرور داوطباانره در ایرن تققیرق
شرکت کردند .آنها به صورت تصادفی بر اساس نوع دستورالعمل توجهی (درونی و بیرونی) و نروع
بازخورد توجهی (بیرونی و درونی) به  0گروه آزمایشی تقسیم شدند .آزمودنیها پس از شرکت در
پیشآزمون به مدت  9جبسه و در هر جبسه  11کوشش  98ثانیره ای را بررای حفرظ تعرادل روی
دستگاه تعادل سنج تمرین کردند .بعد از  00ساعت در آزمون یادداری و دو ساعت بعد از آزمرون
یادداری در آزمون انتقال شرکت کردند .نتایج تقبیل واریانس با اندازهگیریهای مکررر نشران داد
گروههای آزمایشی طی جبسات تمرین پیشرفت کردهاند و عمبکرد گروههرای برازخورد تروجهی
درونی و بیرونی بهتر از دو گروه دستورالعمل توجهی بود .نترایج تقبیرل واریرانس عرامبی بررای
مقایسه عمبکرد  0گروه در آزمون یادداری تفاوت معنیداری میان عمبکرد گروهها نشران داد .برا
مقایسه عمبکرد گروهها مشخص شد گروههای بازخورد و دستورالعمل توجهی بیرونری در آزمرون
یادداری عمبکرد بهتری نسات به گروههای بازخورد و دستورالعمل توجهی درونی دارند .همچنرین
نتایج تقبیل واریانس عامبی در آزمون انتقال تفاوت معنیداری میان عمبکررد  0گرروه آزمایشری
نشان داد و گروه بازخورد توجهی بیرونی در آزمون انتقال ،عمبکرد بهتری نسرات بره گرروههرای
دیگر داشت .با توجه به نتایج تققیق حاضر پیشنهاد میشود هنگام آمروزش تکرالیح حرکتری از
روشهای بازخورد و دستورالعمل جهت دهی توجهی بیرونی (توجه به اثر حرکت) به جرای توجره
درونی (توجه به خود حرکت) استفاده شود.
واژگان کلیدی :کانون توجه ،بازخورد توجهی ،دستورالعمل توجهی ،تعادل پویا.
 .1دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی (نویسندۀ مسئول)
 .2استادیار دانشگاه تهران
 .3دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی
 .4دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی

Email: B-Abdoli@sbu.ac.ir

رفتار حرکتی شماره  ،11پاییز و زمستان 1931

30

مقدمه
تاثیر کانون توجه بر اجرا و یادگیری مهارتهای حرکتی در سالهای اخیر مورد توجه بسیار
قرار گرفته است .پژوهشگران و مربیان اعتقاد دارند نوع جهتدهی کانون توجه افراد میتواند
تاثیر تقریبا فوری بر اجرای آنها داشته باشد .بدین معنی که در زمان اجرا دقت و کیفیت
حرکت مجری با کانون توجه وی مرتبط است ( .)1براساس تعریف ولف و همکاران)2001( 2
درکانون توجه درونی توجه فرد به حرکات بدن خود و در کانون توجه بیرونی توجه فرد به اثری
که حرکت در محیط بر جای میگذارد ،متمرکز میشود .به منظور مطالعه تاثیر کانون توجه
درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری مهارت ،تعدادی از پژوهشها کانون توجه را از طریق
دستورالعملهای اجرایی و تعدادی دیگر از طریق ارائه بازخورد ،بر عوامل درونی و بیرونی
متمرکز کردهاند ( .) 1،2به اعتقاد پژوهشگران اگرچه هر نوع اطالعاتی در قبل (دستورالعمل
آموزشی) و پس از حرکت (بازخورد) تواند به یادگیری مهارت حرکتی کمک کند .اینکه این
اطالعات چگونه توجه فرد را برای استفاده بهینه و مطلوب از اطالعات ارائه شده به خود جلب
میکند بستگی به نوع تاکید کانون توجه بر حرکت (توجه درونی) 3یا نتیجه و اثر حرکت (توجه
بیرونی) 4دارد ( .) 3پژوهشگران برای تعیین برتری نوع کانون توجه درونی و بیرونی با استفاده از
دستورالعمل و بازخورد توجهی فرضیههای متفاوتی ارائه کردهاند .ولف و پرینز )2001( 5و ولف
و همکاران ( )2001فرضیه عمل محدود شده  6را مطرح کردند .بر اساس این فرضیه،
هنگامیکه دستورالعمل و بازخورد توجهی توجه اجراکننده را به اثر حرکت در محیط جلب
کند ،فرآیندهای کنترل خودکار تسهیل شده ،موجب خود سازماندهی بهتر دستگاههای مختلف
می شود؛ و توسط فرآیندهای کنترل هشیارانه مقید و محدود نمی شود .در نتیجه نیاز فراگیر
به درگیری مراکز باالتر عصبی برای کنترل اندام کاهش و اجرا و یادگیری حرکتی افزایش می
یابد .به عبارت دیگر ،در جهت دهی توجه بیرونی نیازهای توجه کاهش می یابد ،در حالی که در
جهت دهی توجه درونی فرآیندهای پردازشی بیشتری درگیر می شود و کنترل هشیارانه و
نیازهای توجه به اجرای حرکت افزایش یافته و منجر به محدود کردن سیستم حرکتی و
درجات آزادی می شود .بدین ترتیب خودکاری الزم برای اجرای حرکتی دقیق و روان مختل
1

1. Attention focus
2. Wulf
3. Internal attention
4. External attention
5. Perkins
6. Constrained Action Hypothesis
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شده و اجرا ضعیف می شود (.)2،4،5مکسول و مسترز  )2002(1بر اساس فرضیه پردازش
آشکار 2استدالل کردند کانون توجهی درونی عالوه بر اطالعات درونی ،اطالعات برجسته بیرونی
را نیز پردازش می کند .در نتیجه این کانون بار بیشتری را بر منابع توجهی یا حافظه کاری
اعمال میکند و سبب ضعیف شدن عملکرد میشود ( .)6همچنین بر اساس نظریه ایده حرکتی
جیمز )1980( 3اثرات حرکت و توجه بیرونی به طور موثری بازنمایی پایداری را برای اجرای
مهارت ایجاد می کند .بنابراین توجه به اثرات حرکت باعث برانگیختگی دستگاههای حرکتی
برای انجام حرکت میشود( .)7اما در نظریههای یادگیری سالمونی ( ،)1894اشمیت ( )1887و
اشمیت و لی ( )1884بیان شده است یادگیری از طریق هدایت ،توجه فراگیر به حرکات بدن و
استفاده از پردازش کنترل شده افزایش مییابد ( .)3،9سالمونی و همکاران ( )1894با بیان
فرضیه هدایت 4اظهار کردند ارائه بازخورد به فراگیر ،سبب بهتر شدن عملکرد در فرایند
اکتساب و ضعیف شدن یادگیری در مراحل یادداری و انتقال میشود .زیرا دسترسی فراگیر در
هر کوشش به بازخورد افزوده موجب وابستگی او به بازخورد میشود .طوری که با حذف
بازخورد (به دلیل جلوگیری از پردازش درونی و استفاده از سایر منابع موجود) فراگیر نمیتواند
مانند شرایط اکتساب عمل کند ( .)9همچنین بیلوک و همکاران (2004و )2002با بیان فرضیه
کاهش خودکاری مهارتها 5دریافتند افراد زمانی به سطوح باالی مهارت دست مییابند که
کانون توجه درونی مشکل آفرین است؛ با فرایندهای پردازش خودکار تداخل پیدا میکند؛ و
کانون توجه درونی برای افراد مبتدی بهتر از کانون توجه بیرونی است (.)8،10
یافتههای پژوهشی پژوهشگران برای تعیین برتری نوع کانون توجهی درونی و بیرونی با استفاده
از دستورالعمل و بازخورد توجهی متناقض است ( .)3،11،12تعدادی از پژوهش ها تاثیر کاانون
توجه بیرونی در مقابل درونی را بر اجرای تکالیف حرکتی مختلف نشاان داده اناد .بارای م اال
شاایا و ولااف ،)1888( 6ولااف و همکاااران (1889و  ،)2001مااک نااوین و همکاااران،)2002( 7
تاتسیکا 9و ولف ( )2003و لندرز 8و همکاران ( )2005با استفاده از انواع متفاوت تکالیف تعادلی

1. Maxwell & Masters
2. Explicit Processing Hypothesis
3. Idiom motor principle of action of James
4. Guidance hypothesis
5. deautonization of skill hypothesis
6. Shea
7. McNevin
8.Totsika
9. Landers
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(تعادل روی تعادل سنج ،راندن پدالو و تعادل روی دیسک بادی) نشان دادند جهتدهای توجاه
فراگیران به سطح تکیهگاه (توجه بیرونی) از طریق دستورالعمل توجهی نسبت باه جهاتدهای
توجه فراگیران به حرکت پا (توجه درونی) بر اجرا و یاادگیری ماوثرتر اسات (.)2،2،13،14،15
همچنین ،مادوکس )1888( 1در ضربه فورهند تنیس ،ولف و همکاران ( )1888در ضربه گلاف،
آل ابود و همکاران )2002( 2در پرتااب آزاد بساکتبال ،ولاف و همکااران ( )2001در سارویس
تنیس و هوجز و فرانک )2001( 3در تکلیف هماهنگی دودستی نشان دادند جهتدهای کاانون
توجه بیرونی از طریق دستورالعمل یا بازخورد توجهی نسبت به کانون توجه درونی برای اجارا و
یادگیری موثرتر است ( .)2،17،19،18،20در پژوهشی دیگر ،ولف و همکااران ( ،2002آزماایش
اول) نشان دادند در یادگیری سارویس والیباال باازخورد تاوجهی بیرونای در دو گاروه مااهر و
مبتدی نسبت به بازخورد توجهی درونی منجر به دقت باالتر در حین اجرای سرویس و یادداری
شد ( .)12همچنین ،ولف و همکاران ( ،2002آزمایش دوم) اثار تاواتر نسابی باازخورد تاوجهی
درونی و بیرونی را بر اجرای پاس بلند فوتبال در آزماودنیهاای مبتادی بررسای کردناد .نتاایج
نشان داد گروههایی که بازخورد توجهی بیرونای را باا تاواتر  33درصاد و  100درصاد دریافات
کردند عملکرد بهتری نسبت به گروههای بازخورد توجهی درونی ،داشتند .گروهی کاه باازخورد
توجهی درونی  100درصد دریافت کرده بود ضعیفترین عملکرد را داشت .عملکرد ضعیف گروه
بازخورد توجهی درونی 100درصد ،با فرضیه هدایت سالمونی و اشمیت )1894( 4قابال توجیاه
است .اما اجرای برتر گروهی که بازخورد توجهی بیرونی  100درصد دریافت کرده بود بارخالف
پیشنهادات فرضیه هدایت بود ( .)9،12ولاف و همکااران ( ،2002آزماایش دوم) و شایا و ولاف
( )1888پیشنهاد کردند بازخورد ممکن است باعث شود اجراکننده توجه بیرونی را بیشتر حفظ
کند (.)3،12،20
برخالف نتایج به دست آمده در خصوص موثرتر بودن کانون توجهی بیرونی بر اجارا و یاادگیری
مهارت ،برخی از یافتههای پژوهشی تاثیر بیشتر کانون توجه درونی را بر اجرا و یادگیری مهارت
ها نشان داده اند .برای م ال پرکینز و همکاران ( )2003در ضربه گلف ،گرای )2004(5در ضربه
بیسبال ،فورد و همکاران )2005( 6درتکلیف دریبل فوتباال و بیلاوک و همکااران )2004( 7در
1. Maddox
2.Al-Abood
3. Hodjes and Franks
4. Salmoni and Schmidt
5. Gray
6. Ford
7. Beiloch et.al
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مهااارتهااای شااوت فوتبااال و ضااربه گلااف اجاارای افااراد ماااهر و مبتاادی را مقایسااه کردنااد
( .)8،21،22،23یافتههای این پژوهشگران نشان داد افراد ماهر تحت شرایط جهتدهای توجاه
بیرونی و افراد مبتدی تحت شرایط جهتدهی توجه درونای عملکارد بهتاری داشاتند .در ایان
رابطه بیلوک ( )2004با بیان فرضیه کاهش خودکاری مهارت پیشنهاد کرد زمانی کاه افاراد باه
سطوح باالیی از مهارت دست مییابند کانون توجه درونی مشکلآفرین اسات و باا فراینادهاای
پردازش خودکار تداخل پیدا میکند و کانون توجه درونی برای افراد مبتدی مناسبتر از کاانون
توجه بیرونای اسات ( .)8در مقابال ،ولاف و ساو )2007( 1در ضاربه گلاف و ولاف و همکااران
(،2002آزمایش اول) در سرویس والیبال نشان دادند هار دو گاروه مااهر و مبتادی در شارایط
اتخاذ کانون توجه بیرونی عملکرد بهتری نسبت به کانون توجه درونای داشاتند( .)5،12ولاف و
سو ( )2007پیشنهاد کردند برتری کانون توجه بیرونی قابل تعمایم باه هماه افاراد باا ساطوح
متفاوت مهارت است ( .)5با توجه به نتایج متناقض در خصوص تااثیر کاانون توجاه درونای یاا
بیرونی بر اساس دستورالعمل یا بازخورد و به دلیل متفاوت بودن ویژگیهای مهارتهای مختلف
و فرضیههای متفاوت مطرح شده در خصوص کانون توجه ،نیاز باه انجاام پاژوهشهاای بیشاتر
بیش از پیش احساس میشود تا تاثیر بیشتر نوع تمرکز توجه بر عملکرد و یادگیری مهاارتهاا
به طور دقیقتر و تخصصیتر مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسا باه
این سوال است که عملکرد و یادگیری آزمودنیهای مبتدی در تکلیف حفاظ تعاادل پویاا ()24
بدون آشنایی قبلی ،با کدامیک از روشهای ارایاه باازخورد یاا دساتورالعمل تاوجهی درونای و
بیرونی پیشرفت بیشتری میکند .به عالوه ،مربیان از آینه برای آگاهی فراگیران از اجرای خاود،
تصحیح خطای حرکت ،تنظیم زمان حرکات و تیییرالگاوی همااهنگی در خاالل کوشاشهاای
تمرینی استفاده میکنند ( .)25به نظر میرسد آینه میتواند به عنوان ابزاری برای فراهم کردن
بازخورد متواتر افزایشی درباره شکل و نتیجه عملکرد ،همزمان با اجرای مهارت بارای فراگیاران
مورد استفاده قرار گیرد .تحقیق حاضر به دنبال پاس به این سوال است که آیا جهتدهی توجه
با استفاده از بازخورد افزایشی ایجاد شده به وسیله آینه میتواند بر افزایش یادگیری موثر باشاد
(براساس فرضیه عمل محدود ولف و همکاران) یا اینکه به افت اجرا و یادگیری منجار مایشاود
(بر اساس فرضیه هدایت سالمونی و همکاران)؟از لحاظ نظرینتایج این پاژوهش دیادگاه فرضایه
عمل محدود شدهرا مورد بررسی قرار خواهد داد .از جنبه کاربردی نیز باه مربیاان رشاتههاای
مختلف ورزشی کمک خواهد کرد تا با در نظر گرفتن نوع تکلیف و ساطوح مهاارت یادگیرناده،
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بازخورد و دستورالعمل توجهی مناسب را به او ارائه دهند تا از شیوههای ماوثرتر بارای هادایت
کانون توجه به منظور یادگیری بهتر استفاده کند .از سوی دیگار در مراکاز ورزشای و باه ویاژه
توانبخشی افزایش تعادل یکی از اهداف اصلی مربیان است .تاکنون تاثیر همزمان دستورالعمل و
بازخورد توجهی بر روی تعادل بررسی نشده است .نتایج تحقیق حاضر میتواند راهنمای مربیان
برای افزایش تعادل فراگیران با مدنظر قرار دادن نوع بازخورد و دستورالعمل توجهی باشد.
روش شناسی تحقیق
آزمودنیها :شرکتکنندگان در این تحقیق شامل 60دانشجوی دختر غیرتربیتبدنی (با میانگین
و انحراف استاندارد  21± 1.5سال) بودند .آنها از نظر جسمانی و بینایی سالم بودند و واحد
تربیت بدنی عمومی( )1را در نیمسال دوم سال  1399 -98در دانشگاه شهید بهشتی تهران
اخذ نموده بودند .آزمودنیهاهیچگونه تجربه قبلی از مهارت مربوطه نداشتند و به طور داوطلبانه
در این پژوهش شرکت کردند .سپس به طور تصادفی بر اساس نوع بازخورد توجهی (درونی و
بیرونی) و دستورالعمل توجهی (درونی و بیرونی) به چهار گروه  15نفری تقسیم شدند.
پژوهشگران به دلیل احتمال افت آزمودنی در هر یک از گروههای آزمایشی تعداد  15نفر را ( بر
اساس تعداد حجم نمونه در پژوهشهای مربوط به منابع )12،21،29،28،30انتخاب نمودندو در
انتهای پروتکل اجرا افت آزمودنی وجود نداشت.
1
ابزار اندازه گیری تحقیق :در این پژوهش از دستگاه تعادل سنج توان آزما استفاده شد .دستگاه
قادر به نشان دادن اطالعاتی در مورد میزان تعادل افراد ،تعداد و زمان عدم تعادل به چپ و
راست است .روایی و پایایی این ابزار مورد تایید شرکت ساتراپ فلز که سازنده دستگاه در ایران
است قرار گرفت .همچنین شفیع نیا و همکاران ( )1394و بادامیو همکاران ( )1392روایی و
پایایی این دستگاه را در پژوهشهای خود مورد تایید اعالم کرده اند ( .)29،31به منظور فراهم
کردن شرایط بازخورد توجهی درونی و بیرونی افزوده یک آینه در فاصله دو متری و رو به روی
دستگاه قرار گرفت .طوری که آزمودنیها می توانستند انحرافات افقی صفحه تعادل سنج به چپ
و راست را نسبت به خط عمود در آینه ببینند .الزم به ذکر است با توجه به پیشینه تحقیق به
منظور کنترل متییرهای مداخلهگری مانند نوع و سطح مهارت در پژوهش حاضر از تکلیف
تعادلی پویا که مهارتی نسبتا دشوار ،بسته و ممتد است ( )24استفاده شد .همه آزمودنیها از
نظر سطح مهارت ،در اجرای تکلیف مورد نظر مبتدی بودند و هیچگونه آشنایی قبلی با تکلیف
نداشتند.
1. TavanAzmaStabilometer
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روش جمع آوری اطالعات :قبل از اجرای پیشآزمون ،به آزمودنیها اطالعاتی در مورد روش
انجام تکلیف ،محتوای اطالعات بازخورد و دستورالعمل توجهی شیوه انجام کار داده شد .پس از
دیدن و شنیدن اطالعات اولیه ،نحوه اجرای کار روی دستگاه تعادل سنج چند مرتبه به
آزمودنیها نمایش داده شد .آزمودنیها به منظور آشنایی با ابزار 2 ،کوشش  15ثانیهای بدون
بازخورد و دستورالعمل توجهی روی تعادل سنج انجام دادند .روز بعد همه آزمودنیها در
پیشآزمون  10کوشش  30ثانیه ای را بدون بازخورد و دستورالعمل توجهی اجرا کردند .در
جلسات تمرین از گروه دستورالعمل توجهی بیرونی خواسته شد توجه خود را به عالمتهایروی
صفحه تعادل سنج _درجلوی پاهایشان_ معطوف کنند و سعی بر حفظ این دو عالمت را در
ارتفاع یکسانی داشته باشند  .ازگروه دستورالعمل توجهی درونی خواسته شد بر پاهای خود
تمرکز داشته باشند .برای ارائه بازخورد افزوده یک آینه در مقابل دستگاه قرار داده شد .به گروه
بازخورد توجهی بیرونی گفته شد به جابه جایی صفحه افقی تعادل سنج نسبت به خط عمود در
آینه توجه داشته باشند .این خط نشان دهنده دو عالمتی بود که روی صفحه تعادل سنج در
جلوی پاهایشان قرار داشت .به گروه بازخورد توجهی درونی گفته شد به حرکت افقی صفحه
تعادل سنج نسبت به خط عمود توجه نمایند .این خط نشان دهنده پاهایشان بود (شیوه ارائه
بازخورد توجهی درونی و بیرونی بر اساس پژوهش شیا و ووولف 1888 ،انتخاب شد).
آزمودنیهای هر چهار گروه ،سه جلسه و در هر جلسه  15کوشش  30ثانیهای با زمان استراحت
 20ثانیهای بین کوششها ،تمرین کردند .بعد از  49ساعت آزمودنیها در آزمون یادداری
(اجرای  15کوشش  30ثانیهای مطابق با پیشآزمون) و  2ساعت بعد از آزمون یادداری در
آزمون انتقال (اجرای  15کوشش 60ثانیه ای) شرکت کردند (پروتکل اجرایی پژوهش حاضر بر
اساس پروتکل اجرایی پژوهش ها در منابع  3،12و  20انتخاب شد).
روشهای آماری :از آمار توصیفی برای شاخصهای میانگین ،انحراف استاندارد استفاده شد .به
منظور اطمینان از همسانی واریانسها از آزمون لون 1و برای تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها
از آزمون کولموگروف اسمیرنوف2استفاده شد .برای تحلیل دادهها در پیشآزمون از تحلیل
واریانس یک راهه ،در فرایند اکتساب برای  4گروه آزمایشی از تحلیل واریانس با اندازهگیری
تکراری (جلسات تمرین) ( ×3گروهها) 4و آزمون تعقیبی بونفرونی و در آزمون انتقال و یادداری
از تحلیل واریانس عاملی (دو گروه دستورالعمل توجهی درونی و بیرونی) ( ×2دو گروه بازخورد
توجهی درونی و بیرونی)  2و برای تعیین محل معنیداری از آزمون آماری  tمستقل در سطح
1. Leven Test
2. Kolmogorov-Smirnov
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معنیداری( )P<0/05استفاده شد .تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 15
انجام شد و برای رسم نمودارها و جداول ،نرم افزار  Excelنسخه  2007مورد استفاده قرار
گرفت.
نتایج تحقیق :نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان داد سطح معنیداری در تمام متییرها
بزرگتر از  0/05است که نمایانگر طبیعی بودن توزیع دادهها است ( .)P< 0/05بنابراین در
آزمون فرضیه ها از آمار پارامتریک استفاده شد .همچنین نتایج آزمون لون نشان داد تفاوت
میانگین نمرات آزمودنیها در مراحل آزمون معنیدار نیست()P< 0/05لذا میتوان از همسانی
واریانسها اطمینان داشت .در مرحله پیشآزمون برای اطمینان از نبود تفاوت معنیدار در
عملکرد گروهها و اثرگذاری آنها در نتایج تحقیق از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده
شد .نتایج نشان دادتفاوت میانگین نمرات آزمودنیها در این مرحله با ( F= 0.749و )P=0.65
معنیدار نیست .در فرایند اکتساب ،نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری تکراری با رعایت
شدن پیش فرض کرویت موچلی ( )P>0/05در جدول  1ارائه شده است .با توجه به یافتههای
جدول اثر اصلیجلسات تمرین معنیدار است.نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد بین جلسه
تمرینی اول با سوم ( )P= 0/039و بین جلسه تمرینی دوم با سوم ( )P= 0/039تفاوت معنیدار
استوآزمودنیها در جلسه سوم عملکرد بهتری نسبت به دیگر جلسات تمرینی داشتند .اثر اصلی
گروهها معنیدار بود .نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد بین عملکرد گروه بازخورد توجهی
بیرونی با عملکرد گروههای دستورالعمل توجهی درونی( )P= 0/023و دستورالعمل توجهی
درونی ( ،)P= 0/041و بین عملکرد گروه بازخورد توجهی درونی با عملکرد گروه دستورالعمل
توجهی درونی( )P= 0/042تفاوت معنیدار بود .با بررسی نمودار  1و آمارههای توصیفی
مشخص شد که گروههای بازخورد توجهی بیرونی ( ) =19/27و بازخورد توجهی درونی
( ) =17/82در فرآیند اکتساب عملکرد بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشتند .گروه بازخورد
توجهی بیرونی طی همه جلسات تمرین بهترین عملکرد را نسبت به سایر گروهها داشت .اثر
تعاملی گروه در جلسات تمرینی معنیدار نبود.
جدول  .1نتایج تقبیل واریانس با اندازههای تکراری برای عمبکرد گروههای آزمایشی
طی جبسات تمرین
مناع تغییرات

جمع موذورات

درجه آزادی

میانگین موذورات

ارزش F

ارزش P

جلسه

21/827

112و 2

10/864

8/760

0/001

گروه

100/697

 56و 3

33/562

4/729

0/005

× جلسهگروه

1/450

 112و 6

0/242

0/215

0/12
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در آزمون یادداری نتایج تحلیل واریانس عاملی(گروههای دستورالعمل توجهی درونی و بیرونی
)(×2گروههای بازخورد توجهی درونی و بیرونی) 2نشان داد اثر اصلی نوع بازخورد توجهی
درونی و بیرونی با (P=0/02و 29(=5/76و )F)1معنیدار است (جدول .)2برای مقایسه عملکرد
دو گروه بازخورد توجهی درونی و بیرونی از آزمون  tمستقل استفاده شد .نتایج نشان داد تفاوت
معنیداری بین عملکرد دو گروه بازخورد توجهی وجود دارد ( .)P=0/01با بررسی آمارههای
توصیفی مشخص شد عملکرد گروه بازخورد توجهی بیرونی ( ) =24/80بهتر از گروه بازخورد
توجهی درونی () =17/817است .اثر اصلی نوع دستورالعمل توجهی درونی و بیرونی با
(P= 0/001و 29(=37/95و ) F )1معنیدار است .برای مقایسه دو گروه دستورالعمل توجهی
درونی و بیرونی از آزمون  tمستقل استفاده شد .نتایج نشان داد تفاوت معنیداری بین عملکرد
دو گروه دستورالعمل توجهی وجود دارد ( . .)P=0/024بررسی آمارههای توصیفی نشان داد
عملکرد گروه دستورالعمل توجهی بیرونی ( ) =21/76بهتر از درونی () =16/11است.
همچنین ،اثر تعاملی نوع بازخورد و دستورالعمل توجهی (P= 0/51و 56(=0/42و) F )3
معنیدار نیست (جدول.)2
جدول  .1نتایج تقبیل واریانس عامبی برای عمبکرد گروههای آزمایشی بازخورد
و دستورالعمل توجهی در آزمون یادداری
مناع تغییرات

بازخورد

جمع

درجه

میانگین

موذورات

آزادی

موذورات

81/31

29و 1

ارزش F

ارزش P

81/31

5/76

0/02

دستورالعمل توجهی

589/50

 29و 1

589/50

37/95

0/001

× دستورالعمل توجهی بازخورد

6/65

 56و 3

6/65

0/42

0/51

نتایج تحلیل واریانس عاملی(گروههای دستورالعمل توجهی درونی و بیرونی )(×2گروههای
بازخورد توجهی درونی و بیرونی)2در آزمون انتقال نشان داد اثر اصلی نوع بازخورد توجهی
درونی و بیرونی با(P=0/006و 29(=9/07و )F)1معنیدار است .برای مقایسه دو گروه بازخورد
توجهی درونی و بیرونی از آزمون  tمستقل استفاده شد .نتایج نشان داد تفاوت معنیداری بین
عملکرد دو گروه بازخورد توجهی وجود دارد ( .)P=0/002بررسی آمارههای توصیفی نشان داد
عملکرد گروه بازخورد توجهی بیرونی ( ) =39/46بهتر از بازخورد توجهی درونی (=32/13
)است .همچنین ،سایر اثرات اصلی و تعاملی معنیدار نبود (جدول  .)3بررسی آمارههای
توصیفی نشان داد گروه بازخورد توجهی بیرونی عملکرد بهتری نسبت به سایر گروهها دارد.
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نتایج عملکرد آزمودنیها در مراحل مختلف آزمون و جلسات تمرین در نمودار 1آمده است.
جدول  .9نتایج تقبیل واریانس عامبی برای عمبکرد گروههای آزمایشی بازخورد
و دستورالعمل توجهی در آزمون انتقال
جمع

درجه

میانگین

موذورات

آزادی

موذورات

بازخورد

449/26

29و 1

449/26

9/07

دستورالعمل توجهی

141/06

 29و 1

141/06

2/56

0/11

× دستورالعمل توجهی بازخورد

11/25

 56و 3

11/26

0/203

0/65

مناع تغییرات

انتقال

یادداری

ارزش F

ارزش P

0/006

جلسات تمرین

پیش آزمون

نمودار .1تغییرات تعادل پویای آزمودنی ها در مراحل مختبح آزمون
* نشانه تفاوت معنیدار ( )P< 0/05بین گروهها ی بازخورد توجهی بیرونی با درونی در آزمون یادداری ،تفاوت
معنی دار بین گروههای دستورالعمل توجهی بیرونی با درونی در آزمون یادداری و تفاوت معنیدار بین گروه
بازخورد توجهی بیرونی با گروه بازخورد توجهی درونی در آزمون انتقال است.
 ¥نشانه تفاوت معنیدار ( )P< 0/05بین جلسات تمرین است.

میانگین تعداد خطا و زمان عدم تعادل به چپ و راست گروههای بازخورد و دستورالعمل
توجهی درونی و بیرونی در مراحل اکتساب و آزمونهای یادداری و انتقال در جداول  4و  5و6
ارائه شده است.
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جدول  .0میانگین تعداد خطا و زمان عدم تعادل به چپ و راست گروههای آزمایشی در مرحبه اکتساب
گروههای
آزمایش

جبسه اول

جبسه دوم

جبسه سوم

جبسه اول

جبسه دوم

جبسه سوم

جبسه اول

جبسه دوم

جبسه سوم

جبسه اول

زمان
خطا
(ثانیه)

جبسه دوم

تعداد
خطا

سمت
چپ

بیرونی

درونی
جبسه سوم

متغیر

بازخورد توجهی بیرونی

بازخورد توجهی درونی

دستورالعمل توجهی

دستورالعمل توجهی

21

18

16

23

19

14

22

19

16

21

23

19

سمت
راست

17

25

20

15

24

17

28

14

12

24

18

13

سمت
چپ

7

8.2

4.09

6.12

5.49

3.82

8.23

4.97

7.36

8.78

7.47

6.59

سمت
راست

5.07

2.73

7.1

6.42

6.77

7.52

5.29

8.4

6.89

9.21

7

7.76

جدول  .1میانگین تعداد خطا و زمان عدم تعادل به چپ و راست گروههای آزمایشی در آزمون یادداری
بازخورد

بازخورد

دستورالعمل

دستورالعمل

توجهی بیرونی

توجهی درونی

توجهی بیرونی

توجهی درونی

گروههای آزمایش

سمت چپ

15

27

21

31

سمت راست

23

21

18

26

سمت چپ

7.34

9.2

4.88

9.31

سمت راست

4

5.01

7.14

5.16

متغیر

تعداد خطا
زمان خطا (ثانیه)

جدول  .3میانگین تعداد خطا و زمان عدم تعادل به چپ و راست گروههای آزمایشی در آزمون انتقال
گروههای آزمایش

بازخورد

بازخورد

دستورالعمل

دستورالعمل

متغیر

توجهی بیرونی

توجهی درونی

توجهی بیرونی

توجهی درونی

سمت چپ

26

37

41

36

سمت راست

28

29

47

44

سمت چپ

11.12

14.35

8.69

16.73

سمت راست

10.42

13.52

15.78

13.34

تعداد خطا
زمان خطا(ثانیه)
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بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جهتدهی توجه از طریق دستورالعملهای آموزشی و بازخورد
افزوده توسط آینه بر یادگیری حفظ تعادل پویا بود .در پژوهش حاضر نتایج تحلیل واریانس با
اندازههای تکراری در مرحله اکتساب نشان داد اثر اصلی جلسات تمرین معنیدار است و
آزمودنیهای هر چهار گروه به طور معنیدار در جلسه سوم نسبت به جلسه اول عملکرد بهتری
داشتند .همچنین اثر اصلی گروه معنیدار بود .عملکردحفظ تعادل پویا در گروههای بازخورد
توجهی درونی و بیرونی ،در جلسات تمرینی به طور معنیدار بهتر از عملکرد دو گروه آزمایش
دیگر بود .همچنین آزمودنیهای بازخورد توجهی بیرونی نسبت به آزمودنیهایسایر گروهها
مدت زمان بیشتری تعادل داشتند .نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر در فرایند اکتساب ،با
یافتههای ولف و همکاران ( ،1889آزمایش اول ،)1888،2001،زاچری و همکاران (،)2005
امانوئل و همکاران )2009( 1و مقدم و همکاران ( )1397که نقش جهتدهی کانون توجهی
بیرونی را در پیشرفت اجرای مهارت برتر از جهتدهی توجه درونی دانستند ،همسو
است( .)2،13،19،28،30،32ولف و همکاران( )2001با مطرح کردن فرضیه عمل محدود
معتقدند وقتی بازخورد و دستورالعمل آموزشی ،توجه اجراکننده را به اثر حرکت در محیط
معطوف کند ،فرآیندهایکنترل خودکار تسهیل شده ،موجب خود سازماندهی بهتر دستگاههای
مختلف میشود .همچنینتوسط فرآیندهای کنترل هشیارانه مقید و محدود نمیشود .در نتیجه
نیاز فراگیر را به درگیری مراکز باالتر عصبی برای کنترل اندام کاهش میدهد و به این دلیل
اجرا و یادگیری حرکتی افزایش مییابد .اما ممکن است دلیل دیگر برای توجیه برتری بازخورد
توجهی طی جلسات تمرین این باشد که بازخورد احتماال توجه یادگیرنده را به نقطه دورتری
(نسبت به مسافت) معطوف میکند .یافتههای نشان دادهاند افزایش مسافت تمرکز بیرونی
میتواند اثرات یادگیری را افزایش دهد ( .)2نمایش اطالعات از طریق آینه در پژوهش حاضر
نیز ممکن است به عنوان نقطه تمرکزی"دورتر" عمل کند و عموما به ایجاد تمرکز بیرونی
گرایش پیدا کند .حتی زمانی که به شرکت کنندگان گفته شد اطالعات بازخوردی که از طریق
آینه به دست میآید نمایانگر وضعیت پاهایشان است .به احتمال زیاد بازخورد یک یادآور قوی و
پایدار برای حفظ تمرکز بیرونی ارائه میدهد .بنابراین ،این امر ممکن است قابل توجیه باشد که
چرا بازخورد طی جلسات تمرین موثرتر از دستورالعملهای آموزشی است ( .)3اما یافتههای به
2
دست آمده در فرایند اکتساب با یافتههای ولف و همکاران ( ،1889آزمایش دوم) ،بالک
1.Emanuel et.al
2. Block
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( )2004و ولف ( )2009که تفاوتی بین عملکرد گروهها در شرایط کانون توجه درونی و بیرونی
به دست نیاوردند ( )11،13،33همسو نیست .همچنین با یافتههای پرکینز و همکاران (،)2003
بیوالک و همکاران ( ،2002در آزمایش دوم) و گری ( )2004که برتری کانون توجه درونی را
در عملکرد آزمودنیهای مبتدی نشان دادند ( ،)10،21،22همسو نیست .بالک ( )2004و گری
( )2004با استناد به یافتههای پژوهشی گفتند تاثیر کانون توجه در افراد با توجه به نوع و
سطح مهارت متفاوت خواهد بود ( .)11،22اما ولف و سو ( )2007علت برتری کانون توجه
درونی در اجرای افراد مبتدی در پژوهشهای مختلف را مبهم بودن دستورالعملها و
بازخوردهای مورد استفاده طی تمرین برای هدایت کانون توجهی آزمودنیها دانستند (.)5
همچنین نتایج تحلیل واریانس عاملی در مرحله یادداری نشان داد اثر اصلی نوع بازخورد
توجهی و اثر اصلی نوع دستورالعمل توجهی معنیدار بود .گروههای بازخورد توجهی بیرونی و
دستورالعمل توجهی بیرونی عملکرد بهتری نسبت به گروههای بازخورد توجهی درونی و
دستورالعمل توجهی درونی داشتند .نتایج به دست آمده از این تحقیق در مرحله یادداری با
یافتههای ولف و همکاران ( ،1889آزمایش دوم )2002 ،شیا و ولف ( )1888و هوجز و فرانکز
( )2002همسو است ( .)3،12،13،20یافتههای حاضر با فرضیه پردازش آشکار قابل توجیه
است .مکسول ومسترز ()2004 ،2002براساس مفاهیم یادگیری حرکتی آشکار و پنهان تفسیر
دیگری از اثربخشی کانون توجه بیرونی پیشنهاد کردند ( .)6آنها مطابق با فرضیة پردازش آشکار
استدالل کردند در توجه بیرونی ،اجراکننده فقط یک منبع از اطالعات – آنچه نسبت به
اجراکننده بیرونی است – را پردازش میکند .در حالیکه در توجه درونی ،ضمن اینکه توجه به
اطالعات درونی معطوف میشود ،اطالعات برجستة بیرونی نیز پردازش میشوند .در نتیجه
دستورالعمل کانون درونی بار بیشتر یرابر منابع توجهی یا حافظة کاری اعمال میکند .فشار یا
بار بیشتر بر حافظة کاری در شرایط کانون توجه درونی با اجرای ضعیفتر همراه است .در حالی
که دستورالعمل کانون بیرونی اطالعات مکانیکی را که توسط اجراکننده پردازش میشود،
کاهش میدهد و بار کمتری طی اجرای تکلیف بر حافظة کاری اعمال میکند .بنابر این
براساس فرضیة پردازش آشکار ،بار حافظة کاری منبع تفاوتهای اجرا درکانون درونی و بیرونی
است ( .)6اما یافتههای پژوهش در مرحله یادداری با یافتههای بالک ( ،)2004ولف ( )2009و
پولتون و همکاران )2006( 1که در مرحله یادداری تفاوتی میان عملکرد گروههای کانون توجه
درونی و بیرونی پیدا نکردند ( ،)8،33،34میایر است .احتماال دشواری تکالیف ،سطح تبحر
فراگیران و نوع ابزار اندازهگیری دلیل این تفاوت است .زیرا لندرز و همکاران ( )2005و ولف
1. Poolton
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وهمکاران ( ) 2007پیشنهاد کردند کانون توجه بیرونی در تکالیف دشوارتر و در آزمودنیهای
ماهرتر ،موثرتر است ( .)16،35همچنین نتایج تحلیل واریانس عاملی در مرحله انتقال نشان داد
اثر اصلی نوع بازخورد معنیدار است و گروه بازخورد توجهی بیرونی به طور معنیداری عملکرد
بهتری نسبت به گروههای دیگر داشتند .این نتایج در مرحله انتقال با یافتههای ولف و همکاران
( ،1889آزمایش اول ،)2002 ،ولف و همکاران ( )2001و هوجز و فرانک ( )2001همسو است
( .) 2،12،13،20موضوع قابل توجه در خصوص اثربخشی بازخورد افزوده در مرحله انتقال این
است که زمانی که بازخورد در طول اجرا ارائه شود ،عالوه بر بهبود اجرا ،اثرات سودمند آن در
آزمونهای یادداری و انتقال بدون بازخورد نیز مشاهده میشود .یعنی ،نه تنها بازخورد اثری
موقت روی اجرا دارد بلکه منجر به یادگیری تکلیف میشود ( .)36اما براساس یافتههای اشمیت
و ولف ( )1887و مگیل و همکاران ( )1881چنین نتیجه ای قابل انتظار نیست ( .)37،39زیرا
زمانی که فراگیر به وسیله اطالعات اضافی راهنمایی شود ،به این اطالعات وابسته شده و
هنگامی که بازخورد به طور پیوسته در دسترس نباشد ،باعث افت اجرا میشود .در مطالعه
حاضر ،ظاهرا فراگیران به بازخورد افزوده وابسته نشدهاند .چرا که در غیاب بازخورد ،اجرا حفظ
شده است .این که عملکرد و یادگیری گروه دریافت کننده بازخورد کاهش نیافت ،نشان میدهد
وظیفه بازخورد افزوده صرفا ارائه اطالعات نیست .این یافتهها بیان میکند بازخورد میتواند
تمرکز توجه بیرونی را ایجاد کند تا اجرا و یادگیری بهبود یابد .همچنین ارائه بازخورد ممکن
است توجه فراگیران را به کنترل فعال حرکات مستقل از اطالعات معطوف کند .به طور کلی با
توجه به نظریههای ارائه شده در برتری کانون توجه بیرونی و با توجه به نتایج پژوهش حاضر
میتوان نتیجه گرفت با توجه فراگیر به اثر حرکت با دستورالعمل یا بازخورد توجهی ،توجه به
نحوه انجام حرکت در نتیجه افزایش نیازهای توجهی کاهش مییابد و فرآیندهای پردازش
ارادی برای کنترل حرکت کم میشود .مطالعه حاضر پیشنهاد میکند اگر بازخورد افزوده در
نقش تمرکز توجه بیرونی ظاهر شود ،موجب تقویت و تسریع یادگیری مهارت حرکتی در فراگیر
میشود .به همین دلیل پژوهشگران پیشنهاد کردند بازخورد غیر از نقش اطالعاتی و
وابستگیآوری ،ممکن است نقشهای مهم دیگری را در فرایندهای یادگیری ایفا کند .از این رو
به نظر نمیرسد بازخورد افزودهای که از طریق آینه در پژوهش حاضر ایجاد شده بود بیش از
حد فراگیر را برای اجرای مهارت راهنمایی و به خود وابسته کرده باشد .بلکه به عنوان جزیی از
بازنمایی مجدد حرکت عمل میکند( .)3،12،20با مدنظر قرار دادن این حقیقت که بازخورد
ایجاد شده در پژوهش حاضر باعث پیشرفت چشمگیر اجرا در جلسات تمرین و پایداری
یادگیری میشود و دارای این قابلیت است که باعث ایجاد و تقویت تمرکز توجه بیرونی شود .در
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مطالعات متعددثابت شده است جهتدهی بازخورد توجهی بر نتایج حرکتباعث پیشرفت
بنابراین فراگیر با جهتدهی توجهاش به عوامل مستقل از حرکت و با کمک.یادگیری میشود
بازخورد طی تمرین به خوبی فرا میگیرد که چگونه توجه خود را در شرایط حذف
 بنابراین مطالعات دیگری نیاز است تا قابلیت تعمیمپذیری.بازخوردجهتدهی و هدایت کند
 محیطهای باز و بسته به همراه انواع متفاوت،یافتههای پژوهش حاضر را در تکالیف متفاوت
بازخورد بررسی کند و مشخص شود در صورتی که انواع بازخوردها به صورت توجه بیرونی ظاهر
شوند منجر به پیشرفت در عملکرد فراگیران میشوند یا خیر؟
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رفتار حرکتی

مقايسة تأثیر يادگیري آشكار ،قیاسي و اكتشافي بر اكتساب ،يادداري و انتقال
مهارت تاپ اسپین تنیس روي میز
زهرا عسگري ،1بهروز عبدلي ، 2محمدعلي اصالنخاني
تاریخ دریافت مقاله1993/11/02 :

3

تاریخ پذیرش مقاله1932/20/00 :

چكیده
پژوهش حاضر به مقایسة تأثیر یادگیري آشكار ،قیاسی و اکتشافی بر اکتساب ،یادداري و انتقال
مهارت تاپ اسپین تنیس روي میز میپردازد 93 .دانش آموز دبیرستانی به طور تصادفی در سه
گروه آزمایشی یادگیري آشكار ،قیاسی و اکتشافی قرار گرفتند .پس از اجراي  922کوشش تكلیف
مهارت تاپ اسپین در مرحله اکتساب ،مرحله آزمون به ترتیب شامل آزمون یادداري ،1انتقال
تحت تكلیف ثانویه شناختی و یادداري 0اجرا شد .پس از پایان مرحله آزمون ،شرکتکنندگان
پروتكل راهبردي اخباري را پر کردند .تحلیل دادههاي مرحلهي اکتساب و آزمون (یادداري
فوري ،1انتقال ،1یادداري فوري )0با روش تحلیل واریانس مختلط ( )9×9صورت گرفت .براي
مقایسه عملكرد هرگروه در دو مرحله آزمون ،از آزمون  tوابسته و نیز مقایسه بین گروهها در
مراحل آزمون از آزمون تحلیل واریانس یک سویه استفاده شد .نتایج تفاوت معنیداري بین گروه-
ها در پیشآزمون ،سه جلسه اکتساب ،آزمون یادداري فوري 1و 0و اجراي تكلیف ثانویه شناختی
نشان نداد .در آزمون انتقال تحت تكلیف ثانویه ،گروه یادگیري قیاسی عملكرد بهتري نسبت به
گروه آشكار نشان دادند ( ،.)P=2/221همچنین بر خالف دو گروه دیگر ،گروه آشكار در آزمون
انتقال نسبت به آزمون یادداري فوري 1افت عملكرد داشت ( .)P=2/227شمار قواعد کالمی گزارش
شده در پروتكل کالمی-راهبردي در گروه قیاسی کمتر از دو گروه دیگر بود ( )P=2/223درحالیکه
بین دو گروه آشكار و اکتشافی تفاوت معنیداري وجود نداشت .نتایج حاکی از اثربخشی قیاس
دامنه کوه جهت فراخوانی پردازش پنهان و بهره مندي از مزایاي یادگیري پنهان مانند مقاومت در
برابر افت عملكرد تحت فشار تكلیف ثانویه است.
واژگان كلیدي :یادگیري پنهان ،یادگیري قیاسی ،یادگیري اکتشافی ،یادگیري آشكار ،انتقال
تحت تكلیف ثانویه شناختی ،پروتكل کالمی.

 . 1کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی (نویسندۀ مسئول)
 . 2دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی
 . 3استاد دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه
آفرینش شیوههای فراگیری حرکتی ،از آن رو که در نوزاییِ رفتارهای ورزشی ،نقشی به سزا
دارد ،برای مربیان و روانشناسان ورزشی نیز واجد جاذبهای خوشآیند است .یادگیری حرکتی
پنهان با رویآورد فزایندهای در زمینه حرکتی مواجه شده است ( .)1بری و دینز)1993( 1
معتقدند یادگیری پنهان که از ادبیات روانشناسی شناختی برخاسته است ،به فرایندهایی اشاره
دارد که از طریق آن افراد بدون آگاهی از کاری که انجام میدهند ،در اجرای مهارت خبره
میشوند .حال آن که در یادگیری آشكار ،فرد دانش اخباریِ راجع به مهارت در حال یادگیری
را گردآوری کرده و براساس این دانش ،مهارت را آموخته و به کار میبندد ( .)2مسترز و مكس
ول )2002( 2بر این باورند یادگیری پنهان حاصل تجمع غیرفعال اطالعات مرتبط با مهارت
است .این اطالعات در سطح ناآگاه پردازش شده و قابل کالمی شدن نیستند ( .)3کاهش میزان
انباشت دانش آشكار مرتبط با مهارت در طی آموختن ،که با فرایند یادگیری پنهان همراه است،
مزایایی مانند ثبات اجرا تحت فشار عملكردی و همچنین تحت شرایط دشواری باال برای
تصمیمگیری و به هنگام کاهش توجه را در پی دارد (2و  5و  6و  7و  1و  8و .)9
از دیگر سو دانش آشكار ،منابع حافظه کاری و توجه آگاهانه را اشغال میکند .به عالوه این باور
وجود دارد که دانش آشكار مربوط به مكانیک حرکت ،ممكن است با اجرای مهارت حرکتی
تداخل ایجاد کند .این جریان از طریق رقابت در منابع شناختیِ در دسترس ،برای اجرای
مهارت و یا از طریق کشاندن پردازش خودکار به سطوح آگاهانه صورت میپذیرد .مسترز و
همكارانش ( )2002به این موضوع پرداختند که کاهش انباشت دانش آشكار مرتبط با مهارت
در روند یادگیری پنهان ممكن است اثرات منفی آن بر روی عملكرد را محدود سازد ( .)10زیرا
محدودیت وابستگی به حافظه کاری ،از طریق کاستهشدن انباشت دانش آشكار مرتبط با مهارت
در طی تجربه یادگیری پنهان ،ظرفیت حافظه کاری را برای پردازش همزمان تكلیف دیگر خالی
میگذارد (.)2
گونهی دیگری از یادگیری که شیوهی ارائه دستورالعمل متفاوتی را با دو روش یادگیری پنهان
و آشكار دارد" ،یادگیری اکتشافی" است .به عقیده وریجكن و وایتینگ )1990( 3یادگیری
اکتشافی به پردازش تالشهای مكرر با هدف دست یافتن به اجرای مهارت حرکتی خاص گفته

1. Berry & Dienes
2. Maxwell & Masters
3. Vereijken& Whiting
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میشود که اغلب بر "فرضیهی کاری "1متكی است و تعدیلی را بر اساس بازخورد حاصل از
نتیجه ایجاد میکند .در پیشینه مفهوم یادگیری از طریق اکتشاف ،تعاریف عملیاتی اندکی
وجود دارد و این شیوهی یادگیری هنوز با روشهای آزمایشی درخوری مطالعه نشده است .در
زمینهی ورزشی توافق کمی در این باره وجود دارد که دقیقاً دستورالعمل اکتشافی یا شرایط
یادگیری اکتشافی چیست .اما به طور کلی میتوان گفت چون دستكاری دستورالعملهای
متفاوت بر میزان فعالسازی آزمون فرضیهها در یادگیری اکتشافی اثر میگذارد ،بنابراین
مشارکتی نسبی از پردازش پنهان و آشكار را برای اجرای مهارت تعدیل میکند (.)11
هرچند که اینگونه پژوهشها برتریهایی از یادگیری پنهان را نسبت به یادگیری آشكار و
اکتشافی نشان دادند؛ ولی الگوهای مورد بررسی در یادگیری پنهان ،در دنیای ورزش و
زمینههای حرکتی (فیزیوتراپی ،جراحی) درخور اجرا نبود ( .)12برای پر کردن شكاف بین
تئوری و کاربرد ،شیوهی یادگیری قیاسی ارائه شد .در این شیوه دستورالعمل آشكار مفصل
دربارهی تكنیک درست ،به وسیله قیاس جایگزین میشود .قیاس به عنوان "استعاره
بیومكانیكی "2عمل میکند که در آن دینامیسم حرکتی بنیادی که زیربنای تكنیک کارآمد
است را توصیف کرده و ساختار قانون پیچیدۀ مهارت در حال یادگیری را در قالب یک استعارۀ
بیومكانیكی ساده تلفیق میکند .هرچند که دانش قیاسی به صورت کالمی در دسترس
یادگیرنده است اما دانش مربوط به دینامیسم زیربنایی حرکت را در اختیار او قرار نمیدهد (.)2
بنابراین یادگیری قیاسی به شكل غالب توسط اکتساب دانش پنهان پردازش شده در سطوح
ناآگاه کنترل میشود.
یكی از ویژگی های اصلی یادگیری پنهان ،انباشت کم قواعد آشكار مربوط به ساختار زیربنایی
مهارت است .عالوه بر این اگر مهارتی به صورت پنهان کسب شود ،اثرپذیری کمتری را از اجرا
تحت تكلیف ثانویه شناختی ،نسبت به یادگیری آشكار در برخواهد داشت ( .)2لی و مسترز
( )2001نشان دادند قیاس مثلث قائمالزاویه 3برای اجرای مهارت تاپاسپین در شرکتکنندگان
انگلیسیزبان اثربخش بود ( .)12اما هنگامی که پولتون و همكارانش ( )2003همان قیاس را به
شرکتکنندگان چینیزبان ارائه دادند ،این ترددید را موجب شد که آیا مفهوم قیاس مثلث
قائمالزاویه در همة فرهنگها برای اجرای مهارت تاپ اسپین قابل درك است؟ نتایج نشان داد
شرکتکنندگان چینیزبان در مرحله انتقال تحت تكلیف ثانویه دچار افت در عملكرد شدند.
1 .Working Hypothesis
2 .Biomechanical metaphor
 . 3راکت را به گونه ای حرکت دهید که انگار وتر مثلث قائم الزاویه را به سمت باال میپیماید.
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شرکتکنندگان اظهار داشتند هرچند معنای هندسی قیاس را میفهمیدیم اما در درك مفهوم
آن دچار مشكل شدیم .بلورز ( )2000بیان داشت که ،اگر فرهنگ زبان ترجمهشونده مورد نظر
قرار نگیرد ،ممكن است مفاهیم به خوبی درك نشود .چنانچه قیاس ،چكیدهی قوانین را به
درستی نقل نكند ،نمیتواند اثربخش باشد .بر این اساس هنگامی که پولتون و همكارانش
( )2007ضمن بررسی نقش فرهنگ در شكلدهی قیاسی مناسب برای اجرای "تاپ اسپین
فورهند" ،قیاس دامنه کوه 1را تعریف کردند ،اثر بخشی آن را در شرکتکنندگان چینیزبان
مشاهده کردند .آنان این ایده را تأیید کردند که اثربخشی یک قیاس به فرهنگ ترجمهکننده
وابسته است و در این مورد فرهنگ ترجمهکننده باید مدنظر قرار گیرد ( .)2بنابراین پژوهش
حاضر با هدف بررسی اثر بخشی قیاس دامنه کوه در شرکت کنندگان پارسی زبان انجام شده
است .همچنین در این پژوهش با فراخوانی پردازش پنهان ،عملكرد گروههای یادگیری قیاسی،
آشكار و اکتشافی در شرایط تكلیف ثانویه و بر اساس گزارش شرکتکنندگان میزان دانش
آشكار مرتبط با اجرای مهارت ارزیابی شد .بدین منظور عملكرد بدون افت تحت تكلیف ثانویه
شناختی و همچنین تعداد قواعد کالمی پایینتر از شرایط آشكار ،به عنوان نشانههای پردازش
پنهان در نظر گرفته شد .به علت آن که مكانیسمهای درگیر در یادگیری اکتشافی و میزان
مشارکت هر یک از دو پردازش آشكار و پنهان در این یادگیری کامالً روشن نشده است ،مقایسه
این شیوه یادگیری با دو شكل دیگر ،برای بررسی این مكانیسمها صورت گرفت .به عالوه ،با
توجه به نوع متفاوت دستورالعمل در گروههای آزمایشی ،این پرسش مطرح است که میزان
دانش آشكار مرتبط با مهارت در هر گروه به چه میزان خواهد بود؟ پاسخ به پرسش پژوهش
حاضر میتواند برای ورود به پژوهش در زمینه یادگیری قیاسی ،در میان پژوهشگران کشور
راهگشا باشد .ضمن این که برای معلمان و مربیان راهنمایی جهت بررسی حجم دستورالعمل
کارآمد آموزش مهارت نیز خواهد بود.
روش تحقیق
آزمودنیها
 36دانشآموز داوطلب با دامنه سنی  17-15سال به طور تصادفی در سه گروه آزمایشی
یادگیری قیاسی با میانگین سنی ( ،)15/91 ± 1/22گروه یادگیری آشكار با میانگین سنی
( )15/83 ± 1 /02و گروه یادگیری اکتشافی با میانگین سنی ( )15/91 ± 1/50قرار گرفتند.

 . 1راکت را به گونهای حرکت دهید که انگار شیب کوهی را به طرف باال میپیماید.
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همه آزمودنیها راست دست و مبتدی بودند .منظور از افراد مبتدی کسانی بودند که تحت
آموزش رسمی هیچ مربی نبوده و به طور متوسط بیش از یک بار در ماه تنیس بازی نكرده
باشند.
تكلیف و ابزار اندازه گیري تحقیق
تكلیف مورد آزمون ،مهارت تاپ اسپین فورهند تنیس روی میز بود .اجرا کننده ضربه را از
سمت راست خود و به صورت مورب به سمت هدفی در سمت راست میز مقابل (سمت چپ
خود) می فرستاد .در گوشه سمت راست میز دو مربع برای تعیین امتیاز رسم شده بود .مربع
بزرگتر با ابعاد  75×75سانتیمتر و مربع کوچکتر درست در مرکز مربع بزرگتر با ابعاد 25 × 25
سانتیمتر بود .نحوه امتیازدهی به این شكل بود که توپهایی که به مربع کوچكتر برخورد می-
کردند  3امتیاز ،به مربع بزرگتر  2امتیاز ،خارج از مربع و روی میز  1امتیاز و توپهایی که به
خارج از میز مقابل اصابت میکرد ،امتیازی دریافت نمیکردند .برای اجرا و ارزیابی این تكلیف از
میز تنیس روی میز استاندارد ،راکت تنیس روی میز 75 ،عدد توپ تنیس با قطر  20میلیمتر،
دستگاه توپ انداز نیوگی روبوپونگ  12020و به منظور زمانبندی اجرای تكلیف ثانویه _ با
سرعت دو عدد در سه ثانیه_ از مترونوم استفاده شد.
روش اجراي تحقیق
قبل از اجرای طرح اصلی تحقیق ،یک مطالعه مقدماتی با سه آزمودنی برگزار شد .هر یک از
آنها تنها دستورالعمل یكی از گروههای قیاسی ،آشكارو اکتشافی را اجرا میکرد .این مطالعه
مقدماتی با هدف آشنایی آزمونگر با مراحل اجرای تحقیق ،دستگاه توپانداز و نحوهی تنظیم آن
در طی دو مرحله اکتساب و آزمون؛ و نیز شناسایی و رفع اشكاالت و سواالت احتمالی اجرا شد.
در مرحله اکتساب 36 ،آزمودنی به صورت تصادفی در سه گروه قیاسی ،آشكار و اکتشافی قرار
گرفتند .از آزمودنیها خواسته شد تا راکت را به صورت غربی (به گونهای که با راکت دست می-
دهند) در دست بگیرند و به هر یک از آنها  5دقیقه فرصت ،جهت آشنایی با توپ و راکت داده
شد .سپس دستورالعمل کتبی هر گروه به آزمودنی همان گروه داده شد .استفاده از
دستورالعمل کتبی به منظور کنترل و یكسانسازی ارائه دستورالعمل به همه آزمودنیها بود .هر
آزمودنی یک دقیقه فرصت داشت تا دستورالعمل کتبی را مطالعه و برای خود اجرا کند .هیچ
گونه اجرایی از مهارت به نمایش گذاشته نشد .از آزمودنیها خواسته شد به توپهایی که به
سمت آنها ارسال میشود با توجه به دستورالعمل ،ضربه بزنند .عالوه بر دستورالعمل ،به همه
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آزمودنیها چرخش مناسب برای ارسال توپ را به کمک یک توپ که دارای پیكانهایی جهتدار
بود ،نشان داده شد .مربعهای هدف ترسیم شده ب ر روی میز و امتیاز هر یک به آنها نشان داده
شد .از آنها خواسته شد تا بیشترین امتیاز ممكن را کسب کنند .همچنین برای ایجاد انگیزه در
آزمودنیها ،قرار شد به سه نفر که باالترین امتیاز را بیاورند جوایزی اهدا شود .پس از شرح
امتیازات و ارائه دستورالعمل ،پیشآزمون در یک بلوك  20تایی اجرا شد .توپها توسط دستگاه
توپانداز نیوگی با تواتر  20توپ در دقیقه و با پیچ زیر فرستاده شد .سپس مرحله اکتساب
شامل اجرای  300کوشش در سه جلسهی پنج بلوکی (در کل  15بلوك) با فاصله استراحت 2
دقیقه بین بلوكها اجرا شد .در ابتدای هر بلوك _قبل از شروع_ به آزمودنیها یادآوری شد تا
قواعد موجود در دستورالعمل را اجرا و تالش کنند تا باالترین امتیاز ممكن را بدست آورند.
دستورالعمل گروه آشكار یک دستورالعمل شش مرحلهای بود که توسط مسترز و
همكاران( )2008از کتاب مربیگری استخراج شد و توسط دو مترجم به فارسی برگردانده و برای
حفظ روایی ترجمه ،دوباره به انگلیسی ترجمه شد .دستورالعمل گروه قیاسی یک استعاره بود
که توسط اثر بخشی اش در فراخوانی مكانیسم پنهان توسط پولتون و همكاران (2006الف و
2007الف) و مسترز و همكاران (2008الف) نشان داده شد .این دستورالعمل نیز مانند
دستورالعمل گروه آشكار توسط دو مترجم به فارسی و سپس به انگلیسی برگردانده شد .از گروه
اکتشافی نیز خواسته شد تا قواعد الزم برای اجرای مهارت را کشف کنند .پس از اتمام مرحله
اکتساب ،آزمون یادداری فوری 1اجرا شد .زمان استراحت بین تمام مراحل آزمون  2دقیقه و
بین یادداری و اکتساب  15دقیقه بود .پس از  2دقیقه استراحت ،آزمون انتقال _ 1آزمون
انتقال تحت تكلیف ثانویه_ اجرا شد .از آزمودنیها خواسته شد تا عالوه بر اجرای درست مهارت
تاپ اسپین ،تكلیف ثانویه شناختی را که شمارش  3تایی به سمت عقب از عدد  101بود را اجرا
کنند .این تكلیف بدین صورت بود که آزمودنی  3شماره از عدد  101کم کرده و عدد حاصل را
با صدای بلند اعالم میکرد .سپس از عدد حاصل نیز  3شماره کم کرده و مجددا عدد حاصل را
با صدای بلند اعالم میکرد (به عنوان مثال 89 ،92 ،95 ،98 ،101 :و .)...این روند تا پایان
بلوك ادامه داشت  .در برخی از موارد که آزمودنی جریان آزمون را به سبب ناتوانی در شمارش
به هم میزد آزمون را متوقف و دوباره تكلیف از ابتدا اجرا میشد .در این مرحله هم امتیاز کمّیِ
اجرای مهارت تاپ اسپین و هم صحت اجرای تكلیف ثانویه ارزیابی شد .امتیازدهی به تكلیف
ثانویه در دامنهای از  0تا  2بود .به این صورت که هر عدد باید در طی مدت زمان  2ثانیهای
همزمان با صدای مترونوم اعالم شود .بنابراین عددی که به درستی به دست آمده و در زمان
مناسب اعالم میشد امتیاز  2و در صورتی که شمارش یا زمان اعالم عدد اشتباه بود امتیاز یک،
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و اگر هر دو اشتباه بودند ،به آن اجرا امتیاز صفر داده میشد (2و .)10از آزمودنیها خواسته
شده بود تا هر دو مهارت را تا حد امكان به درستی اجرا کنند و هیچ گونه تقدمی از لحاظ
صحت اجرای تكلیف ثانویه و اصلی به آنها اعالم نشده بود .برای بررسی تأثیر (افزاینده یا
کاهنده) آزمونهای انتقال بر یادگیری مهارت تاپ اسپین ،آزمون یادداری دوم ،پس از اتمام
آزمونها اجرا شد (2و 10و.)13
در انتها از آزمودنیها خواسته شد تا تمام قواعد و تكنیکهایی را که برای اجرای مهارت در طی
این آزمونها و مراحل اکتساب استفاده کردند را تا حد امكان با شرح جزئیات در پروتكل کالمی
گزارش دهند (.)2
روشهاي آماري
1

از آمار توصیفی برای دستهبندی دادهها استفاده شد .از آزمون کولموگرف-اسمیرنف برای
بررسی توزیع طبیعی داده ها و نیز از آزمون لوین برای بررسی همسانی واریانس گروهها استفاده
شد .از آزمون کرویت موچیلی جهت بررسی پیش فرض برابری ماتریس واریانس-کواریانس
استفاده شد .تحلیل دادههای مرحلهی اکتساب و نیز مرحله آزمون (در سه مرحله یادداری
فوری ،1انتقال ،1یادداری فوری )2با روش تحلیل واریانس مختلط ( )3×3به ترتیب
(جلسه×گروه) و (آزمون×گروه) با اندازهگیری مكرر بر روی عامل دوم صورت گرفت .پس از
مشاهده معنی داری در اثر اصلی گروه و مراحل و نیز اثر تعامل گروه و مراحل ،از آزمون t
وابسته جهت مقایسههای زوجی بین مراحل آزمون در هر یک از گروهها و نیز از آزمون تحلیل
واریانس یک سویه جهت بررسی تفاوت گروهها در هر یک از مراحل آزمون استفاده شد .برای
مقایسه گروهها در اجرای تكلیف ثانویه شناختی در آزمون انتقال 1و شمار قواعد کالمی گزارش
شده توسط شرکت کنندگان از آزمون تحلیل واریانس یک سویه استفاده شد .از آزمون تعقیبی
بونفرونی برای بررسی محل تفاوت در گروهها و مراحل استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار  11/5 SPSSو رسم نمودارها با استفاده از برنامه  EXCELLصورت گرفت .سطح
معنیداری در همه آزمونها به جز آزمونهای  tوابسته (که به دلیل تعدیل  α>0/017 ،αبود)
 α>0/05در نظر گرفته شد.
يافتههاي تحقیق
جدول و نمودار 1توصیفی از دادههای تحقیق به تفكیک گروههای مسدود و تصادفی ،در مراحل
اکتساب و یادداری مهارت تاپ اسپین تنیس روی میز را نمایش میدهد.
1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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جدول .1میانگین و انحراف استاندارد امتیاز آزمودنیها به تفكیک گروههاي آزمایشی ،در مراحل
اکتساب و آزمون
بلوکها

گروه
قیاسی
گروه
اکتشافی

کل

مرحله اکتساب
پیش

جلسه1

جلسه0

جلسه9

یادداري

آزمون

اکتساب

اکتساب

اکتساب

فوري1

میانگین

12/00

20/35

22/600

22/00

22/00

گروهها

گروه
آشكار

مرحله آزمون
انتقال

22/27

یادداري

تكلیف

فوري0

ثانویه

22/27

12/33

انحراف
استاندارد

7/81

6/32

7/22

5/29

5/29

6/63

6/63

5/19

میانگین

16/91

21/78

27/50

26/75

26/75

27/66

27/66

13/33

انحراف
استاندارد

10/02

22/28

6/25

5/20

5/20

3/77

3/77

2/07

میانگین

12/58

19/78

22/68

26/00

26/00

26/21

26/21

11/91

انحراف
استاندارد

8/33

5/72

2/36

5/15

5/15

2/10

2/10

3/05

میانگین

15/16

20/63

25/39

25/62

25/62

26/17

26/17

12/52

انحراف
استاندارد

8/62

6/11

6/17

5/19

5/19

2/99

2/99

2/12

نمودار . 1میانگین عملكرد گروههاي آزمایشی در مراحل اکتساب و آزمون
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توزیع داده ها در جلسه 2 ،1و  3اکتساب طبیعی بود (به ترتیب  0/78 ،0/79 ،0/50و = 0/95
 )pو نتایج آزمون لوین حاکی از برابری واریانس گروهها در جلسه 1اکتساب (F)33،2(=0/018
و  ،)P =0/98جلسه 2اکتساب ( F)33،2(=2/297و  )P =0/098و جلسه 3اکتساب
( F)33،2(=1/518و  )P =0/232بود.
بین عملكرد گروههای آزمایشی در مرحله پیش آزمون تفاوت معنیداری وجود نداشت
( F)33،2(=0/370و  .) η²=0/022 ،P =0/69در مقایسه گروهها در مراحل اکتساب ،نتایج
آزمون کرویت موچیلی نشان داد پیش فرض برابری ماتریس واریانس-کواریانس رعایت شده
است ( .) p=0/051آزمون تحلیل واریانس مختلط در مرحله اکتساب نشان داد اثر اصلی گروه-
های تمرینی ( )η²=0/039و نیز اثر تعامل گروه با جلسات تمرینی ( .)η²=0/019معنیدار نبود.
اما اثر اصلی جلسات تمرین معنادار بود ( .)η²=0/562نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد
بین  3جلسه اکتساب دو به دو تفاوت معنی داری وجود دارد .ارزش  pبجز در مقایسه جلسه
دوم و سوم که ( )p= 0/006بود ،در مقایسه دو به دو بین سایر جلسات ( )p= 0/0001بود .با
توجه به میانگین امتیاز جلسات ،میتوان گفت که گروهها در طی جلسات اکتساب بهبود
عملكرد داشته اند .بین گروهها نیز در این روند افزایشی ،تفاوت معنیداری مشاهده نشد
(جدول.)2
توزیع داده ها در مراحل یادداری فوری ،1انتقال1و یادداری 2طبیعی بود (به ترتیب ،0/78
0/67و  )p =0/93و نتایج آزمون لوین حاکی از برابری واریانس گروهها در مراحل یادداری
فوری F)33،2(=0/239( 1و  ،)P =0/788انتقال F)33،2(=0/266( 1و  )P =0/768و یادداری
فوری F)33،2(=3/126( 2و  )P =0/057بود.
در مقایسه گروهها در مراحل آزمونهای یادداری فوری ،1انتقال 1و یادداری فوری 2نتایج
آزمون کرویت موچیلی نشان داد پیشفرض برابری ماتریس واریانس-کواریانس رعایت شده
است ( .) p=0/282آزمون تحلیل واریانس مختلط جهت بررسی این تغییرات عملكردی
آزمودنیها در سه آزمون یادداری فوری 1و 2و آزمون انتقال 1بدین منظور استفاده شد تا میزان
افت عملكرد آزمودنیهای هر گروه در مرحله انتقال نسبت به آزمون یادداری فوری 1را به
عنوان شاهدی بر پردازش وابسته مهارت به حافظه کاری در نظر گرفته شود (پولتون و
همكاران2007 ،الف؛ لم و همكاران2009 ،الف) .به عالوه آزمون یادداری 2جهت بررسی میزان
تأثیر (افزاینده یا کاهنده) آزمون انتقال 1بر یادداری مهارت صورت گرفت (پولتون و همكاران،
2007الف؛ لم و همكاران2009 ،الف و ب)( 2و 10و .)13
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جدول .0خالصه نتایج تحلیل واریانس مختلط ( )9×9و ( )9×8براي بررسی عملكرد گروههاي تمرینی
مهارت تاپ اسپین به ترتیب در مراحل اکتساب و آزمون
مرحله
آزمون

مرحله
اکتساب
()3×3
مرحله
آزمون
()3×2

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

گروه

122/220

2

62/110

0/672

جلسات آزمون

971/616

2

285/808

22/367

**0/0001

گروه *جلسات
آزمون

12/271

2

3/618

0/316

0/867

0/019

گروه

338/072

2

169/037

3/525

*0/021

0/171

جلسات آزمون

112/519

2

56/259

5/367

*0/007

0/120

گروه *جلسات
آزمون

71/628

2

17/912

1/709

0/159

0/092

منبع تغییرات

مجذور

F

معنی داري

0/518

0/039
0/562

اتا

نتایج تحلیل واریانس مختلط نشان داد اثر اصلی گروه معنیدار بود ( .)η²=0/171آزمون
تعقیبی بونفرونی نشان داد بین گروههای آشكار و قیاسی تفاوت معنیداری وجود دارد
( )p=0/036درحالیکه بین سایر گروهها تفاوت معنیداری وجود ندارد .اثر اصلی جلسات آزمون
( )η²=0/120معنیدار بود .نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی تفاوت معنیداری را بین آزمون
انتقال 1و یادداری  2نشان داد ( )p=0/010که حاکی از عملكرد بهتر درآزمون یادداری 2بود.
اثر تعامل گروه با جلسات آزمون( )η²=0/092نیز در آزمون تحلیل واریانس ( )3×3معنیدار
نبود.
برای بررسی محل این معنیداری از تحلیل واریانس یک طرفه در سه مرحله یادداری فوری،1
انتقال 1و یادداری فوری 2استفاده شد .به دلیل تعدیل  P< 0/017 ،αبه عنوان سطح معنی-
داری در نظر گرفته شد.
نتایج تفاوت معنیداری را بین گروههای آزمایشی در مراحل یادداری فوری1
(33(=0/920و )η²=0/053، P=0/209 ،F)2و یادداری فوری33(=1/235( 2وP=0/252 ،F)2
 )η²=0/080،نشان نداد .اما در مرحله انتقال (33(=7/782و )η²=0/320، P=0/002 ،F)2تفاوت
بین گروهها معنیدار بود .نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد در مرحله انتقال 1گروه
قیاسی عملكرد بهتری را نسبت به آشكار نشان داد اما بین گروههای قیاسی و اکتشافی ،نیز
آشكار و اکتشافی تفاوت معنیداری وجود نداشت.
برای بررسی مكان تفاوت عملكرد گروهها در مراحل آزمون ،از سه آزمون  tوابسته در هر مرحله
به تفكیک گروهها استفاده شد .به دلیل تعدیل  )P 0/017( ،αبه عنوان سطح معنیداری در
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نظر گرفته شد .نتایج آزمونهای  tوابسته نشان داد در مرحله انتقال 1گروه یادگیری آشكار
دچار افت عملكرد نسبت به مرحله یادداری فوری 1شدند ( .)p=0/007نیز در مرحله آزمون
یادداری تأخیری ،گروه یادگیری اکتشافی ،افت عملكرد را نسبت به مرحله یادداری فوری1
داشته اند (.)p=0/016
در مقایسه عملكرد گروهها در اجرای تكلیف ثانویه شناختی و آزمون انتقال ،2آزمون تحلیل
واریانس یک سویه تفاوت معنیداری را بین سه گروه آزمایشی نشان نداد (به ترتیب (= 0/361
(33و )η²=0/21 ،P=0/700 ،F )2و (33( = 0/198و.))η²=0/012 ،P= 0/82 ،F )2

نمودار .0میانگین شمار قواعد کالمی گزارش شده توسط آزمودنیها در پروتكل اخباري-راهبردي ،به
تفكیک گروههاي آزمایشی

در بررسی تفاوت میزان قواعد کالمی گزارش شده توسط شرکتکنندگان ،آزمون تحلیل
واریانس حاکی از تفاوت معنیدار بین گروهها بود (33( =5/722و،P= 0/007 ،F )2
 .)η²=0/258نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد بین میزان قواعد کالمی گزارش شده در
گروه یادگیری قیاسی و میزان این قواعد در گروههای یادگیری آشكار و اکتشافی تفاوت معنی-
دار وجود دارد (به ترتیب  p=0/009و  .)p=0/029گروه قیاسی قواعد کمتری را نسبت به دو
گروه آشكار و اکتشافی گزارش داده است .در حالی که تفاوت معنیداری در میزان قواعد
گزارش شده از دو گروه آشكار و اکتشافی ( )p= 1/000وجود نداشت.
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بحث و نتیجه گیري
پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملكرد گروههای یادگیری آشكار ،قیاسی و اکتشافی بر اکتساب،
یادداری و انتقال مهارت تاپ اسپین تنیس روی میز صورت گرفت .در مرحله اکتساب ،نتایج
حاکی از بهبود اجرا از جلسه اول تا جلسه آخر اکتساب بود .این روند رو به رشد در سه گروه
تفاوت معنیداری را با هم نشان نداد .این نتایج با نتایج تحقیقات پولتون و همكاران
(2007الف) ،لم1و همكاران (2009الف) ،لی و همكاران ( ،)2001مسترز و مكس ول
( 2008الف) همسو بود .این یافته از این جهت ارزشمند است که در گذشته اعتقاد بر این بود
که یادگیری پنهان اکتساب ضعیفتری را نسبت به گروه آشكار (یادگیری از طریق پروتكل
کالمی) و یا یادگیری اکتشافی دارد ( .)8بادلی و ویلسون ( ،)1992مكسول و همكاران
( )2001معتقد بودند این موضوع احتماالً به دلیل پایین آوردن توانایی یادگیرنده در اصالح
خطای عملكرد حرکتی است  .اما تحقیقات اخیر صورت گرفته در این زمینه ،حاکی از عدم
تفاوت گروههای پنهان و آشكار در مرحله اکتساب است (.)12
در آزمون یادداری فوری ،تفاوتی بین سه گروه یادگیری آشكار ،قیاسی و اکتشافی وجود
نداشت .این نتیجه با نتایج تحقیقات برایت و فردمن ( ،)1998مكس ول و همكاران (،)2000
پولتون و همكاران ( 2005و 2006الف) ،اورل و همكاران ( ،)2006پولتون و همكاران
(2007الف و ب) ،مسترز و همكاران (2008الف) ،لم و همكاران (2009الف) که در آزمون
یادداری فوری تفاوتی بین گروههای آشكار و پنهان ،و آشكار ،اکتشافی و پنهان نیافتند همسو
است (.)10 ،1 ،19 ،2 ،18 ،7 ،17 ،16 ،15
درآزمون انتقال( 1انتقال تحت تكلیف ثانویه شناختی) نتایج حاکی از برتری معنیدار گروه
یادگیری قیاسی نسبت به گروه آشكار بود .همچنین دو گروه قیاسی در آزمون انتقال نسبت به
آزمون یادداری فوری 1در عملكرد افت داشتند .این در حالی بود که گروه یادگیری آشكار در
آزمون انتقال نسبت به آزمون یادداری ،افت معنیداری را در اجرا نشان دادند .این یافته با یافته
تحقیقات لی 2و مسترز ( ،)2001پولتون و همكاران (2007الف) ،مسترز و همكاران (2008پ)
لم و همكاران ( )2009همسو بود ( .)20همچنین این یافته با یافتهی اورل 3و همكاران
(2006ب) که بر روی بیماران با سابقه سكته مغزی انجام شد ،همسو بود ( .)21این در حالی
بود که گروه اکتشافی در جایی بین دو گروه آشكار و قیاسی قرار داشت اما تفاوت معنیداری
1. Lam
2. Minliao
3. Orrell
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بین این گروه و دو گروه دیگر نبود .بر اساس این نتایج به نظر میرسد که دستكاری
دستورالعملها به اشكال مختلف ،بر میزان فعالسازی آزمون فرضیهها در یادگیری اکتشافی اثر
میگذارد و بنابراین مشارکتی نسبی از پردازش پنهان و آشكار را برای اجرای مهارت فراخوانی
میکند (.)11
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین عملكرد سه گروه یادگیری قیاسی ،آشكار و اکتشافی در
اجرای تكلیف ثانویه تفاوت معنیداری وجود نداشت .این یافته با یافته تحقیق لم و
همكاران(2009الف) ،نیز مشابه بود .عدم وجود تفاوت گروهها در اجرای تكلیف ثانویه ،به معنی
تخصیص یكسان منابع توجه شرکتکنندگان گروهها به تكلیف ثانویه است (.)10
شاید یكی از دالیل عدم افت عملكرد گروه قیاسی در برابر گروه آشكار در آزمون انتقال تحت
تكلیف ثانویه را بتوان با توجه به نظریه بار شناختی توضیح داد .بر اساس این نظریه ظرفیت
حافظه کاری انسانها محدود است و ایجاد اضافه بار شناختی بر حافظه ،ظرفیت حافظه کاری
را برای یادگیری کاهش میدهد (22و  .)23با توجه به شمار باالتر قواعد کالمی گروه یادگیری
آشكار نسبت به گروه پنهان ،شاید یكی از دالیل افت عملكرد گروه آشكار ،ایجاد اضافه بار
شناختی بر منابع توجهی شرکتکنندگان توسط این دو شیوه یادگیری است .از سوی دیگر،
شاید شیوه یادگیری قیاسی ،به سبب کاهش حجم دستورالعمل آموزشی و بنابراین خالی نگه
داشتن ظرفیت حافظه کاری ،فضای مناسبی را برای ساخت عمیقتر طرحواره و خودکاری
مهارت ایجاد کند .در تأیید این توضیح ،بری و برادنبت ( )1988نشان دادند که دو پردازش
موازی و مستقل برای اجرای مهارت در دسترس است ،پردازش دانش اخباری که به حافظة
کاری وابسته است و پردازش دانش راهبردی که به صورت خودکار و مستقل از حافظة کاری
اجرا میشود .بنابراین ذخیرهسازی ،دستكاری و بازخوانی دانش آشكار در حافظة کاری رخ
میدهد و حافظة کاری به اجرای آگاهانه دستورالعمل کالمی و آزمون فرضیهها و رفتار کوشش
و خطا کمک میکند .در حالی که پردازش پنهان از حافظة کاری مستقل است (.)22
عامل دیگری که در تحقیقات (برای مثال :لیو و مسترز 2001 ،.و پولتون و همكاران )2007 ،.به
عنوان نشانهای از راه اندازی پردازش پنهان و کارآمدی قیاس مورد تحقیق ،در نظر گرفته شده
است ،گزارش شمار قواعد کالمی مرتبط با قواعد اجرای مهارت توسط گروه قیاسی است .نتایج
تحقیق حاضر نشان داد گروه یادگیری قیاسی قواعد کالمی کمتری را در پروتكل راهبردی-
اخباری نسبت به دو گروه پنهان و آشكار گزارش دادند تفاوت معنیداری بین میزان قواعد
کالمی دو گروه اکتشافی و آشكار وجود نداشت .در امتیاز دادن به پروتكلهای راهبردی-
اخباری شرکت کنندگان ،تنها به جمالت مرتبط با قواعد بیومكانیكی و استراتژیكی اجرای
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مهارت مانند "قبل از ضربه ،دستم را به سمت عقب میبردم" امتیاز داده شد.
این نتیجه ،با نتایج تحقیقات هیث و برادبنت ( ،)1988پولتون و همكاران (2007ب) ،مكسول و
همكاران ( ،)2008لم 1و همكاران ( ،)2009که اظهار داشتند قواعد کالمی مرتبط با
مكانیسمهای زیربنایی مهارت در شرایط یادگیری پنهان بر خالف یادگیری آشكار در دسترس
افراد نیستند ،همسو است (25و 26و .)27
باال بودن قواعد کالمی در گروه اکتشافی ،علی رغم عدم ارائه دستورالعمل کالمی به این گروه
بیانگر این است که یادگیرنده در صورت عدم دریافت دستورالعمل از سوی مربی یا معلم،
دستورالعملهای خود را تجویز و ارزیابی میکند .متیوس 2و همكاران ( )1998به این بحث
پرداختند که اگر استراتژیهای آزمون فرضیه آشكار ،مكانیسم پردازش یادگیری اکتشافی را
هدایت کنند ،بهبود اجرای عملكرد باید حداقل با بخشی از دانش کالمی مربوط به قوانین همراه
باشد و یادگیرنده را در زمان اجرای مهارت ،به دانش اخباری انباشته شده ،وابسته میکند .از
سوی دیگر اگر استراتژی های پنهان ،پردازش اکتشافی را هدایت کند ،بنابراین دانش کالمی
نباید همراه با اجرای مهارت باشد و این دانش کالمی مربوط به قواعد باید در کمترین اندازه
باشد ( .) 28از سویی با توجه به شمار باالی قواعد گزارش شده توسط گروه اکتشافی نسبت به
گروه قیاسی در پژوهش حاضر ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که پردازش آشكار سهم مهمی در
فرایند یادگیری اکتشافی داشته است .اما از آنجایی که این میزان کمتر از گروه آشكار بود،
مشارکت پردازش پنهان نیز از نظر دور نمیماند.
بنابراین از آنجا که نتایج تحقیق نشان داد که گروه قیاسی اجرای باثباتی را تحت شرایط فشار
تكلیف ثانویه نشان دادند ،و نیز با توجه به شمار قواعد کالمی کمتر گزاش شده توسط گروه
پنهان نسبت به دو گروه آشكار و اکتشافی ،میتوان گفت که قیاس ارائه شده به گروه قیاسی،
پردازش پنهان را فراخوانی کرده و به لحاظ فرهنگی ،در یک نمونه پارسیزبان از کارایی مناسب
برخوردار است.
نتایج آزمون یادداری فوری 2تفاوت معنیداری بین گروههای آزمایشی نشان نداد ،عالوه بر
اینكه در هیچ یک از گروهها بین اجرای آنها در مرحله آزمون یادداری فوری 1و آزمون یادداری
فوری 2تفاوت معنی داری مشاهده نشد .این نتیجه که با نتایج تحقیقات پولتون و همكاران
( )2007و لم و همكاران (2009الف و 2009ب) همسو بود به این معنی است که دو آزمون
انتقال 1و 2اثر افزاینده و کاهندهای را بر روی یادگیری نشان ندادند .با توجه به نظریه بار
1. Lam
2. Mathews
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شناختی شاید بتوان گفت که وجود بار شناختی اضافی تكلیف ثانویه مانع از پیشرفت یادگیری
.شده باشد
در کل با توجه به اثر بخشی یادگیری قیاسی در شرایط تكلیف ثانویه شناختی و همچنین
 به مربیان و معلمان پیشنهاد میشود با به کارگیری شیوه یادگیری قیاسی در،یادداری تأخیری
 اگر چه ایجاد. یادگیرنده را از مزایای یادگیری پنهان بهرهمند سازند،آموزش مهارتهای ورزشی
.و ارزیابی قیاس کارامد کار دشواری است اما پس از طی این مراحل می توانند آن را اجرا کنند
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رفتار حرکتی

تأثیر فعالیتهای بدنی منتخب بر رشد مهارتهای حرکتی ظریف کودکان مبتال به
اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی ()ADHD
سعید کوثری ،1رسول حمایت طلب ،2الهه عرب عامری ،3فرزاد ملکی
تاریخ دریافت مقاله1933/15/52 :
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تاریخ پذیرش مقاله1931/2/52 :

چکیده
رشد مهارتهای حرکتی مطلوب هدفی است که باید برای همۀ کودکان در نظر گرفته شود تا
امکان کنترل بیشتری بر محیط زندگی خود داشته باشند .هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر
فعالیتهای بدنی منتخب بر مهارتهای حرکتی ظریف کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه/
بیشفعالی 5است 51 .کودک ( 3/3±1/7سال) مبتال به اختالل  ADHDاز میان  152کودک که
جامعۀ مورد نظر را تشکیل میدادند ،بهصورت تصادفی انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری ،مجموعۀ
آزمون تبحر حرکتی برونینکس -اوزرتسکی 6بود .روش تحقیق حاضر نیمهتجربی با گروههای
تجربی و کنترل بهصورت پیشآزمون و پسآزمون است .برنامۀ حرکتی منتخب در این تحقیق،
برنامۀ حرکتی اسپارک 7است که شامل فعالیتهای تقویتی ،بازی و ورزش برای کودکان است که به
مدت 13جلسه روی آزمودنیها اجرا شد .با استفاده از آزمون  K-Sنرمال بودن توزیع دادهها
بررسی و از آزمونهای آماری مناسب مقایسۀ میانگینها ( Tهمبسته و  Tمستقل) استفاده شد
( .)α=1/12نتایج نشان داد برنامۀ تمرینی منتخب بهدلیل ایجاد فرصت تمرینی مناسب برای
کودکان  ADHDدر گروه تجربی و داشتن برنامهای که محتوای آن با رشد مهارتهای حرکتی
ظریف کودکان همراه بود ،باعث شده است این برنامه تأثیر خود را بر مهارتهای حرکتی ظریف
کودکان بهصورت واضحتری نشان دهد .در انتها ،با توجه به نتایج این تحقیق میتوان ادعا کرد
فعالیت بدنی منتخب که برگرفته از برنامۀ حرکتی اسپارک است احتماالً میتواند باعث بهبود
مهارتهای حرکتی ظریف در کودکان مبتال به  ADHDشود.
واژگان کلیدی :فعالیت بدنی ،اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی ،مهارتهای حرکتی ظریف،
آزمون تبحر حرکتی برونینکس -اوزرتسکی.

saeedkosari@alumni.ut.ac.ir

 .1کارشناس ارشد رفتار حرکتی ،دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)
 .2دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه تهران
 .3استاديار رفتار حرکتی دانشگاه تهران
 .4مربی دانشگاه شهید چمران اهواز
5. Attention Deficit Hyperactivity Disorder
6. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency= BOTMP
7. SPARK
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مقدمه
مهارتهای حرکتی مطلوب هدفی است که بايد برای همۀ کودکان در نظر گرفته شود تا امکان
کنترل بیشتری بر محیط زندگی خود داشته باشند .انجام يک رشته حرکات هماهنگ توسط
کودک ،مستلزم برنامهريزی شناختی و ذهنی است که بدون آن کودک قادر به انجام اين عمل
نخواهد بود ( .)6از ديرباز سنجش مهارتهای حرکتی به لحاظ نقش مهمی که در زندگی انسان
داشته ،مورد عالقۀ بسیاری از محققان بوده است .پرداختن به اين موضوع از دو بعد حائز اهمیت
است :اول ،نقش مهارتهای حرکتی در يادگیری ،موفقیت تحصیلی ،کفايت اقتصادی و
اجتماعی فرد و دوم ،ارتباطی که مهارتهای حرکتی با ساير جنبههای شخصیت از قبیل
خودپنداره ،رفتار اجتماعی و هیجانی دارد .از طرفی در بسیاری از مطالعات ثابت شده است که
يادگیری مشاغل مختلف نیازمند کسب حدودی از مهارتهای حرکتی است و مهارت در شغل
نیز به کفايت اجتماعی و اقتصادی فرد کمک میکند (.)4 ،3
اختالل نارسايی توجه /بیشفعالی ( )ADHDاختاللی رشدی در توجه ،کنترل تکانش ،بیقراری
و هدايت رفتار است که بهطور طبیعی ايجاد میشود و نتیجۀ اختالالت عصبشناختی بزرگ،
حسی ،حرکتی يا هیجانی است ( .)15طبق شاخصهای مورد نظر در راهنمای آماری اختالالت
روانی انجمن روانپزشکی آمريکا ،عالئم بايد قبل از سن هفت سالگی ظهور کند و رفتارهای
نشانگر اختالل دستکم در دو زمینۀ مختلف مشاهده شده ،تخريب قابل توجهی در عملکرد
اجتماعی ،شغلی يا تحصیلی فرد بهوجود آورند و دستکم  6تا  12عالمت رفتاری در فرد تعیین
و شناسايی گردد (راهنمای تشخیص اختالالت روانی آمريکا .)1994 ،1میزان شیوع اين اختالل
در گزارشهای مختلف ،متفاوت است بهطوری که افروز ( )1332حدود  3درصد از جمعیت
کودکان و بزرگساالن ،علیزاده ( )1333به  11تا  21درصد کودکان مدرسه رو (در سال
 2112 -2111تخمینی حدود دو تا چهار میلیون دانشآموز ايرانی) و ارجمندی ( )1333به 3
تا  5درصد کودکان مدرسهای و در پسران سه برابر بیش از دختران اشاره کردهاند .در مورد
مهارتهای حرکتی افراد مبتال به  ADHDاين نکته مهم است که اين افراد هنگام يادگیری
مهارتهای حرکتی جديد مشکالتی در هماهنگی دارند ،مهارتهای آموخته شده را ضعیفتر از
همساالن خود اجرا میکنند و در هر سطح اجرای تکلیف ،واکنش و حرکت آهستهتری دارند.
آنها اغلب دارای افسردگی ،اضطراب زياد ،عزت نفس کم و مشکالت اجتماعی و رفتاری ثانويه-
اند و در مدرسه با مشکالت يادگیری و روانشناختی روبرو میشوند که باعث افت تحصیلی

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders = DSM-IV
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آنها میشود (.)3 ،2 ،1
کودکان با اختالل  ADHDممکن است با داشتن سطح آمادگی پايین ،در معرض خطر
بیماریهای حرکتی ،قلب و عروق ،فشار خون باال و سطح کلسترول باال باشند .ضعف عملکرد
حرکتی و آمادگی جسمانی در پی نداشتن تالش و تمرين مداوم باعث کاهش عزت نفس
میشود که خود سبب کاهش مشارکت میشود ،آنگاه کمبود مشارکت نیز ضعف عملکرد
حرکتی و آمادگی جسمانی را به دنبال خواهد داشت ( .)21 ،11در ضمن بسیاری از اين
کودکان ،بهخصوص در = نوجوانی به اعتیاد ،استفاده از مواد مخدر و بزهکاری کشیده میشوند
که در صورت درمان بهموقع آنها میتوان عالوه بر اينکه آنها را از اين عواقب دور کرد ،با
هدايت درست و منطقی آنها میتوان زمینه را برای پیشرفت تحصیلیشان فراهم آورده ،از آنها
در زمینههای مختلف به بهترين نحو استفاده کرد (  .)9کودکان مبتال به اين اختالل از نظر
رفتار حرکتی دارای سازماندهی حرکتی ضعیف و نارسا بوده ،ديرتر راه میافتند و در نوع مرکب
اين اختالل ،دارای مشکل ادراک ديداری  -حرکتی هستند .همچنین ،اين کودکان از نظر
حرکتی بیقرار ،کند و بیسازماناند و در حرکتهای ظريف و کنترل حرکتی مشکل دارند .اين
کودکان در تکالیف عملکردی پیوسته و در بازداری حرکتی مشکل دارند ،در کنترل حرکتی
بیش از سرعت حرکتی مشکل دارند و در انجام کارها با دست برتر بیدقتیهای زيادی نشان
میدهند .بارکلی )1932( 1گزارش کرده است در ارزيابیای حرکتی مشخص شد  %62از اين
کودکان در هماهنگی حرکتی ضعیفاند و اين ضعف در مهارتهای ظريف و درشت آنها بهطور
کامل مشخص است؛ به عبارت ديگر ،آنها خام حرکت 2و دست و پا چلفتی هستند (.)3
لوک و تريپ )1999( 3نشان دادند کودکان مبتال به اختالل  ADHDو عادی در مهارت گرفتن
توپ و ضربه زدن به توپ با پا تفاوت معنیداری نداشتند ،در حالی که هو و همکاران)1996( 4
اشاره کردند که کودکان هفت ساله با اختالل  ADHDدر گرفتن توپ به شکل معنیداری
ضعیفتر بودند ( .)6دويل و همکاران )1995( 5با استفاده از فرم کوتاه آزموت  BOTMPنشان
دادند بیشتر آزمودنیهای  ADHDمهارتهای حرکتی بهتر از نرم داشتند ،در حالی که بر
خالف نتايج دويل و همکاران ،بیر )1999( 6با استفاده از فرم کامل آزمون  BOTMPنشان داد

1. Barkley
2. Clumsy
3. Louck & Triep
4. Huo et al
5. Doyle et al
6. Beyer
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آزمودنیهای  ADHDبا مصرف داروی محرک ،در مقايسه با کودکان با اختالل يادگیری بدون
دارو درمانی ،در هماهنگی دوطرفه ،قدرت ،هماهنگی بینايی  -حرکتی ،سرعت و چابکی اندام
فوقانی ضعیفتر بودند .سپهری بناب ( )1332در پژوهش خود  23دانش آموز پسر مبتال به
 11 -3( ADHDساله) را با  23دانشآموز همسن و همجنس بدون اختالل با استفاده از
مقیاس رشدی لینکلن اوزرتسکی )LOMDS( 1مقايسه و بیان کرد که کودکان با اختالل
 ADHDدر مهارتهای حرکتی ظريف ،مهارتهای حرکتی درشت ،شناسايی انگشتان،
هماهنگی دوطرفۀ اندامهای فوقانی و تحتانی و ديگر خردهآزمونهای مقیاس رشدی لینکلن -
اوزرتسکی به شکل معنیداری نمراتی کمتر از آزمودنیهای بدون اختالل داشتند .پاشازاده
( )1331با استفاده از مقیاس رشدی لینکلن  -اوزرتسکی نشان داد در عامل تعادل با چشم باز،
يکپارچگی بینايی  -حرکتی و برآورد فاصله با چشم باز تفاوت معنیداری بین کودکان ADHD
و عادی وجود ندارد ،ولی در ديگر مهارتهای حرکتی کودکان  ADHDاز کودکان عادی
ضعیفتر بودند ( .)14 ،3يکی از زمینههايی که بررسی نشده بود تأثیر فعالیت بدنی بر
مهارتهای حرکتی در کودکان  ADHDاست که اين سؤال را برای محقق بهوجود میآورد که
آيا فعالیت بدنی منتخب میتواند بر مهارتهای حرکتی کودکان مبتال به  ADHDتأثیر داشته
باشد يا خیر؟
با توجه به درصد زياد اين اختالل در میان کودکان و بهخصوص کودکان سنین مدرسه و لزوم
اجرای برنامههای درمانی مناسب روی اين کودکان و همچنین تأثیری که فعالیتهای بدنی
میتواند روی اين کودکان داشته باشد ،يکی از کاربردهای اين تحقیق میتواند بررسی میزان
تأثیر فعالیت بدنی بر کودکان مبتال به  ADHDباشد که در نهايت بهعنوان پژوهشی نیمه-
تجربی ،راهکارهايی برای بهبود نسبی اين کودکان در زمینۀ مهارتهای حرکتی ارائه دهد.
بسیاری از پژوهشگران و دانشمندان  ADHDرا اختاللی رشدی میدانند و مشخصات آن را
رفتار آنی و ناگهانی ،حواس پرتی و بیتوجهی ذکر کردهاند که ممکن است با فزونکنشی همراه
باشد .بر اساس گزارشهای بارکلی اين کودکان مشکالت زيادی با والدينشان دارند و بیشترين
مشکل آنها عدم پیروی از دستور است .کینگ و يانگ دريافتند کودکان ADHDمحبوبیتی در
میان همساالنشان ندارند و نگرش منفی آنها را برمیانگیزند (.)3
روششناسی پژوهش
جامعۀ آماری تحقیق دانشآموزان مبتال به  ADHDبودند که زير نظر آموزش و پرورش

1. Lincoln-Oseretsky Motor Developmental Scale = LOMDS

تأثیر فعالیتهای بدنی منتخب بر رشد مهارتهای حرکتی ........

119

استثنائی شهر تهران تحصیل میکردند (دامنۀ سنی  3تا  11سال و پسر) .با توجه به حجم
 124نفری جامعه و محدوديتهای موجود 54 ،نفر بهصورت تصادفی ساده برای توزيع
پرسشنامه انتخاب شدند .پس از جمعآوری و بررسی پرسشنامهها بر اساس قلمرو و اهداف
تحقیق 21 ،نمونه باقی ماندند که پس از انجام پیشآزمون در دو گروه  11نفری همسان (بر
اساس نتايج پیشآزمون) قرار داده شدند .آزمون مورد استفاده ،آزمون تبحر حرکتی برونینکس
 اوزرتسکی ( )BOTMPبود .اين آزمون مجموعهای آزمون هنجار مرجع است که عملکردحرکتی کودکان  4/5تا  14/5سال را ارزيابی میکند .مجموعۀ کامل اين آزمون از هشت خرده-
آزمون (شامل  46بخش جداگانه) تشکیل شده است که تبحر حرکتی يا اختالالت حرکتی
درشت و ظريف را ارزيابی میکند .فرم خالصه شدۀ آزمون مشتمل بر هشت خردهآزمون و 14
بخش جداگانه است .برونینکس در سال  1933با اصالح آزمونهای تبحر حرکتی اوزرتسکی
اين آزمون را تهیه کرد .اجرای مجموعۀ کامل آزمون به  61 -45دقیقه زمان نیاز دارد .چهار
خردهآزمون مهارتهای حرکتی درشت ،سه خردهآزمون مهارتهای حرکتی ظريف و يک
خردهآزمون هر دو مهارت را میسنجد .برونینکس ( )1933اين آزمون را روی نمونهای شامل
 356کودک استاندارد کرد که مطابق سرشماری سال  1931بر اساس سن ،جنسیت ،نژاد،
حجم جامعه و منطقۀ جغرافیايی انتخاب شده بودند .ضريب پايايی بازآزمايی اين مجموعه 1/33
گزارش شده است.
برنامۀ تمرينی منتخب در اين تحقیق برگرفته از روش حرکتی اسپارک و مربوط به توسعۀ
مهارتهای پايه کودکان است .اين برنامه شامل ورزش ،1بازی 2و خالقیتهای فعال 3برای
کودکان است .برنامۀ حرکتی شامل  45دقیقه در هر جلسه است که به چهار بخش تقسیم
میشود 15 :دقیقۀ اول برنامه شامل گرم کردن ،پس از آن  11دقیقه بازی شامل مهارتهای
حرکتی جابهجايی ،سپس  11دقیقه شامل مهارتهای حرکتی دستکاری و در آخر  11دقیقه
سرد کردن است .در ابتدای تحقیق ،پس از مطالعۀ مقدماتی برنامۀ حرکتی اسپارک ،بخشهايی
از اين برنامه که میتوانست بر رشد مهارتهای حرکتی ظريف اثرگذار باشد انتخاب شد .سپس،
با نظر سه نفر از استادان متخصص رفتار حرکتی روايی محتوايی اين برنامه تأيید شد.
تقسیمبندی افراد در دو گروه تجربی و کنترل بهصورت همگن و با توجه به نتايج پیشآزمون
ابزار تبحر حرکتی برونینکس  -اوزرتسکی (فرم بلند) انجام شد .گروه تجربی برنامۀ تمرينی

1. Sport
2. Play
3. Active Recreation
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منتخب را مدت  13جلسه اجرا کردند .در اين مدت گروه کنترل به فعالیتهای معمول خود
میپرداختند .در پايان جلسۀ هجدهم از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد .برای بررسی و
تحلیل آماری دادههای خام از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .آمار توصیفی برای
محاسبۀ شاخصهای مرکزی و پراکندگی مقیاسهای کمی و رسم نمودارها و جداول و آمار
استنباطی برای آزمون فرضهای مورد بحث بهکار رفت .از روشهای کلموگروف  -اسمیرنوف و
تی -استیودنت مستقل و وابسته برای آزمون فرضها استفاده شد.
یافتههای پژوهش
جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی گروهها
میانگین سن

میانگین وزن

میانگین قد

میانگین بهرۀ هوشی

گروه

(سال)

()kg

()cm

(امتیاز)

گروه تجربی

3/9 ± 1/3

26/15 ± 1/9

126/5 ± 2/6

94 ± 3/6

گروه کنترل

3/3 ± 1/3

23/9 ± 2/3

123 ± 4/5

91 ± 4/3

آماره
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نمودار  .5میانگین امتیازات گروه تجربی در پیش و پسآزمون
جدول  .5نتایج دو گروه در چهار خرده آزمون در پیش و پسآزمون
آمارۀ گروهها و متغیرها

هماهنگی اندام
فوقانی

گروه کنترل
گروه تجربی
گروه کنترل

سرعت پاسخ
گروه تجربی

کنترل بینائی
حرکتی

سرعت چاالکی
اندام فوقانی

گروه کنترل
گروه تجربی
گروه کنترل
گروه تجربی

M±Sd

پیشآزمون

9/31±1/229

پسآزمون

11/41±1/154

پیشآزمون

9/61±1/135

t

1/312

df

9

Sig

1/443

پسآزمون

13/31±1/351

-11/142

1/111

پیشآزمون

9/91±1/335

پسآزمون

11/31±1/134

-2/236

1/152

پیشآزمون

9/31±1/343

پسآزمون

13/41±1/515

پیشآزمون

11/51±1/414

پسآزمون

11/91±1/312

پیشآزمون

11/31±1/352

پسآزمون

15/11±2/353

پیشآزمون

33/21±4/413

پسآزمون

34/11±3/933

پیشآزمون

33/11±4/331

پسآزمون

42/11±5/411

9

-9/123
-1/111

1/111

9

-6/146
-1/464
-15/532

1/343
1/111

9

1/133
1/111

111
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بحث و نتیجهگیری
در خردهمقیاس هماهنگی اندام فوقانی نتايج مقايسۀ میانگینها در پیش و پسآزمون (جدول
 ،)1با استفاده از آزمون تی زوجی نشان داد در پسآزمون ،در مقايسه با پیشآزمون ،هماهنگی
اندام فوقانی در گروه کنترل  )P=1/443( %1/4افزايش داشته که اين تغییر از لحاظ آماری
معنیدار نبود ،ولی در مورد گروه تجربی ( )P=1/111افزايش بهوجود آمده از لحاظ آماری
معنیدار بود (.(α=1/15
1
نتايج اين بررسی با تحقیق پلهام و ديگران ( )1991مغاير است .پلهام و ديگران ( )1991اثرات
متیل فنیديت را بر ر توجه و مهارتهای بیسبال پسرهای مبتال به  ADHDبررسی کردند و به
اين نتیجه رسیدند که توجه پسرهای مبتال ،وقتی با متیل فنیديت درمان میشوند ،به صورت
معنیداری در طول بازیهای بیسبال پیشرفت میکرد .يکی از داليل اصلی اين است که تأثیر
متیل فنیديت در بهبود توجه و کارکردهای توجهی در کودکان  ADHDبه اثبات رسیده است،
ولی تأثیر اين دارو در مهارتهای حرکتی يا مهارتهای ورزشی هنوز اثبات نشده است و به
تحقیقات بیشتری نیاز دارد (.)6
نتايج تحقیق با نتايج رهبانفرد ( ،)1333يوسفی ( ،)1331مالنوروزی ( ،)1336پان ،تسای و
چو )2119( 2هاروی ،ريد ،بلوم ،استاپلس و همکاران ،)2119 ،2113 ،2113( 3مکنزی و
همکاران )1993( 4و يون و يون )1991( 5مطابقت دارد .رهبانفرد ( )1333نتیجه گرفت برنامۀ
حرکتیای که او برای کودکان در نظر گرفته بود بر هماهنگی اندام فوقانی تأثیر دارد .عامل
اصلی در توجیه تأثیر اين برنامه باز هم طراحی ويژۀ آن برای مهارتهای حرکتی مورد آزمون
است .تمرين و تجربه بر هماهنگی افراد تأثیر دارد و هر چه تمرين بیشتر باشد ،هماهنگی افراد
نیز بیشتر میشود .يوسفی ( )1331به اين نتیجه رسید که هر عامل اعمال شده در برنامه بر
عامل مشابه در آزمون  LOMDSتأثیر دارد که اين مورد نیز با دلیل طراحی تمرينات
اختصاصی برای مهارتهای مورد آزمون قابل توجیه است ( .)19مالنوروزی ( )1336به اين
نتیجه رسید که برنامۀ تمرينی منتخب بر رشد مهارتهای حرکتی پايۀ گروه تجربی تأثیر
معنیداری داشت ( .)16هاروی ،ريد ،بلوم ،استاپلس و همکاران ( )2119 ،2113 ،2113به اين
نتیجه رسیدند که کودکان مبتال به  ADHDاز نظر کارآيی حرکتی همچون همنوعان خودشان
1. Pelham et al
2. Pan, Tsai & Chu
3. Harvey, Reid, Bloom, Staples & et al
4. McKenzie et al
5. Youn & Youn
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موفق نبودند و بیان کردند که کودکان مبتال به  ADHDکه بازی کردن با دوستانشان را گزارش
کرده بودند ،توجه کمتری به جزئیات داشتند و بسیاری از احساسات منفی دربارۀ فعالیت بدنی
را بسیار بزرگ میپنداشتند .آنها در اين بررسی متوجه شدند کودکان مبتال به  ADHDدر
تمام خردهمقیاسهای مهارتهای جابهجايی و کنترل شیئی از همنوعان بدون اختالل خود
ضعیفتر بودند ( .)25در تحقیق پان ،تسای و چو ( )2119پس از کنترل سن ،گروههای اوتیسم
و  ،ADHDدر مقايسه با گروه کنترل بهصورت معنیداری امتیازهای کمتری در رشد حرکتی
درشت ،زيرنوع های جابهجايی و کنترل شیئی بهدست آوردند و گروه اوتیسم نیز در مقايسه
باگروه  ADHDبهصورت معنیداری در زيرنوعهای جابهجايی و کنترل شیئی ضعیفتر کار
کردند .عملکرد حرکتی ضعیف در اين تحقیق میتواند با عزت نفس کم ،سطوح باالی اضطراب
و کارکردهای اجتماعی ضعیف در ارتباط باشد .مکنزی و همکاران ( )1993به اين نتیجه
رسیدند که پسرها بهصورت معنیداری دستاوردهای بیشتری نسبت به دخترها بهدست آوردند،
نتايج نشان داد مهارتهای دستکاری کودکان میتواند بر اثر کیفیت برنامههای تربیت بدنی
اجرا شده توسط متخصصان و معلمان تربیت بدنی با تجربه بهبود داده شود .يون و يون
( )1991در بررسی خود دريافتند گروهی که فرصت تمرينهای دستکاری اشیاء را داشتند به-
طور معنیدار بهتر از گروه ديگر عمل کردند و کودکان کمتوان ذهنی خفیف ،بهطور معنیدار
بهتر از کمتوانان ذهنی متوسط عمل کردند .نتايج اين تحقیق نشان میدهد تمرين و
فرصتهای تمرينی بیشتر بهطور معنیدار بر رشد و تکامل اجرای کودکان سندرم داون مؤثر
است (.)29 ،24 ،23 ،21 ،19 ،12 ،3 ،5
در خردهمقیاس سرعت پاسخ نتايج مقايسۀ میانگینها (جدول  ،)1توسط آزمون تی زوجی
نشان داد در پسآزمون ،در مقايسه با پیشآزمون ،سرعت دويدن و چابکی در گروه کنترل
 )P=1/152( %1/15افزايش يافته که اين تغییر از لحاظ آماری معنیدار نبود ،ولی در مورد گروه
تجربی ( )P=1/111افزايش بهوجود آمده از لحاظ آماری معنیدار بود (.)α=1/15
نتايج اين بررسی با تحقیقات رهبانفرد ( ،)1333يوسفی ( ،)1331مالنوروزی ( )1336مطابق بود
و تحقیقی يافت نشد که اثرات فعالیت بدنی را بر سرعت پاسخ در مبتاليان به  ADHDبررسی
کرده باشد .رهبانفرد ( )1333به اين نتیجه رسید که برنامۀ حرکتی ويژهای که او برای اين
کودکان در نظر گرفته بود بر سرعت تأثیر دارد .يوسفی ( )1331نتیجه گرفت در برنامه بازیهای
دبستانی منتخب ،هر عامل اعمال شده در برنامه بر عامل مشابه در آزمون  LOMDSتأثیر دارد
( .)19مالنوروزی ( )1336با استفاده از آزمون بهرۀ حرکتی درشت اولريخ 1به اين نتیجه دست
1. Test of Gross Motor Development-2nd Edition = TGMD-2
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يافت که برنامۀ تمرينی منتخب بر رشد مهارتهای حرکتی پايۀ گروه آزمون تأثیر معنیداری
داشت ( .)16عاملی که در توجیه اين موارد میتوان باز هم بیان کرد طراحی مشخص برنامۀ
فعالیت بدنی است که منحصراً برای بهبود سرعت پاسخ طراحی شده بود (.)12 ،3 ،5
در خردهمقیاس کنترل بینايی حرکت نتايج مقايسۀ میانگینهای کنترل بینايی حرکتی در
پیش و پسآزمون (جدول  ،)1توسط آزمون تی زوجی نشان داد در پسآزمون ،در مقايسه با
پیشآزمون ،کنترل بینايی حرکتی در گروه کنترل  )P=1/343( %1/3افزايش يافته که اين
تغییر از لحاظ آماری معنیدار نبود ،ولی در مورد گروه تجربی ( )P=1/119افزايش بهوجود آمده
از لحاظ آماری معنیدار بود (.(α=1/15
کنترل بینايی  -حرکتی به معنی توانايی هماهنگ کردن اطالعات بینايی با برونداد حرکتی
است تا حرکت با دقت هرچه تمامتر توسط بینايی هدايت شود .اين توانايی در نخ کردن سوزن،
گرفتن ،بريدن خطوط يا رنگ کردن داخل اشکال ديده میشود .هنگامی که کودک به سن
مدرسه میرسد ،مهارتهای الگوبرداری برای نیل به موفقیت اهمیت ويژهای دارند .اختالل
بینايی  -حرکتی يا تأخیر در اين مهارت در کودکان اغلب سبب بروز مشکالت مختلفی برای
اين کودکان میشود .کودکانی که مهارتهای بینايی  -حرکتی ضعیفی دارند ،معموالً میدانند
که میخواهند چه کاری انجام دهند و نیز میدانند که چطور بايد آن را انجام دهند ،اما
نمیتوانند حرکات را به دقت هدايت کنند و تکالیف بینايی  -حرکتی را با موفقیت انجام دهند.
اين کودکان در فعالیتهايی که به هدايت بینايی وابسته هستند و انجام ساير تکالیف حرکتی
ظريف اشکال دارند.
نتايج اين بررسی با نتايج تحقیقات يوسفی ( ،)1331مکنزی و همکاران ( ،)1993گودووی و
برانتا )2113( 1و پريرا و همکاران )2111( 2مطابقت دارد .يوسفی ( )1331به اين نتیجه رسید
که در برنامۀ بازیهای دبستانی منتخب ،هر عامل اعمال شده در برنامه بر عامل مشابه در
آزمون  LOMDSتأثیر دارد که با بحث طراحی تمرينات ويژه ،با توجه به مهارتهای مورد
آزمون میتوان اين مورد را توجیه کرد .مکنزی و همکاران ( )1993به اين نتیجه رسیدند که
پسرها ،در مقايسه با دخترها بهصورت معنیداری دستاوردهای بیشتری بهدست آوردند،
همچنین مهارتهای دستکاری کودکان میتواند از طريق کیفیت برنامههای تربیت بدنی اجرا
شده توسط متخصصان و معلمان تربیت بدنی با تجربه بهبود داده شود .پريرا و همکاران
( )2111در بررسی سازوکارهای کنترل حرکتی در کودکان مبتال به  ADHDپس از انجام
1. Goodway & Branta
2. Pereira et al
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تحقیق خود شواهدی برای کمبودهای کنترل عصبی ويژه در زيرگروههايی با بدکارکردیهای
حرکتی اضافی يافتند و نتیجه گرفتند که چنین کمبودهايی نمیتواند تنها توجیه باشد و بیان
کردند مشکالت حرکتی ،احتمال دارد پیش زمینهای چند عملی داشته باشند و پیشنهاد دادند
تحلیل با دقت بیشتر از چند متغیر توجه ،بیشفعالی و مشکالت حرکتی انجام شود .نتايج
تحقیق گودووی و برانتا ( )2113نشان داد گروهی که در برنامۀ مداخلهای شرکت داشتند ،در
نمرات جابهجايی و کنترل شیئی در پسآزمون بسیار بهتر عمل کردند .اين مورد را میتوان با
اين دلیل توجیه کرد که تمرين و تجربه بر هماهنگی افراد تأثیر دارد و هر چه تمرين بیشتر
باشد ،توانايی در اجرای بسیاری از مهارتهای افراد نیز بیشتر میشود .تحقیقی يافت نشد که
تأثیر فعالیت بدنی را بر افراد مبتال به  ADHDبررسی کرده و نتايج آن با نتايج تحقیق حاضر در
خردهمقیاس کنترل بینايی حرکتی مغاير باشد (.)23 ،3 -6
در خردهمقیاس سرعت چاالکی اندام فوقانی نتايج مقايسۀ میانگینهای سرعت چاالکی اندام
فوقانی در پیش و پسآزمون (جدول  ،)1با استفاده از آزمون تی زوجی نشان داد در پسآزمون،
در مقايسه با پیشآزمون ،سرعت چاالکی اندام فوقانی در گروه کنترل )P=1/133( %1/1
افزايش يافته است که اين تغییر از لحاظ آماری معنیدار نبود ،ولی در مورد گروه تجربی
( )P=1/111افزايش بهوجود آمده از لحاظ آماری معنیدار بود (.(α=1/15
نتايج اين بررسی با تحقیقات رهبانفرد ( ،)1333سهیال يوسفی ( ،)1331نظريان (،)1332
مالنوروزی ( ،)1336مکنزی و همکاران ( )1993و گودووی و برانتا ( )2113مطابق است.
رهبانفرد ( )1333نتیجه گرفت برنامۀ حرکتی ويژهای که برای اين کودکان در نظر گرفته بود
بر سرعت چاالکی اندام فوقانی اين کودکان تأثیر دارد .شايد يکی از داليل موجود اين باشد که
اجرای اين فعالیت به برنامهريزیهای ذهنی و حرکتی پیچیده نیاز نداشت ،در حالی که
آزمودنیهای اين تحقیق نیز کودکان کم توان ذهنی بودند و دلیل ديگر در توجیه اين نتیجه
میتواند طراحی برنامۀ تمرينی مورد نظر باشد که منحصراً برای اين مهارت طراحی شده بود.
يوسفی ( )1331نیز نتیجه مشابهی بهدست آورد .شايد يکی از توجیهات موجود شکل و نوع
تمرينات انجام شده در اين تحقیق بود که بهصورت اختصاصی برای بهبود مهارتهای حرکتی
مورد آزمون طراحی شده بودند .نظريان ( )1332در تحقیق خود به اين نتیجه رسید که
آموزشهای پیشدبستانی بر رشد همۀ توانايیهای پايه حرکتی مفید است .در اين بررسی نیز با
توجه به شکل و نوع تمرينات انجام شده که بهصورت اختصاصی برای بهبود مهارتهای حرکتی
مورد نظر طراحی شده بودند ،پیشرفت بهوجود آمده در تمامی مهارتهای مورد آزمون منطقی
به نظر میرسد .مالنوروزی ( )1336به اين نتیجه رسید که برنامۀ تمرينی منتخب بر رشد
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مهارتهای حرکتی پايۀ گروه تجربی تأثیر معنیداری داشت .پلهام و ديگران ( )1991در برسی
خود به اين نتیجه رسیدند که توجه پسرهای مبتال به  ،ADHDوقتی که با متیلفنیديت درمان
میشدند ،بهصورت معنیداری در طول بازیهای بیسبال پیشرفت میکرد .يکی از داليل اصلی
اين است که تأثیر متیلفنیديت در بهبود توجه و کارکردهای توجهی در کودکان  ADHDبه
اثبات رسیده  ،ولی تأثیر اين دارو در مهارتهای حرکتی يا مهارتهای ورزشی هنوز ثابت نشده
است و به تحقیقات بیشتری نیاز دارد .نتیجهای که مکنزی و همکاران ( )1993از تحقیق خود
بهدست آوردند اين بود که مهارتهای دستکاری کودکان میتواند بر اثر کیفیت برنامههای
تربیت بدنی اجرا شده توسط متخصصان و معلمان تربیت بدنی با تجربه بهبود يابد .گودووی و
برانتا ( )2113نیز دريافتند گروهی که در برنامۀ مداخلهای شرکت داشتند ،در نمرات جابهجايی
و کنترل شیئی در پسآزمون بسیار بهتر عمل کردند .اين مورد را میتوان با اين دلیل توجیه
کرد که تمرين و تجربه بر هماهنگی افراد تأثیر دارد و هر چه تمرين بیشتر باشد ،توانايی افراد
در اجرای بسیاری از مهارتها بیشتر میشود (.)23 ،13 ،12 ،3 -5
همۀ نتايج اين تحقیق را میتوان در چارچوب نظريۀ سیستمهای پويا دانست .نظريۀ
سیستمهای پويا محیط را عاملی مهم در رشد مهارتهای حرکتی میداند و بر اين نکته داللت
دارد که عوامل مؤثر بر رشد حرکتی ،شامل ويژگی تکلیف حرکتی در تبادل با فرد (عوامل
زيستشناختی و وراثتی) و محیط (عوامل تجربه و يادگیری) است و اين عوامل در رشد
توانايیهای حرکتی استواری ،جابهجايی ،مهارتهای حرکتی ظريف و مهارتهای دستکاری
اثرگذار است .در نظريۀ سیستمهای پويا ،توانايیهای حرکتی مقدماتی از لحاظ ژنتیکی آن
چنان محدود نشدهاند که قابل تعديل نباشند ( .)13 ،11 ،6با ايجاد عوامل مؤثر بر رشد
مهارتهای حرکتی ظريف ،از طريق برنامۀ تمرينی منتخب ،اين برنامه توانست تأثیر خوبی بر
رشد مهارتهای حرکتی ظريف کودکان مبتال به اختالل نارسايی توجه /بیشفعالی داشته باشد.
در پرسشنامۀ ويژگیهای فردی عوامل مربوط به خانواده و فرصتهای تمرينی خارج از برنامه
کنترل شد و بهعلت انتخاب آزمودنیها از شهر تهران مسئلۀ موقعیت جغرافیايی و محیطی
آزمودنیها نیز کنترل شد؛ بنابراين میتوان گفت که احتماالً عامل تأثیرگذار بر آزمودنیها ايجاد
فرصت تمرين برای گروه تجربی است .فرصت تمرين به تمرين منظم و هدفمند وابسته است؛
بنابراين از آنجا که گروه تجربی بهطور منظم در برنامۀ تمرينی منتخب در مدت زمانی 13
جلسه شرکت داشته کردند ،میتوان گفت اين برنامۀ تمرينی منتخب منظم باعث غنی شدن
فرصت تمرينی اين گروه شده و در نهايت بر مهارتهای حرکتی ظريف آنها تأثیر گذاشته
است.
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به نظر میرسد برنامۀ تمرينی منتخب با ايجاد امکانات و تجهیزات مناسب برای کودکان
توانسته است به آنها فرصت دهد که تجارب حرکتی خود را غنیتر کنند و بتوانند به رشد
حرکتی بهتری دست يابند ،فرصتی که والدين معموالً قادر به ايجاد آن نیستند و در مدرسه نیز
بهدلیل هدفمند و منظم نبودن برنامهها نتیجۀ الزم بهدست نمیآيد .والدين و مربیانی که قادر
به فراهم آوردن فرصتها برای يادگیری مهارتهای حرکتی ظريف و مهارتهای دستکاری
نیستند ،اساساً استعداد رشدی کودکان و موفقیت آنها را در مهارتهای ورزشی ،بهخصوص در
دورۀ کودکی ثانويه ،نوجوانی و بزرگسالی محدود میکنند ( .)23 ،6در مورد کیفیت آموزش
ارائه شده به گروه تجربی ،از عوامل مهم ديگری که در برتری اين گروه به گروه کنترل دخالت
دارند میتوان به کیفیت آموزش ،تنوع برنامهها و انگیزش اشاره کرد .برنامۀ تمرينی منتخب
ارائه شده از يک سو مبتنی بر بازی است و از سوی ديگر هر روز با روز قبل متفاوت است و
باعث ترغیب کودک به شرکت در برنامه میشود .اين برنامه دستۀ زيادی از مهارتها را شامل
میشود و محتوای برنامه با مهارتهای حرکتی ظريف در قسمتهای مختلف برنامۀ تمرينی
منتخب وجود دارند و کودک با شرکت در اين برنامه ،تمامی مهارتهای حرکتی دستکاری و
ظريف را تقريباً هر جلسه تمرين میکند و باعث میشود گروه تجربی در تمام مهارتهای پايه و
ظريف به رشد و پیشرفت قابل قبولتری دست يابد (.)23 ،26 ،22
اختالل  ADHDدارای طیف گستردهای است که میتواند متوسط تا شديد باشد و به نظر
میرسد با توجه به نگهداری اين کودکان در مدارس ويژه ،اختالل آنها از نوع شديد است و در
نتیجه ،اين گروه در مهارتهای حرکتی ظريف و درشت ضعیف باشند ،ولی با توجه تحقیقاتی
که نشان دهندۀ عدم تفاوت در مهارتهای ظريف و برخی ديگر از مهارتها هستند ،به نظر
میرسد شدت اختالل آزمودنیها متوسط و کم است ( .)23کودکان  ADHDبهدلیل
نارسايیهای حافظۀ فعال ،به کنترل بیرونی و آنی نیاز دارند و نمیتوانند اطالعات را برای
طراحی و پیشبینی تمرين در ذهن خود نگه دارند؛ به همین دلیل در رفتارهای وابسته به زمان
مشکالت بیشتری دارند .احتماالً از همین رو در تکالیف هماهنگی چشم و دست و هماهنگی
اندامهای فوقانی و تحتانی که به زمان وابستهاند ،با مشکل روبرو میشوند .)26 ،13( .ممکن
است کودکان مبتال به  ADHDبدون دارو درمانی مشکالتی در متمرکز کردن توجه بر تکلیف يا
نشان دادن پاسخهای حرکتی داشته باشند و اگر اين کودکان با متیلفنیديت درمان شوند،
ممکن است توانايی آنها برای متمرکز کردن توجه بر نیازهای ضروری تکلیف پیشرفت کند و
در نتیجه حرکات بسیار دقیقتری ،در مقايسه با مواقع عدم مصرف متیلفنیديت انجام دهند.
اين مورد از مطالعات انجام شده روی يادگیری حرکتی سرچشمه گرفته است که افراد تمايل
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دارند تا ابتدا تکالیف حرکتی دقیق را بهدست آورند و سپس شتاب و روانی حرکت را توسعه
دهند .میتوان نتیجهگیری کرد که تغییرات در عملکرد ممکن است بهدلیل ديگر مداخالت يا
اثرات يادگیری باشد (.)29 ،15
با توجه به اينکه آزمودنیهای اين تحقیق همگی مبتال به  ADHDبودند پیشنهاد میشود
تحقیقی مشابه با آزمودنیهای مبتال به چند اختالل انجام شود تا مشخص شود که آيا در آن
تحقیقات نیز نتايجی مشابه اين تحقیق بهدست میآيد .همچنین در اين تحقیق فعالیتهای
بدنی استفاده شده بیشتر مبتنی بر سرگرمی و لذت آزمودنی از فعالیت بدنی طراحیشده بودند
و توصیه میشود در تحقیقات بعدی از فعالیتها و ورزشهای رسمی و هدفمند استفاده شود.
بهمنظور استفاده از نتايج اين تحقیق بهصورت عملی ،پیشنهاد میشود سازمانهای کودکان
استثنايی و بهزيستی کشور برنامههای فعالیت بدنی ويژهای برای ارتقای سطح مهارتهای
حرکتی اين افراد در کنار ديگر برنامههای آموزشی ارائه دهند .همچنین مراکزی زير نظر تربیت
بدنی آموزشگاهها ايجاد شوند تا کودکانی که دارای مشکالت حرکتی و کاستیهای ادراکی -
حرکتی هستند ،تحت پوشش تمرينات مناسب قرار بگیرند .در پايان نیز پیشنهاد میشود نتايج
تحقیق حاضر در اختیار والدين اين کودکان قرار گیرد تا آن دسته از والدينی که مايلاند
فرزندان سالم و تندرست داشته باشند ،از نتايج اين گونه تحقیقات استفاده نمايند.
منابع:
 .1ارجمندی ،زهرا (" .)1939اختالل نارسايی توجه همراه با بیش فعالی ،پرسش و پاسخ"
تعلیم و تربیت استثنايی ،شماره  34صص.26-32:
 .2افروز ،غالمعلی ( " .)1332کم توجهی و بیش فعالی در کودکان" تعلیم و تربیت استثنايی،
صص.9-16:
 .3پاشازاده ،زهرا (" .)1331بررسی و مقايسۀ مهارتهای حرکتی و عملکردی عصبی –
عضالنی دانش آموزان مبتال به اختالل کمبود توجه/بیش فعالی و دانش آموزان عادی 3-11
ساله" پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران.
 .4حسین خانی ،سیامک( .)1333بررسی تأثیر دوره تمرينی و آموزش مهارتهای حرکتی
بنیادی دويدن و ضربه زدن با پا بر يادگیری مهارتهای اختصاصی فوتبال در دانش آموزان
پايه اول دبستان پسرانه رازی ،پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی.
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 .5رهبانفرد ،حسن ( ".)1333تأثیر يک برنامه حرکتی ويژه بر توانايیهای ادراکی-حرکتی
دانشآموزان پسر عقبمانده ذهنی آموزش پذير  13-11ساله شهر تهران (دبستان
استثنايی شادی)" پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی.
 .6سپهری بناب ،حسن (" .)1332مقايسه مهارتهای حرکتی ظريف و درشت بین دانش
آموزان با اختالل کم توجهی  /بیش فعالی ) (ADHDو عادی" ،پايان نامه کارشناسی ارشد،
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران.
 .3شیخ ،محمود؛ باقرزاده ،فضل اله؛ يوسفی ،سهیال .)1332( .تأثیر بازیهای دبستانی منتخب
بر رشد حرکتی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع دبستان منطقه  5تهران .نشريه
المپیک .سال يازدهم .شماره 23صفحات .33-33
 .3علیزاده ،حمید(  .)1336اختالل نارسايی توجه فزون جنبشی(ويژگیها ،ارزيابی و درمان)،
تهران ،انتشارات رشد.
 .9گاالهو ،اوزمون ( ".)2114درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی" ترجمه عباس بهرام
؛ محسن شفیع زاده .تهران .انتشارات بامداد کتاب .1333
 .11مگیل ،ريچارد ای ( .)1331يادگیری حرکتی مفاهیم و کاربردها ،سید محمد کاظم واعظ
موسوی و معصومه شجاعی.انتشارات حنانه.
 .11مطهريان ،ابراهیم ( .)1333تأثیر برنامه تمرينی منتخب بر مهارتهای حرکتی پايه پسران
پیش دبستانی شهرستـان نیشـابـور ،پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی ،گروه رفتار حرکتی.
 .12مالنوروزی ،کیوان ( " .)1336تأثیر برنامه حرکتی منتخب بر رشد مهارتهای بنیادی
کودکان پسر  4تا  6ساله" ،پايان نامه کارشناسی ارشد ،اراک ،دانشکده تربیت بدنی دانشگاه
اراک.
 .13نظريان ،علی ( " .)1332بررسی تأثیر آموزشهای پیش دبستانی بر مهارتهای حرکتی پايه
پسران  6-5ساله منطقه  9تهران" ،پايان نامه کارشناسی ارشد ،تهران ،دانشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.
 .14واعظ موسوی ،محمد کاظم" .)1332( .بررسی ويژگیهای جسمی -حرکتی دانش آموزان
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17. Eadric, B., Joshua, C. Yonker., John, K., Edward, M. Heath. (2007). Comparison
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مقایسه کارکردهای یادگیری مشاهدهای در تکواندوکاران زن و مرد نخبه و
غیرنخبه
محمد صابر ستوده ،1روح ا ...طالبی ،2رسول حمایت طلب
تاریخ دریافت مقاله1930/01/19 :
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تاریخ پذیرش مقاله1931/01/90 :

چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر متغیرهای جنسیت ،سطح مهارت و سن بر کارکردهای
یادگیری مشاهدهای در تکواندوکاران است 100 .تکواندوکار ( 109نخبه 31 ،غیرنخبه) با دامنه
سنی  19-93سال ( )11/93±4/4به صورت داوطلبانه به پرسشنامه کارکردهای یادگیری
مشاهدهای پاسخ دادند .این پرسشنامه سه کارکرد یادگیری مشاهدهای (مهارت ،استراتژی و
اجرا) در ورزشکاران را اندازه گیری میکند .نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان داد بین
تکواندوکاران زن و مرد در استفاده از کارکردهای یادگیری مشاهدهای تفاوتی وجود ندارد اما
در بررسی سطح رقابت نشان داد تکواندوکاران نخبه از کارکردهای یادگیری مشاهدهای
بیشتر از افراد غیر نخبه استفاده میکنند ) .(p<0.05همچنین تکواندوکاران از یادگیری
مشاهدهای بیشتر برای بهبود مهارت ،سپس استراتژی و اجرا استفاده میکنند .بعالوه ،نتایج
آزمون همبستگی پیرسون نشان دهندهی ارتباط معکوس بین سن تکواندوکاران و
کارکردهای یادگیری مشاهدهای است که این ارتباط بین سن و کارکرد اجرا معنیدار است
) .(p<0.05به نظر میرسد کارکردهای یادگیری مشاهدهای در رشتههای مختلف ورزشی
متفاوت است و مربیان باید این نکته را هنگام آموزش مدنظر قرار دهند .همچنین تاثیر سطح
رقابت بیشتر از جنسیت بر بکارگیری یادگیری مشاهدهای توسط ورزشکاران است .مربیان
باید به این نکته نیز توجه داشته باشند .بعالوه اینکه یادگیری مشاهدهای باید برای
ورزشکاران جوانتر و در سطوح مهارت پایینتر بیشتر به کار رود.
واژگان کلیدی :کارکردهای یاگیری مشاهدهای ،استراتژی ،اجرا  ،مهارت ،تکواندوکار نخبه،
تکواندوکار غیر نخبه.

 .1کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول)
 .2کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران
 .3دانشیار دانشگاه تهران

Email: m.saber.s@ut.ac.ir
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مقدمه
بسیاری از مربیان تاکید زیادی بر نمایش حرکات به عنوان روشی برای انتقال اطالعات به
یادگیرندگان دارند ( .)1یادگیری مشاهدهای 1به فرایند یادگیری از طریق مشاهده یک رفتار
گفته میشود و به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای انتقال اطالعات در خصوص چگونگی
اجرا است ( .)2،3در واقع یادگیری مشاهدهای یکی از روشهایی است که به طور گسترده جهت
آموزش مهارتهای ورزشی در تربیت بدنی و ورزش مورد استفاده قرار میگیرد ( .)4بر اساس
رویکرد شناختی اجتماعی بندورا ( ،)1891برای یادگیری از طریق مشاهده ،یک فرایند چهار
مرحلهای وجود دارد که عبارتند از :توجه ،2ذخیره سازی اطالعات ،3تولید حرکت 4و انگیزه
اجرای حرکت .5در مرحله اول فرد باید به اطالعات برجسته محیطی که دریافت میکند توجه
کند .در مرحله دوم فرد باید این اطالعات را جهت تولید مجدد حرکت در حافظه بلند مدت
خود نگهداری کند .روش های مختلف کدگذاری و نگهداری اطالعات وجود دارد که شامل
تصویرسازی ،تناسب و تشبیه و تکرار زبانی نکات مهم میشوند ( .)5در مرحله سوم ،مشاهده
کننده باید توانایی الزم برای تولید حرکت از طریق ایجاد هماهنگی الزم بین اعضای بدن را
داشته باشد (توانا یی تولید حرکت) .سر انجام در مرحله آخر فرد باید انگیزه الزم برای توجه
کردن ،به خاطر سپردن و تمرین رفتار را داشته باشد .انگیزه ممکن است درونی یا بیرونی باشد،
ولی باید به اندازه کافی قوی باشد تا مشاهدهکننده را به سمت اجرای حرکت سوق دهد
(بندورا .)1891 ،توجه کردن و ذخیره کردن اطالعات برای اکتساب و یادگیری رفتار حرکتی
بکار میرود در حالی که تولید رفتار و انگیختگی ،اجرای رفتار را کنترل میکنند (.)1
در گستره یادگیری حرکات ورزشی ،مشخص شده است یادگیری مشاهدهای روش موثری برای
تسهیل در اکتساب و اجرای مهارتهای حرکتی است .همچنین یادگیری مشاهدهای باعث
بهبود نتایج و پویایی حرکت (نحوه اجرای حرکت) میشود (1،6و .)9اشفورد و همکاران
( )2001در فرا تحلیلی که در خصوص یادگیری مشاهدهای در مهارتهای حرکتی مختلف
انجام دادند به این نتیجه رسیدند به طور کلی یادگیری مشاهدهای تاثیر کمی بر پیامد حرکت
دارد (بطور مثال :سرعت و شتاب حرکت که به طور مستقیم با هدف حرکت پیوند خورده
است) .زمانی که مهارت مورد نظر زنجیرهای بود ( مثل راه رفتن روی چوب موازنه) یا
1. Observational Learning
2. Attention
3. Retention
4. Motor reproduction
5. Motivation
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مهارتهای مداوم (مثل حفظ تعادل روی دستگاه تعادل سنج) تاثیری متوسط و بر حرکات
مجرد (مثل ضربه کوتاه گلف) تاثیر کمی داشت .همچنین مداخالت یادگیری مشاهدهای تاثیر
زیادی بر پویایی مهارت حرکتی زنجیرهای و تاثیر متوسطی بر پویایی مهارتهایحرکتی مجرد
داشت .یافتههای بعدی این فرا تحلیل نشان داد این تاثیرات ارتباط زیادی با سن افراد دارد ،به
شکلی که تاثیر یادگیری حرکتی بر پیامد حرکت در کودکان بیشتر از بزرگساالن بود و تاثیرات
یادگیری مشاهدهای بر پویایی حرکت در بزرگساالن بیشتر از کودکان بود (.)8
در تحقیقاتی که در زمینه روانشناسی ورزش انجام گرفته است ،محققین نشان دادند یادگیری
مشاهدهای میتواند فواید روانشناختی داشته باشد .یادگیری مشاهدهای باعث بهبود
مهارتهایروانی در مهارتهای حرکتی درشت میشود ( .)10برای مثال هنگام مقایسه نتایج
بدست آمده با گروه کنترل مشخص شد گروه یادگیری مشاهدهای افزایش اعتماد به نفس و
خودکارآمدی و کاهش اضطراب و ترس (11و )14،15،11،12،13و افزایش خود رضایتمندی در
اجرای مهارتهای ورزشی ( )16را داشته اند.
برخی محققین (کامینگ و همکاران2005 ،؛ هارس و کالملز )2006 ،مدعی شدند مطالعات در
خصوص یادگیری مشاهدهای باید به سمت نمایش چگونگی اجرا یادگیری مشاهدهای توسط
ورزشکاران در محیط های ورزشی عالوه بر روشهای سنتی هدایت شود (19و .)18همچنین
دانستن کاربردی بودن یادگیری مشاهدهای در محیطهای ورزشی و دامنه کاربرد آن مهم است.
مطالعات انجام شده در خصوص یادگیری مشاهدهای معموالً به صورت مشترک با سایر
مهارتهای روانشناختی که عملکرد مشابهی را در یادگیری مشاهدهای نشان میدهند به کار
رفتهاند .با وجود این واقعیت که یادگیرندگان مهارتهای ورزشی از یادگیری مشاهدهای به
عنوان یک استراتژی برای اکتساب مهارتهای ورزشی استفاده میکنند ( )20و مربیان مدعی
هستند برای بهبود اجرا و افزایش خودکارآمدی از مدل سازی استفاده میکنند ( ،)21اما
اطالعات کمی در مورد به کارگیری یادگیری مشاهدهای در محیط های ورزشی وجود دارد.
کامینگ و همکاران ( )2005چندین مطالعه را برای گسترش و اعتباریابی پرسشنامه
کارکردهای یادگیری مشاهدهای انجام دادند .این پرسشنامه برای ارزیابی به کارگیری یادگیری
مشاهدهای توسط ورزشکاران از سه جنبه طراحی شده است)1 :برای ارزیابی یادگیری مهارت
(جنبه مهارت )2 ، )1برای یادگیری و اجرای نقشههای بازی (جنبه استراتژی )3 ، )2دستیابی

1. Skill
2. Strategy
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به سطح مطلوب انگیختگی (جنبه اجرا .)1این سه فاکتور ساختاری از طریق تکنیکهای تحلیل
عاملی با چند نمونه ناهمگن از دانشجویان ورزشکار (ورزشهای تیمی یا انفرادی و در سطوح
تفریحی و بین المللی) شناسایی و تایید شد .ثبات درونی زیر ساختارها ،ثبات زمانی و اعتبار
همزمان پرسشنامه نیز تایید شد (.)19
کامینگ و همکاران ( )2005و همچنین تحقیقات بعدی (22و )23از این پرسشنامه برای
ارزیابی به کارگیری یادگیری مشاهدهای در ورزشکاران بر حسب سن ،نوع رشته ورزشی و
سطح رقابت استفاده کردند .در تمام این مطالعات نمونهها شامل ورزشکاران دانشگاهی در طیف
وسیعی از ورزشها و سطوح مختلف رقابتی بودند .نتایج این تحقیقات نشان داد ورزشکاران در
سطح متوسطی از یادگیری مشاهدهای استفاده میکنند (بعنوان مثال نمرات 2و 3را در یک
مقیاس  6تایی که  =1هرگز و =6اغلب اوقات بود) .ورزشکاران از کارکرد مهارت ،سپس کارکرد
استراتژی و در نهایت از کارکرد اجرا استفاده میکردند(19،22و .)23ورزشکاران اعالم کردند از
هر سه کارکرد  ،در زمان تمرین بیشتر از زمان مسابقه استفاده میکنند ( .)23کامینگ و
همکاران ( 200آزمودنی 66 ،مرد و  123زن) هال و همکاران ( 345آزمودنی 152 ،مرد و 183
زن) در بررسی کارکردهای یادگیری مشاهده بین زنان و مردان تفاوتی ندیدند .هرچند وش و
همکاران (آزمودنی  142نفر366 ،مرد و  215زن) دریافتند مردان به طور معنیداری نسبت به
زنان از کارکرد اجرا بیشتر استفاده میکنند .این نتایج باید با احتیاط تفسیر شود چرا که اندازه
اثر کوچک است و میتواند به شکل مصنوعی ایجاد شده باشد.
وش و همکاران ( )2006و هال و همکاران ( )2008با مقایسه ورزشهای تیمی و انفرادی یافتند
ورزشهای انفرادی از کارکرد مهارت بیشتر از ورزشهای تیمیاستفاده میکنند .این در حالی
است که ورزشکاران رشتههای تیمی از کارکرد استراتژی بیشتر استفاده میکنند (22و.)23
کامینگ و همکاران ( )2005یافتند ورزشکاران رشتههای غیرتعاملی( 2مثل ژیمناستیک) که
نیازمند تعامل با حریف نیست بیش از ورزشکاران رشتههای تعاملی( 3مثل تنیس) از کارکرد
مهارت و اجرا استفاده میکنند ( .)19کامینگ و همکاران ( )2005و هال و همکاران ()2008
در مطالعه خود به بررسی کارکردهای یادگیری مشاهدهای در ورزشکاران از نظر سطح رقابت
پرداختند و تفاوتی بین ورزشکاران سطوح مختلف مشاهده نکردند (19و .)23این در حالی است
که وش و دیگران ( )2006یافتند دانشجویان تیمهای دانشگاهی بیشتر از ورزشکارانی که به

1.Performance
2. Non-interactive
3. Interactive
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صورت تفریحی رقابت میکنند ،از هر سه کارکرد استفاده میکردند ( .)22این اختالف نتایج
نشان دهنده ی کی از مشکالت در به کارگیری سطح رقابت به عنوان یک مالک برای تعیین
سطح اجرای فرد است .در تحقیقات پرسشنامهای معموالً از ورزشکاران پرسیده میشود در
کدام سطح از ورزش قرار دارند  :تفریحی ،شهرستان/استان ،تیم دانشگاه ،ملی و یا بین المللی.
در برخی از مطالعات تفاوت های روانشناختی بر اساس این اطالعات و یا به صورت ترکیبی از
طبقات (نخبه و غیر نخبه) صورت گرفت .هر دو روش توسط محققین در نظر گرفته شده است
( .) 24طبقه بندی ورزشکاران بر اساس سطح مهارت آنها مهم است چرا که سطح مهارت افراد
یکی از فاکتورهای اثرگذار در به کارگیری یادگیری مشاهدهای است (10،2و.)23
یادگیری مشاهدهای در افراد مبتدی ( 12،14و )21و در افرادی که در سطح باالتر قرار دارند و
خبره نیستند (21و )26برای افزایش اکتساب و بهبود اجرای مهارتهایحرکتی به کار میرود .بر
اساس اطالعات بدست آمده از تحقیقات مختلف دریافت اطالعات درخصوص ساختار و نمایش
یک حرکت برای افراد مبتدی خیلی سودمند است چرا که تاثیر این مداخالت در ابتدای کسب
مهارت واضحتر است (2و .)29مطالعات مختلف نشان میدهند افراد خبره از به کارگیری کارکرد
"مهارت" یادگیری مشاهدهای سود نمیبرند ،اما از دیگر کارکردهای یادگیری مشاهدهای یعنی
استراتژی و اجرا بهرهمند می شوند .تحقیقاتی که در ورزش انجام گرفته نشان دادند افراد خبره
استراتژیهای یادگیری پیچیدهتری (مانند تشخیص نشانههای موزیکال در رقص) نسبت به
افراد کم تجربه به کار میبرند(28و .)30افراد باتجربه نسبت به افراد کمتجربه و تازه کار از یک
مشاهده سود بیشتری میبرند (31و .)10یک توانایی برتر در افراد با تجربه برای استفاده از
اطالعاتی که نمایش داده میشوند ،باعث میشود این ورزشکاران به شکل موثرتری به شناسایی
جنبههای مرتبط با نمایش حرکت بپردازند (32و .)33اطالعات کمی در خصوص ارتباط بین
سطح مهارت و به کارگیری یادگیری مشاهدهای در اختیار داریم .مطالعات قبلی پیشنهاد کردند
ورزشکاران رشتههای غیرتعاملی شاید از یادگیری مشاهدهای بیشتر از ورزش های تعاملی
(تکواندو) استفاده کنند (.)19
لو و هال ( )2008در مطالعه ای بر روی گلفبازان به بررسی تاثیر سطح مهارت و سن این افراد
بر کارکردهای یادگیری مشاهدهای پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که عامل سن به شکل
بهتری میتواند میزان استفاده افراد از کارکردهای یادگیری مشاهدهای را پیش بینی کند ،در
واقع افراد جوانتر از فاکتور مهارت بیشتر از افراد بزرگسال استفاده میکردند (.)39
ورزش تکواندو به عنوان یک ورزش در طبقه بندی مهارتهایباز ،1رقابتی و انفرادی قرار
1. Open skills
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میگیرد .این رشته ورزشی در سال های اخیر یکی از مدال آورترین رشتهها در سطح مسابقات
دانشجویان ،قهرمانی جهان و المپیک بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است .نتایج بدست آمده
از تحقیقات قبل ( )23 ،22 ،19در خصوص تاثیرگزاری سطح مهارت و جنسیت بر کارکردهای
یادگیری مشاهدهای متناقض است به شکلی که در برخی از مطالعات تاثیرگزاری این متغیرها و
در برخی دیگر عدم تاثیر آن ها بر کارکردهای یادگیری مشاهدهای استنباط شده است .به
عبارتی هنوز پاسخ به این سواالت مشخص نیست که آیا زنان نسبت به مردان از کارکردهای
متفاوتی سود می برند؟ آیا ورزشکاران نخبه از کارکردهای متفاوتی نسبت به ورزشکاران
غیرنخبه استفاده میکنند؟ آیا استفاده از کارکردهای یادگیری مشاهدهای با سن ورزشکاران
ارتباط معنیداری دارد؟ بر این اساس هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسهی تکواندوکاران در به
کارگیری کارکردهای یادگیری مشاهدهای با توجه تاثیر متغیرهایی نظیر سطح رقابت و
جنسیت و تعیین میزان ارتباط کارکردهای یادگیری مشاهدهای با سن این افراد است.
روش شناسی تحقیق
شرکت کنندگان
 133مرد ( 64نخبه 58 ،غیر نخبه) و  16زن ( 28نخبه 39 ،غیر نخبه) با دامنه سنی 13تا 39
سال (میانگین21/18±4/4:سال) از بین تکواندو کاران شرکت کننده در کمپ تابستانی
گالب(1صربستان)  ،تکواندوکاران شرکت کننده در مسابقات انتخابی تیم ملی و تکواندو کاران
حاضر در لیگ برتر تکواندو به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
جدول  .1جدول توزیع ورزشکاران با توجه به جنسیت و سطح مهارت
نخبه ( 109نفر)

غیر نخبه ( 31نفر)
باشگاهی

استانی

دانشجویی

ملی

بین المللی

مرد (133نفر)

35

24

8

29

36

زن ( 16نفر)

26

11

10

6

12

ابزار
2

در این مطالعه از پرسشنامه کارکردهای یادگیری مشاهدهای ( )19استفاده شده است.
پرسشنامه دارای  16سوال بود که توسط خود افراد پر شد .این پرسشنامه سه کارکرد یادگیری
1. Galeb
2. Functions of Observational Learning Questionnaire

مقایسۀ کارکردهای یادگیری مشاهدهای در تکواندوکاران ........

119

مشاهدهای را اندازه گیری میکند .پاسخ های داده شده به این سواالت در یک دامنه 1-6
امتیازی قرار دارند (=1کامالً مخالفم و  =6کامالً موافقم) .سه کارکرد یادگیری مشاهدهای که
توسط این پرسشنامه اندازهگیری میشوند عبارتند از)1 :مهارت :که شامل  1سوال است (مانند:
من از یادگیری مشاهدهای برای چگونگی اجرا و یا تغییر مهارت استفاده میکنم) )2استراتژی:
شامل  5سوال (مانند :من از یادگیری مشاهدهای برای تعیین استراتژی مورد استفاده در بازی
استفاده میکنم) )3اجرا :شامل  1سوال (مانند :من از یادگیری مشاهدهای برای فهمیدن
چگونگی ارائه پاسخ مقابل هیجان مسابقه استفاده میکنم) .کامینگ و همکاران ( )2005اعتبار
و پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ و در سطح  0/6محاسبه کردند (34و)35
همهی مقیاسها اعتبار داخلی قابل قبولی داشتند در کارکرد اجرا 0/8 :در مهارت 0/98 :و در
استراتژی .)19( 0/94 :نسخه فارسی این پرسشنامه از نظر اعتبار توسط متخصصین تربیت
بدنی به تایید رسید و ضریب پایایی آن در کارکردهای مختلف بدین صورت بدست آمد در اجرا
 ،α=0/95 :برای کارکرد استراتژی α=0/99 :و برای کارکرد مهارت .)31( α=0/91 :همچنین
اطالعات فردی ورزشکاران شامل سن ،جنس ،سطح رقابت (تفریحی ،باشگاهی ،استانی،
دانشجویی ،ملی و بین المللی) میزان تحصیالت ،ملیت و ...جمعآوری شد.
روش اجرا
 40پرسشنامه التین طی اردوی تابستانی گالب (صربستان  )2010بین شرکت کنندگان توزیع
شد .از این تعداد  34پرسشنامه بازگشت داده شد 190 .پرسشنامهی دیگر طی اردوی تیم ملی
و در جریان مسابقات لیگ برتر تکواندو و در برخی از باشگاههای شهر تهران توزیع شد .از این
تعداد  111پرسشنامه قابل استفاده بودند .پر کردن این پرسشنامه به حدود  15دقیقه زمان نیاز
داشت.
روش آماری
پس از گردآوری اطالعات جهت تعیین اثر جنسیت از آزمون تحلیل واریانس و در یک مدل
تحلیل عاملی ( 2جنسیت) × ( 3کارکردهای یادگیری مشاهدهای) استفاده شد .پس از آن یک
مدل ( 5سطوح رقابت) × ( 3کارکردهای یادگیری مشاهدهای) برای تعیین تفاوتهای بین
سطوح مختلف به کار گرفته شد ( .)36نتیجه آزمون تعقیبی توکی (جدول شماره  )2نشان داد
نمرات تکواندوکاران سطوح دانشجویی ،ملی و بینالمللی کمترین تفاوت را با یکدیگر داشته اند
و به همین منظور این افراد به عنوان نخبه و تکواندوکاران سطوح باشگاهی و استانی به عنوان
ورزشکاران غیرنخبه تعیین شدند ،ضمن این که هیچ یک از ورزشکاران سطح رقابت خود را
تفریحی انتخاب نکرده بودند .پس از آنکه تکواندوکاران در دو سطح نخبه و غیر نخبه قرار

رفتار حرکتی شماره  ،11پاییز و زمستان 1931

114

گرفتند یک مدل ( 2سطوح رقابت) × ( 3کارکردهای یادگیری مشاهدهای) برای تعیین
تفاوتهای بین سطوح نخبه و غیرنخبه به کار گرفته شد .برای تعیین میزان ارتباط سن با
کارکردهای یادگیری مشاهدهای از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .تمامیآزمونهای
آماری در سطح معنیداری  α=0/05انجام شدند.
جدول  . 1نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی

مهارت

استراتژی

اجرا

سطح رقابت

باشگاهی

استانی

دانشجویی

ملی

بین المللی

باشگاهی

*

0/91

0/36

0/50

0/01

استانی

0/91

*

0/12

0/11

0/01

دانشجویی

0/36

0/12

*

0/88

1/00

ملی

0/50

0/11

0/88

*

0/84

بین المللی

0/01

0/01

1/00

0/84

*

باشگاهی

*

0/32

0/95

0/48

0/11

استانی

0/32

*

0/14

0/01

0/02

دانشجویی

0/95

0/14

*

0/88

1/00

ملی

0/48

0/01

0/88

*

0/88

بین المللی

0/11

0/02

1/00

0/88

*

باشگاهی

*

0/88

0/01

0/18

0/11

استانی

0/88

*

0/21

0/51

0/51

دانشجویی

0/01

0/21

*

0/83

0/96

ملی

0/18

0/51

0/83

*

1/00

بین المللی

0/11

0/51

0/96

1/00

*

نتایج
اطالعات توصیفی بر اساس جنس ،و سطح مهارت در جدول شماره  1نشان داده شده است.
نتایج بدست آمده از آزمون  tنشان میدهد تفاوت معنیداری بین مردان و زنان در فاکتور سن
وجود ندارد ( .)f)0/249( =0/114،p<0/05نمودار شماره  1نشان میدهد این ورزشکاران در
یادگیری مشاهدهای از کارکرد مهارت بیشتر از سایر کارکردها ،پس از آن از کارکرد استراتژی و
در نهایت برای یادگیری اجرا از یادگیری مشاهدهای سود برند .همچنین نتایج جدول  3نشان
میدهد زنان بیشتر از مردان و افراد نخبه بیشتر از افراد غیرنخبه از هر سه مهارت استفاده
میکنند.
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نمودار  .1میزان استفادهی تکواندوکاران نخبه و غیر نخبه از کارکردهای یادگیری مشاهدهای
جدول  . 9میانگین و انحراف استاندارد سن و نمرات مربوط به کارکردهای یادگیری مشاهدهای بر اساس
جنس و سطح مهارت
سطح مهارت

جنس
مرد

متغیرها
میانگین

زن
انحراف

استاندارد

میانگین

نخبه
انحراف

استاندارد

میانگین

غیرنخبه
انحراف

استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

سن

21/34

4/42

22/40

4/55

21/00

4/54

22/39

4/34

اجرا

4/65

1/12

4/94

1/35

5/04

1/23

4/48

1/10

استراتژی

4/84

1/08

5/01

1/22

5/21

1/03

4/62

1/18

مهارت

5/08

1/20

5/22

1/23

5/43

0/89

4/91

1/31

نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس عاملی نشان میدهد که بین تکواندوکاران زن و مرد
در کارکردهای یادگیری مشاهدهای تفاوت معنیداری وجود ندارد (جدول شماره  .)4ولی بر
اساس سطح مهارت تفاوت معنیداری بین تکواندوکاران نخبه و غیر نخبه در هر سه کارکرد
یادگیری مشاهدهای مالحظه میشود ( .)P>0/05هنگام مقایسه تاثیر همزمان جنسیت و سطح
مهارت نیز تفاوت معنیداری مشاهده نشد .این امر نشان میدهد جنسیت به عنوان یک متغیر
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جداگانه در هیچ یک از سطوح نخبگی تاثیری ندارد .همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون
(جدول شماره  )5نشان دهندهی ارتباط معکوس بین سن و استفاده از کارکردهای یادگیری
مشاهدهای است؛ به این معنی که با افزایش سن استفاده از این کارکردها کاهش مییابند و این
ارتباط در کارکرد اجرا معنیدار است (.)P>0/05
جدول  .4نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس عاملی
متغیرها

اجرا

استراتژی

مهارت

جنس

سطح رقابت

جنس × سطح رقابت

مجموع مجذورات نوع III

1/38

14/14

0/06

درجه آزادی

1

1

1

میانگین مجذورات

1/38

14/14

0/06

F
سطح معنیداری

1/001

10/538

0/056

0/316

*

0/001

0/911

مجموع مجذورات نوع III

1/59

12/69

0/532

درجه آزادی

1

1

1

میانگین مجذورات

1/59

12/69

0/532

F
سطح معنیداری

1/264

10/213

0/426

0/210

*

0/002

0/514

مجموع مجذورات نوع III

1/82

19/90

0/198

درجه آزادی

1

1

1

میانگین مجذورات

1/82

19/90

0/198

F
سطح معنیداری

1/365

13/411

0/135

0/242

*0/000

0/614

*اختالف مشاهده شده در سطح  α=0/05معنیداری است

جدول  .1نتایج حاصل از آزمون پیرسون
متغیرها

سن

مهارت

اجرا

استراتژی

P

Sig

P

Sig

P

Sig

-0/046

0/141

-0/164

0/093

*-0/264

0/005

*ارتباط مشاهده شده در سطح  α=0/05معنیداری است.

بحث و نتیجه گیری
هدف از تحقیق حاضر بررسی کارکردهای یادگیری مشاهدهای در تکواندوکاران بر اساس
جنسیت و سطح مهارت بود .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد تکواندوکاران زن و مرد از
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کارکردهای یادگیری مشاهدهای به شکل مشابهی استفاده میکنند .این نتایج با تحقیقات قبلی
همجهت است (19،36،39و .)39از طرفی با یافتههای وش و همکاران ()2006که نشان دادند
مردان به طور معنیداری از کارکرد اجرا بیشتر از زنان استفاده میکردند ،در تناقض است.
البته به گفتهی محققین نتایج تحقیق وش و همکارانش باید با احتیاط تفسیر شوند چون اندازه
اثر مشاهده شده بسیار اندک است (.)23( )ƞ2= 0003
یادگیری مشاهدهای دارای دو جنبه شناختی (مهارت و استراتژی) و یک جنبه انگیزشی (اجرا)
است ( .)19وش و همکاران ( ،)2006الو و هال ( )2008و همچنین هانکوک و همکاران
( )2010اعالم کردند ورزشکاران ابتدا از کارکرد مهارت سپس استراتژی و اجرا استفاده
میکنند (23،36و )39که با نتایج تحقیق حاضر همسو هستند .ورزشکارانی که در این
رشتههای ورزشی مورد مطالعه قرار گرفتهاند بیشتر از جنبه شناختی یادگیری مشاهدهای
استفاده میکردند .یعنی بیشتر برای یادگیری نوع مهارت و استراتژی بازی از یادگیری
مشاهدهای استفاده میکردند .از طرفی در تحقیق کامینگ و همکاران ( )2005هنگام مقایسهی
ورزشهای تعاملی و غیرتعاملی یافتند ورزشهای غیرتعاملی از کارکرد مهارت و اجرا بیشتر از
ورزشهای تعاملی استفاده میکردند ( .)19نتایج این تحقیق با تحقیق حاضر در بخش به
کارگیری کارکرد اجرا در نتاقض است .دلیل احتمالی این است که در تحقیق کامینگ و
همکاران ( )2005بیشتر ورزشکاران رشتههای انفرادی نظیر شنا ،دو و میدانی و اسکیت مورد
مطالعه قرار گرفتند که این رشته ها در طبقه بندی مهارتهایبسته قرار میگیرند و نقش
استراتژی بازی و مسابقه در آنها کم است ( .)23در حالی که رشتهی تکواندو در طبقه بندی
مهارتهایباز قرار میگیرد همچنین تکواندوکاران مستقیماً با حریف خود در تعامل هستند و
نیازمند به کارگیری استراتژی خاصی برای مسابقه هستند.
نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی نشان میدهد در هر سه کارکرد تفاوت معنیداری بین
سطوح نخبه و غیر نخبه وجود دارد .به این معنی که افراد نخبه از هر سه کارکرد یادگیری
مشاهدهای استفاده بیشتری میکنند .این نتایج با تحقیقات وش و همکاران ( )2006همسو
است ()23؛ و با نتایج کامینگ و همکاران ( ،)2005هال و همکاران ( )2008و هانکوک و
همکاران ( ) 2010که اعالم کرده بودند تفاوتی بین میزان استفاده ورزشکاران بر اساس سطح
مهارت وجود ندارد ،مخالف است (19،22و .)36میتواند به این دلیل باشد که در این تحقیقات
در باالترین سطح ورزشکارانی بودند که در سطح دانشگاهی عنوان داشتند (نخبه) و یا تعداد
افرادی که در سطوح باالتر (ملی و بین المللی) به کار گرفته شده بودند کم بود .دلیل احتمالی
دیگر میتواند این باشد که ورزشکاران نخبهای که در سطوح باالتر قرار دارند به میزان بیشتری
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در تمرینات شرکت میکنند و از روشهای مختلف یادگیری نظیر یادگیری مشاهدهای بهره
بیشتری میبرند .آن ها همچنین زمان بیشتری را برای تجزیه و تحلیل بازی حریفان خود
اختصاص میدهند .این امر باعث میشود موقعیت های بیشتری برای استفاده از این روش
یادگیری (نظیر مشاهدهی هم تیمیها در تمرین ،مشاهدهی سایر ورزشکاران در مسابقات،
مشاهدهی فیلم مسابقات و )...در اختیار داشته باشند.
بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون پیرسون مشاهده میشود ارتباط منفی بین سن و
کارکردهای یادگیری مشاهدهای وجود دارد ،به این معنی که با افزایش سن میزان استفاده از
این کارکردها کاهش مییابد ،که با نتایج تحقیق لو و هال ( )2008که در خصوص گلف بازان
صورت گرفت ،همراستاست ( .)39چون در رشته تکواندو فرد در سنین  20-25سالگی به سطح
مهارت کافی میرسد ،تکواندو کاران جوانتر باید سال های زیادی تالش کنند تا سطح بازی
خود را بهبود دهند .با این وجود تکواندوکاران ماهر نیز برای ارتقاء سطح عملکردی خود و
موفقیت برابر حریفان نیاز به استفاده از کارکردهای یادگیری مشاهدهای دارند .این یافتهها
همچنین با تحقیقات گرگ و هال ( )2001که نشان دادند سن و سطح مهارت با تصویر سازی
ارتباط دارند همراستاست (.)24
با توجه به نتایج این تحقیق و تحقیقات قبلی به نظر میرسد یادگیری مشاهدهای کاربردهای
متفاوتی در رشتههای مختلف ورزشی دارد و باید مربیان این مطلب را در آموزش به ورزشکاران
مد نظر قرار دهند .همچنین باید از یادگیری مشاهدهای برای افرادی که در سنین و سطوح
پایین مهارت قرار دارند بیشتر استفاده شود .این مربیان باید هنگام آموزش ورزشکاران
راهنمایی الزم را جهت توجه کردن به اطالعاتی که از طریق مشاهده دریافت میکنند ،ارائه
دهند .بهتر است ورزشکاران غیر نخبه هنگام مشاهدهی حرکات به نوع مهارت و نحوهی به
کارگیری استراتژیهای بازی توجه کنند .به محققین عزیز پیشنهاد میشود به بررسی این
فاکتورها در سایر رشتههای ورزشی بپردازند .همچنین به نظر میرسد اگر در خصوص
مقایسهی کارکردهای یادگیری مشاهدهای در ورزشکاران مهارتهای باز و بسته مطالعهای
صورت گیرد مفید باشد.
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مقایسه اثر الگودهی ویدئویی فرد ماهر و خود الگودهی ویدئویی بر یادگیری
پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان عقبمانده ذهنی
محبوبه پیرمرادیان ،1احمدرضا موحدی ،2عباس بهرام
تاریخ دریافت مقاله1939/93/93 :
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تاریخ پذیرش مقاله1931/90/09:

چکیده
هدف تحقیق ،بررسی اثر الگودهی ویدئویی فرد ماهر و خود الگودهی ویدئویی بر یادگیری
پرتاب آزاد بسکتبال در دانشآموزان عقبمانده ذهنی مقطع ابتدایی بود 04 .نفر از دانش-
آموزان عقبمانده ذهنی مقطع ابتدایی پس از برگزاری جلسه پیش آزمون ،به صورت
تصادفی ،در سه گروه الگودهی ویدئویی ،خود الگودهی ویدئویی و کنترل قرار گرفتند .گروه
الگودهی ویدئویی ،یک نوار ویدئویی از یک فرد ماهر و گروه خود الگودهی ویدئویی ،نوار
ویدئویی اجرای خود را تماشا کردند و به تمرین فیزیکی مهارت پرداختند .گروه کنترل در این
برنامهی مداخلهای شرکت نکردند .پس از  19جلسه اکتساب ،آزمون یادداری فوری بعد از یک
روز و آزمون یادداری تاخیری بعد از  5روز برگزار شد .نتایج نشان داد الگودهی ویدئویی یک
مداخله سودمند برای یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دانشآموزان عقب مانده ذهنی
است ( .)p>9/95با این وجود ،خود الگودهی ویدئویی نسبت به الگودهی ویدئویی فرد ماهر
سودمندتر است و مهارت آموخته شده از این طریق ،با گذشت زمان حفظ میشود.
واژگان کلیدی :الگودهی ،پرتاب آزاد بسکتبال ،عقبماندگی ذهنی.

 .1کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی (نویسندۀ مسئول)
 .2استادیار دانشگاه اصفهان
 .3دانشیار دانشگاه خوارزمی

Email: mah.pirmoradian@yahoo.com
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مقدمه
الگودهی ویدئویی یکی از روشهای آموزشی مبتنی بر شواهد است و میتواند در آموزش
مهارتهای مختلف به کودکان سالم و دارای اختالل رشدی سودمند باشد ( .)1نظریهپردازان
یادگیری اجتماعی تاکید میکنند که یادگیری از طریق مشاهدهی یک الگو ،بسیار سودمند و
موثر است ( .)4 ،3 ،2آنها تاکید دارند استفاده از الگودهی یا نمایش مهارت ،ابزار مهمی در
تربیت بدنی است و میتواند در آموزش مهارتهای حرکتی جدید ،به ویژه برای افراد مبتدی و
کودکان مفید باشد .مربی یا معلم مهارت را نشان میدهد؛ چون باور دارد شاگرد از این طریق،
اطالعات بیشتری را در زمان کمتر دریافت میکند (.)5
در زمینه الگودهی ویدئویی در افراد دارای اختالل رشدی از الگوهای مختلفی (خود فرد ،فرد
دیگر و الگوی ذهنی و یا ترکیبی از آنها) برای آموزش مهارتها استفاده شده است (.)14-6
خود الگودهی ویدئویی ،تکنیکی است که به فراگیران اجازه میدهد خود را در حال اجرای رفتار
هدف ببیند ( .)15دگر الگودهی ،روشی است که اساس کار آن ،بر مبنای کار باندورا ( )16بنا
شده است .در این روش افراد میتوانند با مشاهده افراد دیگر که در حال انجام تکلیف هستند و
یا مشاهده نتایج آنها ،مهارتها را بیاموزند .طبق نظریه یادگیری مشاهدهای ،هر چه الگو به
فراگیر شباهت بیشتری داشته باشد ،به احتمال زیاد تاثیر بیشتری دارد (.)11 ،16 ،1
استفاده از الگودهی ویدئویی در موقعیتهای علمی و توانبخشی دارای مزایای بسیاری است؛ از
جمله -1 :ممکن است به بسیاری از افراد با اختالل رشدی ،در اکتساب سریعتر و تعمیم مهارت
های متنوع کمک کند  -2به معلمان این اطمینان را بدهد که استفاده از این روش ،باعث
استفاده سودمند از زمان خواهد شد  -3چون الگوسازی ویدئویی مقرون به صرفه و کاربردش
ساده است ،استفاده از آن در مدارس سودمند است  –4چندین نفر به طور همزمان میتوانند از
آن استفاده کنند  -5امکان پخش مجدد فیلم و اجرای یکسان مهارتها وجود دارد (.)11 ،11
کارلوپ کریستی و همکارانش ( )22نشان دادند الگوسازی ویدئویی نسبت به الگوی زنده از نظر
صرف هزینه سودمندتر است و به مقدار زمان کمتری نیاز دارد.
به نظر می رسد الگودهی ویدئویی ،ابزار آموزشی بسیار سودمندی در آموزش افراد عقب مانده
ذهنی است و به معلمان و والدین آنها در کاهش هزینه و وقت کمک میکند ( .)11مسائل
زیادی در رابطه با این روش وجود دارد که نیاز به ارزیابی و شفافسازی دارد ،مانند .1 :یک
مورد از مطالعات انجام شده ،الگوسازی ویدئویی را در آموزش افراد دارای اختالل رشدی بی
تاثیر دانسته است ()21؛  .2تحقیقات کمی با استفاده از الگودهی در کودکان عقب مانده ذهنی
انجام شده است؛  .3با دانش ما ،از یادگیری مشاهدهای برای آموزش مهارتهای ورزشی به افراد
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عقب مانده ذهنی استفاده نشده است؛  .4تعداد آزمودنیها در تحقیقات قبلی محدود بوده است
(.)22
تا امروز ،تحقیقاتی که در افراد دارای اختالل رشدی انجام شده است ،از الگوهای مختلفی برای
آموزش مهارتها استفاده کردهاند .با این وجود ،هنوز این موضوع روشن نیست که کدام الگو
برای آموزش افراد دارای اختالل موثرتر و کارآمدتر است ( .)23 ،15از یادگیری مشاهدهای برای
آموزش مهارتهای ورزشی در افراد سالم تا حد زیادی استفاده شده است ( .)31-24ممکن
است این روش برای دانشآموزان عقبمانده ذهنی 1نیز کاربرد داشته باشد .انجام تحقیقات در
این زمینه میتواند راهگشای معلمان و والدین باشد .در این تحقیق سعی شده است تاثیر
الگودهی بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در دانشآموزان عقب مانده ذهنی مقطع ابتدایی،
بررسی شود و دو روش خود الگودهی ویدئویی و نمایش ویدئویی فرد ماهر به لحاظ اثرگذاری بر
تکلیف با هم مقایسه شوند.
روش تحقیق
آزمودنیها
آزمودنیها 24 ،نفر از دانشآموزان عقبمانده ذهنی مقطع ابتدایی شهرستان سمیرم در سال
تحصیلی  12-11بودند .آنها در رده سنی  11-1قرار داشتند و به لحاظ جسمانی ،سالم بودند.
نحوه نمونهگیری در دسترس بوده است .بر اساس میزان بهره هوشی ،جنسیت و نمرات
آزمودنیها در پیش آزمون ،کودکان به طور تصادفی در سه گروه خود الگودهی ویدئویی،
الگودهی فرد ماهر و کنترل قرار گرفتند .شرکتکنندگان 16 ،پسر و  1دختر بودند .آنها در دو
گروه نمایش ویدئویی فرد ماهر و خود الگودهی ویدئویی 5 ،پسر و  3دختر و در گروه کنترل 6
پسر و  2دختر بودند .مجوز شرکت دانشآموزان در این تحقیق ،از اداره کل آموزش استثنایی
استان اصفهان گرفته شد و با رضایت والدین ،معلمان و خود کودکان تکمیل شد.
ابزار اندازه گیری
آزمون پرتاب آزاد بسکتبال ،به عنوان ابزار اصلی جمع آوری دادهها در این تحقیق بود و توسط
آن امتیازات اجرا در مراحل پیش آزمون ،یادداری فوری و یادداری تاخیری محاسبه شد .این
پرتاب ،پرتاب بدون ممانعت در بسکتبال است ،از خط پرتاب آزاد انجام میشود ،از مهارتهای
اساسی بسکتبال است و نقش سرنوشتسازی در بسیاری از بازیها و همچنین در برد و باخت
یک تیم دارد ( .)32بازی بسکتبال با توپ بزرگ و با سبد با ارتفاع باال انجام میشود و فراتر از
1. Mental retarded
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توان کودکان است .به همین دلیل در این مطالعه از قوانین مینیبسکتبال 1به عنوان مرجع
استفاده شده است .در مینیبسکتبال ،اندازه توپ کوچکتر و ارتفاع سبدها کمتر است.
همچنین ،بسکتبال قوانین فنی زیادی دارد که این قوانین نیز در مینیبسکتبال به حداقل می-
رسد .خط پرتاب آزاد در مینی بسکتبال 13 ،فوت یا 4متر تا تخته بسکتبال و موازی با خط
انتهای زمین است ( .)33برای ارزیابی عملکرد آزمودنیها ،از روش نمرهگذاری مورد استفاده در
آزمون پرتاب آزاد بسکتبال ایفرد استفاده شد .از این شیوه قبالَ در بررسی پرتاب آزاد بسکتبال
در افراد عقبمانده ذهنی استفاده شده است ( .)32بهاین صورت که ،امتیازات بر اساس دقت
پرتابها تعیین میشود و برای هر توپی که وارد حلقه شود ،امتیاز  2و برای توپی که از باال با
حلقه برخورد کند (چه قبل از ریباند از تخته و چه بعد از آن) ،امتیاز  1در نظر گرفته میشود و
برای سایر پرتابهای ناموفق ،امتیازی در نظر گرفته نمیشود.
ابزارهای مورد نیاز برای ساخت فیلم ویدئویی
از یک دوربین فیلمبرداری دیجیتال سونی ،مدل  cyber shot Dsc-w 380برای فیلمبرداری
استفاده شد و از اجرای الگوی ماهر و آزمودنیهای گروه خودالگودهی ،یک فیلم ویدئویی 2
دقیقهای تهیه شد.
روش اجرا
در ابتدا با حضور دو نفر از دبیران مجرب تربیت بدنی ،در دو جلسه یک ساعته ،به آموزش
پرتاب آزاد بسکتبال پرداخته شد .به این صورت که دستورالعملهای کالمی الزم به
شرکتکنندگان داده شد و پرتاب آزاد بسکتبال برای آنها نمایش داده شد ( .)34از کودکان
خواسته شد که تک تک پرتاب آزاد را انجام دهند تا نکات صحیح و غلط اجرایشان به آنها نشان
داده شود و الگوی حرکتشان اصالح شود .سپس ،کودکان با راهنماییهای مربیان ،به تمرین
پرداختند .در انتهای جلسه دوم ،پیش آزمون انجام شد .محل انجام تحقیق ،زمین بسکتبال
واقع در حیاط مدرسه خود دانشآموزان بود .بنابراین ،کودکان کامالَ با محل انجام تحقیق
مانوس بودند و محیط جدیدی را تجربه نکردند .پس از انتخاب آزمودنیها و گروهبندی آنها،
آزمودنیهای دو گروه الگودهی در محیط تمرینی خود قرار گرفتند .یک گروه به روش خود
الگودهی و یک گروه به روش نمایش ویدئویی فرد ماهر ،پرتاب آزاد بسکتبال را تمرین کردند،
اما گروه کنترل در این برنامه مداخلهای شرکت نکردند .آزمودنیها به صورت انفرادی در محل
تمرین حاضر شدند .آنها در ابتدای هر جلسه ،به مدت  2دقیقه فیلم ویدئویی خود را مشاهده

1. Mini basketball
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کردند و سپس به تمرین پرتاب آزاد بسکتبال پرداختند .آزمودنیها بهصورت آزمایشی شروع به
پرتاب کردند تا زمانی که آمادگی خود را جهت پرتاب کردن و آزمون اکتساب اعالم کنند .در
این تحقیق سعی شده است تا حد امکان از ارائه بازخورد کالمی به آزمودنیها جلوگیری شود.
به همین منظور ،عالوه بر الگودهی ،تنها از ترغیب کالمی استفاده شده است .در هر جلسه 15
پرتاب آزاد بسکتبال انجام شد .تعداد کل جلسات تمرین 12 ،جلسه بود و در هر هفته  4جلسه
برگزار شد .برای تهیه فیلم ویدئویی گروه نمایش ویدئویی فرد ماهر ،از یکی از پسران قهرمان
استان اصفهان دعوت به عمل آمد و از وی خواسته شد مهارت پرتاب آزاد را نمایش دهد و از
نمای جلو ،پهلو و از فاصله  6متری از او فیلمبرداری شد ( .)32به علت اینکه افراد دارای
اختالل رشدی به فیلمهای کوتاه توجه بیشتری نشان میدهند ( ،)21این فیلم به مدت 2
دقیقه آماده شد .در ابتدای هر جلسه تمرینی ،شرکتکنندگان فیلم نمایش فرد ماهر را از
طریق یک لپتاپ  14اینچ  DELLو از فاصله  ./5متری مشاهده کردند .آنها به طور انفرادی
پشت میزی که لپتاپ بر روی آن قرار داشت ،نشستند و فیلم را مشاهده کردند .برای
جلوگیری از حواسپرتی کودکان ،پژوهشگر آنها را همراهی میکرد و از آنها خواست به فیلم و
نحوه پرتاب توجه کنند .برای تهیه فیلم ویدئویی گروه خود الگودهی ،از اجرای خود آزمودنیها
استفاده شد و از پرتاب آنها توسط دو دوربین دیجیتال فیلمبرداری سونی cyber shot Dsc-w
 380از دو نمای روبهرو و پهلو و از فاصله  6متری ،فیلمبرداری شد ( .)32شرایط نمایش فیلم
در این گروه نیز مانند گروه نمایش فرد ماهر بود .آزمودنیها در ابتدای هر روز ،فیلم عملکرد
روز قبل خود را تماشا کردند .تحقیقات باندورا ( )36نشان میدهد برای یادگیری کارآمد ،توجه
به الگو و یادداری رویدادهای مشاهده شده در حافظه ضروری است ( .)35به دلیل اینکه افراد
دارای اختالل رشدی دارای نقصهایی در توجه و حافظه هستند ،انتظار میرود با روشهایی که
به توجه و یادداری کمتری نیاز دارد ،یادگیری سریعتری داشته باشند .بنابراین ،پس از گذشت
12جلسه اکتساب برای دو گروه الگودهی ،آزمون یادداری فوری پس از  1روز از آخرین جلسه
اکتساب و آزمون یادداری تاخیری پس از  5روز در هر سه گروه برگزار شد.
روش تحلیل دادهها
برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .آمار توصیفی شامل شاخصهای
گرایش به مرکز و انحراف معیار بود که جهت بررسی وضعیت توصیفی و ساختاری آزمودنیها
استفاده شد .آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه عملکرد گروهها با
یکدیگر در هر یک از آزمونهای پیشآزمون ،یادداری فوری و یادداری تاخیری؛ و آزمون تحلیل
واریانس در اندازههای تکراری برای تحلیل دادههای حاصل از اندازه گیری اجرای مهارت در
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مراحل اکتساب افراد در پایان هر جلسه تمرین بود .همچنین به منظور انجام ارزیابیهای
دقیقتر ،از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد .سطح معنیداری ،آلفای  2/25در نظر گرفته شده
است.
نتایج
شکل شماره  1نشان دهنده میانگین امتیازات اجرای هر یک از گروههای تحقیق در هر یک از
مراحل پیش آزمون ،ده جلسه اکتساب ،یاداری فوری و یادداری تأخیری است.

شکل  .1میانگین امتیازات گروههای خود الگودهی ویدئویی ،الگودهی فرد ماهر و کنترل در مراحل
پیش آزمون ،اکتساب ،یادداری فوری و یادداری تاخیری

جدول  1حاصل آزمون تحلیل واریانس در اندازههای تکراری برای میانگین عملکرد
شرکتکنندگان دو گروه الگودهی ویدئویی در مرحله اکتساب است .از این جدول این طور
دریافت میشود که بین کوششهای هر گروه ،تفاوت معناداری وجود دارد .به این معنی که
تمرین در هر دو گروه باعث بهبود اجرای مهارت مالک در مراحل اکتساب شده است ولی بین
دو گروه تفاوت معنادار مشاهده نمیشود.
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جدول .1نتایج حاصل از تحلیل واریانس در اندازههای تکراری در مرحله اکتساب در دوگروه خود
الگودهی و فرد ماهر
منبع تغییرات

درون
آزمودنیها
بین
آزمودنیها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

عامل(تمرین)

2115/315

1

241/121

11/611

2/222

عامل× گروه

16/422

1

1/411

2/654

2/141

خطا

1635/125

126

12/113

گروه

342/225

1

342/225

خطا

1124/115

14

136 /213

2/516

2/135

نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک راهه نشان دهنده (جدول )2تفاوت معنادار بین عملکرد
آزمودنیهای سه گروه خود الگودهی ویدئویی ،الگودهی فرد ماهر و کنترل است .نتایج آزمون
تعقیبی توکی (جدول  ) 3تفاوت معناداری بین دو گروه خود الگودهی ویدئویی و الگودهی فرد
ماهر در مرحله یادداری فوری نشان نداد .اما در مرحله یادداری تاخیری بین دو گروه تفاوت
معنادار بود و گروه خود الگودهی ویدئویی ،به طور معناداری از گروه الگودهی فرد ماهر عملکرد
بهتری داشت .همچنین ،هر دو گروه الگودهی در هر یک از مراحل یادداری فوری و یادداری
تاخیری ،به طور معناداری از گروه کنترل بهتر عمل کردند.
جدول .0نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک راهه در مراحل پیش آزمون ،یادداری
فوری و یادداری تاخیری

پیش آزمون

یادداری فوری

یادداری تاخیری

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

2/252

2

2/125

درون گروهی

416/315

21

11/121

مجموع

416/625

23

بین گروهی

1145/213

2

512/542

درون گروهی

346/252

21

16/411

مجموع

1411/333

23

بین گروهی

612/152

2

345/315

درون گروهی

461/115

21

22/315

مجموع

1162/625

23

F

2/226

34/125

15/436

سطح
معناداری

2/114

2/222

2/222
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جدول  .9نتایج آزمون تعقیبی توکی در مراحل یادداری فوری و تاخیری در سه گروه خود الگودهی،
فرد ماهر و کنترل
تفاوت
گروه ()I

گروه ()J

الگودهی فرد ماهر

میانگین
()I-J

یادداری فوری

خود الگودهی
کنترل
یادداری تاخیری

الگودهی فرد ماهر
خود الگودهی
کنترل

خطای
استاندارد

معناداری

خود الگودهی

-1/1152

2/23221

2/632

کنترل

13/6252

2/23221

2/222

الگودهی فرد ماهر

1/1152

2/23221

2/632

کنترل

15/5222

2/23221

2/222

الگودهی فرد ماهر

-13/6252

2/23221

2/222

خود الگودهی

-15/52

2/23221

2/222

خود الگودهی

-6/22

2/36511

2/241

کنترل

1/1252

2/36511

2/211

الگودهی فرد ماهر

6/22

2/36511

2/241

کنترل

13/1252

2/36511

2/222

الگودهی فرد ماهر

-1/1252

2/36511

2/211

خود الگودهی

-13/1252

2/36511

2/222

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام تحقیق حاضر ،تعیین تاثیر الگودهی بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال ،در
دانشآموزان عقب مانده ذهنی مقطع ابتدایی بود .همچنین در این تحقیق دو روش خود
الگودهی ویدئویی و نمایش ویدئویی فرد ماهر ،به لحاظ اثرگذاری بر پرتاب آزاد بسکتبال با هم
مقایسه شدند .نتایج نشان دهنده سودمندی دو روش الگودهی فرد ماهر و خود الگودهی
ویدئویی است .با این وجود ،در مرحله یادداری تاخیری عملکرد گروه خود الگودهی ویدئویی،
برتر از گروه الگودهی ویدئویی بود (.)p>2/25
با توجه به نتایج به دست آمده ،میتوان دریافت هر دو گروه الگودهی به یادگیری مورد نظر
دست یافتهاند .به این معنا که در توانایی آزمودنیهای هر دو گروه الگودهی برای اجرای یک
مهارت ادراکی حرکتی تغییر ایجاد شد .این تغییر پیشرفت پایداری را نشان میدهد (.)31
از جمله ویژگیهای عمومی اجرا در هنگام یادگیری مهارت "پیشرفت"" ،همسانی"" ،پایداری"
است .این سه ویژگی در منحنی پیشرفت مهارت در شکل  1آورده شده است و در هر دو گروه
الگودهی مشاهده میشود (.)5
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نتایج تحقیق جاری با نتایج تحقیقات قبلی که الگودهی ویدئویی را در افراد دارای اختالالت
رشدی و از جمله افراد عقب مانده ذهنی بررسی کردهاند ،مطابقت دارد .این تحقیقات نشان
دادهاند استفاده از الگودهی در افراد دارای اختالالت رشدی معموالَ باعث اکتساب سریعتر
مهارتها در بعضی از فراگیران شده و در بعضی دیگر باعث تعمیم نتایج به موقعیتهای دیگر
شده است ،مانند .31 ،31 23 ،22 ،15 ،1
نتایج حاصل از این تحقیق با یافتههای حاصل از کار کانالملون و همکارانش ( )21همخوانی
ندارد .آنها در یک پژوهش مقایسهای ،تاثیر رهنمودهای ویدئویی و الگوسازی ویدئویی را در
آموزش افراد عقب مانده ذهنی بررسی کرده و استفاده از الگوسازی ویدئویی را بیتاثیر دانسته-
اند .تطبیق این دادهها با تحقیقات بیشماری که همگی نیز اثرات مثبت الگودهی ویدئویی را
نشان دادهاند ،دشوار است .آنها چند علت احتمالی برای نتایج کارشان پیشنهاد کردهاند .از
جمله تعداد ،مدت و یا زاویه ای که کلیپها در آن فیلمبرداری میشود .ما نیز بر این باور
هستیم علت تفاوت یافته های آنان با سایر تحقیقات در این زمینه و از جمله این پژوهش ،همان
چیزی است که خود آنان بیان نمودهاند.
یافتههای حاصل از آزمون یادداری تاخیری با کار مککوی و هرمنسون ( )31و کله و همکاران
( )42همخوان است .مککوی و هرمنسون ( )31در یک تحقیق مروری ،سودمندی نسبی انواع
الگوها را بررسی کردند و دریافتند خود الگودهی ویدئویی و نمایش الگوی همسال ،برای دانش
آموزان دارای اختالل رشدی سودمندتر است .همچنین کله و همکاران ( )42در تحقیقی با بیان
ارتباط بین اطالعات بینایی و تغییر حافظه ،سودمندی خود الگودهی را برای دانشآموزان دارای
اختالالت رفتاری نشان دادند.
ونالرهون و همکاران ( ،)15سودمندی نسبی  3الگوی ویدئویی (خود فرد ،دیگران و الگوی
ذهنی) را در اکتساب ،حفظ و تعمیمپذیری مهارتها در افراد عقب مانده ذهنی نشان دادند.
آنها بیان کردند با وجود سودمند بودن هر سه الگو ،دگر الگودهی نسبت به خود الگودهی به
لحاظ صرفهجویی در زمان موثرتر است .یافتههای این تحقیق از لحاظ اینکه نشان میدهد هر
سه الگو در آموزش افراد عقبمانده ذهنی سودمند است ،با یافتههای ما مطابقت دارد؛ اما از این
نظر که خود الگودهی را به نسبت دو نوع الگوی دیگر سودمند نمیداند ،با یافتههای ما
همخوانی ندارد .شاید بتوان گفت تفاوت در تکلیف مورد نظر و روش مورد استفاده در دو
پژوهش ،علت اصلی تفاوتهای موجود است.
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به نظر میرسد خود الگودهی ویدئویی ،مداخلهای موثر باشد .زیرا فراگیران میتوانند خود را در حال
اجرای موفقیتآمیز یک مهارت دشوار ببینند .گمان میشود فراگیران با دیدن اجرای موفقیتآمیز
خود ،به اجرای مهارت عالقهمندتر شوند و به تواناییهایشان بیشتر اطمینانکنند (.)15
تحقیقات نشان دادهاند به احتمال زیاد ،مشاهدهگران از الگوهای آشنا ،یادگیری بهتری دارند و
در جایی که الگو با مشاهدهگر مشابه باشد ،این شناخت بیشتر رخ میدهد ( .)41 ،11واضح
است هیچ الگویی شبیهتر از یک مشاهدهگر به خودش نیست .این همان چیزی است که در
خود الگودهی ویدئویی وجود دارد که همان فرد است ( .)42بنابراین نظریه یادگیری مشاهدهای
باندورا ( )11 ،16پیشبینی میکند که در میان مداخالت ویدئویی ،خود الگودهی نسبت به
سایر روشهای الگودهی سودمندتر است .عالوه بر آن ،مشاهده خود فرد ،منجر به افزایش توجه
و انگیختگی روانشناختی در فرد میشود ( .)41تعدادی از نویسندگان ،اثرات انگیزشی مشهود
و لذت شرکتکنندگان از تماشای خود را در خود الگودهی ویدئویی گزارش کردهاند (23 ،6
 .)44 ،43در واقع مشاهده رفتار تطبیقی خود فرد ،اثرات تقویتی مثبتی دارد (.)45
همانطور که بلینی و آکاین ( )1بیان کردهاند ،ممکن است انگیزش ،از جمله عوامل موفقیت
الگودهی ویدئویی و خود الگودهی ویدئویی باشد .شواهد موجود و یافتههای بالینی نشان
میدهند تماشای فیلم ،یکی از کارهای مورد عالقه بسیاری از کودکان (کودکان معمولی و یا
دارای اختالل رشدی) است و موجب افزایش انگیزه و توجه به تکلیف مدل شده در فیلم
می شود .در خود الگودهی این انگیزش ممکن است بیشتر شود؛ زیرا کودک خود را در حال
اجرای موفقیتآمیز رفتار می بیند.
یافتههای تحقیق جاری ،اهمیت الگودهی را در آموزش کودکان عقبمانده ذهنی مطرح میکند.
بر اساس این یافتهها میتوان ادعا کرد در جایی که امکان دسترسی به امکانات ویدئویی وجود
دارد ،میتوان مهارتهای حرکتی را از طریق خود الگودهی ویدئویی آموزش داد .چه بسا
آموزش از این طریق به لحاظ صرف وقت و هزینه برای مربیان ،معلمان و والدین سودمندتر
باشد.
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رابطه کمال گرایی و راهبردهای مقابله ای با فرسودگی در ورزشکاران فوتبال
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اصغرجعفری ،1شهال پاکدامن ،2جلیل فتح آبادی ،3سید محمدکاظم واعظ موسوی
تاریخ دریافت مقاله1931/11/19 :

تاریخ پذیرش مقاله1931/9/6 :

چکیده
پژوهش حاضر ،به منظور تعیین رابطه کمال گرایی (مثبت -منفی) و راهبردهای مقابله ای با
فرسودگی در ورزشکاران فوتبال انجام شد .در این پژوهش  61فوتبالیست پسر به روش نمونه
گیری تصادفی ساده از میان تیمهای دسته دو در استان تهران انتخاب شدند .پژوهش حاضر
با استفاده از روش تحقیق همبستگی انجام گردید .بوسیله پرسشنامههای کمال گرایی،
راهبردهای مقابله ای و فرسودگی دادهها جمع آوری شد و با استفاده از آزمونهای رگرسیون
چند متغیری ،ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون  tاستودنت تجزیه و تحلیل شدند .تحلیل
دادهها نشان داد بین کمال گرایی و راهبردهای مقابله ای با فرسودگی در ورزشکاران فوتبال
رابطه معناداری وجود دارد .میان راهبردهای مقابلهای حل مساله ،دوری جویی و مسئولیت
پذیری با فرسودگی ورزشکاران رابطه معناداری وجود دارد ولی بقیه راهبردهای مقابله ای
رابطه معناداری با فرسودگی نداشتند .همچنین یافتهها نشان دادند بین کمال گرایی مثبت-
منفی و فرسودگی در ورزشکاران رابطه معناداری وجود ندارد و سبک ترجیحی کمال گرایی
ورزشکاران در این پژوهش ،منفی است .نتایج این پژوهش شواهدی را پیشنهاد میکنند که
تعامل راهبردهای مقابله ای و کمال گرایی 11/1درصد از تغییرات فرسودگی را در بازیکنان
فوتبال تبیین میکند .کمال گرایی از طریق مکانیزمهای موثر شناختی-رفتاری ،رابطه
راهبردهای مقابله ای و فرسودگی را در فوتبالیست ها تعدیل می کند.
واژگان کلیدی :راهبردهای مقابلهای ،کمال گرایی مثبت -منفی ،فرسودگی.
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مقدمه
در چند دهه گذشته ،روان شناسی ورزشی رشد چشم گیری داشته است و در مورد نقش آن
در افزایش عملکرد ورزشی آگاهی زیادی بدست آمده است .امروزه پژوهشگران حوزه روان
شناسی ورزشی مانند سالمال ،صنعتی منفرد ،مسیبی و بوش )2002( 2معتقدند مهارت های
روانی با عملکرد عالی 3بازیکنان در ورزش رابطه دارد ( .)1اورلیک )2002( 4معتقد است پایین
بودن سطح مهارت های روانی بازیکنان ،زمینه بروز فرسودگی آنان را در ورزش ایجاد می
کند( .)2مسلش و جکسون ( )1221فرسودگی را یک سندرم روان شناختی تعریف می کنند
که دارای سه بعد تحلیل عاطفی ،مسخ شخصیت 5و کاهش حس انجام عملکرد است و بیشتر
در افرادی اتفاق می افتد که محرک های استرس زای زیادی را تجربه میکنند ( .)3لونسدال،
هودچ و رز )2002( 1و ویلیامز ( )2001در پژوهشی دریافتند افرادی که دچار فرسودگی می
شوند بعضی وقت ها از فعالیت هایی که قبال برای آنها لذت بخش بوده اند هم کناره گیری می
کنند ( .)5 ،4گودجر ،الوالی ،گورلی و هاروود ،)2001( 7کواکلی )1222( 2و گولد ،دیفنییچ و
مفت )2002( 2معتقدند در صورتی که فرسودگی بازیکنان در ورزش کنترل نشود ،تنفر از
ورزش ،افت عملکرد ورزشی ،کناره گیری از ورزش و پایین آمدن سالمت روانی و جسمانی در
بازیکنان اتفاق می افتد (.)2 ،7 ،1
نتایج پژوهش نیمی )2002( 10در مورد فرآیند هدف گزینی ورزشکاران نشان داد بازیکنانی که
بر اساس ویژگی کمال گرایانه خودشان ،اهداف سخت و باالیی را برای خودشان انتخاب می
کنند آنها را به تالش افراطی و در نتیجه بیش تمرینی 11وادار می سازد .بیش تمرینی یک رفتار
نابهنجار است که ممکن است به فرسودگی و درماندگی 12بازیکنان در ورزش منجر شود (.)2
نتایج پژوهش سادارت و اسلنی )2001( 13وجود نوعی کمال گرایی 1بهنجار را در مقابل کمال
1

1. Sport psychology
2. Salmela J. H., Saneti monfared S., Mosayebi F., &Bush N. D
3. peak performance
4. Orlick T
5. Depersonalization
6. Lonsdale C., Hodge K., & Rose E
7. Goodger K., Lavallee D., Gorely T., & Harwood C
8. Coakley J
9. Gould D., Dieffenbach K., &moffett A
10. Niemi M. B
11. Overtraining
12. Staleness
13. Suddarth B. H., &Staney R. B
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گرایی نابهنجار نشان داده است ( .)10هاماچک ( )1272و فلت ،هویت ،بلنکشتین و اویراین
( )1221بر این باورند که کمال گرایی بهنجار سالم ،سازش یافته و مثبت است و با تالش های
کمال گرایانه مانند داشتن معیارهای شخصی باال و دقیق برای عملکرد و تالش برای عالی بودن
رابطه دارند این نوع کمال گرایی با شاخصهای سازگاری ،مانند عاطفه مثبت ،رابطه مثبت دارد.
کمال گراهای بهنجار محدودیت های شخصی و موقعیتی را میپذیرند و هدف های چالش انگیز
و در عین حال منطقی برای خود تعیین میکنند (.)12 ،11
5
استوبر و اوتو ،)2001( 3استوبر ،هریس ومون ،)2007( 4فلت ،بسر ،هویت و دیویس (،)2007
مارتیننت و فراند ،)2007( 1استوبر ،کمپ و کئوگ )2002( 7و هریس ،پپر و ماک )2002( 2هم
بر این باورند که کمال گرایی نابهنجار ،ناسالم ،سازش نایافته و منفی می باشد و با نگرانی هایی
در مورد اشتباهات ،تردید در مورد عملکرد ،ترس از عدم تائید از طرف دیگران و ناهماهنگی
بین انتظارات و واقعیت همراه است و با شاخص های ناسازگاری ،مانند عاطفه منفی ،رابطه
مثبت دارد ( .)12 ،17 ،11 ،15 ،14 ،13فلت و همکاران ( )2007در پژوهشی دریافتند
کمالگراهای نابهنجار اعتقاد دارند باید به معیارهای بسیار باال دست یابند و هیچ اشتباه یا
شکستی را نباید پذیرفت .اما چون نمی توانند به این معیارهای بسیار باال و غیرواقع بینانه
دست یابند ،به تنیدگی ،افسردگی و اضطراب مبتال میشوند ( .)15نتایج پژوهش کیسی ،ریان،
ایم وبرون )2002( 2تاثیر آسیب شناسی کمال گرایی را در مورد عملکرد افراد و همچنین در
10
حوزه اختالالت عاطفی ناشی از کمال گرایی تائید کردند ( .)12اندروز و سینگ و بوند
( )2004در پژوهشی که بر روی ورزشکاران انجام دادند به این نتیجه رسیدند کمال گرایی
مثبت (بهنجار) در واقع نوعی مکانیزم دفاعی واالگرایی 11رشد یافته است که به شیوه سازش
یافته ،بهنجار و کارآمد عمل میکنند و باعث موفقیت افراد می گردد (.)20

1. Perfectionism
2. Flett G. L., Hewitt P. L., Blankstein K. R.,& O,Brien
3. Stoeber J., &Otto K
4. Stoeber J., Harris R.A., &Moom P. S
5. Flett G. L., Besser A., Hewitt P. L &Davis R. A
6. Martinent G., &Ferrand C
7. Stoeber J., Kempe T., Keogh E. J
8. Harris P. W., &Pepper C.M.,&maack D. J
9. Casey, M. M., Payne W. R., Eime R. M &Brown S. J
10. Andrews G. Singh M., & Bond M
11 . sublimation
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گالوسی )2002( 1در پژوهشی دریافت کمال گرایی در ورزشکاران عمدتا ساختاری سالم و
بهنجار دارد .آنها در این مکانیسم کانون توجه خود را از رفتار پرخاشگرانه و عصبانیت به
پشتکار و تالش تغییر میدهند و به جنبه های نگران کننده کمتر توجه میکنند تا بتوانند ابعاد
منطقی یک موقعیت ورزشی را به خوبی ادراک کنند .بعضی مواقع با قرار دادن معیارهای خیلی
باال و توجه بیش از حد به اشتباهات ،ممکن است سبک کمال گرایی بازیکن منفی شود .در
سبک کمال گرایی منفی ،انگیزش باال موجب می گردد بازیکن فعالیت های زیادی را در زمان
طوالنی و با استراحت کم انجام دهد که در چنین شرایطی معموال فرسودگی اتفاق میافتد
(.)21
سادرات و همکاران ( ،)2001استوبر و همکاران ( )2001و استوبر و همکاران ( )2007معتقدند
که کمال گرایی مثبت به دلیل ویژگی های بهنجار و سازش یافته اش ،نگرانی های ناشی از
عدم تحقق معیارهای باال را کاهش میدهد و انگیزش الزم را در فرد برای بکارگیری راهبردهای
مقابله ای کارآمد افزایش می دهد .در این سبک مقابله ای فرد قادر است فاصله آرمان هایش را
با واقعیت تنظیم کند .تنظیم فاصله آرمان با واقعیت ،فرد را از گرفتارشدن در چرخه آسیب زای
ناشی از ناهماهنگی های شناختی و عاطفی باز میدارد .در صورتی که کمال گرایی منفی،
نگرانی های ناشی از عدم تحقق معیارهای کمال گرایانه را در فرد افزایش میدهد .این شرایط
نگران کننده موجب می شود فرد احساس درماندگی کند و در نتیجه نتواند از راهبردهای
مقابله ای کارآمد استفاده کند .پیامدهای کمال گرایی منفی در چارچوب ناهماهنگی های
شناختی -عاطفی مانند خود سرزنشگری و درماندگی بروز میکند (.)14 ،13 ،10
2
کاکس ( )2007معتقد است فرسودگی ،نوعی پاسخ فرد به استرس های مزمن و مداوم است.
بر اساس الگوی شناختی-عاطفی اسمیت ،زمانی که بازیکن به این نتیجه می رسد که
درخواست های عوامل محیطی بیشتر از توانایی اش است و چنین تصور میکند که نمی تواند
با استرس های ناشی از این درخواست ها مقابله کند ،عملکرد شناختی و فیزیولوژیکی او مختل
میشود و نهایتا این که بازیکن برای کاهش استرس خود از ورزش کناره گیری میکند (.)22
میهان ،بول ،وود و جمیز )2004( 3و کارور ،اسشییر ،و وینتراب )1222( 4هم معتقدند که
راهبردهای مقابله ای نامناسب ورزشکاران از عوامل بسیار مهم بروز فرسودگی در ورزش هستند
( .)24 ،23لذا سئوالی که در این جا مطرح گردید این است که آیا بین کمال گرایی (مثبت-
1. Gallucci N.T
2. Cox R. H
3. Meehan H. L., Bull S. J., Wood D. M., & James D. V. B
4. Corver C. S., Scheier M. F., & Weintrub J. K
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منفی) و راهبردهای مقابله ای ورزشکاران با فرسودگی در ورزش فوتبال رابطه وجود دارد؟
افزون براین ،سئواالت دیگری هم در این پژوهش مطرح گردید :آیا بین کمال گرایی (مثبت-
منفی) و فرسودگی در ورزش فوتبال رابطه وجود دارد؟ آیا بین راهبردهای مقابله با استرس و
فرسودگی در ورزش فوتبال رابطه وجود دارد؟
روش شناسی تحقیق
این پژوهش ،با استفاده از روش تحقیق همبستگی انجام گرفت .پژوهشگر پس از حضور در بین
فوتبالیست ها توضیحاتی کلی و ضروری را در مورد نحوه پر کردن پرسشنامه ها ،محرمانه
بودن ،ایجاد اعتماد الزم در آزمودنی ها و واقع بینانه بودن در پاسخ دادن به سئواالت ارائه نمود.
پرسشنامه های مربوط به متغیرهای کمال گرایی ،راهبردهای مقابله با استرس و فرسودگی بر
روی آزمودنی ها اجرا شد و از آنها خواسته شد با دقت و صادقانه به سئواالت پاسخ دهند .بدین
صورت اطالعات و داده های مورد نیاز مربوط به آزمودنی ها جمع آوری گردید.
جامعه آماری بازیکنان نیمه حرفه ای تیم های فوتبال بودند که در لیگ دسته دوم استان تهران
بازی می کردند .این تیم ها شامل فوتبال داماش ایرانیان ،شهر صنعتی کاوه تهران ،استقالل
جنوب و آشتیان گستر ورامین بودند .مجموعا حجم جامعه آماری در این پژوهش  20بازیکن
فوتبال بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده  10بازیکن به عنوان نمونه پژوهش
انتخاب شدند.
در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شده است)1 .پرسشنامه کمال گرایی :پرسشنامه کمال
گرایی تری-شورت ،اوونز ،اسلیدو دیوی )1225( 1یک آزمون  40سئوالی است که کمال گرایی
مثبت و منفی را میسنجند ( .)25در فرم فارسی آن بشارت ( )1322آلفای کرانباخ پرسش
های هر یک از زیر مقیاس ها را در یک نمونه  212نفری از دانشجویان به
ترتیب.0/20و0/27برای کل آزمودنی ها 0/21،و0/22برای دانشجویان دختر و 0/22و0/21برای
دانشجویان پسر بدست آورد که بیان کننده همسانی درونی باالی این مقیاس است .ضرایب
همبستگی بین نمرات 20نفر از آزمودنی ها در دو نوبت با فاصله چهار هفته برای کل آزمودنی
ها 0/21برای آزمودنی های دختر.0/24و برای آزمودنی های پسر  0/27محاسبه شد که نشان
دهنده اعتبار بازآزمایی قابل قبولی برای این پرسشنامه است .بشارت ( )1322روایی مقیاس
کمال گرایی مثبت و منفی را از طریق محاسبه ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس های این
آزمون با زیرمقیاس های پرسشنامه سالمت عمومی (گلدبرگ )1272،و فهرست حرمت خود
1. Terry-short L. A., Owens R. G., Slade P. D. ,&Dewey M. E
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کوپر اسمیت (کوپراسمیت )1217،و با روش تحلیل مولفه های اصلی بررسی کرد .ضرایب و
نتایج به دست آمده ،اعتبار مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی را تائید کرد (.)21
)2پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس :برای اندازه گیری راهبردهای مقابله ای از پرسشنامه
راهبردهای مقابله ای الزاروس ( )2000استفاده شده است .این پرسشنامه از  11سئوال تشکیل
شده و دارای هشت م ولفه خویشتن داری ،مقابله رویا روی گر ،حل مساله ،بازخورد مثبت،
جستجوی حمایت اجتماعی ،دوری جویی ،گریز-اجتناب و مسئولیت پذیری است .از طریق
بررسی ثبات درونی بین راهبردهای مقابله ای ،که به وسیله ضریب آلفای کرانباخ به دست آمد،
پایایی را ارزیابی کرد ( .)27در پژوهش مرادی ( )1321ضریب همبستگی برای زیر مولفه ها به
ترتیب  0/11 ،0/72 ،0/17 ،0/71 ،0/72 ،0/12 ،0/70 ،0/70بدست آمد و ضریب آلفای کرانباخ
برای پرسشنامه راهبردهای مقابله ای الزاروس-فولکمن 0/20بدست آمد .برای بدست آوردن
روایی این پرسشنامه از روش خودهمبستگی استفاده شده است .همبستگی های بدست آمده
در دامنه 0/27تا  0/17است (.)22
)3پرسشنامه فرسودگی :همچنین برای اندازه گیری فرسودگی از پرسشنامه فرسودگی شغلی
گلدارد ( )1222استفاده شده است .این پرسشنامه دارای  40سئوال است و نشان میدهد که
افراد تا چه اندازه در معرض خطر فرسودگی ناشی از کار هستند .اسفندیاری ( )1320با استفاده
از روش بازآزمایی ضریب اعتبار  0/73را برای آن بدست آورد (.)22
داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از
شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین ،واریانس ،انحراف استاندارد و ضریب همبستگی
استفاده شد .همچنین از آزمون های آمار استنباطی مانند رگرسیون چند متغیری ،ضریب
همبستگی گشتاوری پیرسون ،آزمون  Tاستودنت و آزمون معناداری ضریب همبستگی ،برای
تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافتههای پژوهش
یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در چارچوب یافته های توصیفی و استنباطی در
جداول زیر ارائه شده است .در جدول  1شاخص های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد برای
متغیرهای پیش بینی کننده و مالک و زیر مولفه های آنها ارائه شده است.
همانطوری که یافته های جدول 1نشان میدهد زیرمولفه های خویشتن داری و ارزیابی مثبت
دارای باالترین میانگین است و میانگین کمال گرایی منفی بیشتر از میانگین کمال گرایی مثبت
است.
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جدول .1یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیرها

متغیرهای پیش بینی کننده
راهبردهای مقابله ای و کمال
گرایی

زیر مولفه ها

میانگین

انحراف استاندارد

حجم نمونه

خویشتن داری
مواجهه
حل مساله
ارزیابی مثبت
حمایت اجتماعی
دوری جویی
گریز -اجتناب
مسئولیت پذیری
کمال گرایی مثبت
کمال گرایی منفی

11/15
1/40
2/40
11/45
2/25
2/25
2/20
1/25
17/50
24/10

3/34
2/17
3/55
3/20
3/30
3/07
3/42
3/13
30/10
4/25

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

فرسودگی

141/70

11/71

10

پیش بینی شونده یا مالک

در جدول  2نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان میدهد بین کمال گرایی (مثبت-منفی) و
راهبردهای مقابله ای با فرسودگی در ورزش فوتبال رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین سئوال
اول پژوهش تائید میگردد و با احتمال  22درصد اطمینان میتوان نتیجه گرفت که بین کمال
گرایی و راهبردهای مقابله با استرس با فرسودگی در ورزش فوتبال رابطه معناداری وجود دارد.
به عبارتی دیگر با توجه به مقدار رگرسیون 0/247میتوان گفت متغیرهای کمال گرایی
(مثبت-منفی) و راهبردهای مقابله ای  71/7درصد از واریانس فرسودگی در ورزش فوتبال را
تبیین میکنند.
جدول .1خالصه نتایج تجزیه وتحلیل رگرسیون
مدل

مجموع مجذورات

درجات آزادی

رگرسیون
باقیمانده
کل

11223/202
4152/121
11422/100

10
42
52

میانگین
مجذورات

1122/321
25/075

آزمون F

سطح معناداری

12/431

0/000

نتایج آزمون معناداری ضرایب رگرسیون در جدول 3نشان میدهد راهبردهای مقابله ای
خویشتن داری ،مواجهه ،حل مساله ،حمایت اجتماعی ،دوریجویی ،مسئولیتپذیری و
کمالگرایی مثبت دارای ضرایب رگرسیون معناداری در معادله رگرسیون هستند که هر کدام به
تنهایی میتوانند بخشی از واریانس متغیر فرسودگی را تببین نمایند.
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جدول .9خالصه نتایج آزمون معناداری ضرایب رگرسیون
متغیر های پیش بینی

ضرایب استاندارد شده بتا

آزمون T

سطح معناداری

خویشتن داری
مواجهه
حل مساله
ارزیابی مثبت
حمایت اجتماعی
دوری جویی
گریز -اجتناب
مسئولیت پذیری

1/132
0/522
-0/201
-0/231
0/474
-1/100
0/012
-0/303

1/121
5/271
-1/114
-1/777
3/010
-2/214
0/130
-2/217

0/000
0/000
0/000
0/022
0/004
0/000
0/227
0/005

کمال گرایی مثبت

0/301

3/127

0/002

کمال گرایی منفی

0/023

0/772

0/44

کننده

راهبردهای
مقابلهای

کمال گرایی

در جدول 4ضرایب همبستگی بین کمال گرایی و راهبردهای مقابله ای با فرسودگی هر کدام به
طور جداگانه آورده شده است که نشان میدهد راهبردهای مقابله ای خویشتن داری ،مواجهه،
حل مساله ،ارزیابی مثبت ،دوری جویی ،گریز -اجتناب و مسئولیت پذیری فوتبالیست ها با
فرسودگی آنان در ورزش دارای همبستگی منفی هستند و تنها راهبرد مقابله ای حمایت
اجتماعی با فرسودگی دارای رابطه مثبت است .بنابراین در بررسی سئوال دوم پژوهش میتوان
گفت فقط راهبردهای مقابله ای حل مساله ،دوری جویی و مسئولیت پذیری هر کدام جداگانه
دارای رابطه معناداری با فرسودگی در ورزشکاران هستند .بقیه متغیرها رابطه معناداری با
فرسودگی ندارند.
همچنین نتایج بدست آمده در جدول  4نشان میدهد متغیر کمال گرایی مثبت و منفی هیچ
کدام دارای رابطه معناداری با متغیر فرسودگی در ورزشکاران نیستند .عالوه براین به منظور
تعیین سبک کمال گرایی ترجیحی ورزشکاران از آزمون  tاستفاده گردید .نتیجه تحلیل نشان
داد بین کمال گرایی مثبت و منفی در ورزشکاران فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد و سبک
کمال گرایی ترجیحی ورزشکاران فوتبال در این پژوهش منفی است.
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جدول  .4ضرایب همبستگی بین راهبردهای مقابله وکمال گرایی با فرسودگی در ورزش

راهبردهای
مقابلهای

کمال گرایی

متغیرهای پیش بینی کننده

فرسودگی

سطح معناداری

خویشتن داری
مواجهه
حل مساله
ارزیابی مثبت
حمایت اجتماعی
دوری جویی
گریز -اجتناب
مسئولیت پذیری

-0/202
-0/012
-0/222
-0/042
0/003
-0/343
-0/037
-0/255

0/102
0/227
0/021
0/751
0/272
0/007
0/772
0/042

کمال گرایی مثبت
کمال گرایی منفی

0/155
0./025

0/231
0/412

بحث و نتیجه گیری
نتایج بدست آمده در این پژوهش از چند جهت قابل تبیین و بحث است .یک تبیین مربوط به
تعامل متغیرهای راهبردهای مقابله ای و کمال گرایی با فرسودگی در ورزشکاران است که در
سئوال اول پژوهش مطرح شده است .دیگری تبیین های رابطه دو به دوی بین متغیرهای
راهبردهای مقابله ای و کمال گرایی با فرسودگی است که در سئواالت دوم و سوم مطرح
گردیده است.
1
نتیجه بدست آمده در سئوال اول این پژوهش با نتایج پژوهش کرسول و اکالند (،)2005
شافران و مانسل )2001( 2و سیمون ،شری ،پائول ،هویت،گوردن ،فلت ،دانیا ،لی-بگلی ،پیترو
هال )2007( 3همسو است ( .)32 ،31 ،30همچنین نتایج پژوهش گریلس و اسپیتل)2002( 4
نشان داد آسیبدیدگی در ورزش به صورت یک تجربه استرسزا برای ورزشکار در میآید و این
شرایط فرسودگی را در ورزشکاران افزایش میدهد ( .)33گالوسی ( )2002و ویگنز ،الی و
دیترز )2005(5معتقدند چالش های مختلف و استرس زاهای بیرونی در ورزش مانند شرایط

1. Cresswell S. L . & Eklund R. C
2. Shafran R. Mansell W
3. Simon B. Sherry A. Paul L. Hewitt B. Gordon L. Flett C. Dayna L. Lee-Baggley
B. Peter A. Hall D
4. Grylls E. Spittle M
5. Wiggens M. S. Lai C. & Deiters J. A

156

رفتار حرکتی شماره  ،11پاییز و زمستان 1931

تمرین سخت ،حمایت اجتماعی ناکافی ،مربیگری ضعیف ،نیرومند بودن حریفان و فشار مسابقه
و عوامل استرس زاهای درونی مانند خودکارآمدی پایین ،درماندگی ،کمال گرایی ،امهال کاری،
انتظارات غیر منطقی اضطراب زا و خودناتوان سازی که منابع درونی بازیکنان را تحت تاثیر قرار
میدهند ،میتوانند شرایط پیدایش فرسودگی را در بازیکنان بوجود آورند (.)34 ،21
در تبیین نتیجه بدست آمده می توان گفت که چون فرسودگی در ورزش به عوامل و محرک
های درون شخصی و بین شخصی گوناگونی بستگی دارد و عوامل استرس زای محیطی زیادی
در ورزش فوتبال وجود دارد بنابراین میتوانند زمینه پیدایش فرسودگی ورزشکاران را فراهم
سازند .الزاروس ( )2000هم معتقد است استرس در موقعیت مسابقه طی یک فرآیند شکل
میگیرد و موقعیت مسابقه به خودی خود نمی تواند استرس زا باشد بلکه بیشتر به این بستگی
دارد که بازیکن چگونه آن موقعیت را تفسیر کند (.)27
افزون بر عوامل استرس زای مرتبط با ورزش ،کمال گرایی بازیکنان هم میتواند در آنان استرس
ایجاد کند .تداوم و افزایش این استرس ها منجر به بروز یک سری از آسیب های جسمانی و روانی
می شود .داشتن اهداف کمال گرا در بیشتر جنبه های عملکرد دست نایافتنی است ،بازیکنان دارای
اهداف کمال گرا نسبت به واکنش های دیگران حساس تر هستند ،انتقادگرایی را دردناک میبینند و
کال نگران رضایت مندی دیگران هستند .این بازیکنان بواسطه استرسی که در قبال اهداف کمال
گرایانه خودشان متحمل میشوند در برابر فرسودگی آسیب پذیرتر هستند .بنابراین منطقی است که
در سئوال اول تعامل راهبردهای مقابله ای و کمال گرایی می تواند  71/7درصد از واریانس
فرسودگی را در بازیکنان فوتبال تبیین نماید .از آنجایی که بشارت ،نادعلی ،زیردست و صالحی
( )1327در پژوهشی دریافتند بین کمال گرایی و راهبردهای مقابله ای رابطه معناداری وجود دارد
( )35و نوع کمال گرایی بازیکنان روش و راهبرد مقابله ای آنها را تعیین میکند وقتی که این دو
متغیر با هم وارد معادله میشوند میتوانند درصد باالیی از تغییرات فرسودگی را تبیین نمایند .کمال
گرایی مثبت به دلیل ویژگی بهنجار و سازش یافته اش ،دغدغه ها و نگرانی های ناشی از عدم تحقق
معیارهای باال را کاهش میدهد .در نتیجه در شرایط عاری از اضطراب و نگرانی فرد بهتر میتواند از
توانمندی های خود در بکارگیری راهبردهای مقابله ای موثر استفاده کند .عالوه بر این کمال گرایی
مثبت انگیزش افراد را برای مقابله موفق تقویت می کند و به دلیل توانایی این افراد در تنظیم فاصله
بین آرمان و واقعیت آنان را از گرفتار شدن در چرخه تنیدگی زا و آسیب زای ناشی از ناهماهنگی
های شناختی و تعارض های عاطفی باز میدارد .همان طوری که نتایج پژوهش حاضر نشان داد
چون در این پژوهش سبک ترجیحی کمال گرایی بازیکنان فوتبال ،منفی است بر اساس نتایج
پژوهش های (تری-شورت وهمکاران ( ،)1225هاماچک ( ،)1272سادارت و اسلنی ( )2001و
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استامپف و پارکر ( )2000علیرغم ایجاد انگیزه برای تالش جدی و طاقت فرسا ،به علت ویژگی
سازش نایافته کمال گرایی منفی ،نگرانی های ناشی از عدم تحقق معیارهای کمال گرایانه در فرد
افزایش مییابد ( .)31 ،10 ،11 ،25پیامد مستقیم این شرایط نگران کننده ،درماندگی و ناتوانی در
استفاده از راهبردهای مقابله ای موثر است" .پویایی های انگیزشی منفی" و"تعارض بین آرمان و
واقعیت"را میتوان به عنوان دو مکانیزم تاثیر گذار در رابطه بین کمال گرایی منفی و راهبردهای
مقابله ای ناموثر دانست .با آنکه کمال گرایی منفی ،عوامل انگیزشی را برای راهبرد مقابله ای تامین
میکند ،این عوامل به دلیل ماهیت سازش نایافته و نابهنجارکمال گرایی منفی ،نامناسب عمل می
کنند و احتمال استفاده از راهبردهای مقابله ای ناموثر را افزایش می دهند .از طرف دیگر ،سادارت و
اسلنی ،)2001( 1واستوبر و اوتو )2001( 2معتقدند پیامدهای کمال گرایی منفی در چارچوب
ناهماهنگی های شناختی و تعارض های عاطفی به صورت اختالل در پردازش اطالعات،
خودسرزنشگری ،خودانتقادگری ،احساس کهتری ،درماندگی مشخص می گردد .این وضعیت
احتمال به کارگیری راهبردهای مقابله ای ناکارآمد را در فرد افزایش می دهد ( .)13 ،12در نتیجه
استفاده از راهبردهای مقابله ای ناکارآمد و ناتوانی در رویارویی مناسب با موقعیت های استرس زای
بازی فوتبال ،زمینه بروز آسیب هایی همچون فرسودگی را فراهم میسازد.
بر اساس نتایج پژوهش دانکلی و کیپاریسی )2002( 3رابطه مثبت بین کمال گرایی منفی و
راهبردهای مقابله ای ناکارآمد به این تبیین کمک می کند که خودارزشیابی منفی و ناتوانی
ادراک شده در کمال گرایی منفی از یک سو باعث بازداری تالش برای تحقق انتظارات و
معیارهای باال میشود و از سوی دیگر ،راهبردهای مقابله ای آسیب زا و سازش نایافته را فعال
میکند ( .) 37از آن جایی که سبک ترجیحی بازیکنان منفی است این شرایط موجب می شود
برای تحقق انتظارات و معیارهای باالیشان تالش نکنند؛ در نتیجه دچار کاهش حس عملکرد و
موفقیت فردی می شود .در اثر بوجود آمدن دو مولفه فرسودگی یعنی تحلیل عاطفی و کاهش
حس عملکرد ،بازیکن خودش را مانند شی میپندارد که نمی تواند موثر ،مفید و ارزشمند واقع
شود و به تدریج فعالیتش را رها میکند و در دراز مدت دچار مسخ شخصیت 4میگردد .نهایتا
این که فوتبالیست های دارای راهبرد مقابله ای ناکارآمد و کمال گرایی منفی در اثر مکانیزم
هایی که در باال به آنها اشاره شد دچار فرسودگی در ورزش میشوند.
نتیجه ای که در این پژوهش در خصوص رابطه بین راهبردهای مقابله ای و فرسودگی بدست
1. Suddarth B. H. &Staney R. B
2. Stoeber J. &Otto K
3. Dunkley D. M. &Kyparissis A
4. Depersonalization
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آمد با نتیجه پژوهش دالیر ( )2001همسو است ( .)32در پژوهش حاضر راهبردهای مقابله ای
حل مساله ،دوری جویی و مسئولیت پذیری دارای رابطه منفی و معناداری با فرسودگی در
ورزشکاران است و راهبردهای خویشتن داری ،مقابله رویارویی ،بازخورد مثبت و جستجوی
حمایت اجتماعی رابطه معناداری با فرسودگی ندارند
در تبیین نتایج بدست آمده میتوان گفت چون آزمودنی های این پژوهش بازیکنانی هستند که هیچ
دوره آموزشی در خصوص آموزش مهارت های روانی در ورزش ندیده اند و تیم شان هم روان شناس
ورزشی نداشته است تا مهارت های روانی الزم را به آنها آموزش دهد ،لذا این بازیکنان توانایی الزم را
برای استفاده از راهبردهای مقابله ای کارآمد کسب نکرده بودند .چون این بازیکنان توانایی الزم برای
بکارگیری راهبردهای مقابلهای موثر مانند خویشتن داری ،مقابله رویارویی ،بازخورد مثبت و
جستجوی حمایت اجتماعی را ندارند در نتیجه نمی توانند در موقعیت های استرس زای بازی از
راهبردهای مقابله ای کارآمد استفاده کنند که زودتر استرس خودشان را کاهش دهد .راهبردهای
مقابله ای حل مساله ،دور جویی و مسئولیت پذیری راهبردهایی هستند که در درازمدت میتوانند به
کاهش استرس بازیکنان کمک کند و از فرسودگی آنان جلوگیری کند.
از طرفی دیگر ،علی رغم اینکه راهبردهای مقابله ای کارآمد تا حد زیادی میتوانند استرس
بازیکنان را در موقعیت های استرس زا کنترل نمایند و از بروز فرسودگی در بازیکنان جلوگیری
کنند ولی چون سبک کمال گرایی ترجیحی آزمودنی های این پژوهش ،منفی است و کمال
گراهای منفی معموال در چرخه ناهماهنگیهای شناختی و عاطفی مانند خودسرزنشگری و
درماندگی گرفتار می شوند معموال نمی توانند از راهبردهای مقابله ای کارآمد استفاده کنند .در
حقیقت راهبردهای مقابلهای به تنهایی نمیتواند تبیین کننده فرسودگی در بازیکنان فوتبال
باشد و باید به سبک ترجیحی کمال گرایی آنان هم توجه شود .به عبارتی دیگر ،راهبردهای
مقابله ای با توجه به سبک کمال گرایی (مثبت یا منفی) افراد میتواند کارآمد یا ناکارآمد واقع
شوند .در این پژوهش هم چون سبک ترجیحی کمال گرایی بازیکنان منفی است بازیکنان نمی
توانند از راهبردهای مقابله ای کارآمد جهت رویارویی با موقعیت های استرس زا استفاده کنند.
همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد رابطه بین کمال گرایی (مثبت -منفی) و فرسودگی
در ورزشکاران فوتبال معنادار نیست .هیچ پژوهش داخلی و خارجی یافت نشد که مستقیما با
این نتیجه مطابقت داشته باشد .ولی نتایج پژوهش شافران و مانسل )2001( 1و سیمون ،شری،

1. Shafran R. Mansell W
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پائول ،هویت،گوردن ،فلت ،دانیا ،لی-بگلی ،پیترو هال )2007( 1نشان داد بین کمال گرایی و
آسیب شناسی روانی مانند افسردگی ،اضطراب و مشکالت بین فردی رابطه وجود دارد (،31
 .)32در الگوی استرس -بیماری پذیری فلت و هویت ( ،)2002کمال گرایی یک عامل آسیب زا
برای نشانه های مختلف آسیب شناسی روانی مطرح شده است که با استفاده از آن میتوان
رابطه بین کمال گرایی و فرسودگی را تبیین نمود ( .)32همان طوری که در تبیین های قبلی
اشاره گردید کمال گرایی به تنهایی و مستقیما نمی تواند باعث پیدایش و تداوم فرسودگی در
بازیکنان فوتبال گردد .کمال گرایی به شیوه های گوناگون ،بازیکنان را دچار استرس میکند به
ویژه کمال گرایی منفی که بر منفی نگری ،اضطراب و نگرانی در مورد شکست ها و ناکامی ها
تاکید میکند و فرد را برای فرار و اجتناب به تالش وا میدارد .در این پژوهش هم چون سبک
کمال گرایی ترجیحی بازیکنان منفی است بر اساس مکانیزم تاثیرگذاری ،اضطراب و نگرانی
زیادی را در مورد عدم تحقق هدف ها و معیارهای آرمانی بر بازیکنان تحمیل میکند و منفی
نگری را افزایش می دهد .از طرفی دیگر چون کمال گراهای منفی ،نمی توانند فاصله بین
واقعیت و آرمان را در اهداف شان به خوبی تنظیم کنند شدیدا در چرخه ناهماهنگی های
شناختی گیر می افتند و در چنین شرایطی نمی توانند از راهبردهای مقابله ای کارآمد و مفید
استفاده کنند .طی این فرآیند احتمال استفاده از راهبردهای مقابله ای ناکارآمد افزایش مییابد.
بطورکلی ،کمال گرایی منفی ب ه تنهایی نمی تواند باعث پیدایش فرسودگی در ورزشکاران
فوتبال گردد .اما چون کمال گرایی منفی ،استرس و اضطراب زیادی در بازیکنان ایجاد میکند
و از طرفی هم مانع بکارگیری راهبردهای مقابله ای کارآمد توسط بازیکنان میگردد به واسطه
نوع راهبردهای مقابله ای که بازیکنان در حالت کمال گرایی منفی انتخاب میکنند ،تا حد
زیادی می توانند زمینه بروز و پیدایش فرسودگی را در بازیکنان بوجود آورند .بنابراین پیشنهاد
می گردد در هنگام انتخاب بازیکنان به ویژه برای ورزش هایی که عوامل استرس زا در آنها زیاد
است سطح و نوع ویژگی های کمال گرایی و راهبردهای مقابله ای مورد بررسی قرار گیرد و بر
اساس مهارت های روانی مناسب ،آموزش هایی در خصوص تعدیل نمودن این ویژگی ها انجام
گیرد .همچنین با توجه به اضطراب زا بودن کمال گرایی ،به مربی روانی یا روان شناس ورزش
تیم ها پیشنهاد می شود از فنون شناختی-رفتاری تن آرامی ،کنترل اضطراب و استرس و
مهارت های روانی خودگویی ،تمرکز و تصویرسازی ذهنی برای کاهش اضطراب و کنترل
استرس بازیکنان استفاده شود .افزون بر این به مربیان تیم های ورزشی فوتبال پیشنهاد می
1. Simon B. Sherry A. Paul L. Hewitt B. Gordon L. Flett C. Dayna L. Lee-Baggley
B. Peter A. Hall D
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 به منظور.گردد از یک روان شناس ورزشی جهت آماده سازی روانی بازیکنان استفاده کنند
پیشگیری از بروز آسیب های جسمانی و روانی و در نتیجه ارتقاء سطح عملکرد ورزشی بازیکنان
پیشنهاد می شود براساس مقتضیات و شرایط خاص ورزش فوتبال نسبت به برنامه آماده سازی
.روانی بازیکنان اقدام شود
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رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻛﺘﻲ

ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ آﺛﺎر اﻧﻮاع ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺮ اﻛﺘﺴﺎب ،ﻳﺎدداري و اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل
ﻓﺮﻧﺎز ﺗﺮاﺑﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1390/8/4 :

1

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ1391/3/17 :

ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﺛﺎر اﻧﻮاع ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺮ اﻛﺘﺴﺎب ،ﻳﺎدداري و
اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل در زﻧﺎن ﺟﻮان ﻣﺒﺘﺪي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد  48ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ
ﺳﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ ورزﺷﻜﺎر ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  20-25ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ،
اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ ،ﺑﺎزﺧﻮرد و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺘﺴﺎب ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﺑﻪ ﻣﺪت  6ﻫﻔﺘﻪ و  3روز در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در
ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و اﻣﺘﻴﺎز آن در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺲآزﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ آزﻣﻮن ﻳﺎدداري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺶآزﻣﻮن و ﭘﺲ از
 24ﺳﺎﻋﺖ ،آزﻣﻮنِ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
ﻃﺮﻓﻪ ،آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮيﻫﺎي ﻣﻜﺮر و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻦ ﻓﺮﻧﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل در  18ﺟﻠﺴﻪ
اﻛﺘﺴﺎب ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ )ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل( ﺷﺪ  ،ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲدار آﻣﺎري در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﭘﺲآزﻣﻮن داﺷﺘﻨﺪ ) .(p<0/05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در آزﻣﻮن ﻳﺎدداري ﻧﻴﺰ
ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺑﻲﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺣﻔﻆ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ) .(p<0/05در آزﻣﻮن اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻤﺎم
ﮔﺮوهﻫﺎ اﻓﺖ در ﻋﻤﻠﻜﺮد داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در دو ﮔﺮوه ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ و ﺑﺎزﺧﻮرد اﻳﻦ اﻓﺖ
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ و اراﺋﻪ
ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ،ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ ،ﺑﺎزﺧﻮرد ،اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ ،اﻛﺘﺴﺎب ،ﻳﺎدداري و
اﻧﺘﻘﺎل.

 . 1اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺟﺮا و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎي ﺣﺮﻛﺘـﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄـﻮف ﻛـﺮده اﺳـﺖ .ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﺴـﻴﺎري در ﺧﺼـﻮص ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ
اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻃﻮل ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫـﺎﻳﻲ
ﻧﻈﻴﺮ ﻳﻮ واروﻧﻪ ،1ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب ،2ﻓﺎﺟﻌﻪ 3و ﻣﻌﻜﻮس 4ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ) .(1،2ﺑﺮاﺳـﺎس
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و اﺟﺮا ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮد ،ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﻣﺤﻴﻂ 5اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي و ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻳﻚ راﺳﺘﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،اﺟﺮا ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪه و روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺨﺘﻞ ﻣـﻲ-
ﺷﻮد.
اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آن در زﻣﺮه اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ-
رود .اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ ،ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ ،ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ،ﭘﺎداش ،ﺑﺎزﺧﻮرد ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اوﻟﻴﻪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) .(3ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ
ﺑﺮ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﺮد از ﺳﻄﻮح اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺳﻄﻮح اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﻟﺬت ،اﺿﻄﺮاب و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮد ،اﺟﺮا ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮد
) .(3ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ ،ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ و
ﺑﺎزﺧﻮرد و  ...ﺑﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﺮد از آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺳﺎزد .در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺪاﺧﻼت اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ).(4،5،6،7
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫـﺎي ﺣﺮﻛﺘـﻲ ،اراﺋـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت در
ﻣﻮرد ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه )آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﺘﻴﺠﻪ (KR 6اﺳﺖ .ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺟﺮاي ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫـﺪف
اﺟﺮا ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﻫﺪف را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ
ﻳﺎ اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ ).(4،5
ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي در ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲرود ) .(7،8،9ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺌﻮري ﻟﻮك و
ﻻﺗﻬﺎم (1985) 7اﻫﺪاف ﺳﺨﺖ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ
1. Inverted U, Yerkes & Dodson
2. Zones of optimal functioning, Hanin 1980
3. Catastrophe, Fazy and Harby
4. Revers, Kurr
5. Individual, Task, Environment
6. Knowledge of Result
7. Lock, Latham
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اﻫﺪاف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﺳﺎن ،ﺑﺪون ﻫﺪف و ﻳﺎ ﻫﺪف ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺒﻬﻢ ﻧﻈﻴﺮ »ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم
ﺑﺪه« 1ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي را در ﭘﻲ دارﻧﺪ ) .(6ﻟﻮك و ﻻﺗﻬﺎم ) (1990در ﺑﺮرﺳﻲ روي  201ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در  183ﻣﻮرد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ  %91از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،ﻓﺮﺿﻴﻪي
اوﻟﻴﻪ ﻟﻮك را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ) .(7اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  90ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺪاﻧﻲ و
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺻﺤﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺌﻮري ﻟﻮك و ﻻﺗﻬﺎم ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻫﺪاف
ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﻮﻳﺲ  2(1992و اﻫﺪاف ﺧﻮدﮔﺰﻳﻦ و
اﻫﺪاف ﻣﺮﺑﻲﮔﺰﻳﻦ ﻫﺮ دو در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد )ﺳﻮﺋﻴﻦ و ﺟﻮﻧﺰ
 .(8،9)3(1995ﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﻮاري را در اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻮرد از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻫﻤﺰﻣﺎن اراﺋﻪ
دادهاﻧﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺳﻨﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ) (1385در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ اراﺋﻪ ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ و
ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﺻﻮت ﻣﺠﺰا و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو روش در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت
ﺳﺮوﻳﺲ واﻟﻴﺒﺎل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲداري وﺟﻮد ﻧﺪارد ) .(10ﺑﺮ ﺧﻼف آن اﺳﻤﻴﺖ و وارد  (2006) 4در
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎزﺧﻮد و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺠﺰاي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
) .(11در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(4،5،6،7،8اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ آﺛﺎر آن ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ،ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻳﻚ از آﻧﻬﺎ
را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ).(12
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد و اﺟـﺮاي
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ورزﺷﻲ و ﻧﻴﺰ اﺑﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ در اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﺮﻳـﻚ از ﻣـﺪاﺧﻼت وﺟـﻮد دارد )،(10،11،12
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد در ﮔﺮوهﻫـﺎي ﻫﻤﺴـﺎن و ﻣﺠـﺰا ﺑـﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ
ﺑﮕﺬارد و اوﻟﻮﻳﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫـﺎ را در ﻫﺮﻳـﻚ از ﻣﺮاﺣـﻞ ﻳـﺎدﮔﻴﺮيِ ﭘﺮﺗـﺎب آزاد ﺑﺴـﻜﺘﺒﺎل
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺻـﺪد ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ
ﺳﺌﻮال اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ اراﺋﻪ ﻣﺠﺰاي ﺑﺎزﺧﻮرد ،اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﻫـﺪفﮔﺰﻳﻨـﻲ در ﻣﺮاﺣـﻞ اﻛﺘﺴـﺎب،

"1."Do your Best
2. Boyce 1992
3 Swain & Jones
4 Smith, SL and Ward, P
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ﻳﺎدداري و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﺒﺘﺪي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲداري وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﻧﻪ.
روش ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﮕﺮش ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎرﺑﺮدي و روش آن از ﻧﻮع ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ  4ﮔﺮوه ) 3ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ و 1
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل( اﺳﺖ.
آزﻣﻮدﻧﻴﻬﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺷﻬﺮ ﻗـﺪس ﻛـﻪ در واﺣـﺪ ﺗﺮﺑﻴـﺖ
ﺑﺪﻧﻲ ) (2ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺖ .از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ  48ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﮕﻲ ﻏﻴﺮ ورزﺷﻜﺎر و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻧﻬﺎ در ﺑﺪو
ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎري ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ . .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳـﺎده ﺑـﻪ 4
ﮔﺮوه  12ﻧﻔﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول .(1
اﻟﻒ -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ

در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺲ از  10دﻗﻴﻘﻪ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮﻛﺎت ﻛﺸﺸﻲ و ﻧﺮﻣﺸﻲ ،آزﻣﻮن ﭘﺮﺗﺎب ﭘﻨﺎﻟﺘﻲ 15
ﻛﻮﺷﺸﻲ ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل )ﺟﺰء آزﻣﻮن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﻫﺮﻳﺴﻮن (1اﺟﺮا ﺷﺪ .اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ 15
ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ از روي ﻧﻘﻄﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﻲ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﺑﻠﻮك  5ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ اﺟﺮا ﺷﺪ.
آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﻠﻮك ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻠﻮك ﺑﻌﺪي را
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﻧﺤﻮه اﻣﺘﻴﺎزات آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻴﻮه ﻧﻤﺮهﮔﺬاري ﺷﻮت ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل اﻳﻔﺮد ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻮپ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه از ﺑﺎﻻ روي ﺳﺒﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﮔﻞ ﻧﺸﻮد ﻳﻚ اﻣﺘﻴﺎز و در
ﺻﻮرت ﮔﻞ ﺷﺪن  2اﻣﺘﻴﺎز داده ﻣﻲﺷﺪ .در ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻴﭻ اﻣﺘﻴﺎزي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﺷﺪ
).(10
ب  -ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن

ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن :ﭘﺲ از ﮔﺮوهﺑﻨﺪي آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ و در ﺟﻠﺴﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ،ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻬﺎرت ﭘﺮﺗـﺎب
آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺷﻤﻴﺖ ) (1991ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  .اﻳـﻦ
روش ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻼﻣﻲ و ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻟﮕﻮي ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺖ ) .(13ﺳﭙﺲ از آزﻣـﻮدﻧﻲﻫـﺎ ﭘـﻴﺶ-
آزﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . .ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ  15ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل را از ﻧﻘﻄﻪ ﭘﻨـﺎﻟﺘﻲ
اﺟﺮا ﻛﻨﺪ و اﻣﺘﻴﺎز وي ﺛﺒﺖ ﺷﻮد  .از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﭘﺎﻳﻪاي ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت آزﻣـﻮدﻧﻲﻫـﺎ
در ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
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ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺘﺴﺎب :ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ،آزﻣﻮدﻧﻲﻫـﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨـﻲ ﺷـﺪه و
ﮔﺮوهﻫﺎﻳﺘﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﮔﺮوه ﺑﺎزﺧﻮرد ،ﮔﺮوه ﻫـﺪفﮔﺰﻳﻨـﻲ و ﮔـﺮوه
اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل( ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪاي ،آزﻣـﻮن ﭘﺮﺗـﺎب ﭘﻨـﺎﻟﺘﻲ 15
ﻛﻮﺷﺸﻲ ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل را ﺑﻪ ﻣﺪت  6ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  3ﺟﻠﺴﻪ اﺟﺮا ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و اﻣﺘﻴﺎزات آﻧﻬﺎ در ﻫـﺮ
ﺟﻠﺴﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﺪ.
ﭘﺲ آزﻣﻮن )آزﻣﻮن اﻛﺘﺴﺎب( :ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ و ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲﻫـﺎي ﺗﻤـﺎم ﮔﺮوﻫﻬـﺎ  15ﻛﻮﺷـﺶ ﭘﺮﺗـﺎب ﭘﻨـﺎﻟﺘﻲ
ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل را ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
آزﻣﻮن ﻳﺎدداري :اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻲﺗﻤﺮﻳﻨﻲ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ آﺛـﺎر ﻣـﻮﻗﺘﻲ
اﺟﺮا و ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺪاري ﻋﻤﻠﻜﺮد آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺲآزﻣﻮن و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫـﺎ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ آزﻣﻮن ﭘﺮﺗﺎب ﭘﻨﺎﻟﺘﻲ  15ﻛﻮﺷﺸﻲ ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل را ﺑﺪون ﻫـﻴﭻ
ﻣﺪاﺧﻠﻪاي اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ.
آزﻣﻮن اﻧﺘﻘﺎل :اﻳﻦ آزﻣﻮن  24ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﻳﺎدداري و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﻄﺒﺎق و اﻧﺘﻘـﺎل
ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در زاوﻳﻪ ﭘﺮﺗﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ از آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ از
زاوﻳﻪ  45درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﺮﺿﻲ زﻣﻴﻦ ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل و از ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪي ﻧﻘﻄـﻪي ﭘﻨـﺎﻟﺘﻲ ،از ﺳـﻤﺖ
راﺳﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﻠﻘﻪ ﺷﻮت ﻛﻨﻨﺪ.

ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن

اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ

×

ﻛﻨﺘﺮل

×

) 6ﻫﻔﺘﻪ(

ﺑﺎزﺧﻮرد

×

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ

ﻫﺪف ﮔﺰﻳﻨﻲ

×

ﭘﺲ آزﻣﻮن

ﮔﺮوهﻫﺎ

×
×
×
×

آزﻣﻮن ﻳﺎدداري

دوره ﺗﻤﺮﻳﻦ

اﻛﺘﺴﺎب

ﻳﺎدداري

اﻧﺘﻘﺎل

×
) 2ﻫﻔﺘﻪ(

×
×
×

آزﻣﻮن اﻧﺘﻘﺎل

ﺟﺪول  .1ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ

×
 24ﺳﺎﻋﺖ

×
×
×

ج -روش اراﺋﻪ ﻣﺪاﺧﻼت

اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ :اﺟﺮاي آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺛﺒﺖﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺘﻴـﺎز آﻧﻬـﺎ
در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ،ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﭘﻨﺎﻟﺘﻲ و
ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزي ﺗﻴﻢﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺴﺎس ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ.
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هدفگزینی :اجرای آزمودنیها زمانی به دریافت پاداش منتهیگردیاد تاه از آساتانه امتیااز معاین
فراتر رود معیار هر شخص با توجه به نمره پیشآزمون وی تعیین شاد .).ایان آساتانه امتیااز در هار
جلیه به صور فزایندهای افزایش یافت .به عبار دیگر باه آزماودنیهاا اطمیناان داده شاد تاه در
صور تیب یک میانگین امتیاز مشخص اجراهای آنها محاسبه میشود.
بازخورد با بار انگیزشی :بازخورد به گونه ای ارائه شد ته عمدتاً نقش انگیزشای و تقویاتتننادگی
آن برای تمک به افزایش سطح انگیختگی فراهم شود .بعد از هار اجارای صاحیح باه فارد باازخورد
تالمی مثبت داده شد .همچن ین اطالعاتی از اجارای آزماودنی بارای او در پایاان هار جلیاه تمارین
فراهم شد .نمره عملکرد هر فرد در آزمون روی جدولی بدون ذتر ناام فارد  -بوسایله تادی تاه باه
افراد داده شده بود  -مشخص شد و هر فرد می توانیت نمره عملکرد خود را در هار جلیاه مقاییاه
تند و موقعیت گروه خود را در آزمون ببیند .میازان پیشارفت هار تادام از آزماودنیهاا در جلیاا
متوالی به آنها نشان و به افراد ضعیفتر تذتر داده شد .
روشهای آماری
به منظور بررسی طبیعی بودن دادهها از آزمون آمااری تلوماوگرو

ا اسامیرنو

1

اساتفاده شاد.

اختال میانگین متغیرها در بین گروهها در مررله پیشآزماون و در نهایات در مررلاه اتتیااب،
یادداری و انتقال توسط آزمون آنالیز واریانس یک طرفه 2مورد ارزیابی قرار گرفات .جهات بررسای
آثار برنامه تمرینی در گروههای تجربی و تنترل در مرارل اتتیااب ،یاادداری و انتقاال از آزماون
آنالیز واریانس با اندازه گیریهای مکرر استفاده شد  .جهت بررسی اختال بین گاروههاا  ،آزماون
تعقیبی بن فرنی به تار رفت .در همه آزمونها مقدار خطا در سطح  p < 1/15محاسبه گردید.
يافته های تحقيق
آزمون تلوموگرو  -اسمیرنو طبیعی بودن توزیآ دادهها را تایید ترد .نتایج آزماون آناالیز واریاانس
یک سویه رتوردهای پیشآزمون عدم تفاو معنیدار را بین گروههاا نشاان داد  . (P >1/15متغیار
های توصیفی آزمودنیها و نیز میانگین ضربان قلب آزمودنیها در ابتدای جلیاا تمارین در جادول
 2ارائه شده است ته بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس یک سویه ،تفاو معنیداری باین گاروههاا
در شاخصهای توصیفی مشاهده نشد . (P 1/15

1. Kolmogorof - Semirnof Test
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ﺟﺪول  .2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ
ﮔﺮوﻫﻬﺎ

اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ

ﻫﺪف ﮔﺰﻳﻨﻲ

ﺑﺎزﺧﻮرد

ﻛﻨﺘﺮل

ﺳﻦ )ﺳﺎل(

23/2 ± 1/03

22/0 ± 1/14

24/0 ± 1/26

23/4 ± 2/10

ﻗﺪ )ﻣﺘﺮ(

163/3 ± 7/21

163/2 ± 4/39

165/1 ± 5/80

164/1 ± 4/89

وزن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(

55/7 ± 8/92

53/9 ± 7/86

54/3 ± 5/66

53/5 ± 6/55

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻛﺘﺴـﺎب ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در 18
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل در ﮔﺮوهﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻛـﻪ در
ﮔﺮوهﻫﺎي ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ و ﺑﺎزﺧﻮرد ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﺎ دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(p<0/05درآزﻣﻮن ﻳـﺎدداري ﻧﻴـﺰ ،ﭘـﺲ از دو ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻲ-
ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫـﺪفﮔﺰﻳﻨـﻲ و اراﺋـﻪ ﺑـﺎزﺧﻮرد ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﺎﻋـﺚ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺛﺒﺎتﺗﺮي در ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷـﺪه اﺳـﺖ و
ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴـﻜﺘﺒﺎل در آزﻣـﻮن ﻳـﺎدداري ﻣﻌﻨـﻲدار
ﺑﻮده اﺳﺖ ) . (p<0/05اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آزﻣﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در زاوﻳﻪ ﭘﺮﺗﺎب و ﺷـﺮاﻳﻂ
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ،اﻓﺖ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎ رخ داد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲداري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) .(p>0/05ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ،در ﻫﻨﮕﺎم
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ،اﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑـﺪون ﻣﺪاﺧﻠـﻪ )ﮔـﺮوه
ﻛﻨﺘﺮل( داﺷﺘﻨﺪ.
ﺟﺪول .3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎراﻣﺘﻴﺎزات ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ،ﭘﺲ آزﻣﻮن،
ﻳﺎدداري و اﻧﺘﻘﺎل
ﮔﺮوﻫﻬﺎ

ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن

ﭘﺲ آزﻣﻮن

ﻳﺎدداري

اﻧﺘﻘﺎل

اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ

9/33 ± 4/55

16/08 ± 3/52

15/75 ± 3/62

15/16 ± 3/58

ﻫﺪف ﮔﺰﻳﻨﻲ

9/16 ± 4/13

*19/50 ± 3/08

*20/08 ± 3/36

17/41 ± 4/05

ﺑﺎزﺧﻮرد

10/00 ± 4/55

*19/58 ± 2/23

*19/83 ± 3/92

17/25 ± 3/30

ﻛﻨﺘﺮل

8/66 ± 3/96

15/75 ± 3/30

14/50 ± 3/11

13/41 ± 4/69

* ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ P < 0/05

در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  4درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺎ ﭘﺲآزﻣﻮن ،ﭘﺲآزﻣﻮن ﺗـﺎ ﻳـﺎدداري و
ﻳﺎدداري ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد  6ﻫﻔﺘﻪ اﺟﺮاي ﻣﻬﺎرت در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪاي ﻣﻮﺟﺐ ﺑـﻴﺶ از  70درﺻـﺪ ﺑﻬﺒـﻮد در اﺟـﺮاي ﻣﻬـﺎرت ﺷـﻮت
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ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل آﺛﺎر ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺶ ﺗﺎ ﭘﺲآزﻣﻮن ﺗﺎ ﺑـﻴﺶ از 100
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .در ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﺲآزﻣﻮن ﺗﺎ ﻳﺎدداري ﺗﻨﻬـﺎ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻫـﺪفﮔﺰﻳﻨـﻲ و ﺑـﺎزﺧﻮرد
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ و داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوهﻫـﺎ در ﻋﻤﻠﻜـﺮد
اﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدداري ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل ،ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻛﺎﻫﺸـﻲ و اﻓـﺖ در ﻋﻤﻠﻜـﺮد
داﺷﺘﻨﺪ.
ﺟﺪول  .4درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت
ﮔﺮوﻫﻬﺎ

ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺗﺎ ﭘﺲ آزﻣﻮن

ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺗﺎ ﻳﺎدداري

ﻳﺎدداري ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل

اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ

+% 71

-% 6/5

-% 3/8

ﻫﺪف ﮔﺰﻳﻨﻲ

+% 103

+% 2/8

-% 13

ﺑﺎزﺧﻮرد

+% 95

+% 1/5

-% 13/1

ﻛﻨﺘﺮل

+% 81

-% 7/6

-% 7/5

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ ﺑـﺮ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻛﺘﺴـﺎب،
ﻳﺎدداري و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرت ﻣﺠﺮد ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ و ﺑﺎزﺧﻮرد در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرت ﻣﺬﻛﻮر ،ﺑﺎﻋـﺚ
ﺑﺮوز ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻳﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ
ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل در  18ﺟﻠﺴﻪ اﻛﺘﺴـﺎب ،ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ )ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل( ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻪ دو ﮔﺮوه
ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲدار آﻣﺎري در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﺎ ﮔـﺮوهﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ در
ﭘﺲآزﻣﻮن داﺷﺘﻨﺪ ) .(p<0/05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت در آزﻣـﻮن ﻳـﺎدداري ﻧﻴـﺰ ﭘـﺲ از دو ﻫﻔﺘـﻪ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺑﻲﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺣﻔﻆ ﺷﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨـﻲ و ﺑـﺎزﺧﻮرد ﻫﻤﭽﻨـﺎن
داراي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ) .(p<0/05اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ دو ﮔـﺮوه
اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﻛﻨﺘﺮل ،اﻓﺖ در ﻋﻤﻠﻜﺮد را در آزﻣﻮن ﻳﺎدداري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .در آزﻣﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﻛـﻪ
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در زاوﻳﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﭘﺮﺗﺎب ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎ اﻓﺖ در ﻋﻤﻠﻜﺮد داﺷﺘﻨﺪ .ﺑـﺎ اﻳـﻦ
ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در دو ﮔﺮوه ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ و ﺑﺎزﺧﻮرد اﻳﻦ اﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛـﻪ اﻳـﻦ دو ﮔـﺮوه
ﺗﺠﺮﺑﻲ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ زاوﻳﻪ و ﺟﻬـﺖ ﺟﺪﻳـﺪ ،ﺑﻬﺘـﺮ
ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ .(1
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ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ آﺛﺎر ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺮ اﻛﺘﺴﺎب ﻳﺎدداري و ........

ﺷﻜﻞ  .1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز آزﻣﻮن ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن،
اﻛﺘﺴﺎب ،ﻳﺎدداري و اﻧﺘﻘﺎل

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﺻﺤﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺌﻮري ﻟﻮك و ﻻﺗﻬﺎم ) (1990ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ
ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻼﻟﻲ 1و ﻫﻤﻜﺎران )(2006
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد .آﻧﺎن در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮ اﺟﺮاي راﮔﺒﻲ در ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن راﮔﺒﻲ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺪاﺧﻼت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي راﮔﺒﻲ آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ ﻫﻢ در ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻫﻢ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ).(14
ﺑﺮوﺳﺖ و وارد (2002) 2در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﺑﺮ روي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻛﻼﻣﻲ و ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن
ﻣﺎﻫﺮ زن ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ آﻧﺎن
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﻮپ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن در ﻣﺤﺪوده ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه
ﺑﻮد ) (15ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻓﺮدﻧﺒﺮگ 3و ﻫﻤﻜﺎران ) (2001ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑﺎزﺧﻮرد اﻓﺰوده را ﺑﺮ ادراك و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻛﺘﻲ  103داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺳﺎده و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ .آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﭼﻴﺪن ﻣﺨﺮوطﻫﺎ را ﺑﻪ دو روش ﺳﺎده و ﭘﻴﭽﻴﺪه ،ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ  4ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
)ﺑﺪون ﺑﺎزﺧﻮرد ،ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ،ﺑﺎزﺧﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺑﺎزﺧﻮرد اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ(
اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،در ﻣﻬﺎرت ﺳﺎده ،ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺮ ادراك و اﺟﺮاي اﻓﺮاد
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .وﻟﻲ در ﻣﻬﺎرت ﭘﻴﭽﻴﺪه ،ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺑﺎزﺧﻮرد اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و ﺑﺎزﺧﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
1. Melaly
2. Brobst & Ward
3. Fredenburg
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درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ اﺟﺮا و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ) (16ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ .ﻫﺎرﻟﻲ و ﻟﻲ 1ﻧﻴﺰ ) (2006در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد اﻓﺰوده ﺑﺮ
اﻛﺘﺴﺎب و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دودﺳﺘﻲ )ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﻣﺪاوم(" روي  28آزﻣﻮدﻧﻲ زن و
ﻣﺮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺗﻜﻠﻴﻒ ،در ﻣﻬﺎرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ).(17
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ،ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ و اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد در اﺟﺮا و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرتﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﻛﺘﻲ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻨﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ) (1385ﻣﻐـﺎﻳﺮت دارد .آﻧﻬـﺎ در
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ اراﺋﻪ ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﺻﻮت ﻣﺠﺰا و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از
روشﻫﺎي اراﺋﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﺳﺮوﻳﺲ واﻟﻴﺒﺎل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲداري وﺟﻮد ﻧـﺪارد ).(10
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻤﻴﺖ و وارد  (2006) 2در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎزﺧﻮد و
اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧـﺪ ).(11در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﻳﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎي
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ اﻳـﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اراﺋﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن آن ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ از آن ﻣﺘـﺄﺛﺮ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧـﻮع ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎ و ﻳـﺎ آزﻣـﻮدﻧﻲﻫـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در
ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﻴﺰاﺑﺖ (1987) 3در ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪلﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ
در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻢ زﻧﺎن ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل درون داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺆﺛﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ .او  12ﻧﻔﺮ
آزﻣﻮدﻧﻲ را ﻃﻲ  6ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﻠﻮك  10ﺗﺎﻳﻲ ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﺑﻮد ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد .اﻫﺪاف ،ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﻲ و ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي در اﺧﺘﻴﺎر
آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻫﺪاف ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﮔﻴﺮي از اﻫﺪاف ﻓﺮدي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻃﻲ دوره
ﮔﺴﺘﺮدهاي از زﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ) .(18ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎج ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻤﺮﻳﻦ  6ﻫﻔﺘﻪاي
_ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻴﺰاﺑﺖ_ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺗﺎب آزاد
ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻮﻳﺲ و وﻳﺪا (1994) 4ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف )ﺧﻮدﮔﺰﻳﻦ و ﻣﺮﺑﻲﮔﺰﻳﻦ( ﺑﺮ  252ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در

1. Hurley & lee
2. Smith, SL and Ward, P
3. Elizabet
4. Boyce & Wayda
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ﻛﻼس وزﻧﻪﺑﺮداري را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻫﺪف ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺰﻳﻦ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻜﻠﻴﻒ داﺷﺘﻨﺪ
) .(19از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
وﻳﻨﺒﺮگ و ﻫﻤﻜﺎران ) (2000ﻣﻴﺰان درك ورزﺷﻜﺎران رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﭙﻴﻚ ) 185ﻣﺮد و  43زن( را
در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف و ﺗﻘﺪم در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻧﻮاع آن را از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ورزﺷﻜﺎران از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﺮﺟﻴﺢ
دادﻧﺪ ﻫﺪف ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ دﺷﻮاري آن اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ).(20
اﺳﻤﻮد (1958) 1ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات اﻧﮕﻴﺰﺷﻲِ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺑﺎزﺧﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي
اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﮔﻴﺒﺰ و ﺑﺮاون 2ﻫﻢ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺣﺎﺻﻞ از  KRرا اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ و
ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﺼﻠﺖ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻮد .ﻟﻮك ) (1967و ﻟﻮك ،ﻛﺎﺗﻠﺞ و ﻛﻮﭘﻞ (1968) 3ﻧﺤﻮه
اﻳﺠﺎد اﺛﺮات اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﺧﻮرد را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺮ
ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ اﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬارد .اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻼﺷﻲ
ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ در اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲﺷﻮد .اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي
اﻧﮕﻴﺰش در اﺛﺮات ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻛﺘﻲ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) (3ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ در ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻘﺶ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ )ﻳﺎ اﻧﺮژيزاﻳﻲ( ،ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪه را آﮔـﺎه
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه اﻫﺪاف اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ را
ﺟﺬابﺗﺮ ﻣﻲﺳﺎزد .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻛﺜـﺮ اﻳـﻦ آﺛـﺎر اﺟﺮاﻳـﻲ ﺑـﻮده ،اﻣـﺎ داراي ﻳـﻚ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در ﺳﻄﺢ اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮار دارد ،ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮ،
ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ ،ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ و ﺟﺪﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻦ دارد و ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﮔﺮدد ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ )ارﻳﻜﺴﻮن  ،1996 4ارﻳﻜﺴﻮن و ﻫﻤﻜـﺎران ) (1993
 .(22 ،21اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺮ اﺟـﺮا و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨـﻲ و اراﺋـﻪ ﺑـﺎزﺧﻮرد ﺑﺎﻋـﺚ
1. Smode
2. Gibbs & Brown
3. Locke, Cartledg & Koeppel
4. Ericsson
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 ﻳﺎدداري و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل و اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﻳﺮي در آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻤﺮﻳﻨـﻲ،ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ اﺟـﺮا و. اﻣﺎ اﻳﻦ اﻧﻄﺒﺎق در ﮔﺮوهﻫﺎي اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ،ﺷﺪه
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺪفﮔﺰﻳﻨﻲ و اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ
.اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﻛﻨﺘﺮل )ﺑﺪون اراﺋﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ( ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ
:ﻣﻨﺎﺑﻊ
: ﺗﻬـﺮان، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧـﻮرﻋﻠﻲ ﺧﻮاﺟﻮﻧـﺪ،( ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ در ورزش1382)  داﻳﺎن، ﮔﻴﻞ.1
.اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﻮﺛﺮ
2. Hardy, L. (1990)" A catastrophe model of anxiety and performance. In J. T.
Jones & L. Hardy (Eds.)", Stress and performance in Sport, Wiley, Chichester,
81-106.
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تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری ،استرس و بهزیستی روانشناختی
ورزشکاران نخبه
بهنام ملکی ،1حسن محمدزاده ،2اکبر قوامی
تاریخ دریافت مقاله1931/11/19:
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تاریخ پذیرش مقاله1931/10/19:

چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری ،استرس و بهزیستی
روانشناختی ورزشکاران نخبه است .آزمودنیهای تحقیق عبارت بودند از  01ورزشکار نخبۀ
استان البرز که از طریق نمونهگیری در دسترس از میان پنج رشتۀ ورزشی مختلف انتخاب و
بهصورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی قرار گرفتند و پرسشنامههای پرخاشگری باس
و پری ( ،)1331استرس کوزن ( )1110و بهزیستی روانشناختی ریف ( )1330را تکمیل کردند.
سپس ،افراد گروه آزمایش طی  10جلسه تحت آموزش تکنیکهای هوش هیجانی قرار گرفتند و
در پایان آزمودنیهای هر دو گروه ،دوباره پرسشنامههای تحقیق را تکمیل کردند .برای تجزیه و
تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) و آزمون تحلیل کواریانس یک-
متغیری (آنکوا) در سطح معنیداری  α< 1/10استفاده شد .نتایج نشان داد آموزش هوش
هیجانی بر هر سه متغیر روانشناختی مورد بررسی تأثیر معنیدار دارد؛ یعنی این دوره سبب
کاهش پرخاشگری ( )p>1/11و استرس ( )p>1/11و افزایش بهزیستی روانشناختی ()p>1/11
آزمودنیهای گروه آزمایشی شده است .بهطور کلی چگونگی کنترل و تنظیم هیجانات از طریق
آموزش هوش هیجانی در ورزشکاران بسیار مهم است و میتواند بر متغیرهای روانشناختی
درگیر با هیجانات تأثیر مثبت داشته ،عملکرد ورزشکاران را بهبود دهد.
واژگان کلیدی :آموزش هوش هیجانی ،پرخاشگری ،استرس ،بهزیستی روانشناختی،
ورزشکاران نخبه.

 .1دانشجوي دکتري رفتار حرکتی ،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ري (نویسندۀ مسئول)
Email: behnam.maleki1984@gmail.com
 .2دانشیار دانشگاه ارومیه
 .3دانشجوي دکتري رفتار حرکتی ،دانشگاه ارومیه
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مقدمه
امروزه در دنیاي ورزش ،تواناییهاي جسمانی و تاکتیکی و مهارتهاي تخصصی تنها ضامن
موفقیت نیستند .بسیاري از ورزشکاران بهترین عملکرد خود را در تمرینات نشان میدهند ،امّا
هنگام مسابقه و رقابت و با رویارویی با رقیبان ،رسانهها و تماشاگران و موقعیتهاي فشارزاي
دیگر دچار واکنش هیجانی میشوند .هیجانات مختلفاند (از جمله خشم ،ترس ،امید ،نامیدي،
نگرانی ،احساس حقارت ،غرور ،غم  ،شادي و غیره) و براي بیان تمام حاالت احساسی و روانی
مثبت و منفی و عالئم جسمانی همراه آن بهکار میروند ( .)1اغلب محققان ،مربیان ،مدیران
ورزشی و ورزشکاران تأثیر هیجانات را بر عملکرد ورزشی چه قبل از مسابقه ،چه حین بازي و
چه بعد از مسابقه تأیید کردهاند و بیشتر ورزشکاران عملکرد موفقیتآمیز یا عملکرد منجر به
شکست خود را به عوامل هیجانی نسبت میدهند ( .)2پژوهشگران روانشناسی ورزشی نیز به
این نتیجه رسیده اند که هر چه ورزشکار در درک ،شناسایی ،تنظیم و ابراز دقیق هیجانات
توانمندتر باشد ،عادات فکري در اختیار خواهد داشت که موجب میشود فردي کارآمدتر باشد و
بهترین عملکرد خود را نشان دهد ( .)4 ،3توانایی درک ،استنباط (تحلیل) و بهکارگیري
1
مهارتهاي هیجانی در افراد متفاوت است و این مجموعه از سطوح هوشیاري ،هوش هیجانی
فرد را تشکیل میدهد که در عملکرد فرد سهم بهسزایی دارد ( .)5مدلهاي نظري متمایز و
همپوش متعددي براي هوش هیجانی نشان داده شده است که بیشتر آنها مهارتهایی مثل
توانایی ارزیابی و ابراز صحیح هیجان (توانایی هاي درون شخصی) ،توانایی ارزیابی هیجانها در
دیگران (توانایی هاي بین شخصی) ،توانایی تنظیم مؤثر هیجانها و توانایی بهکارگیري
احساسات براي هدایت رفتار را شامل میشود (.)6
نتایج بسیاري از پژوهشها نشان میدهد هوش هیجانی ،برخالف هوش شناختی توانایی ثابت و
تغییرناپذیري نیست ،بلکه قابل رشد و تغییر است و میتوان از طریق آموزشهاي ویژه میزان
آن را افزایش داد و سطح کمّی و کیفی آن را بهبود بخشید ()9 -7؛ زیرا افراد میتوانند بر
هیجانات خود کنترل داشته باشند و بهویژه میتوانند واکنشهاي هیجانی و نوع نگرش خود را
در مورد وقایع تغییر دهند (.)11
گروس مونیرو و شن )2112( 2با انجام پژوهشی روي  135دانشجوي دورۀ کارشناسی نشان
دادند  11هفته آموزش هوش هیجانی تفاوتی معنیدار بین دو گروه تجربی و کنترل در
مؤلفههاي هوش هیجانی؛ مثل درک و ابراز هیجانها ،آسانسازي تفکر ،استفاده از هیجانها،
1. Intelligence training
2. Groves, McEnrue, Shen
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تشخیص هیجانها و کنترل و مدیریت هیجانها ایجاد میکند (.)11
از سوي دیگر ،هیجان و چگونگی کنار آمدن افراد با آن ،بخشی از شخصیت آدمی است و بر
عملکرد فرد تأثیر میگذارد ( .)2با این همه بسیاري از ورزشکاران بهدلیل پیچیدگی حاالت
هیجانی نمیدانند در کدام صفت قوياند و چه ضعفهایی دارند؛ بنابراین ورزشکاران براي
کنترل هیجانات خود میتوانند از آموزش مؤلفههاي هوش هیجانی بهعنوان راهبرد افزایش
عملکرد موفقیتآمیز استفاده کنند.
2
توتردل و لچ )2111( 1به نقل از لن و همکاران ( )2119در تحقیقی نشان دادند بین توانایی
مربوط به مهارتهاي تنظیم هیجان و حالتهاي هیجانی مربوط به عملکرد موفقیتآمیز بازیکنان
کریکت ارتباط وجود دارد و بازیکنانی که میتوانند هیجانات خود را بهطور موفقیتآمیز مدیریت
کنند ،قادرند هیجانات تجربه شده طی رقابت را براي بهبود عملکرد بهکار ببرند (.)4
پرلینی و هالورسون )2116( 3در تحقیقی ارتباط هوش هیجانی و عملکرد ورزشی  76بازیکن
هاکی لیگ برتر را بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد بازیکنانی که نمرات بیشتري در
هوش هیجانی بهدست آوردند در روابط بین فردي ،مدیریت استرس ،خودآگاهی و مدیریت
هیجان نیز نمرات بهتري کسب کردند و هوش هیجانی بهطور مثبت با عملکرد ورزشکاران در
حین بازي مرتبط بود .در این تحقیق ،هوش هیجانی پیشبین مهمی براي عملکرد بازیکنان
شناخته شد (.)12
4
آجاهی و فاتوکان ( )2117در تحقیقی اثر شش هفته آموزش هوش هیجانی را بر عملکرد
ورزشی  92ورزشکار مرد غیرحرفهاي رشتههاي بسکتبال ،هندبال ،والیبال و وزنهبرداري بررسی
کردند و به این نتیجه رسیدند که آزمودنیهاي تحقیق ،در مقایسه با گروه کنترل ،با شناخت
بیشتر هیجانات خود و دیگران ،عملکرد بهتري در پسآزمون نشان دادند (.)13
به استناد گزارش پژوهشی کر مجموعهاي از احساسات و هیجانات خوشایند (آرامش ،غرور،
قدردانی ،امید ،شادي و  )...و احساسات و هیجانات ناخوشایند (خشم ،اضطراب ،بدخلقی،
تنش هاي روانی و بدنی ،حقارت و  )...در اثر برد و باخت در ورزشکاران افزایش و کاهش پیدا
میکند و در عملکرد آنان بهشدت تأثیر میگذارد؛ بنابراین ضروري است متخصصان با این قبیل
احساسات کار کنند ( .)14اگر ورزشکار در رویارویی با موقعیتهایی که دچار واکنشهاي
هیجانی میشود به راهبردهاي مقابلهاي کارآمد مجهز نباشد و توانایی کمی براي درک و
1. Totterdell, &Leach
2. Lane, et al
3. Perlini, &Halverson
4. Ajayi, M., & Fatokun
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کنترل و مدیریت هیجانهاي خود و دیگران داشته باشد ،دچار هیجانات ناخوشایند و افت
هیجانات خوشایند میشود و این حالتها نیز در ورزشکاران باعث افزایش پرخاشگري،1
استرس 2و افت بهزیستی روانشناختی 3میشود که در پی آن ورزشکار از عملکرد واقعی خود
دور میشود .پس پرخاشگري (بهعنوان هر شکلی از رفتار فیزیکی یا کالمی با هدف آسیب
رساندن به موجود زندۀ دیگر) ( )15و استرس (بهعنوان حالتی درونی که میتواند بهدلیل
خواستههاي فیزیکی بدن یا موقعیت محیطی و اجتماعی باشد که این موقعیتها بالقوه زیانبار،
غیرقابل کنترل یا فراتر از استعداد سازگاري ما ارزیابی میشوند) ( ،)16و بهزیستی
روانشناختی (بهعنوان بازتابی از طرز فکر و واکنشهاي هیجانی و احساسات مثبت به
رویدادهاي زندگی) ( ،)17بهدلیل در هم آمیختگی با هیجانات خوشایند و ناخوشایند با هوش
هیجانی ارتباط دارند و میتوانند بر عملکرد ورزشکار در میدانهاي حساس و سطح اول ورزش
دنیا تأثیرگذار باشند .وجود چنین ارتباطی را میتوان از نتایج بسیاري از تحقیقات ( )25 -12و
مبانی نظري موجود در مورد هوش هیجانی استباط کرد.
بهطور کلی با نگاه به تعریفهاي متعدد هوش هیجانی میتوان دو راهبرد نظري را در زمینۀ
الگوهاي هوش هیجانی مشخص کرد :دیدگاه اولیه (دیدگاه توانمندي مایر و سالووي)1997 ،
هوش هیجانی را نوعی از هوش تعریف میکند که در بر گیرندۀ عاطفه و هیجان است و داراي
چهار مؤلفۀ ادراک هیجانی ،استفاده از هیجانها براي تسهیل تفکر ،فهم هیجانی ،مدیریت
هیجان در ارتباط با خود و دیگران است ( )26و دیدگاه دوم (رویکرد مختلط یا ترکیبی بار -ان،
 )2111هوش هیجانی را تواناییهاي غیرشناختیاي تعریف میکند که به مراتب گستردهتر از
دیدگاه اولیه است و شامل مؤلفههاي مهارتهاي درونفردي (خودآگاهی ،جرئت ،حرمتنفس،
خودشکوفایی ،استقالل) ،مهارتهاي میانفردي (روابط میانفردي ،تعهد اجتماعی ،همدلی)،
سازگاري (آزمون واقعیت ،مسئله گشایی ،انعطافپذیري) ،کنترل استرس (توانایی تحمل
فشارهاي روانی و کنترل تکانه) خلق عمومی (شادي و خوشبینی) است ( .)27مؤلفۀ زیربنایی
مدیریت هیجان (کنترل هیجانات در خود و دیگران) در رویکرد اول بر وجود ارتباط بین هوش
هیجانی با پرخاشگري (نوعی هیجان محسوب میشود) و مؤلفههاي زیربنایی مدیریت استرس
(کنترل حاالت روانی و تحمل فشارها) و خلق عمومی (سرزندگی و ابراز احساسات مثبت و
حفظ نگرش مثبت حتی هنگام وجود احساسات منفی و ناخوشایند) در رویکرد دوم بر وجود

1. Aggression
2. Stress
3. psychological well-being
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ارتباط بین هوش هیجانی با استرس و بهزیستی روانشناختی اشاره دارند؛ بنابراین بر اساس
این رویکردها و مؤلفههاي درگیر در آنها ،فرض بر این است که میزان هوش هیجانی
ورزشکاران در تعیین میزان پرخاشگري ،استرس و بهزیستی روانشناختی در آنها نقش داشته
باشد که به بررسی نیاز دارد .همچنین با توجه به نادر بودن تحقیقات در زمینۀ آموزش هوش
هیجانی در ورزشکاران و از آنجا که ماهیت رقابتی ورزش دامنۀ متغیري از هیجانات (از متوسط
تا شدید ،از مثبت تا منفی) را در بر میگیرد و تجارب هیجانی مثبت و مطلوب به اجراي بهتر
منجر میشود؛ بنابراین چگونگی کنترل و تنظیم هیجانات از طریق آموزش هوش هیجانی در
ورزشکاران بسیار مهم است و احتمال دارد بر میزان متغیرهاي روانشناختی درگیر با آنها و
متعاقب آن بر عملکرد ورزشکاران تأثیرگذار باشند؛ از این رو محقق در پژوهش حاضر بر آن
است تا مشخص کند که آیا آموزش هوش هیجانی باعث کاهش پرخاشگري و استرس در
وررزشکاران نخبه میشود؟ همچنین آیا آموزش هوش هیجانی باعث افزایش بهزیستی
روانشناختی وررزشکاران نخبه میشود؟ پس در کل ،هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آموزش
هوش هیجانی بر میزان استرس ،پرخاشگري و بهزیستی روانشناختی وررزشکاران نخبۀ
رشتههاي مختلف ورزشی استان البرز است.
روششناسی پژوهش
نوع تحقیق نیمهتجربیاست و طرح آن پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل است .جامعۀ
آماري تحقیق شامل کلیۀ ورزشکاران مرد در رشتههاي مختلف ورزشی بود که دستکم یک
مقام اول تا سوم کشوري در کارنامۀ ورزشی خود داشتند یا یک بار سابقۀ حضور در تیم ملی را
در رشتۀ مربوطه داشتهاند و در سال اخیر در شرایط مسابقه قرار داشته باشند .با استفاده از
نمونهگیري تصادفی نسبی از میان رشتههاي مختلف ورزشی فعال در استان البرز ،پنج رشتۀ
انفرادي و گروهی (کاراته ،فوتبال ،تکواندو ،بسکتبال ،کشتی) انتخاب و تعداد  61نفر آزمودنی به
تفکیک از میان این پنج رشته بهصورت نمونهگیري در دسترس انتخاب شدند و بهصورت
تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند .همگی آزمودنیها قبل از شروع دوره و
بهعنوان پیشآزمون ،درست قبل و بعد از انجام یک مسابقۀ رسمی در رشتۀ ورزشی مربوط ،به
ترتیب پرسشنامههاي استرس ،بهزیستی روانشناختی و پرخاشگري را تکمیل کردند .سپس،
براي ورزشکاران گروه آزمایش به مدت دو ماه ( 16جلسه) آموزش هوش هیجانی برگزار شد ،اما
به گروه کنترل آزمایش خاصی داده نشد .سرانجام در پایان آموزش ،دو گروه مانند پیشآزمون
درست قبل و بعد از انجام مسابقۀ رسمی در رشتۀ ورزشی مربوط به پسآزمون پرسشنامههاي

111

رفتار حرکتی شماره  ،11پاییز و زمستان 1931

تحقیق پاسخ دادند.
پروتکل آموزش هوش هیجانی برگرفته از برنامۀ برادبري و گریوز بود ( )22که در ایران نیز
کیفیت بهینۀ این پرتکل براي آموزش هوش هیجانی در پژوهش نقدي ( )29( )1329به اثبات
رسید؛ براي آموزش این برنامه ،شانزده جلسه آموزش بهصورت کارگاهی برگزار شد.
جلسۀ اول و دوم :تعریف هیجان و شناسایی انواع آن در زندگی؛
جلسۀ سوم و چهارم :شناسایی حالتهاي چهرهاي و افکار همراه با هیجانات؛
جلسۀ پنجم و ششم :بررسی رابطۀ بین افکار خودکار ،هیجانات و رفتار از طریق نمونههاي
عملی؛
جلسۀ هفتم و هشتم :چگونگی شناسایی هیجانات در دیگران؛
جلسۀ نهم و دهم :شیوههاي مختلف ابراز هیجانات و لزوم مدیریت هیجانات در زندگی؛
جلسۀ یازدهم و دوازدههم :کنترل هیجان یک (شامل پیشبینی هیجانات و شناخت اولین
عالئم هیجان در خود)؛
جلسۀ سیزدهم و چهاردهم :کنترل هیجان  ( 2کنترل هیجان از طریق تغییر موقعیت،
آرامسازي و کلیدواژههاي هیجانی)؛
جلسۀ پانزدهم و شانزدهم :کنترل هیجان ( 3آموزش شیوههاي حل مشکالت هیجانی و ابراز
شایسته و کنترل شدۀ هیجانها).
2
1
براي جمعآوري دادهها از پرسشنامههاي پرخاشگري باس و پري ( ،)1992استرس کوزن
( )2116و بهزیستی روانشناختی ریف )1994( 3استفاده شد.
پرسشنامۀ پرخاشگري باس و پري ( :)1992این پرسشنامه  29سؤالی است و چهار جنبۀ
پرخاشگري (فیزیکی ،کالمی ،خشم ،خصومت) و در کل پرخاشگري فرد را میسنجد .سازندگان
آن ضریب آلفاي کرونباخ (ضریب همسانی درونی) را براي مؤلفههاي پرسشنامه  1/29گزارش
کردند و از نظر اعتبار بازآزمایی ،ثبات همبستگی بازآزمایی آن بعد از یک دورۀ نه ماهه 1/21
گزارش شده است ( .)31روایی و پایایی نسخۀ فارسی این پرسشنامه در پژوهش مسعودنیا
( )1326بر روي ورزشکاران و غیرورزشکاران تأیید شد و ضریب همسانی درونی مؤلفههاي این
مقیاس را  1/24گزارش کردند ( .)31همچنین در پژوهش نقدي ( )1329آلفاي کرونباخ براي
پایایی این ابزار  1/25گزارش شد و براي روایی سازۀ آن ،همبستگی درونی بین خردهمقیاسها

1. Buss and Perry Aggression Scale
2. kusen Stress Inventory
3.Ryff Psychological well-being Questionarie
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با نمرۀ کل محاسبه شد که براي پرخاشگري فیزیکی  ،1/24پرخاشگري کالمی  ،1/72خشم
 1/26و خصومت  1/62بهدست آمد ( .)29همۀ مؤلفههاي این مقیاس بر اساس طیف پنح
درجهاي لیکرت (خیلی موافق تا خیلی مخالف) درجهبندي شده است.
پرسشنامۀ بهزیستی روانشناختی ریف ( :)1994این مقیاس  77سؤال دارد که توسط زنجانی
طبسی ( )1323بر اساس روش و اصول روانسنجی و بهمنظور سنجش بهزیستی روانشناختی
تهیه شده است .این آزمون داراي شش خردهمقیاس است که در مقیاس پنج درجهاي لیکرت
(کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) درجهبندي شده است .پرسشنامه در مجموع  23سؤال دارد که به
صورت معکوس نمرهگذاري میشود و جمع نمرات مؤلفهها نشاندهندۀ میزان بهزیستی
روانشناختی است .در پژوهش شجاعی ( )1322ضرایب پایایی این پرسشنامه ،با استفاده از آلفاي
کرونباخ و تصنیف به ترتیب  1/94و  1/92بهدست آمده و روایی صوري آن نیز با استفاده از
همبسته نمودن سؤاالت با پرسشنامۀ بهزیستیذهنی کییز و ریف )2112( 1تأیید شده است (.)25
پرسشنامۀ استرس کوزن ( :)2116این پرسشنامه از  31ماده تشکیل شده و و در مقیاس چهار
درجهاي لیکرت (اصالٌ ،تاحدي ،متوسط ،خیلیزیاد) به ترتیب از یک تا  4امتیاز نمرهگذاري
میشود که براي بعضی از سؤاالت روش نمره دادن معکوس میشود و پایایی این آزمون ،با
استفاده روش ضریب انسجام که میزان همبستگی درونی یا تجانس سؤاالت را بررسی میکند،
 1/24به دست آمده است .روایی مالکی آن از طریق رابطهسنجی این آزمون با آزمونهاي
استاندارد استرس هري و آزمون استرس ادراک شدۀ موره r =1/29 2بهدست آمد ( .)32در
ضمن ،روایی و پایایی نسخۀ فارسی این پرسشنامه در پژوهش ناصریان ( )1329روي
ورزشکاران نخبه تأیید شد بهطوري که ضریب همسانی درونی یا تجانس سؤاالت پرسشنامه
 1/26گزارش شد (.)32
با توجه به ماهیت پژوهش از آمار توصیفی براي توصیف ،طبقهبندي و تنظیم نمرات خام از
طریق محاسبۀ میانگین ،انحراف استاندارد و رسم نمودارها استفاده شد .در بخش آمار
استنباطی براي آزمون فرضیهها کوواریانس چندمتغیري (مانکوا) و کواریانس یکمتغیري
(آنکوا) بهکار برده شد .براي تجزیه و تحلیل دادهها از بستۀ نرمافزاري آماري  spssنسخۀ 12
استفاده شد .سطح معنیداري تمامی فرضیهها  α = 1/15گرفته شد.

1. Ryff CD, Keyes
2. hery , Moreh
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یافتههای پژوهش
دادههاي جمعآوري شده طبق جداول زیر ارائه میشود:
جدول  .1میانگین نمرات پرخاشگری ،استرس و بهزیستی روانشناختی گروهها
در پیشآزمون و پسآزمون
گروه

متغیر

آزمایش
پرخاشگري
کنترل
آزمایش
استرس

کنترل
آزمایش

بهزیستی روانشناختی

کنترل

نوبت آزمون

تعداد

میانگین

پیشآزمون

31

2/76

پسآزمون

31

2/44

پیشآزمون

31

2/77

پسآزمون

31

2/72

پیشآزمون

31

91/13

پسآزمون

31

21/91

پیشآزمون

31

22/92

پسآزمون

31

22/29

پیشآزمون

31

49/19

پسآزمون

31

52/61

پیشآزمون

31

49/22

پسآزمون

31

42/96

جدول  .1نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری (مانکوا) روی میانگین نمرههای پسآزمون پرخاشگری،
استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران گروههای آزمایش و کنترل با کنترل پیشآزمون
سطح

مجذور

توان

معنیداری

اتا

آماری

1/91

1/11
1/11

نام آزمون

مقدار

DF
فرضیه

DF
خطا

F

آزمون اثر پیالیی

1/92

2

37

9/94

P>1/11

آزمون المبداي ویکلز

1/11

2

37

9/94

P>1/11

1/91

آزمون اثر هتلینک

53/77

2

37

9/94

P>1/11

1/91

1/11

آزمون بزرگترین ریشهروي

53/77

2

37

9/94

P>1/11

1/91

1/11

مندرجات جدول  2نشان میدهد با کنترل پیشآزمون سطوح معنیداري همۀ آزمونها ،بین
ورزشکاران گروههاي آزمایش و کنترل تفاوت معنیداري مشاهده میشود ،براي پی بردن به این
نکته که در کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد ،دو تحلیل کواریانس یکمتغیري در
متن مانکوا انجام شد که نتایج آن در جدول  3نشان داده شده است .بهعالوه ،میزان تأثیر برابر

F

P

F

P

P

P

F

P

P
F

F

P
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بحث و نتیجهگیری
بر اساس یافتههاي تحقیق ،میزان نمرات پرخاشگري آزمودنیهاي گروه آزمایشی با نمرات
آزمودنیهاي گروه کنترل در پسآزمون تفاوت معنیدار دارند که نشاندهندۀ تأثیر آموزش
هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگري ورزشکاران گروه آزمایشی است .این یافتهها نتایج بسیاري
2
از پژوهشها از جمله پژوهش رمضانی ( ،)1325رازل و کبمن ،)2112( 1سوخودولسکی
( ،)33( )2114انیوال )2117( 3و  ...را مبنی بر نقش تعدیلکنندۀ هوش هیجانی بر خشم و
پرخاشگري تأیید میکند .حتی این یافتهها دستاوردهاي حوزۀ عصب  -روانشناسی را نیز تأیید
میکنند بدینصورت که در مجموعۀ نواحی زیر قشري ،دستگاههاي کناري ،بهویژه آمیگدال و
ارتباط آن با قشر قطعۀ پیشانی نقش مؤثري در مدیریت هیجان یا هوش هیجانی و ارتباط آن
با مهار و بروز خشم دارد ( .)19با توجه به اینکه رقابتهاي ورزشی ،ورزشکاران را در
وضعیتهایی قرار میدهند که ممکن است قواعد ،هنجارها و تقسیم کارهاي رایج به آسانی
نقض و به رویارویی پرخاشجویانه و خشونتآمیز منجر شود ،میتوان چنین تبیینهایی داشت
که چون ورزشکاران نکاتی مانند مهارتهاي فکر کردن قبل از واکنش نشان دادن و به تأخیر
انداختن واکنش هاي مخرب و آنی در مقابل تهدید دیگران را طی آموزش هوش هیجانی یاد
میگیرند ،میتوانند در موقعیتهاي بروز هیجان خشم کنترل الزم را داشته باشند .از طرفی،
ورزشکاران احتماالً طی این برنامهها یاد میگیرند که با خویشتنداري بهجاي تکانشی رفتار
کردن و بدون وارد کردن ضربۀ جسمی و روانی به خود یا به دیگران واکنش سازنده و صحیح
داشته باشند .همانطور که پلیتري )2112( 4نیز معتقد است ،فرد در تنظیم هیجانات با به-
دست آوردن توانایی بازنگري و باز سازي شدت و جهت هیجان در خود و دیگران به تعدیل و
مهار هیجانات منفی بهصورت درونی و تغییر جهت آنها به سمت سازشیافتگی میپردازد و
بدینگونه موجب حفظ هیجانات لذت بخش میشود ( .)34پس در کل ،یافتههاي این قسمت از
تحقیق فرضیۀ وجود ارتباط بین هوش هیجانی و پرخاشگري را بر اساس تئوري توانمندي مایر
و سالووي (که مدیریت هیجان را بهعنوان مؤلفهاي زیر بنایی براي هوش هیجانی مطرح کرده
است) قوت میبخشد.
نتایج دیگر این تحقیق ،نشان داد آموزش هوش هیجانی تأثیر معنیداري بر بهزیستی
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روان شناختی ورزشکاران گروه آزمایشی دارد .این یافته با نتایج تحقیق شجاعی (،)1322
آستین )2115( 1و گاالکر )2112( 2که بر رابطۀ مثبت هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی
تأکید کردهاند ،همسو است .بهزیستی روانشناختی اصطالحی است که به حالت مثبت ذهن
اشاره دارد و وقایع مختلف زندگی از جمله رقابتهاي ورزشی حساس اثر آنی بر میزان آن دارد.
میزان بهزیستی روانشناختی افراد با هیجانهاي مختلف از جمله امید ،خوشبینی ،شادکامی،
احساس رضایت فردي و  ....ارتباط مثبت دارد ( .)17همچنین مؤلفۀ خلق عمومی بهعنوان
مؤلفهاي اساسی براي هوش هیجانی در دیدگاه مختلط بار  -ان بر توانایی احساس رضایت از
زندگی ،احساس رضایت از خود و دیگران ،سرزندگی و ابراز احساسات مثبت ،حفظ نگرش
مثبت حتی هنگام وجود احساسات منفی و ناخوشایند اشاره دارد که با بهزیستی روانشناختی
همپوشانی دارد .از سوي دیگر ،ضعف در مدیریت تنش از عوامل عمده کم بودن میزان
بهزیستی روان شناختی در افراد است که تحت تأثیر آموزش نیز قرار میگیرد ( .)35احتمال
دارد ورزشکاران طی آموزش هوش هیجانی ،چگونگی مقابله با تنشها و فشارهاي روانی،
ارزیابی مثبت از وقایع و حوادث پیرامون ،راههاي تجربۀ هیجانات مثبت و خوشایند به جاي
هیجانات منفی و ناخوشایند را فرا گرفته ،ضمن کاهش استرس ،از طریق افزایش خلق عمومی
تغییرات مثبتی در بهزیستی روانشناختی خود ایجاد میکنند.
در نهایت ،نتایج تحقیق نشان داد با افزایش هوش هیجانی از طریق آموزش ،استرس ورزشکاران
3
کاهش پیدا میکند .این یافتۀ تحقیق با یافتههاي بسیاري از تحقیقات از جمله تحقیق کرگ
( ،)2119نوربخش ( )2111و  ...که نشان دادند بین هوش هیجانی و استرس رابطه وجود دارد
و با تئوري مختلط یا ترکیبی بار  -ان که مدیریت استرس را مؤلفۀ زیربنایی و اساسی هوش
هیجانی میداند ،همخوانی دارد .از آنجا که استرس واکنشی احساسی و هیجانی است و قسمت
عمدۀ پروتکل آموزش هوش هیجانی استفاده شده در این تحقیق ،کنترل هیجان است و محدود
کردن اهمیت موقعیت خطرناک یا هیجانات ناخوشایند قسمتهاي ویژهاي از آموزش کنترل
هیجان هستند ،احتماالً ورزشکاران از طریق این آموزشها درست مانند مقابلۀ هیجانمدار
(یکی از راهبردهاي مقابله با استرس که براي تعدیل عامل استرسزا و رسیدن به هدف تنظیم
حالتهاي هیجانی مرتبط با یا حاصل از عامل استرسزا میپردازد) ،رویۀ خود را در توجه به
عامل استرسزا و ارزیابی و تفسیر آن عامل تغییر میدهند و با خودگویی مثبت ،تجسم اجراي
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. آرامشیابی و افکار مداخلهگر را کاهش و فرآیند مقابله را تسهیل میکنند،موفقیتآمیز
 نتایج تحقیق حاضر آموزش هوش هیجانی را بهعنوان روشی براي افزایش آمادگی روانی،در کل
-ورزشکاران بهمنظور ایجاد عملکرد بهتر مفید تشخیص داده و آن را در حوزههاي مهم روان
 کاربردي میداند؛ زیرا همانطور که،شناسی ورزشی که به ویژه در آمادگی قهرمانان تأثیر دارند
نتایج تحقیق نشان داد ورزشکاران از طریق این آموزشها خواهند توانست شیوههاي مقابله با
هیجانات ناخوشایند و افزایش هیجانات خوشایند را فرا گیرند و میزان عوامل روانی مختلف
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رابطۀ بین اضطراب و مؤلفههای هوش هیجانی در ورزشکاران نخبه
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین اضطراب و مؤلفههای هوش هیجانی در ورزشکاران
نخبه است .بدین منظور  161ورزشکار نخبه از باشگاههای اصفهان بهصورت در دسترس
انتخاب شدند .برای ارزیابی هوش هیجانی و اضطراب به ترتیب از پرسشنامۀ هوش هیجانی
پیترایذر و فارنهام ( )4009و پرسشنامه حالتی  -صفتی اشپیل برگر ( )1390استفاده شد.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد بین اضطراب و
مؤلفههای هوش هیجانی همبستگی معنیداری وجود دارد ( )p< 0/01و مؤلفههای هوش
هیجانی  41/2درصد از واریانس اضطراب را توضیح میدهند .با توجه به اینکه مؤلفۀ آگاهی از
عواطف خود و دیگران بیشترین همبستگی را با اضطراب دارد ( ،)r=0/549بهعنوان بهترین
مؤلفه برای پیشبینی و برنامهریزی مداخلۀ مناسب برای تعدیل اضطراب پیشنهاد میشود.
واژگان کلیدی :اضطراب ،هوش هیجانی ،ورزشکار نخبه
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مقدمه
امروزه در دنیای ورزش ،تمرین و ممارست جسمانی تنها ابزار رسیدن به اوج اجرا نیست؛ زیرا
عالوه بر تواناییهای جسمانی و تاکتیکی و مهارتهای تخصصی ،توانمندی و ویژگیهای
شخصیتی نیز از عوامل مؤثر بر پیشرفت ورزشی است .ورزشکاران مجبورند در موقعیتهای
اضطرابزا رقابت کنند و در واکنش با آن موقعیتها دستخوش هیجان میشوند ( .)1شیوع
عوامل اضطرابزا نظیر داوری بد در جریان مسابقه ،وجود شرایط بد محیطی ،واکنش
تماشاگران در جریان مسابقه ،تمایل به برد به قیمت دور شدن از اخالق ورزشی ،تجربۀ
آسیبدیدگی ،مشاهدۀ تقلب رقیب ،احتمال تقلب بهمنظور بردن ،توبیخ بازیکن توسط مربی،
انتقاد مربی در جریان مسابقه ،ضرورت وجود مهارتهای مقابلهای مؤثر را بهمنظور حفظ
سالمت روانی ورزشکار و دستیابی به موفقیت ورزشی اجتنابناپذیر میکند؛ زیرا ناتوانی در
مقابله با اضطراب برای عملکرد موفقیتآمیز ورزشکاران زیانبخش خواهد بود ()3 ،2؛ بنابراین
از جمله ویژگیهای شخصیتی مهمی که به نظر میرسد عملکرد ورزشکار را در موقعیتهای
اضطرابزایی همچون محیطهای ورزشی تحت تأثیر قرار میدهد و مانع تأثیر عوامل مزاحم
میشود ،مهارتهای روانی و هوش هیجانی 1است .امروزه ،بهدلیل توجه کمتر به روانشناسی
ورزش و عدم بهکارگیری مهارتهای روانشناختی ،ممکن است ورزشکاران شکستهای پیاپی
متحمل شوند که خسارتهای جبران ناپذیری برای آنان و جامعۀ ورزشی به بار میآورد؛
بنابراین توجه به روانشناسی ورزش و متغیرهای مرتبط با عملکرد ورزشکاران میتواند نتایج
سودمندی داشته باشد .مؤلفههای مهمی در روانشناسی ورزش وجود دارد که با عملکرد
ورزشکاران در ارتباطاند؛ از جملۀ این متغیرها اضطراب 2است .اضطراب ارتباط نزدیکی با
عملکرد ورزشی دارد که در رقابتهای ورزشی ظاهر میشود .یافتهها بر رابطۀ بین اضطراب و
عملکرد تأکید میکنند و نشاندهندۀ تأثیر منفی اضطراب زیاد بر عملکرد ورزشکاران است.
اضطراب شکل مبهمی از ترس یا تشویش است که با افزایش انگیختگی پدید میآید؛ یعنی
حالتی از هیجان منفی که بهعلت تلقی موقعیتی به مثابۀ موقعیتی تهدیدکننده روی میدهد
( .)4اضطراب در حد متعادل آن برای ورزشکاران الزم است ،ولی اضطراب بیش از حد عملکرد
ورزشکاران را کاهش میدهد؛ بنابراین برای جلوگیری از اثرات منفی اضطراب بیش از حد،
آموزش مهارتهای روانی و هوش هیجانی الزم است .مهارتهای روانی و هوش هیجانی اثرات
منفی اضطراب بیش از حد را تعدیل کرده ،به دنبال آن عملکرد ورزشی ورزشکاران را بهبود
1. Emotional inteligence
2. Anxiety
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میبخشد (.)5
هوش هیجانی بهعنوان پدیدهای مورد توجه نهتنها حاوی جنبۀ نظری روانشناختی است ،بلکه
در میدان عمل با ارتقای آن میتوان برای بسیاری از مشکالت نهفته پاسخ مناسبی یافت .هوش
هیجانی شامل توانایی ادراک ،ابراز ،فهم و کنترل هیجانات خود و دیگران است؛ به عبارت دیگر،
هوش هیجانی عبارت است از پردازش مناسب اطالعاتی که بار هیجانی دارند و استفاده از آن
در جهت فکر کردن و برقراری ارتباطی که الزم است (.)6
هوش هیجانی با شناخت فرد از خودش و دیگران ،ارتباط با دیگران و سازگاری و انطباق با
محیط برای موفق شدن در برآوردن خواستههای اجتماعی در ارتباط است .در واقع میتوان
گفت هوش هیجانی در دستیابی فرد به موفقیت در حوزههای مختلف تحصیلی ،شغلی و
ورزشی میتواند نقشی به مراتب مهمتر از هوش عمومی داشته باشد ( .)7هوش هیجانی نهتنها
در ایران بلکه در سایر کشورها نیز روشی جدید در مدیریت هیجانهای ورزشی ورزشکاران و
اصالح عملکرد آنان محسوب میشود .اغلب محققان ،مربیان ،مدیران ورزشی و ورزشکاران تأثیر
هیجانات را بر عملکرد ورزشی-چه قبل از مسابقه ،چه حین بازی و چه بعد از مسابقه -تأیید
کردهاند و بیشتر ورزشکاران عملکرد موفقیتآمیز یا منجر به شکست خود را به عوامل هیجانی
نسبت میدهند ( .)1در واقع ،هیجان و چگونگی کنار آمدن افراد با آن بخشی از شخصیت
آدمی است و بر عملکرد فرد تأثیر میگذارد .با این همه ،بسیاری از ورزشکاران بهدلیل
پیچیدگی حاالت هیجانی نمیدانند که در کدام صفات قویترند و چه ضعفهایی دارند .توانایی
درک ،استنباط و بهکارگیری مهارتهای هیجانی در افراد متفاوت است و این مجموعه از سطوح
هوشیاری ،هوش هیجانی فرد را تشکیل میدهد و در عملکرد فرد سهم بهسزایی دارد (.)8
هوش هیجانی زیاد در فرد نشان میدهد چگونه فرد بالفاصله مهارتهای خود را بهطور مناسب
در موقعیتهای مختلف بهکار میگیرد و باعث میشود حالت هیجانی مورد نیاز و متناسب با
موقعیت را نمایش دهد ،بهطوری که اگر موقعیت نیازمند انگیختگی زیادی باشد هوش هیجانی
میتواند برانگیختگی ورزشکار را افزایش دهد و از طرف دیگر اگر موقعیت نیازمند آرامش
هیجانی باشد ،باعث میشود ورزشکار به خود آرامش بدهد .در حالی که اگر ورزشکار هوش
هیجانی ضعیفی داشته باشد رفتارهای ناسازگارانهای مانند بیتعهدی در تمرینات ،کم تالش
کردن و عدم استقامت در مقابل شکست را نشان خواهد داد ،اما اگر در درک ،شناسایی و
تنظیم و ابراز دقیق هیجانات بهتر باشد ،عملکرد بهتری خواهد داشت .لین ،تلول ،والوتر و
دوانپورت )2002( 1به این نتیجه رسیدند که هر چه ورزشکار در درک ،شناسایی ،تنظیم و ابراز
1. Lane, Thelwell, & Lowther, & Davonport
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دقیق هیجانات توانمندتر باشد ،عادات فکریای در اختیار خواهد داشت که موجب میشود
فردی کارآمدتر باشد .همچنین مربیان و بازیکنان از طریق بهبود مهارت هوش هیجانی در
ورزشکاران میتوانند محیط ورزشی پربازدهی ایجاد کنند ( .)2پرلینی و هالورسون 1در تحقیقی
که در سال  2006دربارۀ ارتباط هوش هیجانی و اضطراب روی  76ورزشکار تیمهای هاکی
انجام دادند دریافتند بازیکنانی که میانگین نمرات هوش هیجانی آنها بیشتر از دیگران بود ،در
روابط بین فردی ،مدیریت اضطراب ،خودآگاهی ،مدیریت هیجان و تحمل اضطراب نیز نمرات
بهتری به دست آوردند .آجاهی و فاتوکان 2در تحقیقی در سال  2007تحت عنوان «اثر شش
هفته برنامۀ آموزش هوش هیجانی بر عملکرد ورزشی  22ورزشکار مرد غیرحرفهای رشتههای
بسکتبال ،هندبال ،والیبال و وزنه برداری» مالحظه کردند که آموزش هوش هیجانی باعث شد
عملکرد گروه تجربی ،در مقایسه با گروه کنترل پیشرفت معنیداری داشته باشد .بهطور کلی،
آگاهی از هیجانات خود و توانایی درک هیجانات دیگران قدرتی برای رسیدن به اهداف
موفقیتآمیز در ما ایجاد میکند و در نتیجه ،مربیان و بازیکنان میتوانند روح تیمی و محیط
ورزشی پر بازدهی بهوجود آورند .همچنین افراد دارای هوش هیجانی زیاد مهارت روانی مورد
نیاز برای کنترل اضطراب ،شناخت و استفاده از تواناییها و شناخت قوتها و ضعفهای هیجانی
خود را دارند؛ زیرا این مهارتها ،رفتار و عملکرد ما را تعیین میکنند؛ بنابراین ورزشکاران
قادرند برای کنترل اضطراب و هیجانات خود از مؤلفههای هوش هیجانی بهعنوان راهبرد
افزایش موفقیتآمیز استفاده کنند .بهطور کلی ،اغلب ورزشکاران کامالً به آموزش مهارتهای
روانی و هوش هیجانی نیاز دارند و این نیاز از مشکالت روانی سرچشمه نمیگیرد ،اما برای
ارتباط بهتر بین جسم و ذهن بهمنظور کارآیی بهتر و مؤثرتر باید به یادگیری این مهارتها
بپردازند؛ بنابراین تلفیق مهارتهای جسمانی و توانایی هیجانی در ورزش میتواند در سوق
دادن افراد به سوی دستیابی به اهداف ،کارساز و مفید باشد .شناخت و ارتباط میان
ویژگیهای روانی و هوش هیجانی ورزشکاران نهتنها میتواند در انتخاب بازیکنان و واگذاری
مسئولیتهای مختلف و درک رفتار و چگونگی برخورد با آنها به مربیان کمک کند ،بلکه
میتواند موجب کاهش تنش در تیم شود؛ به عبارت دیگر میتواند از بروز رفتارهای غیرورزشی
بهمنظور بردن مسابقه و انجام اعمالی که باعث آسیب به دیگران میشود پیشگیری کند .در
عصر حاضر نوعی ناتوانی در درک متقابل در افراد به چشم میخورد ،این عدم درک خود موجب
سوءتفاهمهایی میشود که افراد را به بروز رفتارهای غیرمنطقی سوق میدهد و به نظر میرسد
1. Perlini & Halverson
2. Ajayi & Fatokun
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ورزشکاران توانایی بیشتری در درک و فهم و مدیریت هیجان دارند.
این تحقیق نیز در نظر دارد با بررسی رابطۀ هوش هیجانی و اضطراب ورزشکاران نخبه دریابد
که آیا میتوان از هوش هیجانی و مؤلفههای آن برای پیشبینی اضطراب ورزشکاران استفاده
کرد و آیا از هوش هیجانی میتوان بهعنوان راهکاری برای کنترل اضطراب و عملکرد بهتر
ورزشکاران استفاده کرد؛ بنابراین پژوهش حاضر بهمنظور بررسی رابطۀ بین اضطراب و
مؤلفههای هوش هیجانی در ورزشکار نخبه انجام شده است.
روششناسی تحقیق
روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ ورزشکاران
زن و مرد نخبه در رشتههای هندبال ،بسکتبال ،واترپلو ،قایقرانی ،شنا و کاراته تشکیل میدادند که
با یکی از باشگاههای لیگ برتر اصفهان قرارداد رسمی داشتند ( .)N=300تعداد نمونه بر اساس
جدول کرجسی و مورگان  168نفر برآورد شد .با توجه به نسبت مردان و زنان ورزشکار در جامعۀ
تحقیق ،بر اساس نمونهگیری سهمیهای 63 1نفر ( )0/37از نمونه به زنان و  105نفر ( )0/63آن به
مردان اختصاص یافت ،برای ارزیابی هوش هیجانی از پرسشنامۀ  30سؤالی هوش هیجانی پیترایدز
و فارنهام 2در سال  2003و برای سنجش میزان اضطراب شرکتکنندهها از پرسشنامۀ حالتی -
صفتی اشپیل برگر 3در سال 1270استفاده شد (.)13 ،12
پرسشنامۀ هوش هیجانی که در سال  2003توسط پیترایدز و فارنهام ساخته شده متشکل از
 30سؤال است .به هر سؤال پرسشنامه نمرهای از یک تا ( 5کامالً مخالف تا کامالً موافق) تعلق
میگیرد .هر فرد با پاسخ کامالً موافقم نمرۀ  5و با پاسخ کامالً مخالف نمرۀ یک میگیرد و این
روند در سؤاالت معکوس برعک میشود .بیشترین نمرهای که فرد میتواند در پرسشنامه
کسب کند  150و کمترین نمره  30است .پرسشنامۀ مذکور ،هوش هیجانی را در چهار حیطه
میسنجد که عبارتاند از :درک عواطف و احساسات خود و دیگران ،کنترل احساسات و عواطف،
تنظیم روابط خود با دیگران( ،مهارتهای اجتماعی) و خوشبینی و نگرش مثبت .پیترایدز و
فارنهام همسانی درونی سؤاالت پرسشنامه را  0/86گزارش کردند .ضریب محاسبهشده برای
پایایی این پرسشنامه ،با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/84بهدست آمد .همچنین هویدا
( )1382و احمدی ازغندی ( )1385اعتبار نسخۀ فارسی این پرسشنامه را به ترتیب  0/80و
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 0/70و همسانی درونی آن را  0/86و  0/76گزارش کردند (.)15 ،14
پرسشنامۀ حالتی  -صفتی که در سال  1270توسط اشپیل برگر و همکارانش ساخته شده،
برای سنجش اضطراب استفاده میشود .این پرسشنامه دو فرم جداگانه دارد که هر فرم محتوی
 20سؤال و هر سؤال دارای چهار گزینه است .محاسبۀ نمرۀ خام هر شرکتکننده بدین صورت
است که برای پاسخ «اصالً» نمرۀ یک و برای پاسخ «خیلی زیاد» نمرۀ  4منظور میشود .این
روش برای سؤاالت معکوس ،عک میشود .بیشترین نمرۀ خامی که فرد میتواند بهدست آورد،
 120و کمترین نمره 30 ،است .پناهی شهری ( )1387و عطایی نخعی ( )1388اعتبار نسخۀ
فارسی این پرسشنامه را در تحقیقات داخلی به ترتیب  0/76و  0/75و همسانی درونی آن را
 0/80و  0/82گزارش کردند (.)17 ،16
برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در سطح معنی-
داری p>0/05استفاده شد.
یافتههای پژوهش
تجزیه و تحلیل یا استخراج دادهها از گامهای اساسی در تحقیق است که نتایج و یافتههای
تحقیق به آن بستگی دارد .همانطور که در جدول  1مشاهده میشود بین هوش هیجانی با
اضطراب رابطۀ معنیداری وجود دارد ( )P=0/001و همچنین بین مؤلفههای هوش هیجانی
شامل :آگاهی از عواطف خود و دیگران ،کنترل عواطف و هیجانات ،مهارتهای اجتماعی ،کنترل
خوشبینی و نگرش مثبت با اضطراب رابطۀ معنیداری وجود دارد (.)P=0/001
جدول .1ضرایب همبستگی پیرسون بین هوش هیجانی و مؤلفههای آن با اضطراب
شاخصها

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

هوش هیجانی و اضطراب

**-0/533

0/001

آگاهی از عواطف خود و دیگران با اضطراب

**-0/523

0/001

کنترل عواطف و هیجانات با اضطراب

**-0/472

0/001

مهارتهای اجتماعی با اضطراب

**-0/127

0/001

کنترل خوشبینی و نگرش مثبت با اضطراب

**-0/366

0/001

متغیرها
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نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره بین متغیرهای پیشبین (مؤلفههای هوش هیجانی)
و متغیر مالک (اضطراب)
برای پیشبینی اضطراب از مؤلفههای هوش هیجانی تحلیل رگرسیونی چندمتغیره اجرا شد
(جدول  .)2نتایج این تحلیل نشان داد مؤلفههای هوش هیجانی به میزان معنیداری روی
تغییرات اضطراب اثر میگذارند ( )R2=0/284 ،F=70/526 ،p=0/001و ورزشکاران دارای هوش
هیجانی بیشتر ،اضطراب کمتری را تجربه میکنند؛ به عبارت دیگر ،مؤلفههای هوش هیجانی
میتوانند  28/4درصد از واریان اضطراب را تبیین کنند و بیشترین همبستگی مربوط به
مؤلفۀ آگاهی از عواطف خود و دیگران ( )r=0/523و کمترین مربوط به مهارتهای اجتماعی
( )r=0/127است.
بررسی آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان میدهد اضطراب بیشترین رابطه را به ترتیب با بعد
آگاهی از عواطف خود و دیگران ( ،B=) -0/371کنترل عواطف و هیجانات (،( B= -0/212
مهارتهای اجتماعی ( ، )B= -0/ 214کنترل خوشبینی و نگرش مثبت ( )B= -0/128دارد.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای پیشبینی اضطراب از مؤلفههای هوش هیجانی
شاخصها

B

Beta

T

Sig

آگاهی از عواطف خود و دیگران با اضطراب

-0/77

-0/371

-4/66

0/001

کنترل عواطف و هیجانات با اضطراب

0/502

-0/212

-3/61

0/001

مهارتهای اجتماعی با اضطراب

-0/537

-0/214

-2/71

0/001

کنترل خوشبینی و نگرش مثبت با اضطراب

-0/308

-0/128

-1/27

0/001

متغیرها

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین اضطراب و مؤلفههای هوش هیجانی در ورزشکاران نخبۀ
باشگاههای اصفهان بود .یافتههای تحقیق نشان میدهد بین مؤلفۀ آگاهی از عواطف خود و
دیگران با اضطراب در ورزشکاران همبستگی منفی معنیداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر،
رسیدن به آرامش مستلزم خودآگاهی درست ،آموزش ذهنی ،انعطافپذیری هیجانی و پذیرش
مسئولیت شخصی برای اعمال خود است .پوش 1در سال  2010فرآیندهای ذهنی درگیر در
ادراک احساسات را عاملی برای رسیدن به اعتماد به نف و آرامش بیان کرده است .وی افراد
آرام را روانشناسانی گمنام مینامد که با شناخت دقیق احساسات خود و دیگران همواره در
1. Push
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مقابله با نامالیمتهای زندگی موفق میشوند ( .)18کانور 1در سال  2005دریافت بیشتر افراد
با خودآگاهی خوب ،رویارویی موفقتری با اضطراب دارند؛ زیرا آنها با دقت حاالت هیجانی خود
را درک و ابراز میکنند ،میدانند چگونه و چه وقت احساساتشان را بیان کنند و میتوانند به
گونهای کارآمد حاالت خلقیشان را تنظیم کنند؛ بنابراین فرد باید سعی کند در مورد ارتباط
میان افکار ،احساسات و واکنشهای خود بینش کسب کند (.)12
4
3
نتایج پژوهش با یافتههای گریت و همکاران ،)2005( 2گوندوال ( ،)1221آ جاهی و فاتوکان
( ،)2007بشارت ( ،)1386باقر زاده گلمکانی ( ،)1384پولینی و همکاران،)2006( 5
فردوسیپور ( ،)1383ماری یانگ )1285( 6و گلمن )1225( 7همسو است (.)26 -20 ،11 ،3
این تحقیقات نشان دادند فردی که در این حیطه نمرۀ خوبی کسب کرده ،قادر است با تفسیر
احساسات خود و دیگران ،داشتن فهم عمیق از هیجانات خود ،شناخت قوتها ،ضعفها،
ارزشها و انگیزههای خویشتن با شرایط به خوبی کنار آمده ،فشارهای روحی را آسانتر تحمل
کند .این افراد در رویارویی با منابع اضطراب در طول زندگی کنترل خود را از دست نمیدهند و
در صورت امکان به شیوهای سازگارانه به حل مسائل مربوط به آن موقعیت میپردازند .کاربرد
این یافته برای مربیان ورزشی این است که مربیان و روانشناسانی که با ورزشکاران ارتباط
دارند باید راههای رشد و بهبود کنترل عواطف خود و دیگران را به ورزشکاران آموزش داده ،آن
را تقویت کنند؛ زیرا ورزشکاران هنگام فرا گرفتن مهارتهای ورزشی ترجیح میدهند از
راهنمایی مربی بهره بگیرند .کسانی که احساسات خود را به خوبی میشناسند و احساسات
دیگران را نیز درک میکنند و به گونهای اثربخش با آن روبهرو میشوند در هر حیطهای از
زندگی ممتاز و کارآمدترند.
بین حیطۀ کنترل عواطف و هیجانات با اضطراب در ورزشکاران همبستگی منفی معنیداری
وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،فردی که در حیطۀ کنترل عواطف و هیجانات نمرۀ خوبی کسب
کرده ،قادر است هیجانات و عواطف خود را درست بهکار گیرد و برای آرامش خود ،دور کردن
اضطرابها و افسردگیها به خوبی رفتار نماید و در نتیجه اضطراب کمتری داشته باشد .توانایی
کنترل هیجانهای ناگوار در سالمت هیجانی اهمیت خاصی دارد .موفقیت در مهار و ادارۀ
1. Kanur
2. Geritis at al
3. Gondola
4. Ajayi & Fatokun
5. Perlini at al
6. Mary Yonge
7. Goleman
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موقعیتهای فشارزا و چالش برانگیز به خودی خود موجب کاهش اضطراب میشود (.)27
از نتایج دیگر پژوهش این بود که بین کنترل عواطف و هیجانات و اضطراب همبستگی منفی
معنیداری وجود دارد .این یافته با یافتههای کانتر ،)2000( 1گریت و همکاران (،)2005
گوندوال ( ،)1221آجاهی و فاتوکان ( ،)2007بشارت ( )1386و باقر زاده گلمکانی ()1384
همخوانی دارد که نشان دادند افرادی که در کنترل عواطف و احساسات خود موفقترند ،بهتر
میتوانند موقعیتهای تنشزا را مدیریت کنند و اضطراب کمتری دارند (.)28 ،22 -20 ،11 ،3
در تبیین این یافته میتوان گفت ورزشکارانی که عواطف و احساسات خود را به خوبی کنترل
میکنند ،سطح عملکرد ورزشی بهتری دارند.
نتایج تحقیق نشان داد بین حیطۀ مهارتهای اجتماعی و اضطراب در ورزشکاران همبستگی
منفی معنیدار وجود دارد؛ این بدان معنی است که هر چقدر مهارتهای اجتماعی ورزشکاران
بهتر باشد ،میزان اضطراب آنها کمتر خواهد بود .کنترل و تنظیم هیجانها باعث میشود فرد
با دیگران روابط مثبتتر و تعارض کمتری داشته باشد .از سوی دیگر ،هیجانهای خوشایند
موجب برانگیخته شدن واکنشهای موافق از سوی دیگران میشود در حالی که بروز
هیجانهای منفی معموالً افراد را از هم دور میکند .ابراز هیجانها میتواند بهطور مستقیم بر
انگیزههای گرایشی و اجتماعی اثر بگذارد .همچنین ،ادراک صحیح هیجانها در خود و دیگران
و همدلی ،بهعنوان مؤلفههای هوش هیجانی ،باعث تعمیق ارتباطات میان فردی ،تقویت جنبۀ
حمایتی ،بیان احساسات و دریافت کمک از سوی دیگران میشود که افزایش سالمت روان-
شناختی را در پی خواهد داشت.
نتایج پژوهش مایکل کانتر ( ،)2000گریت و همکاران ( ،)2005گوندوال ( ،)1221آجاهی و
فاتوکان ( ،)2007بشارت ( ،)1386باقرزاده گلمکانی ( )1384که نشان دادند این مؤلفه از هوش
هیجانی با اضطراب رابطه دارد با پژوهش حاضر همخوانی دارد (.)28 ،22 -20 ،11 ،3
نتایج تحقیق نشان داد بین کنترل خوشبینی و نگرش مثبت از هوش هیجانی و اضطراب
همبستگی منفی معنیدار وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،اعتقاد و امیدواری به بروز نتایج مثبت و
ترکیب نیرومندی از تفکر و احساسات موجب احساس کفایت ،برخوردهای مثبت ،ارتباط
سازنده ،افزایش سطح عملکرد و تسهیل رفتار هوشمندانه میشود .به گفتۀ مایر)2004( 2
افرادی که اضطراب زیادی دارند ،بدبین و در انجام امور ناموفقاند؛ زیرا نتیجۀ خوشبینی،
استفاده از مهارتها است .همچنین خوشبینی بیشتر تسهیلکنندۀ کنترل هیجانات و افکار
1. Counter
2. Mayer
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منفی است (.)22
نتایج این پژوهش در مورد رابطۀ کنترل خوشبینی و نگرش مثبت با اضطراب با نتایج گریت
1
و همکاران ( ،)2005باقرزاده گلمکانی ( ،)1384اصالنخانی ( ،)1382التومر و همکاران
( ،)2007اسماعیلی ( )1386و الورز )2007( 2همخوانی دارد .آنها نشان دادند متغیرهای
خوشبینی و ارزیابی اضطراب به طور معنیداری راهبردهای رویارویی و سازگاری روانشناختی
را تبیین میکنند ( .)33 -30 ،22 ،20از نظر الورز افرادی که احساسات خود را تشخیص
میدهند و معنی ضمنی آنها را درک میکنند ،بهگونهای مؤثرتر تجربۀ هیجانی خود را تنظیم
میکنند و در نتیجه ،در سازگاری با تجربههای منفی موفقیت بیشتری دارند تا افرادی که از
لحاظ هیجانی ضعیف عمل میکنند .در ورزش ،بهویژه ورزشهای رقابتی ،هوش هیجانی بر
عملکرد و نتیجۀ بازی تأثیر بهسزایی دارد؛ بنابراین ،زمانی که افراد قدرت تعدیل هیجانات و
فشارهای روانی موجود در بازی را داشته باشند ،میتوانند در تعاملی سازنده با افراد تیم ،رفتار
با بازیکنان تیم مخالف ،داوران و تماشاگران بازی منصفانه و جذابی را به نمایش بگذارند .با
توجه به آنچه گفته شد ،میتوان تأثیر تعامل مؤلفههای هوش هیجانی را در کاهش هر چه
بیشتر اضطراب و تنشهای موجود در میان ورزشکاران ،بهمنظور موفقیت ورزشی و تیمی مطرح
کرد.
با توجه به اینکه مؤلفۀ آگاهی از عواطف خود و دیگران بیشترین سهم را در پیشبینی تغییرات
اضطراب دارد ،میتوان با مداخلۀ مناسب در آن اثر بیشتری بر اضطراب گذاشت .پیشنهاد
میشود تحقیقات آتی به بررسی تجربی اثر مداخلۀ آگاهی از عواطف خود و دیگران بر اضطراب
بپردازند.
منابع:
1. Schwartzman, L. (2005). Experimental studies of psychological interventions
with athletes in competitions why few? BehaviorModification, 29:616-641.
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140, 751-773.
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The Relationship between Anxiety and Components of Emotional
Intelligence in Elite Athletes
Z. Hashemi1, N. Gravand, A. Sayyad Talayi

Abstract
The purpose of the present study was to investigate the relationship between
anxiety and components of emotional intelligence in elite athletes.
Therefore, 168 elite athletes of Isfahan clubs were selected as quota. The
emotional intelligence questionnaire of (Petrides and Furnham, 2003) and
state-trait anxiety inventory (Speilberger, 1970) were used to measure
emotional intelligence and anxiety, respectively. Results of Pearson
correlation coefficient and regression analysis indicated the significant
correlations between anxiety and components of emotional intelligence
(p<.01) and the components of emotional intelligence also explained 28.4%
of variance in anxiety. It can be suggested the emotion perception (self and
others) as the best component to predict and program adequate intervention
for anxiety modification as regards its high correlation coefficient (r=.523).
Key Words: Anxiety, Emotional intelligence, Elite athletes.
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The Effect of Emotional Intelligence Training on Aggression,
Stress, Psychological Well-being in Elite Athletes
B. Maleki1, H. Mohammadzadeh2, A.Ghavami3

Abstract
The purpose of this research was to study the effect of emotional intelligence
training on aggression, stress, psychological well-being in elite athletes. The
subjects of the experiment included 60 elite athletes from Alborz Province
selected from 5 different sports via convenience sampling and they randomly
assigned into a control and an experimental group. They were asked to
complete Buss-Perry aggression questionnaires (1992), Cozen’s stress
questionnaires (2006), and Ryff’s psychological well-being questionnaires.
Then members of the experimental group underwent a 16-session emotional
intelligence training course. Finally, the subjects of both experimental and
control group completed the questionnaires again. For data analysis,
multivariate analysis of covariance (MONCOVA) and univariate analysis of
covariance (ANOCVA) were used at the significance level of α<0.05. The
results of the study showed that emotional intelligence training affects the
three factors in question significantly. That is, the training course resulted in
decrease in aggression (p<0/01) and stress (p<0/01) and increase in
psychological well-being (p<0/01) of the members of the experimental
group. Generally وthe way of controlling and regulating emotions in athletes
through emotional intelligence training is of high importance and may have
positive effect on psychological variables involved in emotions and improve
the athletes’ performance.
Key Words: Emotional intelligence
Psychological well-being, Elite athletes.
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Comparison the effect of the kind of motivational intervention on
acquisition, retention and transfer of free throw basketball in untrained youth female
F. Torabi1

Abstract
The aim of this study was to compare the effect of the kind of motivational
intervention on acquisition, retention and transfer of free throw basketball in
un-trained youth female. 36 healthy and non-athlete girls (20-25 years), were
divided into four groups of goal setting (n=12), task importance (n=12),
feedback (n=12) and control (n=12) randomly. Protocol of acquisition stage
included free throw basketball for 6 weeks, 3 sessions per week with 15
trails in each session with the presence of motivational factors in separate
groups. Scores of free throw basketball test was recorded per session, and
then post test was performed and finally after 2 weeks detraining, retention
test was done in the same condition of pretest and transfer test with the
change in throw angle (new condition) was performed 24 hours later. One
way ANOVAs test, repeated measure ANOVA and Bonferroni Post Hoc test
were used. Results showed that two groups (goal setting and feedback ones)
performed beter significantly compared to other groups in acquisition test
(post test) (p< 0.05). In retention test kept these differences as well (p<
0.05), whereas task importance and control groups had decrease in
performance in retention. In transfer test, all groups shown decrement in
performance by the difference that, this decrement was so low in two groups
of goal setting and feedback. So learning of free throw of basketball in goal
setting and feedback condition was more effective than other groups.
Keywords: motivational intervention, goal
importance, acquisition, retention, transfer.
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The Relationship of Perfectionism and Coping Strategies with
Burnout in Soccer Players
A. Jafari1, S. Pakdaman2, J. Fatabadi3, M.K. Vaez Mosavi4

Abstract
The purpose of the present study was to determine the relationship of
perfectionism (positive& negative) and coping strategies with burnout in
soccer players. In this research 60 boy footballers selected by simple random
sampling through soccer players of leagu2 in Tehran. Using of correlation
methodology, data collected by the questionnaires of perfectionism, coping
strategies and burnout, and analyzed by statistic tests of multi vitiate
regression, Pearson correlation, T-student. Data analysis showed significant
relationship perfectionism and coping strategies with burnout in soccer
players. There is significant relationship among the coping strategies of
problem-solving, distance-seeking and responsibility with burnout but there
is no significant relationship between other coping strategies and burnout. As
such, findings showed that there isn’t significant relationship between
perfectionism (positive& negative) and burnout and in this research,
preferential perfectionism of soccer players was negative. The results of
research provide some evidence to suggest that the interaction of
perfectionism and coping strategies explanted %71/7 variance of burnout in
soccer players. Perfectionism moderated relationship of coping strategies
and burnout in footballers through effective cognitive -behavioral
mechanisms.
Key Words: Coping strategies, Positive-negative perfectionism, Burnout.
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The comparison effects of video expert modeling and video selfmodeling on the learning of basketball free throw in the children
with mental retardation
M. Pirmoradian1, A. Movahedi2, A. Bahram3

Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of video modeling and
video self–modeling (VSM) interventions on learning of basketball free
throws in elementary students with mental retardation (ESWMR). The study
included 24 ESWMR whom they randomly assigned to a VSM, a VEM, or a
control group. Participants of the VSM and VEM groups were given the
same physical practice method of basketball free throws but different types
of modeling during 10 acquisition sessions. VSM group observed a
videotape of an expert model performing the skill while VEM group
observed a videotaped reply of their own performance prior to the skill
engagement. After viewing the videotape, the participants then immediately
engaged in the instructional task at the beginning of each training session.
Participants of the control group did not receive any types of modeling as
well as any physical practice of the skill. All participants performed a pretest
prior to the first exercise session. They underwent an immediate retention
test one day after the last acquisition session, and they performed a delayed
retention test after 5 days of no practice. Results showed that both VSM and
VEM conditions are effective intervention strategies for teaching the sport
skill to ESWMR, however, it was found that practice in VSM condition
leads to outstandingly greater improvement in the skill performance than
does practice in the VEM condition.
Key words: modeling, basketball free - throw, mental retardation.
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Comparison of functions of observational learning in male and
female Taekwondo Elite and Non-elite athletes
M. Sotoodeh1, R. Talebi2, R. Hemayattalab3

Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of sex, skill level and
age on functions of observational learning in Taekwondo athletes. 200
Taekwondo athletes (Elite=103, Non-elite=97) with age in the range of 1338 years old (21.69±4.4) volunteered to answer the Functions of
Observational Learning Questionnaire (FOLQ). FOLQ was used to assess 3
functions of observational learning (skill, performance and strategy) in
athletes. Factorial analysis results showed no significant difference between
male and female athletes, but it was found that elite taekwondo athletes
significantly used functions of observational learning more than non-elite
athletes (p<0.05). Also, taekwondo athletes firstly used observational
learning to improve the skills, followed by strategy and performance,
respectively. Furthermore, the results of Pearson correlation demonstrated
that there were converse relations between age and using functions of
observational learning and the relation between age and performance was
significant (p<0.05). It seems that observational learning has different
functions in different sport fields and coaches should consider this matter
when teaching the athletes. Also the effect of skill level is more than sex
variable which coaches may attend this factor. Observational learning should
also be used more for athletes that are in lower ages and skill levels.
Key points: Functions of Observational Learning, Strategy, Skill,
Performance, Elite Taekwondo Athlete, Non-elite Taekwondo Athlete.
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The Effect of Selected Physical Activities on the Development of
Fine Motor Skills in Children with Attention Deficit/Hyperactivity
Disorder (ADHD)
S. Kosari1, R. Hemayattalab2, E. Arab ameri3, F. Maleki 4

Abstract
A desirable motor skill is a goal that should be considered for all children to
have more control over their own living environment. The aim of this study
was the investigation of the influence of selected physical activities on the
development of fine motor skills in children with Attention Deficit /
Hyperactivity Disorder (ADHD). 20 children (8/8± 0/7 years) among of 124
children with ADHD randomly were selected. Measurement tool was the
Bruininks- Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP). Methodology
was quasi-experimental study with experimental and control group (pretest
and post-test). Selected motor program in this research includes motor
strengthening activities, games and sports (SPARK motor program) for
children that were performed for 18 sessions. Normal distribution of data
checked by K-S and appropriate statistical tests (dependent and independent
T tests) (α=0/05). Results showed that the selected training program due to
providing a good training opportunity for children with ADHD in the
experimental group, creating time, proper facilities and equipment and
having a program that it content was associated with development of fine
motor skills in children with ADHD, this program showed more clearly their
effect on children's fine motor skills. Finally, according to the results of this
research we can claim that selected physical activities program that used in
this research can improve fine motor skills in children with ADHD.
Key Words: Physical Activity, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder,
Fine Motor Skills, Bruininks- Oseretsky Test of Motor Proficiency.
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Comparing the Effect of Explicit learning, Analogy learning, and
Discovery learning in Acquisition, Retention, and transfer of
topspin shot in table tennis
Z. Asgari1, B. Abdoli2, M.A. Aslankhani3

Abstract
The purpose of this study was to compare the effect of explicit learning,
analogy learning, and discovery learning in the retention, and transfer of a
topspin shot in table tennis. 36 volunteer high school students were
randomly allocated to one of three treatment conditions: explicit, analogy,
and discovery learning. After performing 300 trials in an acquisition phase, a
test phase was conducted in which they performed a retention1, transfer
(dual task), and retention2. At the end of the test phase a procedural protocol
was completed by the participants. Results showed that in the transfer test
under dual task conditions, the analogy group showed better performance
than the explicit group (P=0.001), which suffered from performance
reduction under dual task condition (P=0.007). There were no significant
between group differences in performance in the pretest, acquisition phase,
retention test 1 and 2, and secondary task. The analogy group reported fewer
rules in the procedural protocols than the explicit or discovery learning
groups (P=0.009), which did not differ. Mixed ANOVA (3×3) with repeated
measure on latest factor, Independent Samples T test, and one way ANOVA
was used for data analyzing. Results suggest that a ‘hand going up the
mountain’ analogy enhanced implicit processing in Iranian participants and
caused implicit motor learning and imparts performers from advantages of
analogy learning like resistance against performance breakdown under dual
task pressure.
Key words: Implicit learning, Analogy learning, Explicit learning,
Discovery learning, transfer under dual task condition, Verbal protocols.
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Effects of Internal and External Focus of Attention via Feedback
and Instruction on the Learning of Dynamic Balance
B.Abdoli1, A. Farokhi2, P. Shamsipour Dehkordi, A. Shams

Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of internal and
external focus of attention via feedback and instruction on learning of
dynamic balance. Statistical population in this study were in fields other than
physical education female students from shahidbeheshti university 60
student (21±1.5 years) were voluntarily engaged in this study and based on
instruction type (internal and external attention) and feedback type (internal
and external attention) divided into four experimental groups randomly.
Then subjects participated in pre-test and practiced to maintain their balance
on a stabilometer during 3 sessions and 15 trails of 30 second in each session
and after 48 hours participated in retention test and 2 hours after retention
test participated in transfer test. The result of ANOVA with repeated
measure showed in acquisition phase all four experimental groups
progressed in session of practice and performance of attention feedback
groups was better than attention instruction groups. Results factorial analysis
for comparison of four group performance in retention test showed
significant different among performance of four group. Based on comparison
of group’s performance, instruction and feedback groups had better
performance than internal instruction and feedback groups in retention test.
Also in transfer test Results factorial analysis showed significant different
among performance of four group and group of external attention feedback
had better performance than other groups. Overall, the present results
suggest that motor tasks learning can be enhanced if the instructions and
feedback given to learners refer to the effects of their movements rather than
the movements themselves.
Key Words: Attentional focus, Attention feedback, Attention instruction,
Dynamic Balance.
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Sport and Sexual Risk-taking among Students in Tehran High
Schools
Z. Ahmadabadi1, A. Zadeh Mohammadi2

Abstract
Sport traditionally is known as a strategic tool for promoting and
disseminating healthy behavior and protective factor against risky
behavior especially sexually risky behavior. Examining effects of
sport participation on sexual risk-taking –having boy/girl friend and
sexual relation and behavior- are the aim of present study. 406
students including 271 male and 135 female students completed Iranian
Adolescence Risk-taking Scale (IARS). Multi-stage sampling (cluster
sampling, stratified proportional sampling for choosing schools and random
for students) was used. Description of data was shown by Mean, SD,
frequency and percentage and multivariate of ANOVAs was conducted for
means comparison. Those adolescents who participated in province level of
competition and higher, found more significant meaning in sexual risktaking. The students who attended in team activities also indicated positive
significant meaning in both sexual relation and behavior and having boy/girl
friend. Other results showed that students who participated in sport camping
got positive effects on sexual risk-taking. Based on the results, some factors
are seemed increase sexual risk-taking among those who are engaging in
high-level sport participations; such as stressful of competitive situations,
tensions of expectation, and poor management and policy in school sport
conditions. The athletic personality and crises of identity in adolescence
period as internal tendencies should be taken into account.
Keywords: Adolescent, Sexual Risk-taking, Sport.
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Evaluation of inhibitory control of frontal lobe in elderly with
different level of physical activity
V. Nejati1

Abstract
Physical activity and exercise can reduce cognitive deterioration of aging.
The purpose of this study is evaluation of the differences of inhibitory
functions of frontal lobe in older adult with different level of physical
activity. This cross sectional perform in older adult with mean age 70 ± 5.97
years and mean height 167.7 ± 7.92 cm. Yale physical activity questioner is
used for evaluation of level of physical activity and the Stroop color- word
test is used for evaluation of inhibition. One way ANOVA is used for
comparing groups with different level of physical activity.
Findings show that number of error in the first and the third step of Stroop
test were significantly different in different level of physical activity. (P
Value in both of them was 0.002) The reaction time in the first and the third
step of Stroop test were significantly different in different groups. (P Value
in orderly was 0.041, 0.006). Comparing mean shows that the group with
higher physical activity has higher performance in Stroop test.
This study shows that there are correlation between physical activity level
and executive function. As mentioned above reaction time, inhibition and
selective attention have higher performance in older adults with higher level
of physical activity.
Key Words: Elderly, Inhibition of Response, frontal lobe functions,
physical activity.
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The psychometric properties of the short form Physical SelfDescription Questionnaire among Tehranian students
A. Bahram1, Z. Abdolmaleki2, B. Saleh Sedghpur3

Abstract
The purpose of this study was to determine the psychometric properties of
the short form Physical Self Description Questionnaire (PSDQ_S) (Marsh et
al, 2010) among students of Tehran. 1878 participants’ age range between
8-18 years completed the questionnaire. Subjects were selected by randomly
multi-cluster sampling among boys and girls students of Tehran. The results
showed the translation validity of this questionnaire was acceptable and it is
suitable for application in the Iranian population. Item analysis was
computed using three methods, that is, degrees of difficulty calculation,
determination coefficient, and Loop methods. Results of items’ analysis
showed generally 4 items (1, 23, 30, and 34) did not reach as suitable and
should be omitted from the items. Findings of factorial construct validity
identified and confirmed 10 factors of PSDQ_S, that is, fatness, strength,
coordination, sport competence, physical activity, self -esteem, flexibility,
health, appearance, and endurance . The result of criterion validity showed
the questionnaire is a valid instrument for PSDQ measures, especially
fatness. Totally, the results of the present study confirmed that short form
Physical Self Description Questionnaire (PSDQ_S) (Marsh et al, 2010) has
suitable reliability and validity and can be used as an acceptable device to
recognize the Physical Self-Concept, among Iranian students.
Key Words: validity, internal consistency, Short form Physical SelfDescription Questionnaire, Students.
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