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 چکیده

( و تکلیف )دو مهارت یرقابت یاستحکام ذهنی(، محیط )فضا ةمؤلفبررسی تعامل فرد ) هدف از پژوهش حاضر،

ان پسر ينفر از دانشجو 601ن پژوهش يا گانکنندشرکتبود. حرکتی  یریادگي( در یورزش ۀدیچیساده و پ

بالا و  یدر دو گروه استحکام ذهن 15 یاستحکام ذهن ةناماساس نمرات پرسشبودند که بر یمقطع کارشناس

پاس و شوت جفت بسکتبال در هشت  یهامهارتدر  آزمونیشپازات یاساس امتبر ،ن قرار گرفتند. سپسيیپا

 به یررقابتیط غيو چهار گروه در شرا یط رقابتيچهار گروه در شرا که شدند یسازساننفره هم 69ر گروه يز

ان مهارت یک روز در مي ةجلس 68مدت به هاگروه تمامی گانکنندشرکتملاک پرداختند.  یهامهارتن يتمر

 نيک هفته پس از آخري یاددارين نمودند. آزمون يتمر یافت آموزش کلاميمربوط به گروه خود را همراه با در

ل یتحل و مکرر هاییریگاندازه یانس برايل واریاز آزمون تحل هادادهل یتحل جهت. اجرا گرديدن يتمر ةجلس

 یتط رقابيبالا در شرا یاستحکام ذهن یدارا یهاگروهکه  دهدمیج نشان يطرفه استفاده شد. نتاکيانس يوار

 ،نینهمچند. اهاشتد یبهتر یاددارياکتساب و  ،نيیپا یاستحکام ذهن یدارا یهاگروهنسبت به  یررقابتیو غ

ه مشاهددر مهارت پاس  یدارکه تفاوت معنا بیانگر آن است یررقابتیو غ یط رقابتيدر شرا هاگروه ةسيمقا

ن کرده بودند يتمر یرقابت یکه در فضا یشوت جفت بسکتبال، گروه یاددارياما در اکتساب و  شود؛نمی

 یناسشروانو  یدر رفتار حرکت یدگاه تعامليحاضر د پژوهش جيند. نتااهداشت یعملکرد بهتر یداراطور معنبه

 .کندرا تأيید میورزش 
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 مقدمه
 یااعض ییهر فرهنگ به توانا یت و بقای. موجودکندیمفا یا یآدم یدر زندگنقش مهمی را  یریادگی

هر موجود  ی. بقاباشدمید وابسته ی، باورها و عقایرفتار ی، هنجارهاهامهارتانواع  یریادگی یآن برا

 که داشته باشند یط سازگاریه با محکنند کرفتار  ایگونهبهآن  یه اعضاکمستلزم آن است  یازنده

 یررسبه ب یادیه دانشمندان زکصد سال است  یکش از یاست. ب یریادگی ییتوانا امری،ن یچن ۀلازم

ط است. یف و محیلکحاصل تعامل فرد، ت یریادگیاجرا و (. 1) اندپرداخته یریادگیعوامل مؤثر بر 

ه کیصورتدر و شودیمبهتر  یریادگیط منجر به اجرا و یف و محیلک، تیتعامل متناسب عوامل فرد

 ،نیرابناب ؛گرددیف میاجرا تضع ،نباشد خوانهم یطیو عوامل مح یف با عوامل فردیلکت یهایازمندین

ثر بر ؤتعامل عوامل م ۀن است حلقکف ممیلکت یهایازمندیو ن یطیط محیفرد با شرا یسازگار

 .(2) دیتر نمامکرا مح یریادگی

ن عوامل ی. از بشودیم هاآنمنجر به بهبود  یریادگیو  مؤثر بر اجرا یطیعوامل مح از یبرخ ۀمطالع

ط یمح یزشیانگ یهاف دارند. مؤلفهیلکت یک یریادگیدر اجرا و  یترملاحظهقابلنقش  یبرخ ،یطیمح

 یریادگیدر  یانقش برجسته دارای یآموزش ی، پاداش، جو رقابت و راهبردهاینیگزهدف :شامل

منجر به احساسات مرتبط با  ،عنوان کرد 1جیسه ک گونهآن هامؤلفهن یا ،رایز باشند؛میف متعدد یالکت

مشوق  ،یک عامل محیطی عنوانبه(. روشن شده است که رقابت 2) شودیمدر فرد  یختگیانگ

فاده است یج مشوقیک راینتک عنوانبهان از آن یو مرب یبدنتیترباست و کارشناسان  یقدرتمند

دگاه ید"راستا، دراینوجود دارد.  ییجورقابترقابت و  ۀدربار یمختلف یهادگاهید (.3) کنندیم

 زشیانگدر  یامل اصلوع عنوانبهرا  هاآنو  اشتهددیتأک یفرد یهاصهیخصبر  2"یفردمدار

ط یمؤثر بر رفتار را شرا یزشیعامل انگ نیترمهم 3"یمدارتیموقعدگاه ید" براین،علاوه .شماردبرمی

 یزشیجاد رفتار انگیت در ایوقعن فرد و میمعتقد به تعامل ب نیز 4"یدگاه تعاملید". داندیم یطیمح

تعامل عوامل مربوط به فرد و  یزش، بررسیدرک انگ یوه براین شیبهتردر این ارتباط،  و باشدیم

که در تعامل با  یدگاه تعاملیبه سمت د یدگاه فردمداریاز د ییجورقابت ،حاضرحال. دراستط یمح

منجر  یطیمحو  یتعامل متناسب عوامل فرد، در حال حرکت است. باشدیمط رقابت یت و محیموقع

 ،دنباش خوانهم یطیمحو  یبا عوامل فرد فیلکت اگر کهیدرصورت ؛شودیمبهتر  یریادگیبه اجرا و 

 ارانکرقابلیغاز ورزش،  ریناپذییجدا بخشی عنوانبهت رقابت یاهم ،شکبی .(4) افت خواهد کرداجرا 

. دشویمده یسنج یرقابتط یدر شرا یاحرفهو  یورزشکاران مبتد یهاییتوانا ،معمول طوربهو  بوده

1. Sage 

2. Individualism Approach 

3. Situationalism Approach 

4. Interactionalism Approach 
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آن  یط هکاست  یندیفرا شده و یختگیش برانگیه باعث افزاکاست  یزشیتور انگکفا یکرقابت 

اس یه از مقکگر یشخص د یک کمدستاز استانداردها و با حضور  یشخص با برخ یکرد کعمل ۀسیمقا

 (.5) ردیپذیمند، انجام ک یابیسه را ارزیند مقایفرا تواندیمدارد و  یآگاه

ر یه تأثب هاپژوهشن یشتر ایاست که ب شده انجام یادیز یهاپژوهشدر ارتباط با اثر رقابت بر عملکرد 

 ( در1891) و همکاران 1یدس ،نمونهیبرا ؛اندنمودهبودن( توجه  یرقابتریو غ یط )رقابتینوع مح

ه اول به گرو .به دو گروه ارائه کردند مسألۀ یکسانی را هاآن. پرداختنداثر رقابت  به بررسی یپژوهش

ل کن شیبه بهتر که تنها خواسته شدگروه دوم  ازد و ینکفان تلاش یست حرکش یه براکگفته شد 

سبت ن یاما گروه دوم بازخورد مثبت و خوب ؛( برنده شدندیط رقابتیگروه اول )مح نمایید.له را حل أمس

در ارتباط که  یپژوهش ( در2004) و همکاران 2لام همچنین،. (6) ردشان نشان دادندکبه خود و عمل

اختند. پ پردیمهارت تا یریادگی برر رقابت یتأث یبه بررس گرفت،انجام  یکنگهنگ آموزدانش 52 با

مهارت  نیبه تمر یررقابتیط غیگر در شرایو گروه د یط رقابتیدر شرا گانکنندشرکتک گروه از ی

 مابوده است؛ ا یرقابتریر از گروه غبهت هیاول ۀدر مرحل یرقابتج نشان داد که گروه یپرداختند. نتا

.(7) رفت میانن اختلاف از یا ،ماهرتر شدند هایآزمودن کههنگامی

است،  شده پرداختهد به آن یجد یهاپژوهشمهم که در  یفرد یهامؤلفهاز  یکیدیگر، سویاز

: اندکردهف یتعر گونهنیارا  ی( استحکام ذهن2002) و همکاران 3. جونزباشدمی یاستحکام ذهن

بهتر از  یعموم طوربه سازدیمکه فرد را قادر  شدهدادها توسعهی یذات یشناختروانت یداشتن مز"

، )رقابت، تمرین و شیوۀ زندگی( کندیمجاد یا اجراکننده برایکه ورزش  ییازهاین ۀف از عهدیحر

 مصصم، قاطع، با ،فشارتحتدر شرایط ف باشد و یاز حر ترهمسانژه، بهتر و یو طوربهو  دیایبرب

است  "شدهدادها توسعهی یذات"عبارت  ،فین تعریمهم ا ۀنکت ."شتر عمل کندیو کنترل ب نفساعتمادبه

ق یز طرا که اگرچه امکان دارد ؛ردیپذیمر یک تأثیاز ژنت یحدودتا یاستحکام ذهن کندیمشنهاد یکه پ

( عنوان کردند که افراد 2002) و همکاران 4کلافراستا، دراین. (9) ابدیتوسعه  نیز یریادگیتجربه و 

 .مانندب یط آرام و راحت باقیدر شرا توانندهستند و می یو معاشرت یاجتماع ،بالا یاستحکام ذهن یدارا

 گرانینسبت به د یترنییپاسطوح اضطراب  دارای هستند و یرقابت هاتیموقعشتر یدر ب هاآن

1. Deci 

2. Lam 

3. Jones 

4. Clough 
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رنوشت س توانندیمکه  بر این باور هستندو  یی داشتهبالا یاحساس خودباور هاآن ،نیچنهم باشند.می

 .(8) بمانند یر باقیباً بدون تأثیو رقابت تقر ین کرده و در هنگام سختییخود را تع

جهان  یهااجراکنندهن یرا در بهتر ی( چارچوب استحکام ذهن2007جونز و همکاران )همچنین، 

 در چهار بعد مهم نگرش/ ها راو آن برشمردند یاستحکام ذهن یمهم را برا یژگیو 30کردند و  یبررس

اور، کنترل فشار، ب یژگیبعد رقابت شش و که دادند ین، رقابت و پس از رقابت جای، تمریقالب فکر

 ط را شاملیاحساسات و کنترل مح، حفظ تمرکز، داشتن توجه و کنترل افکار و شدهمیتنظ یاجرا

 یهایژگیو یدارا یط رقابتیبالا در شرا یاستحکام ذهن یعنوان کردند که افراد دارا هاآن. شدیم

گزارش نیز ( 2009) و همکاران . کنافتن(10) ندیآیبرم هاتیموقع ۀدمذکور هستند و بهتر از عه

. (11) ان ورزشکاران استیم یاستحکام ذهن ۀک عامل مهم در توسعی یرقابت ۀکردند که تجرب

ن یب یداراما معنا اندک؛مثبت  یبستگکه هم عنوان نمودند( 2009) و همکاران 1کولزینبراین، علاوه

 ین استحکام ذهنیب یمنف یبستگوجود دارد و هم هاتیموقعمقابله با  یو راهبردها یاستحکام ذهن

نیز ( 2010) 2ی. کراست و آزاد(12) شودمشاهده می هاتیموقعاجتناب از مقابله با  یو راهبردها

و  نموده یرا بررس یشناختروان یورزشکاران از راهبردها ۀو استفاد ین استحکام ذهنیارتباط ب

، آرامش و کنترل عواطف در ورزشکاران یخودگفتار یبا راهبردها ین استحکام ذهنیافتند که بیدر

ارتباط نیز در پژوهش خود ( 2013) و همکاران ولندین .(13) وجود دارد یارتباط مثبت و معنادار

ام استحک ،یطورکلبهعنوان کردند که  هاآننشان دادند. را و اجرا در بسکتبال  ین استحکام ذهنیب

بت نس یو رقابت پرفشار یهاتیموقع. در باشدمیمشهود  ،وجود دارد یکه سخت ییهاتیموقعدر  یذهن

 جیاست. نتا ازیموردنورزشکار  سویشتر از یب یاستحکام ذهن ،معمول و روزمره یهایبازت یبه موقع

ن یده است و ایچیار پیو اجرا در بسکتبال بس یکه ارتباط استحکام ذهن کندیمان یب هاآن پژوهش

 و اجرا در یارتباط استحکام ذهنهمچنین، . باشدمیت افراد متفاوت یبا توجه به جنس یدگیچیپ

و  جوکیاردیبراین، علاوه .(14) است تریقوار یاما در مردان بس بوده؛ فیبسکتبال در زنان ضع

نمودند و ( در یک پژوهش مروری ارتباط سلامت روانی و استحکام ذهنی را بررسی 2016) همکاران

و  یشناخترواناز عوامل بیولوژیکی،  یادهیچیپتعامل  ،موفقیت و رشد ورزشکار که عنوان کردند

مروری نشان داد که احتمالاً استحکام  ۀگذشته در این مقال یهاپژوهش. نتایج ردیگیبرماجتماعی را در

 (.15) کندیمیا اکتساب آن را تسهیل و  دهدیمذهنی شاخص مثبتی را از سلامت روانی نشان 

1. Nicholls 

2. Crust & Azadi 

3. Newland 

4. Gucciardi 
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دارد، نوع تکلیف است که مربیان باید به آن توجه یکی دیگر از عواملی که در اجرای مهارت اهمیت 

 یریگمیتصمکه این عوامل در  کنندیمحسی و ادراکی توجه  واملعتعدادی از تکالیف بر  کنند.

 ۀدرج تواندیمدرست عامل مهمی است که  یریگمیتصمد. ناجراکننده در اجرا اهمیت زیادی دار

 جمله ازدیگر، عامل کنترل حرکتی یا عامل اجرای حرکت سوینشان دهد. از را موفقیت فرد در اجرا

 یهایبندطبقهاساس نوع مهارت بربراین، علاوه. دیآیمشمار در اجرای موفق به کنندهنییتععوامل 

 (.15) دباشنیم تکلیف از عوامل مؤثر در اجرا یهایازمندینگرفته و میزان پیچیدگی تکلیف و صورت

 بیشترو  کردهد یف تأکیط و تکلیمح ،بر تعامل فرد (19،17،16) دیجد یهاهینظرکه نیبا توجه به ا

در  نیز یو تناقضات نمودهط توجه یبه عامل مح تنها ،ر رقابت بر اجرایدر ارتباط با تأث یقبل مطالعات

 ی)رقابتط یمل آن با نوع محو تعا یفرد یهایژگیونمودن به توجه رو،ازاین ؛وجود دارد هاآن هاییافته

 ،گریدعبارتبهبرخوردار است.  یاژهیوت یده( از اهمیچیبودن( و نوع مهارت )ساده و پیرقابتریو غ

 اهمهارتانواع  یدر درک عوامل مؤثر بر اجرا طینوع محنیز او و  یتیشخص یهایژگیوتوجه به فرد و 

 یطینمودن شرا. فراهمباشدمی نیازموردنه یزمنیادری بسیاری هاپژوهشانجام  بنابراین، ؛دت داریاهم

 یهاافتهیا عدم توافق یه بتوان علت توافق ک( یورزش یهامهارت یریادگی)مانند  یواقع یایدر دن

وع، ن موضیبه ا توجهن است. با کرممیل و گاه غکار مشیبس ،نمود یحاصل از مباحث مربوطه را بررس

وع ( و نیررقابتیغو  یط )رقابتی(، محیاستحکام ذهن ۀزان مؤلفین فرد )میتعامل ب پژوهش نیدر ا

 سؤالاتاین به  اندنمودهسعی  پژوهشگراناست و  گرفته قرار یموردبررسده( یچیمهارت )ساده و پ

ت دشوار یک موقعی درواقعده که یچیک مهارت پی یریادگیدر  یرقابت یر فضایا تأثیآ که پاسخ دهند

و  یرقابت یر فضایتأثکه و این؟ باشدمین متفاوت ییبالا و پا یبا استحکام ذهن یاست در افراد

 ؟استبه چه صورت  هامهارتانواع  یریادگیدر  یررقابتیغ
 

 پژوهش روش
 دسترس انتخاب شدنددر صورتبهنفر از دانشجویان مقطع کارشناسی  190 ،انجام این پژوهشجهت 

( که دارای استحکام سال 11/246/20 یاستاندارد سنن و انحراف یانگیمبا ) نفر 104 ،از این تعداد و

انتخاب شدند.  پژوهش ۀنمون عنوانبه 49 یاستحکام ذهن ۀناماساس پرسشبر ،ن بودندییبالا و پا یذهن

فرم  هاآن تمامیبسکتبال نداشتند و  ۀر رشتد یاسابقه گونهیچه کنندگانشرکتذکر است که شایان

از  هادادهبرای گردآوری . تکمیل نمودند هاداده یآورجمعاز  پیشرا  پژوهش رضایت شرکت در

 .گردید زیر استفاده یهاآزمون
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ک ی یمتر بر رو 6/1و با فواصل  متریسانت 30ره به قطر یسه دا 1آزمون پاس استابسدر آزمون پاس: 

 21/1 به ارتفاع دوم ۀریمتر، دا 51/1ره به ارتفاع ین دایاول کهصورتی؛ بهشودیمده یوار مسطح کشید

 شودیمخواسته  کنندهشرکتاز سپس، قرار دارند.  نیزممتر از سطح  36/1 به ارتفاع سوم ۀریمتر و دا

ن علامت دیبا شن کنندهشرکت آنگاهرد. یقرار بگ، وار فاصله داردیاز د متریسانت 450ک خط که یپشت 

سوم  ۀریبه دا ،و سپس دوم ۀریاز برگشت، به دا پسو  دهدیماول پاس  ۀریتوپ را به سمت دا "رو"

 یا رویکه به داخل  یهر توپبه  و کندیمه تکرار یثان 30مدت ن کار را بهی. ورزشکار ادهدیمپاس 

 ن آزمونیا ییایب پایضرذکر این نکته ضرورت دارد که . گیردیماز تعلق یک امتیره اصابت کند، یدا

 (.18) باشد( می74/0معادل )

ه یثان 80مدت به شودیمخواسته  کنندهشرکتشوت بسکتبال از  یاقهیدق سهف یتکلدر آزمون شوت: 

ذکر است که بهلازم .متر به سمت حلقه شوت کند 66/3به شعاع  ییدر داخل فضا یانقطهاز هر 

 زیمآتیموفقهر شوت  آزمونن یخود هستند. در ا یبرگشت یهاتوپافت یمسئول در هاکنندهشرکت

 (.18) باشد( می81/0آن معادل ) ییایب پایضر و از داردیک امتی

است  شده ساخته( 2002شنامه توسط کلاف و همکاران )ن پرسی: ا492 یذهناستحکام  ۀنامپرسش

از  یادامنهال آن ؤهر س کهایگونه؛ بهباشدیمکرت یاس لیاز در مقیپنج امت ۀتم با دامنیآ 49و شامل 

 ۀنامپرسش ییایو پا یی. حمایت از رواشودیم( را شامل پنجتا کاملًا مخالف ) (یککاملاً موافق )

 (.8،20،21است ) شده گزارشدر مطالعات قبلی  49 یاستحکام ذهن

 ای یذهن یماریچ نوع بی، بدون هذکرشده یسن ۀو در دامن یط )مبتدیواجد شرا کنندگانشرکت

اده از با استف ،ن شدند. سپسییتع یاطلاعات فرد ۀنامق پرسشی( از طریو حرکت یمشکلات جسمان

استحکام  ۀنفر که در دامن 104نفر بودند،  190ان افراد منتخب که یاز م یاستحکام ذهن ۀنامپرسش

متوسط  یاستحکام ذهن یکه دارا هاآننفر از  76و  گردیدندن ییتع ،ن قرار گرفتندییبالا و پا یذهن

 عنوانبهن ییدرصد بالا و پا 25 ۀدر دامن ینمرات استحکام ذهناست که ذکر شایانبودند، حذف شدند. 

ر دو جداگانه د طوربه گانکنندشرکت درادامه،. گردیدندن انتخاب ییالا و پاب یاستحکام ذهن یهاگروه

در این پژوهش با توجه به نظر نفر(.  52ن قرار گرفتند )هر گروه ییبالا و پا یاستحکام ذهن یگروه دارا

مهارت پاس  ،هامهارت یدوبعد یبندطبقهطبق روش  نیزو  نظرصاحبمربیان بسکتبال و اساتید 

مهارت پیچیده انتخاب  عنوانبهشوت جفت بسکتبال  یاقهیدق سه تکلیف ساده و مهارت عنوانبه

ذیری شی، تغییرپ یکاردستاجراکننده مستلزم انتقال بدن،  ،در مهارت شوت جفت بسکتبال .گشت

در این  (.16است ) ترسادهشرایط اجرا  ،در مهارت پاس کهیدرحال ؛باشدیمزمینه و شرایط تنظیمی 

پاس و شوت جفت بسکتبال  یهامهارت یاجرا حیصح ۀویش، یپژوهش ۀمداخل هرگونهاز ش یپمرحله، 

1. Stubbs Ball Handling Test 

2. Mental Toughness Questionnaire 48 
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به عملکرد  یدهازیامت ۀش داده شد. نحویسپس نما ح ویماهر توضارآزموده و ک یک مربیتوسط 

 ؛عمل آمدبه آزمونیشپ، درادامه و داده شد شرح پژوهشگراناز  یکیز توسط ین کنندگانشرکت

زمون و آ کرده مهارت شوت را تمرین دیگر نیممهارت پاس و  کنندگانشرکتاز  نیمی شکل کهبدین

نفره )دو گروه  13 یرگروهزدر چهار  آزمونیشپطبق نمرات  هر گروه گانکنندشرکت سپس،دادند. 

روه هر گ گانکنندشرکت که شدند یسازهمسان( یررقابتیو گروه در فضای غدر فضای رقابتی و د

گروه( را  چهارمهارت شوت جفت بسکتبال )و  )چهار گروه( مهارت پاس شرایط گروه خود مطابق با

ن یهفته( تمر پنجمدت جلسه در هفته و به سه) جلسه 15مدت به یرقابتریو غ یرقابت یدر فضا

مجزا در سالن حاضر شدند. در  طوربه کنندگانشرکتهر گروه از  یبندزماناساس جدول . برنمودند

دن و انجام یاز دو پس قهیدق 15مدت بهخواسته شد  گانکنندشرکت، ابتدا از هاداده یگردآورروند 

 یر از فضایغ) موردنظر یهامهارتتساب کط ایشرا ۀیلکند. ین نمایرا تمر هامهارت، یحرکات کشش

. ردندکیمافت یدر یاکتساب، آموزش کلام ۀدر مرحل هاگروه تمامی و سان بودیک هاگروه یبرا (یرقابت

 یندیارقابت فر ن مدل،یاساس اجاد شد. بری( ا1877) 1مارتنز یتوسط مدل رقابت هاگروهن یدر ب رقابت

از استانداردها و با حضور  یک شخص با برخیعملکرد  ۀسیآن مقا یکه ط شودمی گرفتهدر نظر 

کند،  یابیارزسه را یند مقایفرا تواندیمدارد و  یسه آگاهیاس مقایگر که از مقیک شخص دی کمدست

ت را در حضور تماشاگران نای، تمریط رقابتین در محی، گروه تمرپژوهشن ی(. در ا5) پذیردیمصورت 

 یجلسات قبل یاز تجمعیو امت یقبل ۀدر جلس هاآن یاز اجرایامت ،هر جلسه یو در ابتدا دادیمانجام 

 یآگاه یازدهیامت ۀاز نحو افراد حاضر تمامیو  گردیدیمسه یگر مقایدیکازها با یو امت شدیماعلام 

 هاآنان هر جلسه به یو در پا ینیوشش تمرکپس از هر  گانکنندشرکت ین، اجرایابرعلاوهداشتند.

گروه  گانکنندشرکتن یب یجو رقابت یک حقیقت،در. گردیدیمسه یگر مقایدیکو با  شدیماعلام 

 ؛رندیبگ یشیپ دیگرانبهتر از  یبا اجرا کردندیم تلاش گانکنندشرکتو  گشتهجاد یا یرقابت ینیتمر

 یگروه آگاه نبودند و اجرا یگر اعضایازات خود و دیافراد از مجموع امت ،یررقابتیدر گروه غ کهیدرحال

ن یانجام گرفت. ا یادداری آزمون ،اکتساب ۀاز مرحل پسک هفته یان بود. یاب تماشاچیدر غ هاآن

رامون یپ یاافزودهچ بازخورد یه هاکنندهشرکته کن تفاوت یبا ا ؛تساب بودکا یهاجلسه با مشابه آزمون

از  یریجلوگ منظورهب هاآزمونن یدر ا نمودند.میافت نیدر را یازدهیامت ۀا نحویانجام مهارت  ۀنحو

 ،سپس و دادندیمانجام  ینیتمر صورتبهابتدا چند کوشش را  گانکنندشرکتکردن، از گرم یافت ناش

 .گردیداجرا می اکتساب( ۀشده در مرحل)مطابق با مهارت تمرین یآزمون اصل

1. Martens 
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در  ،اکتساب ۀدر مرحلاستفاده شد.  یآمار استنباط یهاروشاز  هاداده وتحلیلیهتجز منظوربه

تمرینی با تکرار روی  ۀجلس 15 گروه در چهاررقابتی و غیررقابتی از دو تحلیل واریانس  هاییطمح

 توکی استفاده شد. در آزمون یبیتعق یهاآزموناز  هاگروهن ین تفاوت بییجلسات تمرینی و جهت تع

محیط  دو گروه )استحکام ذهنی بالا و استحکام ذهنی پایین(  دوانس یل واریآزمون تحل نیز یادداری

مورد استفاده مهارت ساده و پیچیده با تکرار روی دو عامل آخر  دو ( یررقابتیغتمرینی )رقابتی و 

 شد. در نظر گرفته( 05/0معادل ) یآمار یهاآزمون ۀیلکدر سطح معناداری . قرار گرفت
 

 نتایج
آخر اکتساب و آزمون  ۀ، جلسآزمونیشپار در مراحل ین و انحراف معیانگیم یآمار یهاشاخص

 است. شده دادهنشان  شمارۀ یکدر جدول  یادداری

 
 یادداريآخر اکتساب و  ة، جلسآزمونیشپدر مراحل  پژوهش یرهایف متغیتوص -6جدول 

 

 هاگروه

 

 هايرگروهز
 یادداريآزمون  آخر اکتساب ةجلس آزمونیشپ

 نیانگیم
انحراف 

 اریمع
 نیانگیم

انحراف 

 اریمع
نیانگیم

انحراف 

 اریمع

 

استحکام 

 یذهن

 بالا

 98/0 96/8 48/1 68/12 23/1 76/2 یرقابت یمهارت پاس در فضا

 21/3 23/21 25/4 53/25 14/2 39/9 یرقابت یمهارت شوت جفت در فضا

 31/1 30/8 46/2 68/10 38/1 53/2 یررقابتیغ یمهارت پاس در فضا

 44/3 23/16 57/4 53/17 01/3 68/7 یررقابتیغ یمهارت شوت جفت در فضا

 

استحکام 

 یذهن

 نییپا

 18/1 53/7 12/1 53/9 38/1 53/2 یرقابت یمهارت پاس در فضا

 73/1 23/16 07/4 15/20 83/2 55/9 یرقابت یمهارت شوت جفت در فضا

 78/1 30/7 14/1 15/8 18/1 61/2 یررقابتیغ یدر فضامهارت پاس 

 3 12 01/4 23/12 54/2 15/7 یررقابتیغ یمهارت شوت جفت در فضا

 
ردن کمشخص یرنوف برایاسم لموگروف کابتدا از آزمون تحلیل استنباطی نتایج،  منظورهب

ز ا باشد.می یعیطب هادادهع یتوز دهدمینتایج نشان ه کاستفاده شد  هادادهع یبودن توزیعیطب

 پس از حذف افرادی که و بعد ۀدر مرحل .گردیدتحلیل نتایج استفاده  جهت نیز پارامتریک یهاآزمون

 یزان استحکام ذهنیم ،اخذ کرده بودند 49استحکام ذهنی  ۀناممتوسطی در پرسش ۀنمر

 طرفهکیانس یل واریآزمون تحلن با استفاده از ییبالا و پا یدر دو گروه استحکام ذهن گانکنندشرکت

دو گروه  یزان استحکام ذهنین میب یکه تفاوت معنادار حاکی از آن استج یمقایسه شد. نتا

از ابتدا  گانکنندشرکتکه نیا منظورهب ،ینچنهم (.F((P ,1417 =1,102<0.05)وجود دارد  یبررستحت

کام زان استحیاساس مبر هاگروهم یتقسرند، پس از یقرار گ یبررستحت یهاگروهسان در هم صورتبه
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از چهار گروه آزمون پاس  آزمونیشپ، در پژوهش . با توجه به طرحگشتاجرا  آزمونیشپ ،هاآن یذهن

 هاگروه ۀسیسکتبال شرکت نمودند. مقادر آزمون شوت جفت ب یعمل آمد و چهار گروه بعدبسکتبال به

با  یتفاوت معنادار هاگروهاز  کدامیچهکه  دهدمینشان  طرفهیکانس یل واریبا استفاده از آزمون تحل

(.P, 0.74 =3,48))F<0.05؛ مهارت شوت جفت: F((P, 0.09 =3,48<0.05)مهارت پاس: ندارند یکدیگر

کام در افراد با استح هامهارتدر اکتساب  یرقابت یر فضایثتأ ۀمشاهد منظورهب نیز اکتساب ۀدر مرحل

گروه( با تکرار روی  )جلسات تمرینی 154با استفاده از تحلیل واریانس  هاداده ،نییبالا و پا یذهن

 اشدبیم دارمعنا ینیکه اثر جلسات تمر بیانگر آن است. نتایج گردیدجلسات تمرینی تحلیل 

(001.0>P 64.52,=(6.32,75.05)F). اثر گروه ،نیابرعلاوه (001.0>P93.53,  =3,48))F ) گروه  تعاملو اثر

ن یب یدارتفاوت معنا ،یجهدرنت ؛(P 3.97,=(20.3,25.05)F<0.001) استدار معنا ینیدر جلسات تمر

 نین محل تفاوت بییتع منظوربههمچنین، وجود دارد.  یط رقابتیننده در شراکنیتمر یهاگروه

 یبیتعق یهاآزمونداشتند از  یمتفاوت یاما استحکام ذهن ؛ن کردندیتمر یرقابت یکه در فضا ییهاگروه

تساب در اک ،نداهداشت یبالاتر یکه استحکام ذهن ییهاگروه دهدها نشان مییافتهاستفاده شد.  توکی

=اختلاف 3.08و  P<0.05) و شوت جفت بسکتبال=اختلاف میانگین(  3.20وP <0.05)پاس  یهامهارت

 ند.اهبهتر عمل کرد نییپا یبا استحکام ذهن یهاگروهاز  میانگین(

افراد  در هامهارتدر اکتساب  یغیررقابت یر فضایتأث ۀمشاهد منظورهاکتساب ب ۀدر مرحل براین،علاوه

گروه( با )جلسات تمرینی 154با استفاده از تحلیل واریانس  هادادهن ییبالا و پا یبا استحکام ذهن

 باشدیمعنادار م ینیکه اثر جلسات تمر بیانگر آن است. نتایج گردیدتکرار روی جلسات تمرینی تحلیل 

(0.001>P30.05, =6.32,83.05))F.)  اثر گروه(001.0>P54.62,  =3,48))F)  گروه در جلسات  تعاملو اثر

 یهاگروهن یب یتفاوت معنادار ،یجهدرنت ؛(F((P1.65, =20.5,328.5<001.0) باشدیمنیز معنادار  ینیتمر

 ییهاهگرون ین محل تفاوت بییتع منظوربههمچنین، وجود دارد.  یرقابتغیرط یننده در شراکنیتمر

 توکی یبیتعق داشتند از آزمون یمتفاوت یکام ذهناما استح ؛ن کردندیتمر یرقابتغیر یکه در فضا

 در اکتساب ،نداهداشت یبالاتر یکه استحکام ذهن ییهاگروه دهدمیج نشان ینتا. گردیداستفاده 

=اختلاف 3.03و  P<0.05) و شوت جفت بسکتبال =اختلاف میانگین(2.29و  P<0.05) پاس یهامهارت

 ند.اهن بهتر عمل کردییاپ یبا استحکام ذهن یهاگروهاز میانگین( 

ا گروه )استحکام ذهنی بال دوانس یل وارینتایج با استفاده از آزمون تحلدر آزمون یادداری براین، علاوه

مهارت ساده و پیچیده با  دو ( یررقابتیغمحیط تمرینی )رقابتی و  دو و استحکام ذهنی پایین( 
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هنی ذ     استحکام  ۀمؤلفکه اثر اصلی  بیانگر آن استد. نتایج گردیتکرار روی دو عامل آخر تحلیل 

(0.001>P44.9,  =(1,102)F) 0.001)محیط تمرینی رقابتی و غیررقابتی  و اثر اصلی>P418.3,  

=(1,102)F)  اثر تعامل گروه )استحکام ذهنی بالا و پایین( در محیط تمرینی  ،ینچنهم .باشدیممعنادار

محیط  دهدیمنشان  امر این که (P10.24,  =(1,102)F<0.001) است)رقابتی و غیررقابتی( معنادار 

 داشته است. هااجراکننده براثرات متفاوتی  ،تمرینی با توجه به میزان استحکام ذهنی

و تعامل نوع  (0.77P0.08,  =(1,102)F=)اثر اصلی نوع مهارت که  دهندها نشان مییافته ،ینچنهم

محیط وه، گر بین؛ اما (0.85P0.03,  =(1,102)F=) باشدینممهارت در میزان استحکام ذهنی معنادار 

شمارۀ شکل . (0.02P5.18,  =(1,102)F=)شود اثر تعاملی معناداری مشاهده میو نوع مهارت تمرینی 

میانگین نمرات دو گروه )دارای استحکام ذهنی بالا و پایین( را در فضای رقابتی و غیررقابتی در  یک،

 .دهدیمآزمون یادداری نشان 

 
 میانگین و انحراف استاندارد نمرات دو گروه در فضای رقابتی و غیررقابتی ـ6شکل 
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 گیرییجهنتبحث و 

فضای رقابتی و غیررقابتی( (، محیط )استحکام ذهنی ۀفرد )مؤلفتعامل بررسی  ،حاضر پژوهشهدف از 

نشان  شدهکسبج ینتا یبررس. در یادگیری حرکتی بود ورزشی( ۀو نوع مهارت )تکالیف ساده و پیچید

ده در یچیساده و پ یهامهارت یریادگیدر اکتساب و  ک عامل مؤثری یکه استحکام ذهن دهدیم

 ،هامهارت یادداریبالا در اکتساب و  یاستحکام ذهن یاست و افراد دارا یررقابتیو غ یرقابت هاییطمح

از آن  یج حاکین نتای. ااندکسب نمودهن ییپا یاستحکام ذهن یافراد دارا نسبت به را یازات بهتریامت

و پرفشار  یرقابت هاییطمحدر  هامهارت یریادگیل مهم در ک عامیبالا  یاست که استحکام ذهن

 یتحکام ذهناس یاست که افراد دارا شده عنوان یاستحکام ذهن ۀدربار شدهمطرحف یتعار . درباشدیم

 ندهاجراکن در ارتباط باکه ورزش  ییازهاین ۀهستند و بهتر از عهد یرقابت هایتموقعشتر یبالا در ب

 شدهمطرححات یحاضر با توض ۀافتی(. 9،8) آیندیبرم، )رقابت، تمرین و شیوۀ زندگی( کندیمجاد یا

 هاییتموقعبالا در  یاستحکام ذهن یراافراد دا تنهانهکه  دهدیمسان است و نشان ف بالا همیتعر در

 یقابتط ریدر شرا یحرکت یهامهارت یادداریافراد در اکتساب و ن یبلکه ا ،دنکنیمبهتر عمل  یرقابت

 پژوهش ایهراستا، یافتهدراین. نمایندیمل عم ترموفق ،نییپا یاستحکام ذهن یافراد دارا نسبت بهز ین

مقابله با  یهان رقابت و راهبردیوجود ارتباط ب موردرا در یقبل یهاپژوهش هایبینییشپحاضر 

 همکارانو  1سلریک مثال،عنوانبه ؛(24-51،20-9،01) کندیمد ییتأ یبا استحکام ذهن هایتموقع

کنترل را نشان دادند.  یابیشدت استرس و ارز ،یذهنن استحکام یارتباط بدر پژوهش خود ( 2008)

مقابله را در  اثربخشمقابله و  یراهبردها یخوببه یاستحکام ذهن عنصرهر شش در این پژوهش، 

عنوان کردند نیز ( 1885) 2. بولجر و زوکرمن(25کرد ) بینییشپدر ورزش  زااسترسپاسخ به عوامل 

اهبرد خاب رانت برم یمستق طوربه ،یمانند استحکام ذهن یتیشخص هاییژگیو فراوان، احتمال بهکه 

ذار رگیآن تأث یابیو ارز زااسترسبا نوع عامل  شدنمواجهق یاز طر و میمستقریغ صورتبهمقابله و 

 .(26) هستند

 هاییطمحاکتساب در  ۀنتایج نشان داد که اثر تعامل گروه در جلسات تمرینی در مرحلهمچنین، 

تحکام که با توجه به میزان اس . این یافته بیانگر آن استباشدیمتمرینی رقابتی و غیررقابتی معنادار 

تمرینی رقابتی و غیررقابتی عملکرد متفاوتی را در اکتساب  هاییطمحدر  کنندگانشرکتذهنی، 

 یرزشکاران داراکردن ول بهتر عملیاز دلا یکیاحتمالاً . دهندمیساده و پیچیده نشان  یهامهارت

1. Kaiseler 
2. Bolger & Zuckerman 
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نشان  یقبل یهاپژوهشدر که همچنانن است که یا و غیررقابتی یط رقابتیبالا در شرا یاستحکام ذهن

شتر یاسترس کمتر ورزشکار و کنترل ب ۀبا تجرب یکل یبالا در استحکام ذهن ۀنمر است، شده داده

ر درا  یبالاتر ۀافراد نمر کههنگامی و باشدیممرتبط  زااسترسط مستقل از نوع عامل یشرا نسبت به

 ین فردی. اعتماد بنمایندیمرا درک  یاسترس کمتر ،کنندیمکسب  یاس کنترل عاطفیمقخرده

نترل که ک کندیمشنهاد یافته پین ی. اباشدمیمرتبط شدت استرس  یبا سطوح بالا یواقع طوربه

حاضر  پژوهش در (.25باشد )ت داشته یمز ،بت استکه در حال رقا یفرد یاحساسات ممکن است برا

از  یررقابتیو غ یرقابت یبالا در فضا یاستحکام ذهن یبهتر مهارت در افراد دارا یادداریاکتساب و 

اد مهم استحکام از ابع یکی. کندیمت ی( حما2007توسط جونز و همکاران ) شدهمطرحچارچوب 

م عملکرد، کنترل یماندن، تنظباور، متمرکز یژگیبعد رقابت بود که شش و هاآن پژوهش در یذهن

 که هددیمح یتوضن ابعاد ی. اشدیمط را شامل یاحساسات و کنترل محو کنترل افکار و  یفشار، آگاه

رقابت رفتار  ید سطوح بالایشد فشار تحت آلیدها یاستحکام ذهن یدارا یهااجراکنندهچگونه 

گرفتن نر قراریتأثبه هدف، تحت یابیتعهد دست یبالا دارا یبا استحکام ذهن یهااجراکننده. کنندیم

ح، کنترل افکار و یصح گیرییمتصماجرا، اخذ حالکار در برداده، تمرکز مداوم در برابر اشتباهات رخ

به  یابیدر دست یپرتحواسآمدن بدون به انطباق و کنار بودنقادر و ت اضطرابی، هدااحساسات

 (10) باشندیمعملکرد مطلوب 

بالا با مقاومت در برابر استرس  یند که استحکام ذهناه( عنوان کرد2013و همکاران ) 1براندراستا، دراین

 ین سنیانگیدر نوجوانان )با مارتباط بین استحکام ذهنی و میزان خواب را  هاآن. باشدمیمرتبط 

و  ترقیعمشتر، یخواب ب ییبالا با کارا یکه استحکام ذهن ندنشان داد نمودند و ی( بررسسال 82/19

ن یارتباط بنیز ( 2013و همکاران ) 2ولندی. ن(27) باشدمیاز شروع خواب مرتبط  پسکمتر  یداریب

 یاستحکام ذهن ،یطورکلبهعنوان کردند که  هاآندادند.  گزارشو اجرا را در بسکتبال  یاستحکام ذهن

ه نسبت ب یپرفشار و رقابت هاییتموقع. در باشدمیمشهود  ،وجود دارد یکه سخت هایییتموقعدر 

 جیاست. نتا یازموردنر ورزشکا سویشتر از یب یاستحکام ذهن ،معمول و روزمره هاییبازت یموقع

ن یده است و ایچیار پیو اجرا در بسکتبال بس یکه ارتباط استحکام ذهن کندیمان یب هاآن پژوهش

و اجرا  یارتباط استحکام ذهنذکر است که بهلازم. باشدمیت افراد متفاوت یبا توجه به جنس یدگیچیپ

 حاضر با پژوهش جی. نتا(14) است تریقوار یاما در مردان بس بوده؛ فیدر بسکتبال در زنان ضع

 بالا منجر یز استحکام ذهنیحاضر ن پژوهش . درباشدیم( همخوان 2013ولند و همکاران )ین هاییافته

کراست و کلاف همچنین، . گردیدبسکتبال  ۀدیچیساده و پ یهامهارتبهتر  یادداریبه اکتساب و 

1. Brand 

2. Newland 
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رتباط در ا ،ل کنندیرا تسه یان قادر هستند رشد استحکام ذهنیکه مرب اییوهشان کردند ی( ب2011)

 .(29) باشدیممناسب رقابت  یازهایگرفتن نظرنن و دریتمر با ساختار آموزش/

 بسیار ،بالا یاستحکام ذهن یکه ورزشکاران دارا کردندعنوان ( 2005) 1و همکاران بولبراین، علاوه

 یل دارند که از رقبای)تسلط بر مهارت( مداوم هستند و تما یشرفتیپحس خود یو دارا بوده یرقابت

کنان یکردن بازآماده یبرایک مربی بسکتبال  درواقع،(. اییجهنت یریگجهتخود بهتر عمل کنند )

 ،ستندهکنان خسته ین که بازیان جلسات تمرینات پرفشار را در پایتمر تواندیم رقابت یازهاین یبرا

م یت کیکه یصورتبه باشد؛مید یکوتاه مف اییقهدقپنج هاییبازدادن قرارزمینه، دراینارائه کند. 

و هر د باشد کهمی عقب است و مجبور ،قرار دارد یعیط طبیف که در شرایم حریاز از تیلحاظ امتبه

کسب شش پرتاب از ده پرتاب  ،اسبک هدف منیل کند. یاز تبدیکوشش پرتاب آزاد خود را به امت

 هایمهرجا ی هاپاداشاز بالا رود. یدادن امتدستکه از شودیمم باعث یفشار بر ت ،بیترتنیبد .باشدیم

ق یتشو کنانیبازگونه این ؛ا شکست فراهم شودیت یموفق یبرا آمدهدستبهج یاساس نتابر تواندیم

ال مثی)برا نمایندمقابله را امتحان  هاییوهشکردها و یاستفاده کنند و رو خود تجاربتا از  شوندیم

ده یچیپ یکردن عوامل انحرافبا اضافه تواندیمف ی(. تکلیکردن عوامل انحرافا مسدودیکنترل تنفس و 

ون آزم یلحاظ علمبهکرد ین رویا کهیدرحال باشدمی ذکربه. لازم(ایینهزمشود )مانند صدا و حرکات 

ند اهبسته گزارش داد هاییبازدر  یژهوبهآزاد بهتر را  یهاپرتابان بسکتبال آمار یاست، مرب نشده

(29.) 

ل در نوع مهارت در مراح نشان داد که اثر تعامل محیط تمرینی )رقابتی و غیررقابتی( جینتا ،ینچنهم

 محیط تمرینی با توجه به نوع تکلیف اثرات متفاوتی ،یگردعبارتبه. باشدیم معنادار یادداریاکتساب و 

فاوت مهارت شوت جفت بسکتبال ت یادداریدر اکتساب و  یررقابتیو غ یرقابت یفضا داشته است و بین

مشاهده مهارت پاس بسکتبال  یاددارین تفاوت در اکتساب و یاما ا؛ ه استآمدوجود معناداری به

در ورزش  ییجورقابتر رقابت و یتأث ۀنیزمکه در ییهاپژوهشبرای تبیین این نتایج باید به . شودنمی

ج ینتا هاپژوهشکه این ) ، مراجعه نموداست هگرفت انجام یحرکت یهامهارت یادداریو اکتساب و 

، (1397) فرزانه پژوهش جیبا نتا حاضر پژوهش هایراستا، یافتهدراین. (نداههمراه داشترا به یمتفاوت

( 2009فرزانه و همکاران ) ندارد. یهمخوان (31) (1887) همکارانو  3کر و (2001) و همکاران نوتبوم

1. Bull 
2. Noteboom 
3. Kerr  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Noteboom+JT%22%5BAuthor%5D
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 میزان کیپرتاب دارت به  مهارت یریادگیبر  یررقابتیغو  یط رقابتیر دو نوع محینشان دادند که تأث

ب سکلحاظ به یرقابتریو غ یط رقابتیننده در محکنیمره هر دو گروه تک عنوان کردند هاآناست. 

 یتررقابیو غ یط رقابتین در هر دو محیو تمر اندداشته یرشدبهف پرتاب دارت روند رویلکاز تیامت

ط یننده در محکنیتمر یهاگروهن یاما ب؛ ف داشته استیلکت یادداریتساب و کبر ا یدارار معنیتأث

 دوشمیمشاهده ن یآماراز نظر  یداراپرتاب دارت تفاوت معن یریادگیلحاظ به یررقابتیو غ یرقابت

رارقابتیادیافراد زواستیختگیبرانگرقابت، یهاجنبهازیکی نیز بیان نمود( 2000ل )ی. گ(28)

 یگختیو رقابت منجر به احساسات مرتبط با انگ اندکردهاستفادهونموده  شنهادیپیختگیانگجادیا یبرا

ش یدر اثر افزا یختگیانگیبالاسطوحکهندافتی( در2001)و همکاران نوتبوم همچنین، . (5) شودیم

نی( ا1887و همکاران )کرپژوهش جینتادر این ارتباط، . (30) استکاهش اجرا همراهرقابت با

اندرسون  (31) کردرد،شودیمیراندازیعملکرد بهتر تبهمنجرنییپایرقابتطیشراکهراموضوع

ر سطوح یعدم تأث به اعتقاد وی،ندارد.  یریادگیبر  تأثیری زشیزان انگیکه م نمودعنوان نیز ( 2000)

 یه براکآنچه را  توانندینم هاانسانه که است یتوجدگاه قابلین دیاز ا یریادگی بر یزشیمتفاوت انگ

  .(1) کنند یخوددار اهمیتی ندارد، هاآن یه براک یمسائل یریادگیرند و از یاد بگیمهم است  هاآن

و همکاران  یبیحب و (2001ر )کو 1ندنریلنتایج مطالعاتحاضر با پژوهش هاییافته ،گریدسویاز

 یتعاملدگاهیده ازکنیا لیدلبهذکرشدهیهاپژوهشهاییافتهدارد.یهمخوان (2010 و 2008)

 باشندمشابه می حاضرپژوهش جینتابا ،اندکردهاستفادهیریادگیبررقابتراتیتأثیبررسیبرا

 یدارا یرقابت ینیتمر طیمحدر  جورقابتافراد که  بر این باور هستند( 2010و همکاران ) یبیحب

در  جورقابتریغافراد  و هبود یررقابتیغ ینیط تمریمحنسبت به  یبهتر یاددارینمرات اکتساب و 

 یقابتر ینیط تمریمحنسبت به  یبهتر یاددارینمرات اکتساب و  یدارا یررقابتیغ ینیتمر طیمح

 یریادگی یبرا یختگیانگ ۀیافتیشافزاه حالات کنشان دادند نیز ( 1873) 2ج و بنتیس. (34) نداهبود

سنج چرخان را در یرویف پیتکل گانکنندشرکت اهآن پژوهشاست. در  یضرور یتکحر ۀطیدر ح

ساعت تحت آزمون  24از  پسانجام دادند و  ییالقا یختگیط عدم انگیشرا ایو  ییالقا یختگیط انگیشرا

رده بودند، کن یتمر یختگیط انگیه در شراک گانیکنندشرکت یریادگیقرار گرفتند. نمرات  یادداری

 (.2بالاتر بود ) ییالقا یختگیانگگروه عدم  گانکنندشرکتاز  یرینحو چشمگبه

 ناشی ازو محیط تمرینی  هارتنوع میکی دیگر از دلایل تعامل معنادار  این احتمال وجود دارد که

ه ک نشان دادنتایج  زمینه،دراین .باشددر پژوهش حاضر  شدهاستفاده یهامهارت هاییژگیوشرایط و 

تساب اما در اک ؛مهارت پاس وجود ندارد یادداریدر اکتساب و  یررقابتیو غ یط رقابتین شرایبتفاوتی 

1. Lindner 

2. Bennett 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Bennett%2C+B%29
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بر  یر فضای رقابتی. احتمالاً تأثشودمشاهده می یداراشوت جفت بسکتبال تفاوت معن یادداریو 

 هامهارت یبر برختواند یمدارد و  یاجرا بستگحالر در مهارت دریدرگ هایییتواناه ب یعملکرد حرکت

ط یر شراییغهستند و ت یار اختصاصیبس هامهارت .داشته باشد یر منفیگر تأثید یر مثبت و بر برخیتأث

(. ساختار 35آن مهارت خواهد شد ) ییربنایز هایییتوانادر  یادیرات زییموجب تغ اجرای مهارت

 ،ن تفاوت باشد. در مهارت پاسیل ایدل تواندیم نیز پاس و شوت جفت بسکتبال یهامهارتآزمون در 

در مهارت شوت جفت  کهیدرحال ؛وار را داشتندیه فرصت رقابت و پاس به دیثان 30 کنندگانشرکت

 پژوهش در .بوده است شتریب یو احتمالاً جو رقابت بودندقه فرصت رقابت یسه دق ها دارایآن بسکتبال

ن یب یتفاوت معنادار ،اجرا شد یدر مدت کوتاهز که آزمون مهارت دارت ی( ن1397فرزانه و همکاران )

 ثین حیاز ا هاآن پژوهش امد.یوجود نمهارت به یادداریدر اکتساب و  یررقابتیو غ یرقابت یهاگروه

عواملازرایرقابتطی( مح2001ر )کوندنریل ،ن رابطهی. در ا(28) دارد یحاضر همخوان پژوهش با

یورزشیهارشتهکهباشدامعننیبدتواندیمامر نی. ادانندیمیورزشۀرشتانتخاب نوعبرمؤثر

(32) دارندیرقابتریغویرقابتطیشرااز یمتفاوتیریرپذیتأثمختلف،

. باشدیمتعامل سه عامل فرد، تکلیف و محیط معنادار  ها حاکی از آن بودند کهبراین، یافتهعلاوه

 هارتمهامیزان موفقیت فرد در اجرای انواع  ،، با توجه به ویژگی فردی و محیط تمرینییگردعبارتبه

که  ورطهمانه کرد. یتوج یدگاه تعاملید ۀیلوسبه توانیمرا . این تغییرات شودیمدستخوش تغییر 

 .دباشیمک رفتار یجاد یت در این فرد و موقعیمعتقد به تعامل ب یدگاه تعاملید ،قبلًا مطرح شد

 یمدارتیا موقعی یمداردگاه فردیاز د ییجورقابت ۀمؤلف کهاست  شده دادهنشان  ،حاضرحالدر

 یاستحکام ذهن یز عامل فردیحاضر ن پژوهش . در(4) باشدمیحال حرکت در یدگاه تعاملیسمت دبه

ط ینسبت به شرا یط رقابتیبهتر مهارت شوت جفت بسکتبال در شرا یادداریمنجر به اکتساب و 

مالاً عنوان کرد که احت توانیم ،نیبنابرا؛ امدیوجود نن تفاوت در مهارت پاس بهیاما ا؛ گردید یررقابتیغ

متفاوت انواع  یادداریمنجر به اکتساب و  تواندیم یطیدر تعامل با عوامل مح یفرد هاییژگیو

 یبررس یبهتر است برا ،( عنوان کردند2011گولد )نبرگ و یوکه  طورهمان رو،؛ ازاینشود هامهارت

 .(4) شودتوجه  زمانهم طوربه یطیط محیو شرا یختن افراد، به عوامل فردیعوامل مؤثر در برانگ

اجتناب  منظوربهمنظم  طوربهد ی( عنوان کردند که ورزشکاران با2011کراست و کلاف )راستا، دراین

ه دیمحور به چالش کشو هدف ین رقابتیآرام و راکد، با تمر هاییتموقعط و یگرفتن در شرااز قرار

لازم  ش دهد، بلکهیورزشکاران را افزا یجسمان هاییتقابل باید تنهانهن یجلسات تمرهمچنین، شوند. 
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 تواندیمامر ن ی. اگرددب یترک شدهسازییهشب هایینتمرا ی یشناختروان یاز فشارها یبا برخ است

براین، علاوهباشد.  کنندهمنحرفله و أحل مس یهابرنامهجاد فشار و یا :که شامل گیردبردررا  هایییطمح

لازم د. له شوأورزشکاران باعث حل مس یباشد و براان خلاقانه یمرب یبرا تواندیممستقل  طوربهچالش 

 یت شخصیتا مسئول گردندق یتشو و دهر شیم درگیاخذ تصم یندهایورزشکاران در فرااست 

ط و یتعامل فرد، مح ۀینظر حاضر پژوهش جینتا ،یطورکلبهرند. یعهده گررا ب خود از رشد ییهابخش

 یطیحبا عامل م یاستحکام ذهن یکه تعامل متناسب عامل فرد دهدیمو نشان  کندیمد ییأف را تیتکل

 یدک عامل فری یاستحکام ذهن ،نیبنابرا؛ شودیمبهتر  یریادگیو نوع مهارت باعث  یرقابت یفضا

تحکام و اس یرقابت یدر بسکتبال است و تعامل فضا یبررستحت یهامهارت یادداریمهم در اکتساب و 

 .(29) باشدیم یادیت زیاهم یدارا ت مهارتیبا توجه به ماه یذهن

 یبررس مورد یهامهارت یادداریدر اکتساب و  یرقابت یر فضایتأث حاضر پژوهشدر : پیام مقاله

ان و یبه مرب ،نیبنابرا ؛متفاوت بود گانکنندشرکتبا توجه به میزان استحکام ذهنی بسکتبال 

به سه عامل فرد، محیط اجرا و  هامهارت یریادگیبهبود اجرا و  منظورهب شودیمه یورزشکاران توص

که  جاد شودیا اییوهشبه یرقابت یفضا شودیمشنهاد یپهمچنین، . نمایندوجه اجرا تحالتکلیف در

نیز  یحرکت یهامهارتدر آموزش  .گردد یرقابت هاییطمحشدن ورزشکاران با باعث چالش و آشنا

 شین،پی یهاپژوهشحاضر و  پژوهش جیورزشکاران توجه شود. طبق نتا یفردی هایژگیو بهتر است به

 یهامهارتبهتر  یادداریباعث اکتساب و  تواندیماست که  یمهم یفرد یژگیو ،یذهن استحکام

ن یآموزش و ساختار تمر یفضا شودیمشنهاد یپ رو،ازاین گردد؛ یت ورزشیموفق ،یتدرنهاو  یورزش

ر یدرگ لهأمسحل  یندهایشده و افراد را در فرا ویژگین یشود که باعث رشد ا یدهسازمان یاگونهبه

 کند.
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Abstract 
 

The goal of the present study was to investigate the interaction between individual 
(mental toughness), environment (competitive atmosphere) and task (two simple and 
complex sport skills) in motor learning. Subjects included 104 undergraduate students 
whom were divided into two groups with high and low mental toughness based on 
mental toughness Questionnaire 48. Than the subjects were divided into eight matched 
groups following pretest (n1=n2=…=n8=13). The four groups in competitive atmosphere 
and the four groups in noncompetitive atmosphere performed basketball skills. At the 
determined and given competitive condition, the groups performed the task for 15 
sessions every alternate day. Verbal feedback was provided to participants in acquisition 
sessions. One week after acquisition training, the retention test were taken. For analyzing 
data, one way and repeated measure ANOVA were used (P<0.05). The results showed 
that the groups with high mental toughness in competitive and non-competitive 
conditions relative to groups with low mental toughness were significantly better 
acquisition and retention. Also, Comparison of competitive and non-competitive groups 
showed that there was no significant difference in the acquisition and retention of 
basketball passing skill, but in basketball shooting skill, the group who had been trained 
in the competitive space had a significantly better performance. Our results confirm the 
Interactional approach in motor behavior and sport psychology. 
 

Keywords: Mental Toughness, Competitive Atmosphere, Non-Competitive 
Atmosphere, Basketball Skills 
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