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Abstract 
The aim of this study was to determine the effect of need-
supportive environment on anxiety, visual attention and non-
athlete students performance. Subjects were 30 female 
students with (Mage=22.24±2/3) years who according to the 
research qualification and after the pre-test were randomly 
divided into two groups of need-supportive and control. 
Learners' anxiety was measured using the Mental Readiness 
Questionnaire, alpha wave was measured using a two-channel 
neurofeedback device, and performance was measured as 
radial error golf putting in the pre-test and post-test. The 
results of the analysis of covariance showed that the need-
supportive approach had a significant effect on anxiety, alpha 
wave and golf performance. Cognitive and physical anxiety 
levels, as well as alpha wave and functional error in the need - 
supportive group decreased compared to the control group. 
Recent findings suggest that need-supportive educational style 
is an appropriate approach in terms of reducing anxiety, 
efficient visual processing and performance enhancement.  

 

Extended Abstract  

Abstract  
The effect of anxiety on performance is 
related to changes in attention 
mechanisms that may ignore task-
related information and focus on non-
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task-related information (Eysenck & 
Calvo, 1992). Motivation also affects 
attentional scope by narrowing 
(focusing on local elements of the visual 
field) instead of broadening (focusing 
on the entire picture as a whole) 
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attention.  This narrowing of 
attentional scope allows cognitive 
resources to be directed at attaining a 
goal or performing a specific action 
(Gable, Threadgill & Adams, 2016). 
Also, the Need-supportive environment 
by supporting the three basic 
psychological needs of autonomy, 
competence & relatedness can make 
the learner feel more satisfied, at the 
same time reduce negative 
psychological indicators such as 
anxiety, as well as improve motivation 
and performance (Ryan & Deci, 2017). 
Therefore, the aim of this study was to 
determine the effect of need - 
supportive environment on anxiety, 
visual attention and non-athlete 
Students performance. The statistical 
population was female students of 
Urmia University with a mean 
(Mage=22.24±2/3) years. Qualification 
for entering the research design were 
included being right-handeded, no 
visual disturbances, no golf training 
experience. According to the research 
conditions, 30 people were selected 
and prepared for the pre-test. After the 
golf putting method was explained and 
taught to all subjects, each subject 
performed two stroke experimentally. 
After performing the test stroke, the 
waves using the device Two-channel 
neurofeedback was recorded. 
Electrodes were installed at points (P1 - 
CZ) on the subject's head to record 
alpha as a pre-test based on the 10-20 
electrode system. The subjects 
performed ten stroke from a distance of 
three meters (Bayer et al, 2017). 
Learners' anxiety was measured using 
the Mental Readiness Questionnaire 

(Krane, 1994). Participants' 
performance was recorded as a radial 
error in golf putting task. After the pre-
test, the subjects were randomly 
divided into two groups of Need-
Supportive and control (N=15). Need-
supportive environment group did the 
usual golf exercises according to the 
instructions of the behavioral 
interventions of the need-supportive 
environment (Ryan & Deci, 2017). The 
control group followed the physical 
exercises of golf according to the usual 
exercises (Vickers, 2007). According to 
the qualification of the experimental 
and control groups, the subjects 
performed the exercises for sixteen 
sessions (each session including 15-20 
minutes). Physical training sessions for 
each person consisted four packs of ten 
attempts with one minute of rest 
between each package. Then post-test 
similar pre-test was performed. Data 
were analyzed using analysis of 
covariance. The result showed that the 
Need-Supportive approach had a 
significant effect on anxiety, alpha wave 
and golf performance and there was a 
significant difference between the two 
groups of need-support and control in 
the level of anxiety and alpha wave and 
performance (p <0.05). Cognitive and 
physical anxiety levels, as well as alpha 
wave and functional error in the need - 
supportive group decreased compared 
to the control group. It can be said that 
giving learners the right to choose, 
providing a sense of competence and 
creating a warm relationship with 
learners while teaching provides the 
conditions for creating interest or 
satisfaction in practice. As a result, such 
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an environment is effective in 
controlling negative emotions, 
controlling anxiety, increasing 
motivation, and focusing learners' 
attention. 

KEYWORDS: Need-Supportive 

approach, Cognitive Anxiety, Physical 
Anxiety, Alpha Wave, Golf 
Performance. 
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 پژوهشیمقالة

 ریغیاز بر اضطراب، توجه بینایی و عملکرد دانشجویان ن-ثر محیط حامیا

 ورزشکار
 

  3ماندانا حیدریو  ،2، حسن محمدزاده1معصومه پروانه

 ، ارومیه، ایران، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیهدکتری رفتار حرکتی دانشجوی. 1
 مسئول( ۀ)نویسند ارومیه، ایران استاد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه،. 2
 دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه، ارومیه، ایران. 3

 چکیده
نیاز بر اضطراب، توجه بینایی و عملکرد -اثر محیط حامیهدف پژوهش حاضر تعیین 

 دانشجوی دختر با میانگین )سن 30ها ورزشکار بود. آزمودنی یرغدانشجویان 
 آزمون بهپس از اجرای پیشبا توجه به شرایط تحقیق و بودند که  سال (3/2±2/22

 بااضطراب یادگیرندگان  .قرار گرفتند کنترلو  نیاز–حامیطور تصادفی در دو گروه 
دو کاناله نوروفیدبک با استفاده از دستگاه روانی، موج آلفا  آمادگی نامهپرسش از استفاده

 آزمونپس و آزمونپیش گلف در پات ضربة شعاعی خطای صورت به نیز و عملکرد
بر  نیاز–حامیرویکرد  نشان دادآزمون تحلیل کوواریانس . نتایج شد گیریاندازه

میزان اضطراب گلف، تأثیر معنادار داشته است.  ضربة آلفا و عملکرد موج، اضطراب
نیاز -شناختی و اضطراب جسمانی، همچنین موج آلفا و خطای عملکرد در گروه حامی

–سبک آموزشی حامی دهدهای اخیر نشان مییافتهنسبت به گروه کنترل کاهش یافت. 

عملکرد  ارتقأنیاز رویکردی مناسب در زمینة کاهش اضطراب، پردازش کارآمد بینایی و 
 .است

 مقدمه
های رقابتی که حرکات هدفمند و دقیق، جزء ورزشدر 

ناپذیر عملکرد هستند، توجه به اطالعات بینایی جدایی
 کنندۀ اجرایاز عوامل اصلی تعیین ،آنهاو پردازش 

  

                                                           
 

 

 

 

 

. (2002، 1)ویلیامز، سینگر و فرلیچ استحرکتی موفق 
گیری توجه بینایی و جهت حفظ ارتباط بین بنابراین

با این  .استاجزای حرکتی تکلیف برای عملکرد مهم 
توانایی تنظیم  حال، عالوه بر پردازش اطالعات بینایی،

حاالت هیجانی مرتبط با رقابت جهت اجرای هماهنگ 
است )ویلیامز و همکاران، و موفق حرکات ضروری 

شناختی مورد توجه چه چندین حالت روان اگر (.2002

1. Williams, Singer & Frehlich  
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 به اند، اما تأثیر اضطراب بر عملکرد همچنانقرار گرفته
ورزشی  شناسانروان پژوهشی عالیق از یکی عنوان

به عنوان احساسی  2(. اضطراب2000، 1است )هانین
 شود که دارای اثرات منفی است و باعثمشاهده می

در موارد شدید  .شوداختالل در عملکرد حرکتی می
یا کاهش شدید عملکرد  «خفگی»ممکن است منجر به 

در شرایطی باشد که انگیزۀ باالیی برای عملکرد خوب 
 کارایی مطابق با تئوری (.1984، 3وجود دارد )باومیستر

تأثیر اضطراب بر  (1992) 4کالوو و پردازش آیزنک
های توجه تغییرات مربوط به مکانیسم مرتبط با عملکرد

که ممکن است اطالعات مربوط به تکلیف نادیده  است
 .گرفته شود و به اطالعات نامرتبط با تکلیف توجه شود

 توضیحی برای 5تئوری کارایی پردازش )پی ای تی(
 و عملکرد است اضطراب رابطة در درگیر هایمکانیسم

شکل نگرانی،  کند اضطراب شناختی بهبینی میو پیش
سازی حافظة کاری را مختل ظرفیت پردازش و ذخیره

کند و از این طریق منابع موجود برای انجام تکلیف می
واقع  در(. 1992دهد )آیزنک و کالوو، را کاهش می

اضطراب شناختی یا فشار برای دستیابی به نتایج خوب 
پرتی )به عنوان مثال، نظریة های حواسمطابق با نظریه

های تداخل شناختی( از طریق انحراف توجه از نشانه
به رابطة منفی با  منجرتواند میمرتبط با تکلیف 

 توجه کنترل نظریة(. 1998 ،6عملکرد شود )ساراسون
 دلیل است، پردازش کارایی نظریة از برگرفته که آیزنگ

 جای به محور–محرك هایمحرك به را توجه امر این
داند )آیزنک، دراکشان، محور می–هدف هایمحرك

های پی بینیپیش مسیر (. در2007، 7س و کالووسانتو
 در هم اضطراب، که است شده داده نشان ای تی،

                                                           
1. Hanin 

2. Anxiety 

3. Baumeister 

4. Eysenck & Calvo 

5. Processing Efficiency Theory (PET) 
 

6. Sarason 

7.  Derakshan, Santos 

 تشخیص و بینایی جستجوی به نیاز که حرکتی تکالیف
دارند  گیریهدف به نیاز که تکالیفی در هم و دارند
. شودرفتار جستجوی بینایی می در کارایی کاهش باعث

 افزایش با داد نشان( در پژوهش خود 2008)  8ویلسون
 و بینایی جستجوی هایکارآمدی راهبرد اضطراب،

ویلسون، در پژوهشی  .یابدمی کاهش خیرگی رفتار
نشان دادند دستکاری اضطراب نیز ( 2009) 9واین و وود

و  منجر به کاهش معناداری در مدت دورۀ چشم ساکن
 اضطرابکه طوریبه؛ شدمیزان موفقیت پرتاب آزاد 

محور )دورۀ چشم -باعث اختالل در کنترل توجه هدف
محور )تعداد -ساکن( با هزینه کنترل توجه محرك

 کنترل تئوری از شد کهتثبیت کمتر، مدت تثبیت بیشتر( 
 از مناسبی سطح حفظبنابراین  .کندمی پشتیبانی توجه

کارایی جستجوی  مسابقات هنگام تمرین و اضطراب
کند و برای پیشرفت  تضمینتواند میبینایی باالتری را 

، 10های ورزشکاران مفید باشد )لیو و ژوبهتر مهارت
 شناختیروان هایمؤلفهشده است  (. پیشنهاد2015
 را اضطراب دتواننمی شناختیروان نیازهای مانند مثبت
  (.2004، 11تانگ و )پان ندکن و تعدیل بینیپیش

 نظریه اساس بر شناختیروان نیازهای نظری مبنای
 که شناختی هاینظریه از یکیاست.  12خودمختاری

 به را خاص فعالیت یک در رفتاری و انگیزشی عوامل
مطابق (. 2017 ،13دسی و رایان) کندمی توصیف خوبی

ت اجتماعی بر میزان احساس فرد به با این نظریه باف
-ارتباط با دیگران تأثیر می خودمختاری، شایستگی و

شناختی بر گذارد و برآورده شدن نیازهای اساسی روان
گذارد )رایان نتایج انگیزشی، شناختی و رفتاری تأثیر می

شامل  شناختیروان اساسی نیازهای (.2017و دسی، 

8. Wilson  

9. Wilson, Vine & Wood 

10. Liu & Zhou 

11. Pan & Tang 

12. Self-determination theory 

13. Ryan & Deci  
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است. خودمختاری  1خودمختاری، شایستگی و ارتباط
گیری به های تصمیمیعنی دادن حق انتخاب و قابلیت

 فراهم یعنی شایستگی ؛انجام فعالیتیادگیرنده در 
 و شاگرد برای کارها انجام در صالحیت احساس کردن

 خلق یعنیاست  مهمی ارتباط که ساختار انگیزشی
 با هاهمکالسی یا و شاگردان با معلم گرمة رابط

 نیاز از افراد فردی میان روابط که زمانی ، زیراهمدیگر

تکالیف را انجام  بهتر کند،حمایت می به ارتباط آنها
 از و شوندمی پذیرترانعطاف استرس برابر در دهند،می

دهند )رایان و می خبر شناختی کمتریروان مشکالت

 زمانی نیاز –حامی محیطبدین شکل (. 2017دسی، 
 انتخاب، حق از مربی مثال، طور به که آیدمی بوجود
 انجام قابلیت و شایستگی گیری،تصمیم هایقابلیت

 ارتباط و کند حمایت یادگیرندگان توسط تمرینات
 حالت این در. کند برقرار یادگیرندگان با مناسبی

 روی بر که شناختیروان حاالت و عملکرد یادگیری،
 طور به گذاردمی تأثیر عملکرد و یادگیری فرایندهای

 کاهش باعث همزمان و یابندمی افزایش مثبت
، عالوه بهشود. می شناختیروان منفی هایشاخص

مندی بیشتری را تجربه ها احساس رضایتیادگیرنده
جهت  تواند با کیفیت انگیزشی بهتریمیکه  کنندمی

که  اما در صورتی ؛شرکت در آن فعالیت نیز همراه باشد
-حمایت نکند، ناکامی، کاهش خودنیازها محیط از این 
عدم بهزیستی و عملکرد ضعیف  تینها درانگیزشی و 

 نظریه واقع در(. 2017را به همراه دارد )رایان و دسی، 
 این تحقق یا محرومیتکه  کندمی ادعا خودمختاری

 بر همچون اضطراب مهمی پیامدهای تواندمی نیازها
باشد )رایان و  داشته فرد بهزیستی و روان سالمت
 (. 2017دسی، 

                                                           
1. Autonomy, Competence & 

Relatedness 

2. Gagne & Blanchar 

3. Quested  

-روان اساسی نیازهای رضایا شماریبی مطالعات

 سالمتدر  اصلی املوعیکی از  را به عنوان شناختی
 و گگن) دنکرد تأیید ورزشکاران شناختیروان

 همکاران و 3کووستدمثال  برای. (2007 ،2بالنچارد

-رواناساسی  نیازهای ( بیان کردند ارضای2011)

 با خودمختاری و ارتباط شایستگی، چونشناختی 

 شناختی شدت اضطراب روی بر خطر ارزیابی واسطة

گذارد. می تأثیر معناداری طور به ورزشکاران جسمانی و
 هارالدزن، سلستاد، ایوارسون،همچنین نتایج پژوهش 

و ( 2019) 5کلی(، 2020) 4آبراهامسن حلواری و
رضایت از  دهدمی( نشان 2019و همکاران ) 6جاککوال

 عث کاهش اضطراب،با شناختینیازهای اساسی روان
 ؛شودو افزایش سطح عملکرد می ورزش لذت در زمینة

از طرف دیگر، خنثی کردن نیازهای اساسی  و
شناختی باعث افزایش اضطراب افراد در محیط روان

( 2019محمدی، محمدزاده و بهزادنیا )شود. ورزشی می
 از حمایت فراهم آوردن محیطی حامی و شرایطبا 

وابستگی برای استقالل، شایستگی و  نیاز احساس
 رویکرد مربی که زمانی دادند، نشان شاگردان
 هایقابلیت از ،شودمی جویا کالس در را هایادگیرنده

 گیریتصمیم از وه یادگیرند خود توسط تمرینات اجرای
-برقرار می آنها با مناسب ارتباط وکند می حمایت آنها

انگیزش شناختی و رضایت از نیازهای اساسی روان کند،
و حرکتی  هایمهارت دریادگیرندگان افزایش یافته و 

 عبارت به. بهتری خواهند داشت پیشرفت عملکرد
کند ممکن است محیطی که مربی ایجاد می دیگر،

، اضطراب آنها وضعیت عاطفی یادگیرنده را تنظیم کند
و بنابراین بر سطح توجه یا جهت توجه  هددرا کاهش 

 (.2009، 7وندتأثیر بگذارد )ریم آنها

4. Haraldsen, Solstad, Ivarsson, Halvari  

& Abrahamsen 

5. Kelly  

6. Jaakkola 

1. Raymond 
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 مواردی انتخاب برای کلیدی عامل یک بینایی توجه
 از نیز رفتار. گذاردمی تأثیر رفتار بر نهایت در که است

 انگلمان،) گیردمی شکل انگیزشی عوامل طریق
 هایهنظری مطابق با. (2009 ،1پسوآ و پادماال داماراجو،
 های پاداشسیگنال، 2رفتاری و انگیزش رویکرد

تواند در مناطق دوپامینرژیک مغز می کدگذاری شده
های های ادراکی و توجهی توسط سیستممکانیسم

-محرك شوندباعث  نتیجه درو کنند مغز ایجاد  یقشر

توجه بیشتری تر شده و برجسته مرتبط با پاداشهای 
همچنین  (؛1998، 3بریج و رابینسون) را جلب کنند

طور بهنیز های انتخاب فرصتنشان داده شده است 
 بینیپیش یا انتخابو  پاداش دهنده هستند ذاتی

 مغزی نواحی فعالیت افزایش با انتخاب، برای فرصت
 هستند، درگیر پاداش پردازش در طور مستقیمبه که

تحقیقات نتایج (. 2011، 4دلگادو و )لوتی است همراه
گیزشی عوامل ان که حاکی از آن استنوروفیزیولوژیک 

توجه فرد را هنگام  طریق برجسته کردن تکلیفاز 
افزایش دهند که این پدیده بر توانند میاجرای تکلیف 

مانی  گذارد )فوکاچی،تأثیر می 5سیگنال ای ای جی
و  وونگ واتانا، انگزیو واتاناکول، ایرامینا

( 2019فوکاچی و همکاران ) (.2019، 6کیوکامنرپونگ
طریق افزایش توجه به نی از عنوان کردند انگیزش درو

بهبود تواند میعملکرد شناختی یادگیرندگان را  تکلیف
و  7بایر. بخشد و در نتیجه مقدار آلفا را کاهش دهد

ای ای ای جی هبا استفاده از دادهنیز ( 2017همکاران )

                                                           
2. Engelmann, Damaraju , Padmala & 

Pessoa 

3. Theories of Approach Behaviour and 

Motivation 

4. Berridge & Robinson 

5. Leotti & Delgado 

6. EEG 

7. Phukhachee,  Maneewongvatana,  

Angsuwatanakul, Iramina & 

Kaewkamnerdpong 

فضایی تأثیرات  نشان دادند انگیزش و توجه
کاهش آلفا به  مستقیمی بر فعالیت قشر بینایی دارد.

سازی توجه و بخشی از عنوان نشانگری برای آماده
و کاهش قدرت آلفا با  رسدتغییر در عملکرد به نظر می

بهبود شناسایی هدف و بهبود پردازش بینایی مرتبط 
، 8جونگ، بوئلر، کنمنز و ولدورف-بوده است )گرنت

چه شواهدی مبنی بر اثر بخشی انگیزش  اگر(. 2011
موجود ایندهای عصبی بر توجه و پردازش مناسب فر

متناقض  ةاما یافت (2009، 9)سیتز، کیم و واتاناب است
 ( نشان داد2019) 10ویلهلم .در این زمینه نیز وجود دارد

عصبی و پردازش بازخورد بین -سازی حرکتیآماده در
گروه خودمختاری در مقابل بدون خودمختاری تفاوتی 

محدودتر استقالل دامنة توجه را به جای  وجود نداشت و
 .نمودتر کردن توجه، گسترده

 دیداری توجه بر بتواند که عاملی هر رسدمی نظر به

 غربالگری روند کل بر تواندمی تأثیر بگذارد،

 ادراك در نتیجه و بگذارد تأثیر  نیز بینایی دروندادهای

 عاطفی هایدگرگون نماید. پاسخ را بیناییپردازش  و

 را توجه است ممکن جمله اضطراب هیجانی از و

، د )گوممتأثر ساز را شناختی کارکردهای و ندک منحرف
 تواندمیهم انگیزش . از طرفی (2011، 11بامان و اسنیز

و توجه را به سمت قرار گیرد  یبر روی فرآیندهای توجه
در  (.2015، 12عناصر کلیدی تکلیف هدایت کند )براور

پردازش شناختی تأثیرگذار بر بررسی فاکتورهای روان
 یک تصویرسازی، داده است نشان بینایی، تحقیقات

8. Bayer 

9. Grent-'t-Jong, Boehler, Kenemans & 

Woldorff  

10. Seitz, Kim & Watanabe 

11. Wilhelm 

12. Gohm, Baumann & Snieze 

13. Braver 
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 بر مثبت تأثیر برای مناسب شناختیروان مهارت
(. 2005، 1است )نیکولز، پولمن و هولت گلف عملکرد

 تأثیر( در تعیین 2002) 2همچنین تیلور و شاو
مثبت و منفی بر پیشرفت گلف نشان دادند  یرسازیتصو

هنگامی که پاتر نتیجه بازی را به صورت منفی تجسم 
 .شودکند، عملکرد مختل میمی

 اساسی نیازهای به توجه زمینة در بسیاری تحقیقات
 اثرات و)خودمختاری، شایستگی و ارتباط(  شناختیروان
 انجام ورزشی عملکرد و اضطراب، یادگیری بر آن مثبت
؛ جاکوکال و 2011)کووستد و همکاران،  است شده

 ناشی انگیزشی عوامل تأثیر زمینة در. (2019همکاران، 

 و توجه بیناییاضطراب،  بر  نیاز–حامی محیط از
 در عملکرد بهبود جهت مغزی امواج مثبت عملکرد

. یستن موجود تحقیقی خارج و داخل در ورزشی حوزه
 ارتباطات بررسی به بیشتر های قبلیپژوهشهمچنین 

 در و اندپرداخته انگیزش شناختی پیامدهای و عصبی
 مثال، عنوان به) بیرونی هایانگیزش روی اول درجه
؛ 2017بایر و همکاران، اند )شده متمرکز( پول

. (2018، 3ویلومیر و بارون، کارروزو بورژوازی، بدیر،
 انگیزش دهدمی نشان انگیزش مورد در تحقیقات

 بیرونی انگیزش با مشابه رفتاری اثرات دارای درونی
 ی کهبنابراین با توجه به نقش ،(2015)براور،  است

همچنین  ،دارد شناختی بر پردازش بیناییعوامل روان
شناختی یادگیرندگان نیازهای اساسی روان رضایت از

اضطراب  انگیزش درونی را افزایش و تواندمی
نقشی که  جه بهو با توکند، بینی یادگیرندگان را پیش

هایی مانند ضربه زدن به توپ بینایی در اجرای مهارت
و دستیابی به هدف موردنظر با سرعت و مسیر صحیح 

اجراکننده باید قادر باشد که  چرا ،(1998 ،4)لمپرتدارد، 
که اطالعات کافی به او  ترین مناطقی از صحنهمهم

                                                           
1. Nicholls, Polman & Holt 

2. Taylor & Shaw 

3. Bourgeois, Badier, Baron, Carruzzo 

& Vuilleumier  

آن نقاط  را بر رویو توجهش  کند تعییند را دهمی
اثر محیط هدف از پژوهش حاضر بررسی . متمرکز کند

نیاز بر اضطراب، توجه بینایی و عملکرد -حامی
 دانشجویان غیر ورزشکار است.

 

 پژوهششناسی روش
نظر هدف کاربردی و برحسب  روش پژوهش حاضر از

-آزمون و پستجربی و با طرح پیش روش اجرا، نیمه

 .استآزمون 

 های پژوهشنمونهجامعه و 
یه با جامعة آماری شامل دانشجویان دختر دانشگاه اروم

ل ( بودند که در نیمسال او2/22±3/2)سنی میانگین 
می داشتند. واحد تربیت بدنی عمو 1398-99سال 

. بود به صورت داوطلبانه و هدفمندگیری روش نمونه
شرایط ورود به طرح پژوهش شامل راست دست بودن، 

 بقة تمرین و آموزشعدم اختالالت بینایی، عدم سا
ه بافراد داوطلب برای شرکت در پژوهش  ازگلف بود. 

مد آتست اسنلن به عمل منظور اطمینان از دید طبیعی 
و سپس با توجه به شرایط  شد و مشخصات فردی ثبت

 دند.آزمون آماده شانتخاب و برای پیش نفر 30پژوهش 

 روش اجرای پژوهش
رفتار حرکتی دانشگاه پژوهش حاضر در آزمایشگاه 

طریقة ضربه گلف برای تمام ابتدا  .ارومیه انجام شد
و آموزش داده شد، هر آزمودنی دو  توضیح هاآزمودنی

امواج نیز با ضربه را به صورت آزمایشی انجام داد. 
نوروفیدبک دو کاناله به روش ثبت استفاده از دستگاه 

اساس دوقطبی ثبت شد. برای ثبت آلفا الکترودها بر 

سی  – 1در نقاط )پی  20-10گذاری  سیستم الکترود
روی سر آزمودنی نصب و آزمون ( به عنوان پیش5زد

4. Lampert  

1. P1 – Cz 
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آزمودنی از فاصلة سه متری تعداد ده ضربه را انجام داد 
و خطای رادیال با متر نواری در چک لیست ثبت شد. 

انحراف توپ از حفرۀ هدف با استفاده  به این صورت که
نمرۀ صفر به منزلة افتادن گیری گردید. از متر اندازه

هر چقدر فاصلة توپ تا حفره کمتر  .توپ داخل حفره بود
شد. اضطراب شد، خطا کمتر و عملکرد بهتر ارائه میمی

 1کرینآمادگی روانی نسخة سوم نیز از طریق فرم 
ها به آزمون، آزمودنیپس از پیش ارزیابی شد.( 1994)

طور تصادفی در دو گروه تجربی و گروه کنترل )هر 
تمرینات نفر( قرار گرفتند. گروه تجربی  15گروه 

مداخالت را طبق دستورالعمل جسمانی رایج گلف 
نجام ا( 2017)رایان و دسی،  نیاز–حامیرفتاری محیط 

با جسمانی گلف را دادند. گروه کنترل، تنها تمرینات 
 2ویکرز)گلف رایج جسمانی  تاتوجه به پروتکل تمرین

اساس شرایط گروه تجربی و  دنبال کردند. بر( 2007
ای دو جلسه به ها هشت هفته و هفتهکنترل، آزمودنی

( دقیقه 15 -20هر جلسه شامل مدت شانزده جلسه )
تمرینات را انجام دادند. جلسات تمرین جسمانی برای 

یی با یک دقیقه تادههر فرد شامل چهار بسته کوشش 
 آزمونپسسپس استراحت بین هر بسته کوشش بود. 

 آزمون انجام شد.مشابه پیش

 گیریابزار اندازه
متری، در این پژوهش از چوب گلف فلزی نود سانتی

ن توپ گلف و از چمن مصنوعی مدل یاس به ارتفاع چم
نیم  ومتر و در ابعاد چهار متر )طول( در یک نه میلی

ای از متر نواری برهمچنین متر )عرض( استفاده شد. 
 گیری خطای رادیال استفاده شد.اندازه
 سال در کرین توسط سوم، نسخة روانی آمادگی فرم

 شناختی، اضطراب ارزیابی برای و طراحی 1994
 مورد مختلف هایپژوهش در نفس به اعتماد و جسمانی
 که است گویه 3 دارای فرم این. گرفت قرار استفاده

                                                           
2. Mental Readiness Form-3 Krane 

3. Vickers 

 اضطراب دوم گویة شناختی، اضطراب اول گویة
 را فرد نفس به اعتماد میزان سوم گویة و جسمانی
 لیکرت فرم این در ارزیابی مقیاس. نمایدمی مشخص

 و نگرانی میزان که است 11 تا 1 شماره از ارزشی 11
 رافرد  جسمانی و شناختی اضطراب با مرتبط تنش

 مقیاس با فرم این سازه روایی. نمایدمی مشخص
. است گرفته قرار تأیید مورد 2ـ رقابتی حالتی اضطراب
 گزارش مقیاس دو این بین مناسب همبستگی همچنین

 گزارش 48/0 از باالتر درونی همبستگی. شده است
 که آنجا از. است 72/0 نیز کرونباخ است و آلفای شده

نیاز بر اضطراب –مطالعة حاضر بر تأثیر محیط حامی
یادگیرندگان متمرکز شده است، گویة سوم که برای 

 .گردیدارزیابی اعتماد به نفس است از آنالیز حذف 

 نوروفیدبک
افزار بیوگراف و نرم 3از دستگاه نوروفیدبک پروکامپ دو

محصول شرکت تات تکنولوژی کانادا موجود  4اینفینیتی
ای در دانشگاه ارومیه استفاده شد. برای ثبت سینگال 

تک کاناله دوقطبی استفاده شد.  از روش ثبتای جی 
در این روش اختالف پتانسیل بین دو الکترود دلخواه 

شود و مرجع مشخصی نیز بنا به انتخاب کاربر ثبت می
عالیت امواج مغزی را ثبت وجود ندارد. الکترود فعال، ف

های کند و بر روی صفحه کامپیوتر به شکل میلهمی
شود. این های متحرك نشان داده میرنگی و یا شکل

امواج بازخورد بینایی و شنوایی از امواج مغز هستند. 
گونه فعالیت الکتریکی به نکتة مهم این است که هیچ

لیت شود، بلکه این اشکال الگوی فعامغز وارد نمی
کنند. در پژوهش حاضر گیری میالکتریکی مغز را اندازه

آزمون الکترودهایی )بر آزمون و پسدر مرحله پیش
( بر روی 20-10المللی بندی بینم طبقهاساس سیست

سر آزمودنی متصل شد. قبل از قرارگیری الکترودها بر 
روی سر، پوست سر با الکل طبی و ژل نیوپرپ کامالً 

4. ProComp2 

5. Bio Graph Infinity 
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سی  – 1پی ترودها در منطقة موردنظر )تمیز شد و الک

متصل  120–با چسب تن  (2017و همکاران،  ( )بایرزد
 شد. الکترود منفی نیز بر روی گوش راست قرار گرفت.

 پروتکل تمرین جسمانی گلف
 .دینکعرض شانه باز  اندازۀ به. پاها را جدا از هم 1

-بهکه  دیکن میتنظ یبدن خود را طور تی. وضع2

 توپ باشد. ینگاه به توپ، باال یبرا سرتانطورمستقیم 

 که دهید قرار توپ پشت در طوری را گلف چوب سر. 3
 .گیرد قرار گلف چوب سر وسط در درست توپ

 .دیرا آزاد نگه دار تانهایها و شانه. آرنج4

)آونگ مانند(  یپاندول صورت به دی. عمل ضربه با5
 .ایددادهکه به توپ شتاب  دیباشد، مطمئن شو

اما سر ثابت  د،یکن یریگی. بعد از تماس، حرکت را پ6
 باشد. نییو صورت به سمت پا

 

 .(2017)رایان و دسی،  مداخالت رفتاری محیط حامی نیاز-1جدول 
نیازهای 
 اساسی

-روان

 شناختی

 اجراشیوة  هادستورالعمل

 استقالل

فراهم کردن حق 
 انتخاب

 طورچ کهاین در شاگردان تصمیمات همچنین و آزادی و انتخاب حق از مربی
 رفتاری طریق زا تا دهدمی زمان شاگردان به ،کندمی حمایت دهند انجام را تمرینات
 آموزشی هایشرو از کنند؛ پیدا را تکالیف انجام برای بهینه حلراهخود  اکتشافی

-می رجیحت که روشی به را هایشانفعالیت و کندمی حمایت شاگردان ترجیح مورد

 .کندمی دهیسازمان دهند

-قابلیت از حمایت

 گیریتصمیم های
 یادگیرندگان

 کهاین از و داده آزادی هامهارت یادگیری و تمرین در زمینة شاگردان به مربی
-می قرار تحمای مورد آنها تصمیمات ،کندمی حمایت بگیرند یاد خواهندمی چطور

 و کنند ااجر را مهارتی چطور که بگیرند تصمیم شاگردان خود که شکلی به گیرد
 را گردانشا مربی دهند؛ انجام کالس تمرین زمان قالب در را تمرینی چه زمانی

 .بگیرند تصمیم خودشان تا کند تشویق

 رویکرد گرفتن
 در شادگردان

 هاکالس

 ،شود پیدا یدبا هاحلراه چگونه مثالً) دهد نشان شکیبایی مشکالت حل برای مربی
 عنوان به شاگردان هب، (یدآ وجود بهدر شاگردان  یرفتار یسازمان-خود تا کند صبر
شاگردان را بپرسد در  تیشنهادااحترام بگذارد؛ پ یینتع-خود یامختار -خود افراد

به پایان  چه زمانی و شروع را تمرینی جلسات خواهندیم چه زمانی آنها کهینا
 را مریناتت که دهندمی ترجیح چطور و کنند بازی دارند دوست وقتی چه ،برسانند

 .دهند انجام

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (.2017داخالت رفتاری محیط حامی نیاز )رایان و دسی، م-1جدول ادامة 

                                                           
 1. Ten-20 
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نیازهای 
 اساسی

-روان

 شناختی

 شیوة اجرا هادستورالعمل

 شایستگی

 بنیاد کردن فراهم
 معنادار اساسی و

 تمرین قوانین در

-شاگرد ومحور -منبع هایدستورالعمل اساس بر را کالسی هایفعالیت مربی
 استفاده تکالیف و قوانین با رابطه در متنوع هایدیدگاه از کند؛یم یمعرف یمحور

 توضیح مثل کند،می فراهمرا  قوانین و تکالیف با مرتبط اساس و بنیاد کند؛می
مسافت  مثل) تکالیف هایقیود دارد؛ وجود خاص قانون یک چرا کهاین دادن

( ین گلفابعاد زم مثل) محیطی و( متنوع تجهیزات و قوانین ضربات در گلف و یا
 با ساده ارتباطات وسیله به را کالس در ساختارها و ؛ندکیو ساده م یرا دستکار

 .کندمی فراهم شاگردان راهنمایی برای مشخص جهت یک

 کردن فراهم
 مثبت بازخورد

و  یرکنترلیغ ی)بازخورد بدهد شاگردان عملکرد به مثبت بازخورد مربی
چه  بگیرند تصمیم اینکه در زمینة بدهد شاگردان به هاییفرصت(؛ یرمستقیمغ

 .کنند دریافت را هامهارت یادگیری با مرتبط بازخورد چطور و زمانی

 یک با صحبت
 و اطالعاتی زبان

 تشویقی

 تا دهد اجازه مربی کند؛ استفاده کندمی فراهم اطالعات که کردنی صحبت طرز از
 برای غیرمستقیم زبان از کنند؛ هدایت را کالس عالیقشان اساس بر شاگردان

 هاجمله برخی وسیله به را خالقانه رفتارهای کند؛ استفادهآموزان دانش هدایت
ساده از  ی(؛ به زبانیانجام ده« باید تو»و نه « توانیمی تو»: مثالًکند ) یقتشو

 چطور و چه» یدبگو آنهابه  کهیناز ا یشترب« خواهندمی چه»شاگردان بخواهد که 
 «.دهند انجام

 وابستگی

 هیجانات
 را یادگیرندگان

 دهد تشخیص

 هیجانات(؛ هستید؟ آماده مثل) دارند تمایل یا خواهندمی چه شاگردان بپرسد مربی
 بودنمحور -خود و کنترلی رفتارهای از دهد؛ تشخیص تکالیف مورد در را شاگردان
 به دهد گوش و بپرسد بپذیرد؛ را شاگردان منفی هیجانات عالوه،ه ب بپرهیزد؛

 کهاین و دهد آموزش فقط کهاین از بیشتر ها،مهارت یادگیری مورد در االتئوس
 هایسبک تا کند تالش مربی کند؛ برقرار خوب ارتباطی شاگردان با کند سعی

 و بپذیرد را هامهارت یادگیری در مشکالت بپذیرد؛ و بفهمد را شاگردان یادگیری
 برساند حداقل به را آن از ناشی فشارهای

مناسب با  ارتباط
برقرار  یادگیرندگان

 کردن

توسط شاگردان عالقه  هامهارت اجرای نحوه و شاگردان کارهای و رفتارها به مربی
شاگردان در دسترس  االتئوسجواب دادن به  یبرا یشهکند که هم ینشان دهد؛ سع

 و شخصیتی شناخت از اعم آموزاندانش شناخت برای کند؛خوب گوش  آنهاو به 
 لذت دگذارمی وقت شاگردان با کهاین از دهد نشان بگذارد؛ وقت آنها مهارتی

دانشجویان  ینکند که ب یآورد؛ و سع وجود به یشاگرد-مربی خوب رابطة برد؛می
 بوجود آورد. یهمکالس-یگرم همکالس ةرابط

 

 تحلیل آماری
 تحلیل آزمون های خام با استفاده ازداده 

 شد. کلیة عملیات آماری تحلیل (آنکوا) کوواریانس

و  23 نسخةاس پی اس اس  افزار نرم از استفاده با
 انجام گرفت. 05/0در سطح معناداری  

 

 نتایج
ها از آزمون در ابتدا برای بررسی طبیعی بودن داده

ویلک استفاده شد. نتایج نشان داد توزیع -شاپیرو
ها در متغیرهای پژوهش طبیعی بوده است داده
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(05/0>  p). به  کوواریانس تحلیل آماری روش از
نمرات گروه تمرین تجربی و گروه منظور مقایسة 
ابتدا آزمون استفاده شد. تا پسآزمونکنترل از پیش

 تخطی عدم از اطمینان برای مقدماتی هایبررسی

  گرفت انجام آماری روش این هایمفروضه سایر از

 آزمون از استفاده با هاواریانس تساوی فرضپیش و

 به منظور بررسی (.p  <05/0) شد تأیید لوین

 متقابل اثر نیز رگرسیون شیب همگنی مفروضة
 به توجه با و شد ارزیابی گروه با همپراش متغیرهای

 همگنی فرضپیش( p  <05/0معنادار نبودن آن )

همچنین پیش  .یافت تحقق نیز رگرسیونشیب 
فرض همگنی رگرسیون با توجه به وجود رابطه 
خطی بین متغیر کووریت و متغیر وابسته تحقق 

از این رو استفاده از تحلیل کوواریانس بالمانع  یافت.
 است.

 

  های آماری مربوط به ابعاد اضطراب، آلفا و عملکرد در مراحل آزمونشاخص -2 جدول

 میانگین نوع آزمون گروه متغیر
انحراف 
 استاندارد

 
 ابعاد اضطراب

 
 

 اضطراب شناختی
 تجربی

 78/2 8/7 آزمونپیش
 1 2 آزمونپس

 کنترل
 3 6/7 آزمونپیش
 65/2 93/7 آزمونپس

 اضطراب جسمانی
 تجربی

 48/2 2/8 آزمونپیش
 64/1 3 آزمونپس

 کنترل
 4/2 8 آزمونپیش
 99/1 6/7 آزمونپس

  آلفا

 تجربی
 

 23/0 43/9 آزمونپیش
 25/0 79/8 آزمونپس

 کنترل
 3/0 64/9 آزمونپیش

 19/0 31/9 آزمونپس

  عملکرد
 تجربی

 25/4 39/31 آزمونپیش
 25/2 64/14 آزمونپس

 کنترل
 99/4 84/35 آزمونپیش
 94/3 59/25 آزمونپس

 

اضطراب  به های توصیفی مربوطیافته 2در جدول 
-عملکرد شرکت و آلفا موج جسمانی،شناختی و 

کنندگان دو گروه در دو مرحلة آزمون آورده شده 
و اطالعات  1طور که اطالعات جدول است. همان

 آزمون، نمرات خطای دهد در پسنشان می 1 شکل

گروه تجربی در عملکرد نسبت به گروه کنترل 
همچنین میانگین نمرات گروه یافته است. کاهش

 آلفا و( جسمانی و شناختی) ابدر اضطرتجربی 
  .است داشته معناداری کاهش کنترل گروه به نسبت
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میانگین نمرات گروه تجربی و کنترل در ابعاد اضطراب )شناختی و جسمانی(، آلفا و عملکرد در  -1 شکل

 مراحل آزمون
 

 تفاوت دو گروه تجربی و کنترل در متغیرهای پژوهش کوواریانس نتایج تحلیل -3 جدول

 متغیر
اثر       

 آماره

مجموع 

 مجذورات

 درجة

 آزادی

مجذور 

  میانگین

  ارزش

 اف

سطح 

 معناداری

 مجذور

 ایتا

 اضطراب شناختی
 05/0 2/0 51/1 99/5 1 99/5 آزمونپیش

 714/0 001/0 29/67 53/266 1 53/266 گروه

 اضطراب جسمانی
 004/0 7/0 1/0 052/0 1 052/0 آزمونپیش

 629/0 001/0 79/45 156/158 1 156/158 گروه

 آلفا
 258/0 005/0 38/9 382/0 1 382/0 آزمونپیش

 56/0 001/0 35/34 39/1 1 39/1 گروه

 عملکرد
 139/0 04/0 34/4 99/39 1 99/39 آزمونپیش

 789/0 001/0 7/100 06/927 1 06/927 گروه

 

دهد نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس نشان می

و اضطراب ( =P ≥51 /1F ,05/0)اضطراب شناختی در 
(، تأثیر متغیر مستقل =P ≥1 /0F ,05/0)جسمانی 
اما اثر بین گروهی در هر کدام از ابعاد  ؛یستمعنادار ن

. تأثیر متغیر مستقل (≥05/0P) استاضطراب معنادار 

و همچین اثر بین گروهی در متغیر آلفا و عملکرد 

بنابراین نوع مداخله بر هر یک  (≥05/0P) استمعنادار 
 و گذاشت متفاوتی از ابعاد اضطراب، آلفا و عملکرد اثر

با توجه به جدول اندازه  .داشتند متفاوتی تغییرات هاگروه
، 714/0اثر گزارش شده برای متغیر اضطراب شناختی 
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دهد که نشان می است 629/0برای اضطراب جسمانی 
درصد  9/62درصد بهبود اضطراب شناختی،  4/71

بهبود اضطراب جسمانی مربوط به تأثیر مداخله بوده 
است. نتایج نشان داد در موج آلفا نیز بین گروه تجربی 

، p  ≥0/ 05تفاوت معناداری وجود دارد ) و کنترل

35/34F=) . است  56/0برای آلفا اندازه اثر گزارش شده
درصد بهبود موج آلفا مربوط به  56دهد نشان می و

مداخله بوده است. همچنین نتایج جدول نشان تأثیر 
دهد تفاوت بین عملکرد دو گروه آزمایشی و کنترل می

(. اندازه اثر =p ،7/100F  ≥0/ 05) استنیز معنادار 
-که نشان می است 789/0 برای عملکردگزارش شده 

درصد بهبود عملکرد مربوط به تأثیر مداخله  9/78دهد 
 بوده است.

 

 بحث
نیاز بر -هدف پژوهش حاضر بررسی اثر محیط حامی

 ریغاضطراب، توجه بینایی و عملکرد دانشجویان 
طورکلی از فرض نظریة  بود. نتایج به ورزشکار

وجه (، نظریة کنترل ت2017خودمختاری )رایان و دسی، 
 هایهنظری( و 2007آیزنک )آیزنک و همکاران، 

( در 1998بریج و رابینسون، ) رفتاری و انگیزش رویکرد
، بر کاهش اضطراب نیاز–حامیرابطه با تأثیر محیط 

پردازش مناسب فرایندهای عصبی و پیشرفت در 
های قبلی ایت کرد که با نتایج پژوهشعملکرد حم
 همسو بود. 

 ارضای( عنوان کردند 2019) 1گالو و مک اوین ،یتس
از بازخورد ی و استفاده شناختروان اساسیسه نیاز 

خودمختاری یادگیری  ش حمایتتقویت شده به رو
( 2019محمدی و همکاران ) .دهدمیافزایش  حرکتی را

 رویکردی نیاز- حامی آموزشی سبکنشان دادند 
 .است عملکرد ورزشیانگیزش و  ارتقأة زمین در مناسب

                                                           
1. Yeates, Gallo & McEwen 

2. Iwatsuki, Abdollahipour & Psotta 

، فراهم آوردن ( بیان کردند2019ایکودوم و همکاران )
را کنندگان یادگیری حرکتی شرکت حق انتخاب

ایواتسوکی، عبداللهی پور، همچنین  .دهدفزایش میا
( عنوان کردند انتخاب 2017)، لوتوایت و وولف 2پسوتا

های برتر در کوشش ترتیب استفاده از دست برتر و غیر
-تمرینی تولید نیروی بیشنه را در طول تمرین حفظ می

 .کند
از دالیل بهبود عملکرد تحت شرایط انگیزشی به نقش 

اعمال،  -شدگی اهدافانگیزش درونی، تسهیل جفت
افزایش اعتماد به نفس، ایجاد حس خودکارآمدی و 

اشاره کرد. سبک تمرینی  توانمیکاهش اضطراب 

و ی شناخترواننیاز با حمایت از نیازهای اساسی –حامی
مندی اس رضایتتر احسخودکنترل ایجاد یک محیط

افزایش  ویژه حس خودمختاری و انگیزش درونی را به
 3لوتویت و وولف (.2019دهد )محمدی و همکاران، می

 و یادگیری بر تمرین شرایط تأثیر با ارتباط در( 2016)
 نظریه با مطابق تکلیف به مربوط اطالعات پردازش

 توجه و درونی انگیزش طریق از عملکرد سازیبهینه
 جفت تقویت با توجه و انگیزشی عوامل کردند عنوان

 تجربیات کسب طریق از یادگیرنده در مل –هدف شدن
 چرا ،کنندمی کمک یادگیری به مهارت تمرین از مثبت

 پاسخ مهارت تمرین از مثبت تجربیات کسب که
از طرفی کاهش . کندمی تحریک را دوپامینرژیک

از انگیزش ممکن است منجر به عدم تعادل شناختی 
طریق احساس شایستگی پایین، عدم استقالل یا 
وابستگی به تکلیف شود و مشخص شده است که 

 های عاطفی با کسب تجارب قبلی مهم یامحرك

توانند افزایش توجه انتخابی بر اساس اهمیت تکلیف می
 دادن(. 2009تمرکز توجه را تعدیل کنند )ریموند، 

و  اهداف شدگیجفت تسهیل باعث فراگیر به استقالل
است،  عصبی مؤثر ارتباطات ایجاد معنای اعمال که به

3. Wulf & Lewthwaite 
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 یادگیری و عملکرد باعث تسهیل نتیجه در .شودمی

همچنین  (.2016گردد )وولف و لوتوایت، می بهتر
 به احترام احساس استقالل با فراهم آوردن از حمایت
 افزایش باعث خود نوبه به، کنندگانشرکت هایتوانایی
 خودکارآمدی نتیجه در و فراگیران نفس به اعتماد
 از جزئی هایانتخاب حتی کهطوری به ؛شودمی خاص
 فعاالنة نیازهای است ممکن آنها نظر پرسیدن قبیل

 و دهد کاهش را ناچیز اضطرابی یا مقاومتی دفاعی،
کند  فراهم کمتر محدودیت با هایفعالیت برای را زمینه

در پی نتیجه  در (.2014، وولف و لوتویت، 1)هویمن
، نگرانی فرد نسبت به یادگیرندهدادن استقالل به 

یافته و باعث کم شدن  توانایی و عملکردش کاهش
نتیجه فرد بیشتر به تکلیف  خود شده و دربدن تمرکز بر 

تواند اثر مثبت بر یادگیری فراگیر توجه کرده و می
رضایت از  (.2016)وولف و لوتوایت،  داشته باشد
تر با ایجاد یک محیط خودکنترل نیز ارتباط شایستگی و

دهد )وولف می سطح استرس را در یادگیرندگان کاهش
رویکرد در پژوهش حاضر اعمال  (.2016و لوتوایت، 

همراه با تمرین جسمانی گلف منجر به  نیاز–حامی
عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل که تنها تمرین 

. شرایط تمرینی جسمانی گلف را انجام داده بودند، شد
نیاز با افزایش و کسب تجربیات مثبت -با رویکرد حامی

از تمرین یا فراهم آوردن احساس استقالل، شایستگی 
کند و با تهیه و وابستگی، انگیزش مثبت ایجاد می

دوپامین برای تثبیت حافظه و تغییرات عصبی مانند 
اتصاالت ساختاری و عملکردی، یادگیری حرکتی را 

 اتصاالت شامل کند. اتصاالت کارکردیتسهیل می

رسد هستند که به نظر می تکلیف با مرتبط عصبی
اتصاالت ساختاری مؤثر در مناطق مغز، زمینه را برای 

                                                           
1. Hooyman 

2. Tseng & Lleras 

3. Chen 

4. Arsenault, Nelissen, Jarraya & 

Vanduffel 

های مغزی ایجاد ارتباطات عملکردی کارآمد در شبکه
کند و چنین ارتباطی ویژگی بارز اجراکنندگان فراهم می
  (.2016لوتوایت،  و خبره است )وولف وباتجربه 

( 2013) 2تسنگ و لیراس حاضر با نتایج نتایج پژوهش
پاداش توجه انتخابی در طول  ارائةنشان دادند که 

سیتز و همکاران  .کندجستجوی بینایی را آسان می
عنوان کردند پاداش منجر به تقویت در  که (2009)

و  3چن؛ شودپردازش عصبی ورودی مرتبط با آن می
بیان کردند تنظیم عواطف و که ( 2019همکاران )

تر مشخص آمیز با آلفا فرونتال پایینانگیزش موفقیت
 ؛شدو منجر به موفقیت در قرار دادن توپ گلف  شد

بیان کردند  که (2019فوکاچی و همکاران )
خودمختاری انگیزش درونی و توجه به تکمیل تکلیف 

  همسو بود.  تر(دهد )آلفای پایینرا افزایش می
ممکن منبع تأثیرات پاداش در پردازش و توجه بینایی 

شامل نقش گانگلیون پایه و دوپامینرژیک مغز  است
 و جارایا نلیسن، )آرسنالت، باشدمیانی در درك و توجه 

( 1992) 5مطابق با فرضیة ظرفیت .(2013 ،4واندافل
پیشانی  احساسات مثبت با فعال شدن بیشتر قشر پیش

تر( همراه است )تومارکن، )آلفای پایین 6چپ
مکانیسم  بنابراین(. 1992، 7و داسدیویدسون، ویلر 

تأثیر عوامل انگیزشی بر سیگنال ای ای جی نیز نقش 
توجه در تنظیم احساسات در حین اجرای عملکرد 

منابع  های عاطفی منفیکه واکنش چرا ؛استورزشی 
د و در نبین ببر از توانندمیشناختی یک ورزشکار را 

د نصورت ضعف مدیریتی بر عملکرد تأثیر منفی بگذار
-فرصت (. همچنین ارائة2007، 8)گروس و تامپسون

های یادگیری با کاهش بار های انتخابی در محیط
شناختی ادراك شده یادگیرنده که با پیچیدگی تکلیف 

5. Valence hypothesis 

6. Left Prefrontal cortex  

7. Tomarken, Davidson, Wheeler & 

Doss 

8. Gross & Thompson 
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، منجر به درگیری بیشتر در فرایندهای استمرتبط 
-از لحاظ عصب (.2016، 1سیلورشود )شناختی می

بینی انجام عمل به صورت خودمختار شناختی پیش
ی مرتبط با حس قشرهای مغز سازیمنجر به فعال

( و حالتی مرتبط با 2013، 2اختیار و اراده )لی و ریو
حققان م(. 2004، 3شود )وایسآزادسازی دوپامین می

که با انگیزش مثبت  اند وجود دوپامینعنوان کرده
در رخ دادن  ،)برای مثال احساسات مثبت( مرتبط است

جمله تحکیم حافظه،  ها، ازپذیری نورونتغییرات شکل
نتایج پژوهش حاضر با (. 2004)وایس،  ضروری است
بیان ویلهلم همخوانی نداشت. ( 2019نتایج ویلهم )

به جای را  توجه دامنة فراهم آوردن حق انتخاب نمود

–کند و عملکرد عصبیمیتر گستردهمحدود کردن، 

 توانمی را علت آن که دهدمیرا کاهش حرکتی 
-شرکت درونی انگیزش بودن کم وپیچیدگی تکلیف 

 بتا ممکن است کنندگان بیان کرد. همچنین سرکوب
 باشد. تریقوی انگیزشی زمینة نیازمند

یافتة دیگر تحقیق بیانگر آن بود که رویکرد حامی نیاز 
شناختی منجر به روانبا حمایت از نیازهای اساسی 

که  توجه در اجرای گلف شدتمرکز  کاهش اضطراب و
هارالدزن و های قبلی همسو بود. پژوهشبا نتایج 

( عنوان کردند محرومیت زیاد از 2020همکاران )
خودمختاری، سطح اضطراب نیازهای شایستگی و 

کند، بینی میتری از عملکرد را پیشباالتر و سطح پایین
د مداخلة حامی خودمختاری، ( نشان دا2019کلی )

-احساس استقالل، شایستگی و وابستگی شرکت

بخشد و عالئم اضطراب را در می ارتقأکنندگان را 
-بزرگساالن دارای ناتوانی ذهنی و رشدی کاهش می

( نشان دادند 2019ن جاککوال و همکاران )همچنی ؛دهد
 با لذت در رضایت از استقالل، شایستگی و وابستگی

همراه است از طرف دیگر، خنثی کردن  ورزش زمینة

                                                           
1. Sweller 

2. Lee & Reeve 

شناختی باعث افزایش اضطراب نیازهای اساسی روان
  .شودافراد در محیط ورزشی می

در تأیید یافتة پژوهش حاضر پژوهشگران بیان کردند، 
های یا حتی مکانیسمپوشانی و توجه هم انگیزش

و اثرات انگیزشی به در دسترس دارند عصبی یکسان 
 یکی توجه. (2015بودن منابع توجه بستگی دارد )براور، 

 که است ورزش در شناختی کارکردهای مهمترین از
 از محیطی اطالعات آوریجمع در ورزشکاران توانایی

 را شی موقعیت یا تیمیهم توپ، بینایی، میدان قبیل
. (2019 خسروآبادی، و فارسی محمدزاده،) کندمی بیان

 تحت فشار خود، بر تمرکز هایمطابق با تئوری
 به فرد توجه و تهیاف افزایش فرد خودآگاهی اضطراب،

شود می معطوف فرد هایحرکت و خود سمت
( 2010شهسوارانی و همکارن )(. 1984)بایومستر، 

استرس بوده و استرس تأثیر توجه تحت  عنوان کردند
کاهش توجه متمرکز و باعث تواند شناختی میروان

( نیز بیان 2015ژو ) ها شود. لیو وانتخابی آزمودنی
کردند، اضطراب زیاد باعث اختالل در کارآیی 

منجر به  در نتیجهجستجوی بینایی ورزشکاران و 
زمانی  و میریوسفیهمچنین . شودمیتضعیف عملکرد 

 احساس ،زیاد اضطراب میزانعنوان کردند  (2018)
 کاهش ورزشکاران در را موفقیت کسب و شایستگی

را  آنها بر اجرای تسلط و مهارت کسب دهد؛ حتیمی
اند نشان داده هاپژوهشدهد. می تحت تأثیر قرار نیز

 شناختی مثبت همچون نیازهایهای روانمؤلفه
بر عملکرد  توانند اثرات منفی اضطرابشناختی میروان

 اساس همین (. بر2004را کاهش دهند )پان و تانگ، 

 حق دادن با رویکرد محیط حامی نیاز ممکن است

فراگیران، فراهم آوردن احساس صالحیت و  به انتخاب
 آموزش شرایط حین در خلق رابطة گرم با فراگیران

نتیجه کنترل  تمرین و در از رضایت یا عالقه ایجاد

3. Wise 
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کند و بر سطح توجه یا  فراهم اضطراب فراگیران را
ایجاد یک محیط  با یا تأثیر بگذارد و آنهاجهت توجه 

 زمینة کنترل، آموزش گروه در اجبار کنترلی و حالت

 هایواکنش کنترل برای خودتنظیم هایتالش

 خود به نوبة امر این که کرده را ایجاد منفی هیجانی

تکلیف  برای اطالعاتی منابع مجدد تخصیص سبب
ممکن  در نتیجه(. 2016شود )وولف و لوتوایت، می

 از فرد توجه کاهش با کنترل گروه در عملکرد است

باشد. بدین  کمتر شده حامی گروه به نسبت تکلیف

 نیاز با–رویکرد محیط حامی ترتیب در پژوهش حاضر

احساس  شناختی،اساسی روان نیازهای برآورده کردن
 و بر ندآورمندی بیشتری را در یادگیرنده بوجود رضایت

کنترل هیجانات منفی و متمرکز شدن توجه فراگیران 
در اجرای گلف  فرایندهای بینایی مناسب پردازش و

تر های خودکنترل. در محیطدنباش گذاشته تأثیر
یادگیرندگان نسبت به شرایط تمرین دارای استقالل 

از طریق پیامدهای  یادگیری در نتیجهبیشتری هستند. 
یابد انگیزشی مثبت کنترلی درك شده افزایش می

(. همچنین در تأیید نتایج 2016)وولف و لوتوایت، 
 ند اگر به یادگیرندگانمطالعات نشان دادپژوهش حاضر 

 هایی از شرایط تمرین داده شود،کنترل جنبهاجازۀ 
منجر به ایجاد حاالت روانی مثبت در یادگیرنده شده و 

با نتایج  و یابدمی ارتقأهای حرکتی گیری مهارتیاد
 و لوتویت فلوبرای مثال وپژوهش حاضر همسو است. 

در پی دادن استقالل  خود نشان دادپژوهش ( در 2016)
، نگرانی فرد نسبت به توانایی و عملکردش یادگیرندهبه 

خود بدن و باعث کم شدن تمرکز بر  یابدمی کاهش
 کندمیتکلیف توجه فرد بیشتر به  در نتیجهو  شودمی
تواند اثر مثبت بر یادگیری فراگیر داشته باشد. می که

حق انتخاب  یادگیرندههایی که در آن در مقابل محیط

                                                           
 

 

، است مربی با بیشتر شرایط کنترل یاکمتری داشته 
و منجر به دور شدن ظرفیت توجه فرد  هستند زااسترس

دن را به دنبال داشته از تکلیف شده و تمرکز بر حرکات ب
ها این احتمال وجود دارد که در این محیط در نتیجهو 

-منظور کنترل واکنش های خودتنظیمی بهفرد تالش

 (.2011، 1د )ریو و تسنگهای هیجانی انجام ده
سطوح  های پژوهش حاضر احتماالًاز محدودیت

که باید در  استکنندگان انگیزشی متفاوت شرکت
ر همچنین تأثی تحقیقات آتی مورد توجه قرار گیرد.

اشت روانی استفاده از دستگاه نوروفیدبک نیز وجود د
کنندگان تواند بر میزان اضطراب شرکتکه خود می

 تأثیرگذار بوده باشد.
تواند اشارات کاربردی برای نتایج پژوهش حاضر می

ورزشی شناسی متخصصین حوزۀ رفتار حرکتی و روان
توانند با بدنی میداشته باشد. مربیان و معلمان تربیت

 یک رویکرد حمایتی از نیازهای اساسی یادگیرندگان
ایجاد حس همچون فراهم آوردن حق انتخاب و 

و یادگیرندگان را کاهش  اضطراب، شایستگی و اعتماد
 افزایش دهند،موردنظر به انجام تکالیف توجه آنان را 

هایی که بینایی در در مهارت به ویژهعملکرد را  متعاقبأ
-پیشنهاد میدهند.  ارتقأکسب موفقیت، کلیدی است، 

هایی استفاده کنند که رفتارهای شود مربیان از روش
مطلوب ورزشکاران را بدون کنترل آن، استخراج کند. 

فراهم  که کنند ی طراحیاگونهبه را تمرین محیط
 برآورده برای حمایت و تقویت متفاوت سطوح کنندۀ

-می خود به نوبة که باشد اساسی سه نیاز این کردن

فراهم  که چرا ؛بگذارند اثر رفتار و انگیزش بر توانند
ن سطوحی از انتخاب نسبت به فعالیت یا تجهیزات دآور

مورد استفاده، احساس شایستگی و ارتباط مناسب، رویة 
اهش مناسبی برای افزایش رضایت درونی و انگیزش، ک

1. Reeve & Tseng 
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-ی و جهتشناخترواناضطراب، بهزیستی و سالمت 

دهی مناسب توجه در یادگیرنده و سرانجام دستیابی به 
  . دراستو عملکرد بهینه رفتارهای بینایی مطلوب 

گیری توجه شود به منظور اندازهنهایت پیشنهاد می

–بینایی و میزان عملکرد با ارائه سبک تمرینی حامی

 ارزیابیهای دیگری همچون ارزیابینیاز پژوهشگران 
همچنین  .دهند انجام و حرکات چشم را نیز ساکن چشم

 نیاز–رویکرد حامیشود ضمن اعمال پیشنهاد می
جهت بررسی ماندگاری اضطراب نیز دستکاری شود. 

، توجه اضطراب میزان بر نیاز–حامی تمرینی سبک اثر
های یادداری و تأخیری نیز مورد دوره ،دعملکر و بینایی

های پژوهش حاضر دانشجویان نمونه توجه قرار گیرد.
شود از ورزشکار بود لذا پیشنهاد می دختر غیر

ورزشکاران دختر و پسر همچنین گلفبازان ماهر و 

نیاز –مبتدی نیز جهت بررسی اثر سبک تمرینی حامی
 استفاده شود.  و عملکرد توجه بینایی بر اضطراب،

 

 تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر به عنوان یک مقاله پژوهشی مستقل 

کنندگانی که ما را در از تمامی شرکتانجام شده است. 
اجرای این تحقیق مساعدت نمودند، کمال تقدیر و 
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