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  پژوهشي –راهنماي تهية مقالة فصلنامة علمي   
  

  »رفتار حركتي  ورزشي«
  

در چهـار   IFو با ضريب  ISCپژوهشي  با درجه  –ورزشي به صورت فصلنامه با امتياز علمي  نشرية پژوهش در علوم
منتشـر  گرايش تخصصي مديريت ورزشي، فيزيولوژي ورزشي، رفتار حركتي و طب ورزشـي  بـه زبـان فارسـي     

هـاي   اي در حـوزه  هاي بنيادي، كاربردي و توسـعه  گردد. در اين نشريه مقاالتي چاپ مي شود كه نتايج پژوهش مي
باشد. خواهشمند است دستور العمل زير را مطالعه كنيد و بر اسـاس آن   مختلف علوم ورزشي در آن گنجانده شده

  اقدام به ارسال مقاله نماييد. 
در  مرحلة اول  و قبـل از ارسـال بـه      پژوهشگاهاالت دريافتي از طريق سايت الزم به توضيح است كه مق

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.

  

  . اصول كلي 1
  نوع مقاالت پذيرفته شده

  باشد.  )Original Articleرسالي از نوع مقاالت اصيل (مقالة ا - 1. 1
  دستورالعمل ارسال مقاالت: -2. 1
به صورتي كه  www.ssrc.ac.irتربيت بدني و علوم ورزشي  پژوهشگاهورود و ارسال مقاالت از طريق سايت  

  شرح داده شده است، ارسال شود.
هـاي   هاي خارجي كه معـادل  طور كامل رعايت شود و از به كاربردن واژه  نگارش زبان فارسي به  آئين-3. 1

 دقيق و رسايي در زبان فارسي ندارند، خودداري شود.

متـر)   سانتي 2مطالب مقاله به صورت يك ستوني و يك خط در ميان با رعايت حاشية الزم (حداقل  -4. 1
  .گذاري شوند تايپ و همة صفحات شماره

  

  . نحوة تنظيم مقاالت2
خانوادگي نويسندگان همراه با درجة علمي و محل اشتغال آنها  صفحة اول شامل : عنوان مقاله، نام و نام -1

   ، مؤسسة ناظر، حاميان مالي و محل انجام پژوهش باشد.

كليـد   صفحة دوم و سوم به ترتيب شامل عنوان، چكيدة فارسي و عنوان و چكيدة انگليسي به همـراه  -2
  هاي مرتبط باشد.  واژه

  حرف تجاوز كند. 60مات نبايد از عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل بين كل -3
  گيري ذكر شده باشد. ها و نتيجه ها، يافته كلمه و در متن آن هدف ، روش 250چكيدة مقاله حداكثر -4
 



  تجاوز كند.صفحه  15د از نباي  B-NAZANIN 13 تعداد صفحات مقاله با فونت -5
  اصل مقاله شامل موارد زير مي باشد:

  له و هدف از اجراي تحقيق با مروري بر مطالعات گذشتهئمقدمه: بيان مس
(روايـي و  گيـري   هاي انـدازه  ة آماري، مواد و روش، جامعه و نمونتحقيقروش پژوهش: شرح دقيق طرح 

  هاي آماري و روشپايايي وسايل و تست ها) 
  هاي پژوهش رح كامل يافتهها (نتايج): ش يافته

آن با يافته هاي حاصل از مطالعـات ديگـر و توجيـه و تفسـير      ةبحث: شرح نكات مهم يافته ها و مقايس
ئه پيشـنهادات  اگيري و ار بيان كاربرد احتمالي يافته ها و در نهايت نتيجه ،موارد مشترك و مورد اختالف
دو پاراگراف كوچك يكي در باره آنچه كه تا كنـون در  . در انتهاي مقاله ارايه حاصل از يافته هاي پژوهش

باره موضوع مورد مطالعه مي دانيم و ديگري در باره اينكه مقاله (تحقيق) حاضر چه اطالعات جديدي به 
  حيطه و موضوع مورد مطالعه اضافه مي كند پيشنهاد مي شود. 

  دستورالعمل نوشتن متن مقاله و منابع:
 شماره نباشد.  36ن بيش از تعداد منابع فارسي و التي

در داخل متن هر جا نياز به استفاده از پرانتز مي باشد، بايد بين حرف آخر كلمه و پرانتز فاصله باشد و پرانتـز  
 ) نشان داد ...2004نبايد به كلمه بچسبد؛ مثالً : بررسي انجام شده توسط اشميت (

زماني كه در داخل پرانتز هاي استفاده شده براي نوشتن منابع (در داخل متن)، بـيش از دو منبـع قـرار    
گيرد، منابع بايد از كوچك به بزرگ و از سمت چپ به راست نوشته شوند و با حرف كامـا از يكـديگر    مي

 )  1،3،5جدا شوند. مثالً:  (

بـين   ،آنهـا  هم قرار دارند، به جاي نوشتن همة شت سرو پ استاگر  منابع داخل پرانتز بيش از دو مورد 
 قرار داده شود: يك خط تيره منبع  اول و آخر

  ).1-4( ) نو شته شود4،1،2،3مثالً به جاي (
و سپس بر اساس آن  گردندمنابع بايد در انتهاي مقاله به ترتيب حروف الفباي انگليسي و فارسي مرتب 

جهت كاهش اشتباه و   EndNoteاستفاده از سيستم  داده شود.رفرنس مورد نظر  ةدر داخل متن شمار
  ارتقاء كيفيت نشريه پيشنهاد مي شود.

 نگارش منابع مورد استفاده  ةنحو

 گيرند بايد به صورت زير معرفي شوند: منابعي كه در متن مورد استفاده قرار مي

نفـر بـا اسـتفاده از واژه     6بـيش از  نفر اول بصورت كامـل و   6تا : نام خانوادگي و نام نويسنده (مقاله-1
 .صفحه شمارة :)شماره مجله( اله، نام مجله،، عنوان مق)سال انتشار()، آورده شود et alهمكاران/

،  اثر تمرينات مقاومتي همراه با مصرف مكمل كراتين بر  حجم و توده عضـالني   )1389(كريمي، حسين، 
  .22- 38 :)10ن زن شناگر ، پژوهش در علوم ورزشي (اورزشكار

  مقالة التين:
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. 



ب، نام و ، عنوان كتا)سال انتشار(كتاب فارسي: نام خانوادگي و نام نويسنده (نويسندگان)، -2
خانوادگي مترجم/ مترجمان (در صورت ترجمه بودن كتاب)، شمارة چاپ، شهر محل چاپ، ناشر، شمارة  نام

 صفحه.

 ،مديريت اماكن و فضاهاي ورزشي، چاپ اول، تهران)، 1388ي فارسي: كاشف، ميرمحمد (مثال تأليف
  بامداد كتاب.
  مثال التين:

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

هاي فشرده) : نام خانوادگي و نام نويسنده  مقاله ( ازشبكة اينترنت يا اطالعات موجود در لوح -3
  ، عنوان مطلب ، تاريخ دريافت، نشاني اينترنتي يا نام لوح فشرده)سال نشر((نويسندگان) ، 

نامه،  ، عنوان پايان)سال نشر(اي پژوهشي: نام خانوادگي و نام مجري (مجريان)، ه نامه و گزارش پايان -4
ارشد، رسالة دكتري يا گزارش پژوهشي، محل ارائه  نامة كارشناسي رساله يا پژوهش، ذكر واژة پايان

  گزارش
 آوردهآنها در محـل اصـلي  مقالـه     كامل هاي مربوط به مقاله همراه شرح  و جدول هاها، نمودار عكس -5

الزم اسـت   نمودارها و شكلهاي ارسالي بايد اصل ، دقيـق و روشـن باشـند.     د.نگذاري گرد و شماره شوند
   خط) تنظيم شوند. 3جداول بدون استفاده از خطوط طولي و تنها با استفاده از چند خط عرضي (ترجيحا 

  نكات اداري و تعهدي:
 ش مقاله ( با تأييد مؤلف) آزاد است.هيئت تحريرية نشريه در قبول يا رد و يا ويراي  -1

داخلي و يا خارجي چاپ شده باشد. در صورت مشـاهده   تشر شده نبايد قبالً در هيچ نشريةمقاالت من-2
داوري اين نشريه حذف خواهد شد و ضمن انعكاس عدم تعهـد نويسـنده بـه     فرآينداين موضوع مقاله از 

 ديگر آن نويسنده را مورد بررسي قـرار نخواهـد داد.   ساير نشريات علمي كشور، مديريت نشريه، مقاالت
اگر بخشي از داده هاي مقاله در مجالت ديگر قبال به چاپ رسيده و يا بـراي داوري بـه مجـالت ديگـري     

   رسانيده شود. رفتار حركتيفصلنامه دوارسال شده باشد بايد  به اطالع  
تحقيقاتي موسسـه اي انجـام شـده اسـت ، نـام      چنانچه پژوهش و تهيه مقاله ، با استفاده از بودجه  -3

بايـد مجـوز كتبـي     نيازموسسه و شماره ثبت طرح، در آخر مقاله ذكر شوند ( نويسنده مقاله ، در صورت 
  ارائه دهد ) رفتار حركتيموسسه را در خصوص چاپ مقاله در مجله علمي پژوهشي 

، باشد يرش يا رد) مقاله خود را دريافت نكردهتا زماني كه جواب نهايي (پذ كندمقاله تعهد  دهندة ارائه -4
  .داخلي و خارجي ديگر ارسال نكند مقاالت خود را به نشريات

  مسئوليت مطالب مندرج در مقاله به عهدة نويسندگان است.   -5
  خذ آزاد است.ه ازمندرجات نشريه با ذكر كامل مĤاستفاد -6

طالعة مندرجات اين راهنما و مشاهده نمونة مقاالت چاپ شود ضمن م در پايان، از نويسندة محترم درخواست مي
  به دفتر نشريه ارسال كند. از طريق سامانه شده در جديدترين شمارة نشريه، مقالة خود را تنظيم، و

  /http://82.115.28.93/mbj  نشاني سامانه نشريه:
 journal@ssrc.ac.irپست الكترونيك نشريه: 
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  آموزان شهر تهراندر دانش یبدن یفیتوصخود  ۀفرم کوتاه پرسشنام یسنج روان
  

  3، بهرام صالح صدق پور2، زهرا عبدالملکی1عباس بهرام
  

  15/7/1391: تاریخ پذیرش مقاله    26/4/1391 :تاریخ دریافت مقاله
  يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت یورزش علوم و یبدن تیتربگاه پژوهش

  چکیده
آمـوزان  در دانش یبدن یفیتوصخود  ۀفرم کوتاه پرسشنام یسنج روان قیتحق نیا یکلهدف 

 یبدن یفیخودتوصفرم کوتاه پرسشنامه ) سال 18 - 8(کننده شرکت 1878. است شهر تهران
 یتصادف ياچندمرحله يا خوشه ،يریگروش نمونه. دندکر لیتکمرا  )2010، همکارانمارش و (

 قابل قبـول  ۀاعتبار ترجم يداراپرسشنامه  نیا. پسر شهر تهران بودآموزان دختر و از دانش
ـ تحل .دکراستفاده  یرانیا ۀجامع يبرا توان یمو از آن است  ـ طرسـؤاالت از   لی سـه روش   قی

نشـان داد   سؤاالت لیتحل جینتا. و روش لوپ انجام شد زییتم بیضر، يدشوار محاسبۀ درجۀ
. ندۀ حذف شواز پرسشنام دیباند و انامناسب ؤاالتسجزء ) 34، 30، 23، 1( سؤالدر کل چهار 

 یبـدن  ةده عامـل خودپنـدار   دییتاو  ییشناسا دهندةنشان یعامل ةاعتبار ساز یبررس جینتا
، يریپـذ ، عـزت نفـس، انعطـاف   یبدن تیفعال، یورزش اقتیل، یهماهنگ، قدرت، یبدن یچرب(

ـ اشـان داد  اعتبار مـالك ن  جینتا. بود )و استقامت یبدن، ظاهر یسالمت  يبـرا پرسشـنامه   نی
ـ  طـور به. است يمعتبرر ابزا یبدن یچربعامل  ژهیوبه ،یبدن ةسنجش خودپندار  جینتـا  ،یکل

 یبـدن  ةخودپنـدار  صیتشـخ  يبرا یبدن یفیخودتوصفرم کوتاه پرسشنامه د نشان دا قیتحق
  .دارد یمناسب ییایپااعتبار و  یرانیادانش آموزان 

  

، یبدن ة، خودپنداریبدن یفیخودتوص ۀپرسشنام، فرم کوتاه ییایپااعتبار،  :واژگان کلیدي
  .آموزان دانش

                                                                                                                    
 Email: abbas22ir@yahoo.com   )نویسندة مسئول( دانشیار دانشگاه خوارزمی. 1
 فتار حرکتیر دانشجوي دکتري. 2
 دانشیار دانشگاه شهید رجایی. 3

mailto:abbas22ir@yahoo.com
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  مقدمه
اسـت کـه    ییها نقشو  ها یستگیشا، ها یژگیواز  ياریبسشامل  يبعد چند يخودپنداره ساختار

مثـال،   ؛ بـراي )1997 به نقل از فـاکس،  مارش( ندکنیم فایاها را آن ایبرخوردارند  ها آنافراد از 
، خـود  یخـانوادگ ، خـود  یلیتحصـ مثـل خـود    ها حوزه ای رخودهایزاز  ياریبسشامل  خودپنداره
). 1997 بـه نقـل از فـاکس،    مـارش ( اسـت  یبـدن و خـود   یاجتمـاع ، خـود  )یجانیه( یاحساس

صـورت سلسـله   مختلـف بـه   يهـا  حـوزه  نیـ افرض کردند  )1976( شاولسون، هوبنر و استانتون
 یکل ةاست که خودپندار یهرمخودپنداره مانند اختار که س طوريهب اند شده یسازمانده یمراتب

خودپنداره  هرم نیا نییپادر  .قرار دارند يبعد تر نییپادر سطوح  یعموم يساختارهادر رأس و 
 تیموقعوابسته به  شتریبادراك خود  شود یم کینزد هیپاو هرچه به سطح  شود یم تر یاختصاص

  . )1997 س،به نقل از فاک شاولسون و همکاران( شود یم
در  طیمحـ  از او ریتفس و تجربه قیطر از که شده است فیتعر دخو فرد از ادراك یبدن خودپندارة

 مـرور  در )1994(مـارش   ).1976، شاولسـون و همکـاران  ( ردیـ گ یمـ  شکلارتباط با بدن خود 

 هجـ ینت ،انـد شـده  انجـام  یبدن ةبا خودپندار ارتباط خودپنداره در يها اسیمق يرو که یقاتیتحق
 ،یجسـمان  یآمـادگ  :اسـت  میتقسـ قابـل   هـا  نـه یزم ایـن  در خود نوبۀ به یبدن ةگرفت خودپندار

 نیـ ا .یبـدن  تیـ فعال و تیجنسـ  ،یبدن ریتصو ،یورزش یستگیشا ،یآراستگ ،یبدن ظاهر ،یسالمت
- را خود شده ارائۀ مدل یقیتحق در يو .شد منجر 1یبدن خودپندارة تدوین پرسشنامۀبه  هیفرض
دختر  105که در آن  قیتحق نیادر . آزمود -بود )1985(و مارش  شاولسون مدل از یاقتباس که

اسـتقامت،   يهـا  اسیـ مقمذکور که شامل خـرده  ساله شرکت داشتند، پرسشنامۀ14و 13و پسر 
 یآمادگبدن بود، به همراه پنج آزمون  یعموم ییتوانابدن و ر ، قدرت، ظاهيریپذتعادل، انعطاف

 نیـ ادر  يانفجـار ، قـدرت  سـتا یا، قـدرت  يریپـذ مت، تعـادل، انعطـاف  در مورد اسـتقا  یجسمان
 دییـ تأرا  یبدن ةخودپندار يچندبعد تیماه یخوببه  قیتحق نیا جینتا. شدند مطالعه ها یآزمودن

ـ نشـان دادنـد    ،پرسشـنامه  يهـا  پاسـخ مـدل و   از اعتبار سازة تیحماکرد و ضمن  -خـرده  نیب
   .وجود دارد زیاديمشابه و همخوان ارتباط  ینبد یآمادگپرسشنامه با عوامل  يها اسیمق

 قـات یتحقو ) 1985( مـارش و شاولسـون   ةبر اساس مـدل خودپنـدار  ) 1994(مارش  نیهمچن
 تیوضـع کـه   دارد سؤال 70پرسشنامه  نیا .کرد نیتدورا  2یبدن یفیتوصۀ خود، پرسشنامیقبل
در ) 1996(مـارش  . ددهـ  یمـ بـدن خـود نشـان     در مـورد فرد را  يها شیگرااحساسات و  ،افکار
 نیـ ادر . پرداخـت  یبـدن و خودپنـداره   یجسـمان  یآمـادگ  نیبارتباط  یبررسبه  يگرید قیتحق

                                                                                                                    
1. Physical Self- concept Questionnaire(PSCQ)    
2. Physical Self-Description Questionnaire(PSDQ) 
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 یفیتوصـ از پرسشنامه خود دختر مقطع متوسطه انجام شد، 79و پسر  113با حضور  که قیتحق
بـدن از   بیـ ترکو  يریپـذ قـدرت، اسـتقامت، انعطـاف    اسیمقشامل خرده که استفاده شد یبدن
، یاسـتقامت  دو، ردنکـ   مشـت قـدرت   يهـا  ونهمچنـین از آزمـ  . بود اسیمقخرده ازدهیوع مجم

نشـان   قیتحق يها افتهی. دشهفت نقطه از بدن استفاده  یچربنشستن و رساندن دست و درصد 
ارتبـاط   هـا  یآزمـودن  یبـدن  ةخودپنـدار  یکل ةو نمر یجسمان یآمادگ یکل ةنمر نیب) الف: دادند
بـا مـواد و    یبـدن  ۀ خودپنـدارة پرسشنام يها اسیمقخرده) ب وجود دارد؛ي دار یمعنو  میمستق
  .دارندي دار یمعنی همبستگرابطۀ مشابه و همخوان  یجسمان یآمادگ ياجزا
ایـن   جـه ینتو  شد یبررسمختلف  يکشورهااز مطالعات و در   یعیوس  فیطپرسشنامه در  نیا

 ۀنـ یزمدر  یبـدن خودپنداره  چندگانۀ يهاابزار نیتريقواز  یبدن یفیخودتوص پرسشنامۀکه  بود
؛ 2001، 1چیسـو یبنو  یراس، نورمن، گین؛ 2004و  2002، 1999، 1996مارش، (است  یورزش

و  1383زاده،  عیشـف ؛ بهـرام و  2005،یآسـ ؛ 3،2002یآسـب ؛ مارش، مارکو و 2002، 2کلومستن
از لحاظ  یبدن یفیصخودتو پرسشنامۀ. )1389، یعبدالملک، بهرام، صالح صدق پور و یعبدالملک
امـا در   اسـت، مناسـب   ینـ یتمرو  یورزشـ  قـات یتحق يبـرا است کـه   يقو يابزار یشناختروان
اسـتفاده   گـر ید يابزارهابه همراه  یبدن یفیخودتوص که پرسشنامۀ یهنگام، يکاربرد قاتیتحق
 4سونو جاک نیمارتمارش،  نیبنابرااست؛ که پرسشنامه طوالنی  شود یم یتلق گونه نیا، شود یم
، پـارادا،  سیالمارش، ( کوتاه يها فرم یابیارز يبراچاپ شده  يها دستورالعملبر اساس ) 2010(
 ۀفـرم کوتـاه پرسشـنام    )2000، 6و اندرسـون  یکـارت ، مـک  تیاسـم ؛ 5،2005وبکیهو  چاردزیر

 یاصـل فرم  سؤالاز هفتاد  سؤالاین پرسشنامه شامل چهل . را تدوین کردند 7یبدن یفیخودتوص
ـ ، یبـدن  تیـ فعال، یهمـاهنگ ، یسالمت( عامل فرم بلند ازدهیاست که همان ) بلند( ، یبـدن  یچرب
را ) و عـزت نفـس   یکل یبدن ةو استقامت، خودپندار يریپذ، ظاهر، قدرت، انعطافیورزش اقتیل

  . کند یم يریگاندازه
نجـام  ا اب )2008( 8چاردزیر، مارش و ارتیپاست مقدمات تدوین فرم کوتاه پرسشنامه را  گفتنی
فـراهم  » یبـدن  تیـ تربو  یبـدن  تیـ فعال، یبدن ةخودپندار نیب قیتحق يارتقا«عنوان  با یقیتحق

                                                                                                                    
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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 یفیخودتوصـ  پرسشـنامۀ از فرم کوتاه  ، براي مقایسه با فرم بلندنان در این تحقیقآ. کرده بودند
آمـوزان  از دانـش  ينفـر  158و  986نمونـه   دو. بـود  سـؤال  47که داراي   استفاده کردند یبدن
. کردنـد  لیتکمرا  یبدن یفیخودتوص ۀفرم بلند و کوتاه پرسشنام بیترتبه ییایاسترال یرستانیبد
 یفیخودتوصـ  فـرم کوتـاه پرسشـنامۀ    يها اسیمقخرده ۀهم ییایپا يبرآوردهانشان دادند  ها آن
 يآلفـا  بیضـر  نیانگیم. است 80/0 بیش از) 77/0(عزت نفس  اسیمقخرده ياستثنابه ( یبدن
ر هـ اثبات کرد  جینتا نیا. دست آمدهب 88/0هر دو فرم بلند و کوتاه  يبرال پرسشنامه عام ازدهی
. سـنجد  یمـ عوامل مورد ادعا را  یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام يها اسیمقاز خرده کی

 یبـدن  یفیخودتوصـ نشان داد فرم کوتاه و بلند پرسشـنامه   يدییتأعامل  لیتحل جینتا نیهمچن
 یبـدن  یفیخودتوص ۀ، فرم کوتاه پرسشنامنیبنابرا ؛کند یم دییتأو  يریگرا اندازه یعوامل مشابه

  .است يقو یسنجروان يها یژگیوحاظ از ل
 فـرم کوتـاه پرسشـنامۀ    یمعرفـ  يبـرا را   گسـترده  یقـ یتحق) 2010( و جاکسون نیمارتمارش، 
گروه اول شامل : ردندانتخاب ک بیترتاین  شش گروه را به ها آن. انجام دادند یبدن یفیخودتوص

) سال18-12( ییایاسپاننوجوان  986، گروه دوم شامل )سال18-12( ییایاسترالنوجوان  1605
، گـروه چهـارم   )3/13=یسن نیانگیم( ییایاسترال نوجوان ورزشکار نخبۀ 349سوم شامل ، گروه 
 گرید نفر 708، گروه پنجم شامل )4/24=یسن نیانگیم(فلسطین اشغالی  يدانشجو 395شامل 

-52( ییایاسترالبزرگسال  760و گروه ششم شامل ) 17=یسن نیانگیم( ییایاسترالاز نوجوانان 
پرسشنامه پنجم و ششم فرم کوتاه  يها گروهاول تا چهارم فرم بلند و  يها گروه .بودند) سال 93

م عامـل فـر   ازدهیـ شش گـروه،   نیا انیمنشان داد در  جینتا. کردند لیتکمرا  یبدن یفیخودتوص
 یهمسـان . بـود  یخـوب  ییایـ پاساختار عامـل ثابـت و    يدارا یبدن یفیخودتوص پرسشنامۀکوتاه 
بـا   يآمـار  ۀارتبـاط جامعـ   دلیـل گروه پـنجم بـه   یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام یدرون
. گـزارش شـده بـود    89/0کرونبـاخ   يآلفـا  نیانگیمبود و  ریمتغ 91/0-87/0 نیبحاضر  قیتحق
عامـل را   ازدهیـ ) =RMSEA=97/0TLI,067/0(گـروه   نیا يدییتأعامل  لیتحل جینتا نیهمچن

ـ آزمـون مجـدد   -آزمـون  جینتـا . کـرد  دییتأ یخوبمربوط به خود به سؤاالتدر   91/0-59/0 نیب
گـزارش   80/0 یبـدن  یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام یهمبستگ بیضر نیانگیمبود و  ریمتغ

  . شده است
از ابعـاد و   تـأثیر و فـرد   تیشخصـ در رشد مطلوب  هیاولعامل  نعنوابه یبدن ةخودپندار تیاهم
. اثبـات شـده اسـت    یواقعـ  شتنیخو در خصوصانسان  دگاهیدو  نشیبنوع  ی بربدن يها تیقابل
 تیـ اهم یبـدن  ةگذار بر خودپنداراثر یرونیبو  یدرونعوامل  نیبروابط متقابل  ییشناساعالوه،  هب

 يهـا  برنامـه  ،یآموزش يها طهیحاستفاده در  يبرامعتبر  يزارابداشتن  اریاخت، در نیبنابرا دارد؛
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بسـیار  ، اسـت مهم در حال رشد و توسعه  یروانساختار  نیادر دورانی که شی پژوهو  يا مداخله
 یفیتوصـ خود امۀپرسشـن ( یابیـ اعتبارمـارش و   قاتیتحق، مطابق با گرید يسوز ا .استضروري 

 يریـ گانـدازه  يبـرا  يقـو جـامع و   يابـزار  عنوانبه پرسشنامه نیامختلف،  يکشورهادر ) یبدن
پرسشـنامه در   نیـ امنظور الزم است فـرم کوتـاه    نیهمبه . شناخته شده است یبدن ةخودپندار
 نیـ ا یاصـل هـدف  شود؛ بنـابراین   یابیاعتبار یپژوهشو  یآموزش يها استفاده يبرا زینکشور ما 

 یبـدن  یفیتوصـ پرسشـنامه خود فرم کوتاه  یفارس نسخۀ یسنج روان اتیخصوص یبررس قیتحق
  .است رانیا ۀدر جامع آن کارگیريهسازي و امکان بمنظور بومیبه

  شناسی پژوهشروش
نفـر از دختـران و پسـران     1650 است، ییایپااعتبار و  یبررسکه از نوع  یفیتوص مطالعۀ نیادر 

دنـد، بـه   ثبـت نـام کـرده بو    90 -1389یلیتحصسال ر شهر تهران که د سالۀ 18-8 آموزدانش
اعتبـار   یبررسـ  يبرا نیهمچن. انتخاب شدند یتصادف يا مرحلهچند يا خوشه يریگروش نمونه

 و 168 با تعـداد  ییها یآزمودنصورت جداگانه هرکدام به يبرا بیترتبه ییبازآزما ییایپاو  یمالک
  .انتخاب شدند مجدداًآموزان دختر و پسر نفر از دانش 60

و  یبـدن  یفیخودتوصـ  ۀ، فرم کوتـاه پرسشـنام  يفرداطالعات  يها هپرسشنامرا  قیتحق يابزارها
  :دادند لیتشک یبدن بیترکسنجش  يابزارها
   بود؛ یلیتحصو مقطع  تیجنسشامل سن،  يفرداطالعات  ۀپرسشنام) الف
از فـرم کوتـاه    یبـدن  خودپنـدارة  یابیـ ارزمنظـور  به: یبدن یفیخودتوصفرم کوتاه  ۀپرسشنام) ب

 تیوضـع پرسشـنامه   نیا. استفاده شد) 2010مارش و همکاران، ( یبدن یفیتوصپرسشنامه خود
 فرم کوتاه پرسشـنامۀ . دهد یمبدن خود نشان  در خصوصفرد را  يها شیگرااحساسات و  ،افکار

 یبدن فۀ خاص از خودپندارةمؤل 9 يریگاندازه يبرااست که  سؤال 40شامل  یبدن یفیخودتوص
و  يریپـذ ، ظاهر، قـدرت، انعطـاف  یورزش اقتیل، یبدن یچرب، یبدن تیفعال، یهماهنگ، یسالمت(

از  کیـ هـر  . شده اسـت  یطراح) و عزت نفس یکل یبدن ةخودپندار( یکل ۀمؤلفو دو ) استقامت
 يا درجـه صورت شـش  و به کرتیل يبنداست که در قالب درجه ايساده ياخبار ۀ، جملسؤاالت

  . شود یمخ داده پاس ها سؤالبه ) کامالً درست تا کامالً غلط فیط(
ساخت آلمان، با دقت  seca 767دستگاه قدسنج مدل  :شامل یبدن بیترکسنجش  هايابزار) ج
 ؛کیلـوگرم 01/0سـاخت آلمـان، بـا دقـت      GS34beurerمـدل   دیجیتال ترازوي ؛مترسانتی 5/0

 مترمیلی01/0، با دقت انگلیسمدل هارپندن، ساخت  کالیپر
 تیـ ترب ةپژوهشکد سوي از اينامهیمعرف، يآمار ۀخاب جامعپس از انت قیتحق ياجرا ندیآفردر 
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شاغل بـه   يها یآزمودنبه  یدسترستا  دش هیتهسازمان آموزش و پرورش شهر تهران  يبرا یبدن
پـس از  . شـود  سریم يریگنمونه ۀعنوان خوششهر تهران به ۀگان 19در مدارس مناطق  لیتحص
 قیـ تحق انیـ مجر .انتخاب شدند یتصادفطور به هیپاآموز از هر دانش 1650 ،حجم نمونه نییتع

 یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام ،سپس. ندها قرار دادیآزمودن اریاختدر  رااطالعات الزم 
از  جینتـا  يریسـوگ از  يریجلـوگ  بـراي . شـد  يآورجمع ،لیتکمو پس از  عیتوز ها یآزمودن نیب

 نیـی تع يبرا ،سپس .شد زیپره ها یآزمودنه ب ها پرسشنامه سؤاالتدر مورد  یاضاف حیتوضدادن 
ـ و قـد، وزن و   اجـرا  ها یآزمودناز  يگریدگروه  يرو پرسشنامه ،یمالکاعتبار   یرپوسـت یز یچرب

سر سه(هفت نقطه از بدن  یپوست ریز یچربقد و وزن،  يریگپس از اندازه. شد يریگاندازه ها نآ
 پریکـال بـا  ) ، سـاق پـا  يا خاصـره ، یشـکم ، يا نهیسـ  ینـواح ، یکتف، تحت ییبازو، دوسر ییبازو
 يبرا. ثبت شدند يفرد يها یژگیو ۀاعداد در قسمت مخصوص پرسشنام ۀشد و هم يریگ اندازه
 يبـرا نفر خانم  کیپسران و  يبرا آقانفر  کیتوسط  ها يریگ، اندازهجینتا يریگاز سو يریجلوگ

بـار   ها يریگ، اندازهییبازآزماش پرسشنامه به رو ییایپا نییتع يبرا نیهمچن. دختران انجام شد
  .هفته اجرا شدو د بار با فاصلۀو تحقیق د از جامعۀ يتر کوچکروي گروه  گرید
در بخـش آمـار   . استفاده شـد  یاستنباطو  یفیتوصها از دو روش آمار  داده لیتحلو  هیتجز يبرا
ـ د ، نمودارهـا و انحـراف اسـتاندارد، درصـ    نیانگیم، یفراوان هايولاز جد یفیتوص  يبـرا  یفراوان
 نیـ ا ۀاعتبار ترجم یابیارزمنظور ، بهیاستنباطآمار  بخش در. ها استفاده شده است داده فیتوص

بـه   یفارسـ  یعنـ ی ؛و برگـردان آن  یفارسبه  یسیانگل ۀترجم نیب یهمبستگپرسشنامه از روش 
ـ  یفیخودتوصـ فرم کوتـاه   پرسشنامۀ يرواسازمنظور ، بهنیهمچن. دشاستفاده  یسیانگل از  یدنب

و چـرخش  2یاصـل  يهـا  مؤلفـه  لیـ تحل( یاکتشـاف عامـل   لیتحلبه دو روش  1سازه روش اعتبار
 یمالکـ اعتبار از . دشاستفاده ) 3يساختارمعادالت  یابیمدل( يدییتأعامل  لیتحلو ) ماکسیوار

 خـاص  يهـا  تیـ موقعرفتار فـرد در   ینیبشیپدر  پرسشنامه نیا يکارآمد یبررس براي همزمان
 ةشـاخص تـود   ،پرسشنامه نیا يها عاملنمرات  نیب یهمبستگ بیضرصورت د که بهاستفاده ش

ـ  یهمسـان  یبررسـ  بـراي . دسـت آمـد  هب یبدن یچربد درصو  یبدن  یهمبسـتگ  بیضـر و  یدرون
 لیـ تحلو  هیـ تجز. دشاستفاده ي کرونباخ آلفااز روش  یزمان ییایپا نییتع منظوربه یگروه درون
در سـطح   هـا  هیفرضانجام شد و  AMOS17و  SPSS.17 يآمار يزارهاافرمبا استفاده از ن ها داده
  .شدند یبررس) هیدوسو(  >P 05/0 يدار یمعن

                                                                                                                    
1. Construct validity 
2. Principal Components Analysis 
3. Structural Equations Model (SEM) 
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  هاي پژوهشیافته
 ریـ ز تیـ فعالسـه   یبـدن  یفیتوصۀ خودپرسشنامفرم کوتاه  یسنج روان يها یژگیو یبررس براي

  : شدانجام 
 3ییایپا نییتع -3 ؛2اعتبار نییتع -2 ؛1سؤال لیتحل  -1

  :یبدن یفیتوصخود فرم کوتاه پرسشنامۀ سؤاالت لیتحل - 1
 يهـا  یینارسـا دقـت و   زانیـ م نیـی تعو  ها سؤالتک تک  یوارسسؤاالت آزمون،  لیتحلهدف از 

 يهـا  سـؤال  ۀهمـ  تیفیکآزمون و  هاي هرو ضعف هاسؤاالت آزمون، قوت لیتحلدر «. هاست آن
سـؤاالت محاسـبات    لیتحل يبرا. )1385، ییرزایم، به نقل از 1383 ،فیس(» شود یم نییتعآن 
  : انجام گرفت لیذ

 6روش لوپ؛ 5زییتم بیضر ۀمحاسب؛ 4يدشوار محاسبۀ درجۀ )1
o انتخاب سؤال مناسب يبرا يدشوار ۀدرج ۀمحاسب:  

 و 23 -19، 15 -12، 10 -5سـؤاالت   افـت یدر توان یم 1 با توجه به اطالعات مندرج در جدول
درصد دارنـد،   70یشتر از ب ایدرصد  30کمتر از  ياردشو ۀدرج یعنی ؛نداریمعخارج از  40 -27

  .نیست یکاف ییتنهامالك به نیااما انتخاب سؤال با 
  

                                                                                                                    
1. item analysis 
2. validity 
3. reliability 
4. difficulty index 
5. discriminative index  
6. loop method 
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 یبدن یفیخودتوص ۀسؤاالت مربوط به فرم کوتاه پرسشنام يدشوار درجۀ. 1 جدول
 سؤال شمارة يدشوار ۀدرج یآسان درجۀ سؤال ةشمار يدشوار ۀدرج یآسان ۀدرج

33/84 67/15 21 17/61 83/38 1 
33/85 67/14 22 17/65 83/34 2 
00/82 00/18 23 00/51 00/49 3 
00/66 00/34 24 17/59 83/40 4 
50/64 50/35 25 33/85 67/14 5 
83/65 17/34 26 33/77 67/22 6 
17/80 83/19 27 67/84 33/15 7 
00/80 00/20 28 83/83 17/16 8 
67/77 33/22 29 83/85 17/14 9 
50/74 50/25 30 83/80 17/19 10 
00/84 00/16 31 83/69 17/30 11 
17/82 83/17 32 67/81 33/18 12 
67/74 33/25 33 33/73 67/26 13 
00/81 00/19 34 83/76 17/23 14 
50/78 50/21 35 00/76 00/24 15 
83/76 17/23 36 00/64 00/36 16 
67/77 33/22 37 00/65 00/35 17 
33/75 67/24 38 00/66 00/34 18 
33/75 67/24 39 83/74 17/25 19 
00/73 00/27 40 00/80 00/20 20 

  
   انتخاب سؤاالت مناسب يبرا زییتم بیضر

 95در سـطح   34و  23، 1سـؤاالت   افـت یدر تـوان  یمـ  2 با توجه به اطالعات مندرج در جدول
 يدارا نـان یاطمد درصـ  95در سـطح   30 سـؤال . ي ندارنـد داریمعن یهمبستگ نانیاطمدرصد 
 یهمبسـتگ  يدارا نـان یاطمدرصـد   99سـؤاالت، در سـطح    ۀیـ بقو  اسـت دار یمعن یهمبستگ

  .نیست یکاف ییتنهابه زینمالك  نیاا باما انتخاب سؤال  ،نددار یمعن
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 ۀمربوط به فرم کوتاه پرسشنام گریدهر سؤال با جمع سؤاالت  یهمبستگ بیضر .2جدول 
 یبدن یفیخودتوص

  درجۀ
 يداریمعن

 سؤال یهمبستگ بیضر
 کل آزمون ةبا نمر

 سؤال ةشمار
  درجۀ

 يداریمعن
 سؤال یهمبستگ بیضر

 کل آزمون ةبا نمر
 ةشمار
 سؤال

** 401/0 21 - 021/0 - 1 
** 356/0 22 ** 373/0 2 
- 173/0 23 ** 393/0 3 

** 486/0 24 ** 41/0 4 
** 499/0 25 ** 335/0 5 
** 519/0 26 ** 288/0 6 
** 574/0 27 ** 329/0 7 
** 576/0 28 ** 269/0 8 
** 537/0 29 ** 291/0 9 
* 224/0 30 ** 277/0 10 

** 276/0 31 ** 372/0 11 
** 280/0 32 ** 424/0 12 
** 242/0 33 ** 426/0 13 
- 168/0 34 ** 522/0 14 

** 594/0 35 ** 519/0 15 
** 633/0 36 ** 448/0 16 
** 635/0 37 ** 498/0 17 
** 492/0 38 ** 445/0 18 
** 476/0 39 ** 361/0 19 
** 485/0 40 ** 260/0 20 

  .استدار یمعن نانیاطم% 99در سطح  یهمبستگ بیضر **
  .استدار یمعن نانیاطم% 95در سطح  یهمبستگ بیضر *  
  .یستندار یمعن یهمبستگ بیضر   -
  

o  انتخاب سؤال مناسب يبراروش لوپ  
تک تک  ییایپا زانیمسؤاالت و  ۀیکل ییایپا بیضر دیباسؤاالت به روش لوپ ابتدا  یبررس يبرا
 نیـ اآن است که  ةدهند، نشانابدیکاهش  ییایپا زانیمبا حذف هر سؤال اگر . شود نییتع هاآن

صـورتی  در . اسـت  یمناسبسؤال  نیبنابرا ؛دارد گریدبا سؤاالت  یهماهنگدر  يمؤثرسؤال نقش 
سـؤال نقـش    نیـ اآن است کـه اگرچـه    دهندةنکند، نشان رییتغ ییایپا زانیمبا حذف سؤال  که
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 یدهـ  پاسـخ پاسـخگو بـه    بیترغ براينوع سؤاالت  نیاندارد،  گریداالت در تجانس با سؤ يمؤثر
بـا اسـتفاده از    نیبنـابرا  ؛)یـی رزایم، به نقل از 1371هومن، ( شود یمکار گرفته به گریدسؤاالت 
بعد از حذف هـر   ،سپس. دش نییتع) α=891/0(کل آزمون  ییایپا بیضرکرونباخ  يآلفافرمول 
 3 چنانکـه در جـدول  . آمـده اسـت   3آن در جـدول   جینتـا کـه   دش یبررس ییایپا زانیم ،سؤال

 یابـد؛ مـی  شیافـزا  ییایـ پا بیضـر  زانیـ م 34و  30، 23، 1با حذف سـؤاالت   ،شود یممالحظه 
ـ  ،سـؤاالت دارنـد   هیبقبا  يکمترسؤاالت تجانس  نیا، نیبنابرا ر نظـ  نیـ ااز  دیگـر  سـؤاالت  یول

  .ندامناسب
 یبدن یفیخودتوص به فرم کوتاه پرسشنامۀاالت مربوط سؤ یابیپا زانیم .3جدول 

α سؤال ةشمار Α سؤال ةشمار 
889/0 21 896/0 1 
890/0 22 889/0 2 
892/0 23 889/0 3 
888/0 24 889/0 4 
887/0 25 890/0 5 
887/0 26 890/0 6 
886/0 27 890/0 7 
886/0 28 891/0 8 
887/0 29 890/0 9 
892/0 30 891/0 10 
891/0 31 889/0 11 
891/0 32 888/0 12 
891/0 33 888/0 13 
892/0 34 887/0 14 
893/0 35 887/0 15 
886/0 36 888/0 16 
886/0 37 887/0 17 
887/0 38 888/0 18 
888/0 39 889/0 19 
887/0 40 891/0 20 

  

  سؤاالت نامناسب نییتع
از حـد   يدشـوار  ۀو در درجـ  نـد ایتصـادف  یهمبستگ يدارا زییتم بیضردر : 34و  23سؤاالت 

 ؛ابدی یم شیافزاسؤاالت  هیبق ییایپا زانیم ها آندر روش لوپ با حذف  نیهمچن، ندامجاز خارج
 یتصادف یهمبستگ يدارا زییتم بیضردر  :1 سؤال.  ستندین یمناسب يها سؤال لیدل نیهمبه 
 لیدل نیهمبه ؛ افتی شیافزاسؤاالت  ۀیبق ییایپا زانیمسؤال  نیاو در روش لوپ با حذف  است
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و در روش لـوپ بـا    اسـت از حد مجاز خارج  يدشوار ۀدر درج: 30سؤال  .ستین یمناسبسؤال 
  .ستین یمناسبسؤال  لیدل نیهمبه  ؛افتی شیافزاسؤاالت  ۀیبق ییایپا زانیمسؤال  نیاحذف 

 یبدن یفیخودتوص ۀاعتبار فرم کوتاه پرسشنام نییتع  - ١
  : است دهشاستفاده  ریزاز سه روش  پژوهش نیادر  يریگهاعتبار ابزار انداز نییتع يبرا
 3اعتبار مالك؛ 2ار سازه؛  اعتب1اعتبار ترجمه )1
o اعتبار ترجمه:  
ـ  یهمبسـتگ پرسشـنامه از روش   نیـ ا ۀاعتبار ترجم یابیارزمنظور به  ةشـد ترجمـه   نسـخۀ  نیب
 بیضـر . دشـ اسـتفاده   یسـ یانگلبـه   یفارسـ  یعنـ ی ؛برگـردان آن  ۀو نسـخ  یفارسـ به  یسیانگل

قابل  یهمبستگ بیضردست آمد که هب r=95/0نوع پرسشنامه و د نیا يبرا رسونیپ یهمبستگ
  .است قبولقابل پرسشنامه  ۀاعتبار ترجم نیبنابرا است؛ یقبول
o اعتبار سازه:  
اعتبار  نییتعدر  .دشاستفاده  یعامل ةپرسشنامه از روش اعتبار ساز نیااعتبار  نییتعمنظور به
 یبررس يبرا ،ابتدا. شود یماستفاده  5يدییتأو  4یاکتشافعامل  لیتحلاز دو روش  یعامل ةساز
 يبردارنمونه  تیکفاآزمون  ،است یکاف یعامل لیتحل يبراانتخاب شده  ۀحجم نمون ایآکه نیا
 نیب یهمبستگکه مشخص شود نیا يبرا نیهمچن. انجام شد KMO(6( نیالک -رییم - زریک

  . استفاده شد 7بارتلت تیکرو، از آزمون ستینر صفر مواد آزمون در جامعه براب
   898/0، در محاسبه است = KMO 6/0 رشیپذمورد  زانیمکمترین که نیابا توجه به 

KMO=یعامل لیتحلانجام  يبراانتخاب شده  ۀحجم نمون دهدنشان میدست آمد که  هب 
دار بود یمعن نانیاطمدرصد  99بارتلت در سطح  تیکروآزمون  نیهمچن. استمناسب 

 یفیخودتوص دهد سؤاالت فرم کوتاه پرسشنامۀنشان می جهینت نیا. )8،2001دلیفو  کیتباخ(
 یعامل لیتحلروش  يریکارگ، بهنیبنابراو  اندیکاف یهمبستگ يداراعوامل  لیتشک يبرا یبدن

   .استمجاز 
در  یبدن یفیتوصخود فرم کوتاه پرسشنامۀ سؤاالت دهد یمنشان  یاکتشافعامل  لیتحل جینتا

                                                                                                                    
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 
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و ده  سؤال 40از  سؤال 36 ةرندیبرگکه در  دهند یم لیتشکرا  انسیواردرصد از  04/64 ،کل
و  34و  30، 23، 1ؤاالت س ،در واقع. است یاصل ۀپرسشنام اسیمقخرده ازدهیاز  اسیمقخرده
قبل از  انسیواردرصد  بیشترین. اند نگرفتهدر پرسشنامه قرار  یعموم ةخودپندار اسیمقخرده

درصد  نیکمترو %) 141/24) (یبدن ةخودپندار( یبدن یچرب یعنی ؛چرخش مربوط به عامل اول
 4مطابق جدول  ها عامل ریسا انسیواردر صد . است%) 82/2(مربوط به عامل استقامت  انسیوار
  .است

  

  شدهنییتب انسیوارمجموع  .4جدول 

  ها عامل

 استخراج شده يبارهامجموع مجذورات 
  چرخش قبل از

 استخراج شده يبارهامجموع مجذورات 
  بعد از چرخش

مقدار 
  ژهیو

درصد 
  انسیوار

 یتراکمدرصد 
  انسیوار

مقدار 
  ژهیو

درصد 
  انسیوار

 یتراکمدرصد 
  انسیوار

 362/9 362/9 370/3  141/24 141/24  691/8  یبدن یچرب
 795/16 433/7 676/2 227/32 086/8 911/2  قدرت
 696/23 902/6 485/2 177/38 950/5 142/2 یهماهنگ

 964/29 268/6 256/2 554/43 377/5 936/1  یورزش اقتیل
 882/35 918/5 130/2  048/48 494/4 618/1 یبدن تیفعال

 760/41 878/5 116/2 627/51 579/3 288/1  عزت نفس
 486/47 726/5 061/2 005/55 378/3 216/1 يریپذانعطاف 
 156/53 670/5 041/2 284/58 279/3 181/1  یسالمت
 626/58 470/5 969/1 221/61 937/2 057/1  یبدنظاهر 

 041/64 415/5 949/1 041/64 820/2  015/1  استقامت
  

 یش ازب یعاملر با سؤاالت ۀهم دده یمنشان  5مطابق جدول  ،سؤاالت یعاملبار  جینتا نیهمچن
مربوط به عامل  سؤال ششپرسشنامه،  شناخته شدة سؤال 36 نیباز  نیبنابرا ؛دارند 40/0
 سؤال سه، یهماهنگمربوط به عامل  سؤال پنجال مربوط به عامل قدرت، ، سه سؤیبدن یچرب

مربوط به  سؤال چهار، یبدن تیفعالمربوط به عامل  سؤال سه، یورزش اقتیلمربوط به عامل 
امل مربوط به ع سؤال سه، يریپذمربوط به عامل انعطاف سؤال سه، یعمومعامل عزت نفس 

 .استمربوط به عامل استقامت  سؤال سهو  یبدنمربوط به عامل ظاهر  سؤال سه، یسالمت
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  یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام یعامل يبارها .5جدول 

  ها سؤال

  عوامل

 یچرب
  یبدن

رت
قد

هنگ  
هما

  ی

یل
قت
ا

 
زش
ور

  ی

 تیفعال
  یبدن

س
ت نف

عز
  

اف
عط
ان

  يریپذ

المت
س

  ی

هر 
ظا

  یبدن

مت
تقا
اس

  

چرب
 ی

بدن
  ی

 یچرباز اندازه در بدنم  شیب - 9∗
                    826/0  .دارم

                    799/0  .اضافه وزن دارم - 10∗
از اندازه بزرگ  شیبشکمم  - 8∗

                    778/0  .است
                    640/0  .مایراضاز خودم  یبدناز لحاظ  - 27
از  یخوباحساس  یبدناز لحاظ  - 28

                    628/0  .خودم دارم
 میبدن تیوضعاز  یخوباحساس - 29
                    617/0  .دارم

قدرت
  

                  816/0    .دارم يادیز یبدنقدرت  - 39
 يقو، شخص یبدناز نظر  - 38

                  782/0    .هستم
انجام  یخوبآزمون قدرت را به  - 40
                  721/0    .دهم یم

هماهنگ
  ی

را ) موزون( حرکات هماهنگ- 13
                803/0      .دهم یمخوب انجام 

را با  ) موزون( حرکات هماهنگ- 11
                724/0      .دهم یمانجام  نانیاطم
را  مایبدنحرکات  یراحتبه  - 12

                556/0      .کنم یمکنترل 
 یبدن يها تیفعال بیشتردر  - 14
طور روان انجام حرکات را به توانم یم

  .دهم
    533/0                

رکات هماهنگ ح تواند یمبدنم  – 15
                523/0      .انجام دهد یراحترا به 

یل
اقت
 

ورزش
              745/0        .دارم یخوب یورزش يهامهارت - 36  ی

              742/0        .مخوب ها ورزش بیشتردر  - 35
انجام  خوبر ایبسرا  ها ورزش - 37
              711/0        .دهم یم

فعال
تی

 
بدن

  ی

هر روز ورزش، نرمش،  باًیتقر- 4
را  گرید یبدن يها تیفعالو  کیروبیا

  .دهم یمانجام 
        741/0            

و  کیمناستیژ، کیروبیاورزش،  - 3
انجام  ادیزرا  گرید یبدن يها تیفعال
  .دهم یم

        733/0            

طور سه بار در هفته، به کمدست - 2
            725/0          .دهم یمانجام  یبدنفعال حرکات 

س
عزت نف

را  ییکارها ربیشت یکلطور به -19  
، درست از آب دهم یمکه انجام 

  .ندیآ یمدر 
          662/0          
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  ها سؤال

  عوامل

 یچرب
  یبدن

رت
قد

هنگ  
هما

  ی

یل
قت
ا

 
زش
ور

  ی

 تیفعال
  یبدن

س
ت نف

عز
  

اف
عط
ان

  يریپذ

المت
س

  ی

هر 
ظا

  یبدن

مت
تقا
اس

  

را خوب انجام  میکارها بیشتر -21
          661/0            .دهم یم

 يادیز يزهایچ ،یکلطور به -22
          599/0            .کنم یمافتخار  ها آندارم که به 

خوب  یلیخ یکلطور به -20∗
          509/0            .ستمین

انعط
اف

یپذ
ير

        811/0              .است ریپذبدنم نرم و انعطاف -25  
-، آزمون انعطافکنم یمفکر  -26
خوب اجرا خواهم  یلیخرا  يریپذ
  .کرد

            746/0        

خم دادن و  و چیپدر  -24
        639/0              .مچرخاندن بدنم ماهر

سالمت
  ی

      836/0                .شوم یم ماریب ادیز -32∗
که  شوم یم ضیمرآنقدر  -31∗
را که  ییکارها توانم ینم
  .دهم، انجام خواهم یم

              798/0      

 یلیخ شوم یم ضیمر یوقت -33∗
      760/0                .تا خوب شوم کشد یمطول 

ظاهر 
بدن
    805/0                  .دارم ییبایزچهره  -5  ی
دوستانم ظاهر  بیشترنسبت به  -6

    791/0                  .دارم يبهتر
    695/0                  .دارم یخوب ظاهر-7

استقامت
  

  توانم یمبدون توقف  -16
  771/0                    .را بدوم یطوالن یمسافت

خسته شوم  نکهیابدون  -17
 یطوالنمدت  يبرا توانم یم

  .انجام دهم یبدن تیفعال
                  687/0  

 یاستقامت يها تیفعالدر  -18
، شنا کیروبیااستقامت،  دومثل (

  .مماهر )فوتبال ای
                  478/0  

  .شدند يگذارکه معکوس نمره یسؤاالت*



  27   ........سنجی فرم کوتاه پرسشنامۀ خودتوصیفی بدنی در  روان

  عوامل  فیتعر
 خـوب  یورزشـ  يهـا  مهـارت خوب بودن در ورزش، ورزشـکار بـودن، داشـتن     :1یورزش اقتیل
  ).1994 مارش و همکاران،(

نداشتن، احسـاس   یبدن یچرباضافه وزن نداشتن،  :2)یعموم یبدن ةخودپندار( یبدن یچرب
  ).  1994مارش و همکاران، ( یبدنخود  ةمثبت دربار

  ).1994مارش و همکاران، (بودن و جذاب بودن  بایز، بایزداشتن صورت  :3ظاهر
 متفـاوت  يهـا  جهـت ر د یآسانقادر به خم و راست کردن و چرخاندن بدن به  :4يریپذانعطاف

  ). 1994 ،مارش و همکاران(
مـارش و همکـاران،   ( شـدن  ضیمرم خوب شدن در هنگا عیسرنشدن،  ضیمراغلب  :5یسالمت
1994.(  
 انجـام دادن  یبـدن  تیفعال ادیز یلیخطور مرتب و فعال بودن، به یبدناز لحاظ  :6یبدن تیفعال

  ).1994مارش و همکاران، (
مـارش و  ( یآسـان بـه   یبدندر حرکات هماهنگ خوب بودن، قادر به انجام حرکات  :7یهماهنگ

  ).1994همکاران، 
  )1994مارش و همکاران، ( خودتان ةدربار یکلساسات مثبت داشتن اح :8عزت نفس
 دیشـد  يهـا  تیـ فعالمدت بدون توقف، خسته نشدن هنگام  یطوالن دنیدوقادر به  :9استقامت

  .)1994مارش و همکاران، (
 ).1994مارش و همکاران، ( بودن یعضالنداشتن،  يقوبودن، بدن  يقو :10قدرت

 يبرا. است يدییتأعامل  لیتحلاعتبار سازه  یابیارزش يابر گریدقابل اعتماد  يها روشاز  یکی
 یابیمدل يریکارگاساس به .استفاده شد يساختارمعادالت  یابیاز مدل يدییتأعامل  لیتحل

-خرده یدرون یهمبستگدر مورد  رسونیپ یهمبستگ بیضر یبررس ،يساختارمعادالت 

                                                                                                                    
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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 یدرون یهمبستگ جینتا 6ول جد. است یبدن یفیخودتوص فرم کوتاه پرسشنامۀ يها اسیمق
 بیضرا دامنۀ .دهد یمرا نشان  یبدن یفیخودتوص فرم کوتاه پرسشنامۀ يها اسیمقخرده

 نیب در مورد رابطۀ 504/0تا  یبدن تیفعالو  یسالمت نیب ۀدر مورد رابط 045/0 نیب یهمبستگ
 . بوده است ریمتغ یورزش اقتیلاستقامت و 

 
 رسشنامۀفرم کوتاه پ يها اسیمقخرده یدرون یهمبستگمورد در  رسونیپ یهمبستگ بیضر .6جدول

 یبدن یفیخودتوص

  اقتیل  یهماهنگ  قدرت  یبدن یچرب  ریمتغ
  یورزش

 تیفعال
- انعطاف  عزت نفس  یبدن 

  استقامت  ظاهر  یسالمت  يریپذ

                    1  یبدن یچرب
                  1  148/0∗∗  قدرت
                1  358/0∗∗  261/0∗∗  یهماهنگ

              1  484/0∗∗ 528/0∗∗ 374/0∗∗  یورزش اقتیل
            1  413/0∗∗  377/0∗∗ 332/0∗∗ 207/0∗∗  یبدن تیفعال

          1  184/0∗∗  333/0∗∗  374/0∗∗ 285/0∗∗ 284/0∗∗  عزت نفس
        1  276/0∗∗  370/0∗∗  492/0∗∗  452/0∗∗ 381/0∗∗ 351/0∗∗  يریپذانعطاف
      1  074/0∗∗ 183/0∗∗ 045/0  153/0∗∗ 134/0∗∗ 145/0∗∗ 160/0∗∗  یسالمت
    1  080/0∗∗  245/0∗∗ 386/0∗∗ 134/0∗∗  259/0∗∗ 269/0∗∗ 236/0∗∗ 198/0∗∗  ظاهر
  1  155/0∗∗  131/0∗∗  427/0∗∗ 248/0∗∗ 424/0∗∗  504/0∗∗ 404/0∗∗ 388/0∗∗ 329/0∗∗  استقامت
  درصد  99در سطح   ∗∗
  درصد 95در سطح  ∗
 

 یعـامل ده  يالگو يرو 17نسخۀ  موسیاافزار نرم کمک به يدییتأ یعامل لیتحل پژوهش، نیا در
 بـر  دو یخـ آزمـون  ،  χ2يآمار يها آزموناز . انجام شد یبدن یفیخودتوص فرم کوتاه پرسشنامۀ

 ، شاخص(CFI) يا سهیمقا رازشبشاخص  ، (GFI)رازشب ییکوین ، شاخص ( χ2/df)يآزاد ۀدرج

بـرآورد   ۀشـ یراخص شـ و ) NFI( يهنجـار  بـرازش ، شـاخص  (AGFI) یانطبـاق  بـرازش  ییکوین
مـدل   یبرازندگ يها شاخصمربوط به  جینتا. شد گرفته بهره) RMSEA( بیتقر يخطا انسیوار

داده شده  نشان 7جدول  در یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام يها اسیمقخرده يساختار
  .است
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   ۀفرم کوتاه پرسشنام يها عامل يساختار يالگو برازش ییکوین يها شاخص .7جدول 
  یبدن یفیخودتوص

  جهینت  دامنه مورد قبول  مقدار  شاخص
χ2/df  961/0  2<  مدل دییتأ  

P .value  713/0  05/0>  مدل دییتأ 
RMSEA  000/0  09/0<  مدل دییتأ 

NFI  981/0  9/0>  مدل دییتأ 
CFI  000/1  9/0>  مدل دییتأ 

AGFI  979/0  9/0> مدل دییتأ 
GFI  986/0  9/0> مدل دییتأ 

 
o 1ناعتبار همزما  

 یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام يها عاملنمرات  نیب یهمبستگ بیضرپژوهش  نیادر 
اعتبـار   زانیـ معنـوان  بـه  شـد  يریگاندازههمزمان  که یبدن یچربد درصو  یبدن ةو شاخص تود

، یورزش اقتیل، یبدن یچرب يها اسیقخرده نیب دهد یمنشان  8جدول  جینتا .رفت کاربه مالك
 يهـا  اسیـ مقو خـرده  یبـدن  ةو استقامت با شاخص تود يریپذ، عزت نفس، انعطافینبد تیفعال
و اسـتقامت بـا    يریپـذ ، عزت نفس، انعطافیبدن تیفعال، یورزش اقتیل، یهماهنگ، یبدن یچرب

 بیشـترین  دهـد  یمـ نشـان   جینتـا  نیهمچن. دار وجود داردمعنی یمنف رابطۀ یبدن یچربدرصد 
 یبـدن  یچرب اسیمقبه خرده یبدن یچربو درصد  یبدن ةص توددار شاخیمعن یهمبستگ بیضر

  .مربوط است
  

 ةو شاخص تود یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام يها عامل نیب یهمبستگ بیضر .8جدول 
  یبدن یچربد درصو  یبدن

  یچرب  ریمتغ
  تیفعال  یورزش اقتیل  یهماهنگ  قدرت  یبدن 

  یبدن 
  عزت 
  استقامت  ظاهر  یسالمت  يریپذانعطاف  نفس

شاخص 
  - 307/0∗∗ - 150/0 044/0 - 348/0∗∗ - 235/0∗∗ - 258/0∗∗ - 326/0∗∗ - 153/0 094/0 - 692/0∗∗  یبدن ةتود

  - 456/0∗∗ - 047/0 040/0 - 319/0∗∗ - 205/0∗∗ - 275/0∗∗ - 364/0∗∗ - 179/0∗ - 036/0 - 590/0∗∗  یچربدرصد 
 درصد  99در سطح  ∗∗

  

                                                                                                                    
1 Concurrent Validity 
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  :یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام  ییایپا نییتع -٢
 يها روشاز  یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام ییایپا محاسبۀ يبرادر پژوهش حاضر 

 پرسشنامۀفرم کوتاه  یدرون یهمسان یبررس براي. استفاده شد 1ییبازآزماو  یدرون یهمسان
 ،مجموعدر  دهد یمنشان  9 جدول جینتا .دشاستفاده ي کرونباخ آلفااز روش  یبدن یفیخودتوص
 جینتا نیهمچن. است α=90/0 بیش از یبدن یفیخودتوص ی فرم کوتاه پرسشنامۀدرونی نهمسا
مربوط به  بیترتبه ها اسیمقاز خرده کیدر مورد هر  یدرون یهمسان یشترینب دهد یمنشان 
، يریپذ، قدرت، استقامت، انعطافیبدن تیفعال، یعموم، ظاهر، عزت نفس یبدن یچرب، یسالمت
   . است یرزشو اقتیلو  یهماهنگ

  

  اسیمقو کل  ها عاملاعتبار  بیضرا .9جدول 
  α  سؤالتعداد   نام عامل  α  سؤالتعداد   نام عامل

  77/0  4  عزت نفس  79/0  6  بدنی چربی
  76/0  3  پذیريانعطاف  77/0  3  قدرت
  80/0  3  سالمتی  76/0  5  هماهنگی

  78/0  3  ظاهر  75/0  3  ورزشی لیاقت
  76/0  3  استقامت  77/0  3  بدنی فعالیت

  

 ۀفرم کوتاه پرسشـنام ، ابتدا )آزمون مجدد-روش آزمون( ییبازآزمابه روش  ییایپا ۀمحاسب يبرا
 )هفته دو( یکوتاه یزمان ۀو سپس در فاصل اجرا شد یآزمودنگروه  کی يرو یبدن یفیخودتوص

ـ   یهمبسـتگ  بیضـر . شد همان گروه اجرا يرو ، آزمونطیشرادوباره در همان  دسـت  هنمـرات ب
نشـان   10جـدول   جینتـا . ابـزار اسـت   ییایپا انگرینما بیضر نیا. شددو آزمون محاسبه  آمده از

 کیـ در مورد هر . استکه قابل قبول  است r=83/0پرسشنامه  یزمانیی ایپا، مجموعدر  دهد یم
مربـوط بـه عامـل عـزت      ییایـ پا نیترفیضع دهد یمنشان  جینتا زینپرسشنامه  نیا يها عاملاز 

   .است یبدن یچربمربوط به عامل  ییایپا بیرض نیباالترنفس و 
  

فرم کوتاه  يها عاملآزمون مجدد -آزمون ۀدر مورد رابط رسونیپ یهمبستگ بیضر جینتا. 10جدول 
  یبدن یفیخودتوص ۀپرسشنام

  r  عامل  r  عامل
  56/0**  عزت نفس  84/0**  بدنی چربی

  74/0**  پذیريانعطاف   65/0**  قدرت
  57/0**  سالمتی  59/0**  هماهنگی

  65/0**  ظاهر  87/0**  ورزشی لیاقت
  81/0**  استقامت  61/0**  بدنی فعالیت

  درصد  99در سطح  ∗∗
                                                                                                                    
1 Test-retest method 
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  :یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام يگذارنمره
ـ   یبـدن  یفیخودتوصـ فرم کوتاه پرسشنامه  سؤاالت ۀیکل ،دست آمدههبا توجه به اطالعات ب  نیب

 يگـذار اسـت نمـره   گفتنـی . شـدند  يگـذار نمره) 6(درست  کامالً تا) 1( از کامالً غلط 6 تایک 
کـامالً   تـا ) 6( لـط غ کامالًاز صورت معکوس به) ستاره دار( 33و 32، 31، 20، 10، 9، 8 سؤاالت
  . است 216نمره   بیشترینو  36نمره  کمترین 11، مطابق جدول نیبنابرا ؛انجام شد) 1( درست

  

  یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام يگذارنمره .11جدول 
  نمرهبیشترین   نمره کمترین  سؤاالت ةشمار  سؤاالتتعداد   عامل
  36  6  10،27،28،29*،9*،8*  6  بدنی چربی

  18  3  38،39،40  3  قدرت
  30  5  11،12،13،14،15  5  هماهنگی

 18  3  35،36،37  3  ورزشی لیاقت
 18  3  2،3،4  3  بدنی فعالیت

  24  4  20،21،22*،19  4  عزت نفس
 18  3  24،25،26  3  ذیريپانعطاف

 18  3  33*،32*،31*  3  سالمتی
 18  3  5،6،7  3  ظاهر
 18  3  16،17،18  3  استقامت
  216  36    36  مجموع

  .شدند يگذارمعکوس نمره ∗ستاره دار سؤاالت هیکل 

  يریگجهینتبحث و 
- در دانش یبدن یفیتوصخود  ۀفرم کوتاه پرسشنام یسنج روان حاضر قیتحقهدف از انجام 

  . بود ان شهر تهرانآموز
 یعنـ ی ؛برگردان آن ۀو نسخ یفارسبه  یسیانگل ةشدترجمه  نسخۀ نیب یهمبستگ بیضر جینتا
اعتبـار   يداراپرسشـنامه   نیـ انشـان داد   یفیخودتوصـ  ۀفرم کوتاه پرسشنام یسیانگلبه  یفارس
ـ یا ۀجامع يبرا توان یمو از آن  است) درصد 99 نانیاطمسطح ( r=95/0قابل قبول  ۀترجم  یران

در  سـؤال  36نشان داد  یبدن یفیخودتوص اعتبار سازة فرم کوتاه پرسشنامۀ جینتا. استفاده نمود
 بـا مطالعـۀ   قیـ تحق نیـ ا ةاعتبار ساز جینتا ۀسیمقابا . شدند دییتأ یخوبو به ییشناساعامل  10

 تـوان  یمـ کردند  دییتأو  ییشناساعامل را  11که   ایاسترالدر ) 2010( مرجع مارش و همکاران
 یبـدن  یفیخودتوصـ عامل فرم کوتـاه پرسشـنامۀ    11ۀ حاضر در اصل هم قیتحقکه در  افتیدر

 عنـوان -بـه  رانیـ ادر  یعمـوم  ةو خودپندار یبدن یچرب اسیمقاما دو خرده ،شده است ییشناسا
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تفاوت به نوع فرهنگ هر جامعه  نیا رسد یمبه نظر . شدند دییتأو  ییشناسادر عامل اول  یعامل
از  شـتر یب یکلطور به بدن خود به ها آننوع نگرش  یرانیادر نوجوانان  طوري کهاست؛ بهمربوط 
مربـوط بـه    سـؤاالت علـت اسـت کـه     نیهمو به  استدر بدن  یچربوزن و مقدار  یبررس ۀجنب
  .شناخته شده است ی واحدعنوان مفهومبه یکل یبدن ودپندارةو خ یبدن یچرب

، یبـدن  تیـ فعال، یورزش اقتیل، یبدن یچرب يها عاملان داد نش زیناعتبار مالك  جینتا نیهمچن
، یهمـاهنگ ، یبدن یچرب يها عاملو  یبدن و استقامت با شاخص تودة يریپذعزت نفس، انعطاف

 رابطـۀ  یبـدن  یچربو استقامت با درصد  يریپذ، عزت نفس، انعطافیبدن تیفعال، یورزش اقتیل
ـ و درصد  یبدن ةشاخص تود یگهمبست بیضر بیشتریندار دارند و معنی یمنف بـه   یبـدن  یچرب

ـ عامل   اعتبـار مـالك فـرم کوتـاه پرسشـنامۀ      یبررسـ بـا   نیبنـابرا مربـوط  اسـت؛    یبـدن  یچرب
 ژهیـ وبـه  ،یبدن ةسنجش خودپندار يبراپرسشنامه  نیاگرفت  جهینت توان یم یبدن یفیخودتوص

همسـو  ) 1996( مـارش  قیـ تحقبـا   زیـ ن قیتحق نیا جینتا. است يمعتبرر ابزا یبدن یچربعامل 
  .است
 یهمسـان نشـان داد   یبـدن  یفیتوصـ خـود   ۀفرم کوتاه پرسشنام یدرون یهمسانمربوط به  جینتا
ـ  یهمسان ،است و در کل ریمتغ 80/0تا  75/0 نیب ها اسیمقاز خرده کیر ه یدرون  نیـ ا یدرون

و  ارتیـ پو ) 2010( مرجع مارش و همکـاران  قیتحق جینتاکه با است  90/0 بیش ازپرسشنامه 
 ییایـ پادر مـورد  . انـد  آوردهدسـت  هب 88/0را   یدرون یهمسان که استموافق ) 2008( همکاران

 یهمبسـتگ  بیضـر نشـان داد   قیـ تحق جینتـا  یبـدن  یفیتوصـ خود  فرم کوتاه پرسشنامۀ یزمان
-از خـرده  کیـ هـر   یزمـان  ییایـ پا دامنۀ نیهمچنو  83/0آزمون مجدد کل پرسشنامه  -آزمون
) 2010( مرجع مارش و همکـاران  قیتحقبا  سهیمقادر . بوده است 84/0تا  56/0 نیب ها اسیمق

و  ریمتغ 91/0-59/0 ۀدامن نیب ها اسیمقخرده يبرادست آمده هب یهمبستگ بیضر ایاسترالدر 
گرفـت کـه فـرم     جـه ینت تـوان  یم ییایپاهر دو روش  جینتااز  نیبنابرا ؛بود 80/0کل پرسشنامه 
  .ی داردرانیاي نوجوانان برارا الزم  ییایپا یبدن یفیصخودتو ۀکوتاه پرسشنام

در  یعنـوان عـامل  بـه  رانیادر  یعموم ةو خودپندار یبدن یچرب اسیمقدو خرده نکهیابا توجه به 
بـه بـدن    یرانیاآموزان نگرش دانش دهد یمموضوع نشان  نیا. شدند دییتأو  ییشناساعامل اول 

 شـود  یمـ  شـنهاد یپ نیبنـابرا  ست؛ها آندر بدن  یچربار وزن و مقد یبررس ۀاز جنب شتریبخود، 
آمـوزان دختـر و پسـر    دانـش  نیبدر  رانیادر  یچرببا وزن و درصد  یبدن ةخودپندار ۀرابطابتدا 
ارائـه شـود کـه موجـب حفـظ       یمناسب یحیتفرو  یبدن تیفعال يها برنامه ،سپس. شود یبررس

مثبـت و   یبدن ةخودپندار جادیان موجب آ ۀجینتشود که در  ها آنو وزن متناسب  یچربدرصد 
 . آموزان شودآن در دانش يارتقا
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  :نابعم
 یبررسـ پرسشـنامه خودپنـداره و    ییایپااعتبار و  نییتع"). 1383(. م زاده، عیشفع و  بهرام، .1

 تیـ تربپژوهشـکده  "شهر تهران یلیتحصآن در دانش آموزان مقاطع مختلف ر عوامل موثر ب
 .یورزشو علوم  یبدن

ـ  يسـاختار رابطه ). 1389.(ز ،یملکعبدال .2 بـا   یدگیـ بالو  ياقتصـاد -یاجتمـاع  تیوضـع  نیب
معلـم تهـران،    تیتربارشد، دانشگاه  یکارشناسنامه  انیپا. دختران نوجوان یبدنخودپنداره 

 .یورزشو علوم  یبدن تیتربدانشکده 

 ییایـ پار و اعتبـا  ").1389(.ف ،یعبـدالملک و  .ب ،، صالح صدق پـور .ع ،، بهرام.ز ،یعبدالملک .3
، 4، سـال يکـاربرد  یشناسـ فصـلنامه روان   "دختران نوجـوان  یبدن یفیخودتوصپرسشنامه 

 .42-52، صفحه 1389، زمستان 16)4(شماره

مـدل معـادالت   ").1389(.ف .یعبـدالملک ب و .، صـالح صـدق پـور   .ع. ، بهـرام .ز ،یعبدالملک .4
بـا  : ختـران نوجـوان  د یبـدن و خودپنـداره   ياقتصاد -یاجتماع تیوضع نیبرابطه  يساختار

پـژوهش در علـوم    یپژوهش – یعلم هینشر"یبدنو شاخص توده  یبدن تیفعال يگر یانجیم
 . یورزشو علوم  یبدن تیتربپژوهشکده  یورزش

 أتیه ياعضاسنجش نگرش  يبرا یاسیمق یابیاعتبارساخت ). 1385(، شراره ییرزایم .5
 دیشهدانشگاه . ارشد یناسکارشنامه  انیپا. يمجازنسبت به آموزش  ها دانشگاه یعلم

  .چمران اهواز
6. Asc. F, (2005). The construct validity of two physical self-concept measures: An 

example from Turkey, Psychology of Sport and Exercise 6, 659–669. 

7. Fox. R (1997). The Physical Self: From Motivation to Well – Being. Illinois, 
Human Kinetics Publisher,  

 

8. Klomsten.  A. (2002) Validation of physical self-description Questionnaire for 
use in Norwegian Populations. Self-concept Research: Driving International 
Research Agendas 

9. Marsh. H. W. (1994) The importance of being important: Theoretical models of 
relations between specific and global components of physical self-concept, 
journal of sport and exercise psychology, 16,pp:306-325. 

10. Marsh. H. W. (1996) Physical Self Description Questionnaire: Stability and 
discriminate validity. Research Quarterly for Exercise and Sport, 67, 249-264. 



    1391، پاییز و زمستان 11رفتار حرکتی شماره   34

11. Marsh. H. W. (2002) A multidimensional physical self-concept: A construct 
validity approach to theory, measurement, and research. Psychology the Journal 
of the Hellenic Psychological Society, 9, 459-493. 

12. Marsh. H. W. (2004) "How to Do" Structural Equation Modeling in LISREL: A 
Guide for Novice and Intermediate Users. Psyc CRITIQUES. American 
Psychological Association. http://www.psycinfo.com. 

13. Marsh. H. W. and Redmayne. R. (1994) A multidimensional physical self-
concept and its relations to multiple components of physical fitness, Journal of 
Sport and Exercise Psychology, 16, pp: 43-55. 

14. Marsh. H. W., Asci. F. H., Tomas-Marco. I. (2002) Multitrait-multimethod 
analyses of two physical self-concept instruments: A cross-cultural perspective. 
Journal of Sports and Exercise Psychology, 24, 99-119 

15. Marsh. H. W., Martin. A. and Jackson. S. (2010) Introducing a Short Version of 
the Physical Self-Description Questionnaire: New Strategies, Short-Form 
Evaluative Criteria, and Applications of Factor Analyses, journal of sport and 
exercise psychology, 32, pp: 438-482. 

16. Marsh. H. W., Tomas-Marco. I. & Asci. F. H. (2002) Cross-cultural validity of 
the physical self description questionnaire: Comparison of factor structures in 
Australia, Spain, and Turkey. Research Quarterly for Exercise and Sport, 73 (3) 
257-270. 

17. Marsh. H.W. (1999) Construct Validity of Physical Self – Description 
Questionnaire Responses: Relations to External Criteria, Journal of Sport and 
Exercise Psychology, 18, 111-131. 

18. Nigg. R., Norman. J., Rossi. S., and Benisovich. V. (2001) Examining the 
Structure of Physical Self-Description Using an American University Sample, 
Research Quarterly for Exercise and Sport,Vol.72, NO.1,pp.78-83. 

19. Peart. N., Marsh. H., Richards. G. (2008) The Physical Self-Description 
Questionnaire: furthering research Linking physical self-concept, physical 
activity and physical education. self-concept Enhancement and Learning 
Facilitation Research Center University of Western Sydney, Australia  

20. G., McCarthy. D., Anderson. K. (2000) On the Sins of Short-Form Development. 
Psychological Assessment, 12(1), 102-111 



 93-44،. صص 1931،. پاییز و زمستان 11شماره   رفتار حرکتی

 

 

 قطعه پيشاني مغز در سالمندان  مهاري عملكردبررسي تفاوت 

 با فعاليت بدني متفاوت
 

1وحيد نجاتي
 

 

 39/33/1933: مقاله تاریخ پذیرش  39/11/1931: مقاله تاریخ دریافت

 چكيده
هود  از ایو     د.شوو  میموجب بهبود کارکردهای شناختی سالمندان و ورزش بدنی فعالیت  

بودنی  پیشانی در سالمندان با فعالیوت   قطعههای مهاری ارایی عملکردطالعه تعیی  تفاوت کم

سالمندان بوا   شاملنمونه ها  3استای ک تحقیق مقطعی مقایسهی العه حاضرمط متفاوت است.

. ابتدا با بود متر سانتی1/141±33/1و قد  43/19 ±44/13وزن ، سال 13±31/3میانگی  سنی 

 ند.کم، متوسط و زیاد تقسیم شدبدنی فعالیت سه گروه با سالمندان به ال ی  آزموناستفاده از 

مغز استفاده شد. برای  پیشانی قطعهآزمون استروپ برای بررسی کارکردهای مهاری  از سپس

بودنی  ی سه گروه بوا فعالیوت   ها ک طرفه جهت مقایسه دادهی ها از آنالیز واریانستحلیل داده

د خطاهای سه گروه در مرحلة اول و سوم آزموون  ها نشان داد تعدایافته استفاده شد.متفاوت 

زمان پاسخ آزمون نیز بی   .(333/3پی در هر دو مرحله  هکدیگر تفاوت دارد )آماری  استروپ با

و  341/3پوی بوه ترتیوب     ه)مقادیر آموار  داشتسه گروه در مرحلة اول و سوم آزمون تفاوت 

دارنود  بیشتر بدنی فعالیت  المندانی کهها سدهد در گروهها نشان میمقایسة میانگی  .(334/3

و بدنی بی  فعالیت  داری معنی تعداد خطاها و زمان پاسخ کمتر است. در مطالعة حاضر ارتباط

مهار و توجه انتخابی در سالمندان   العمل، زمان عکسبر ای  اساس . وجود داردمهاری عملکرد 

 کارایی باالتری دارد.  بیشتر،بدنی با فعالیت 
 

 .بدنیپیشانی مغز، فعالیت  قطعه  سالمند، مهار پاسخ، واژگان کليدي:

                                                                                                                   
 . مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی )نویسندۀ مسئول( 1
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 مقدمه
کندد. ماالادات نشدان    های خود می ع به از دست دادن بافتمغز انسان از دهه سوم زندگی شرو

سدال از   03الدی   03ین سدنین  سفید مغدزی بد   ۀدرصد ماد 51قشر مغز و درصد  11داده است 

ناخت نشان داده است در سالمندی طبیای، هدر دو  تحقیقات روی سالمندی و ش رود.دست می

یابندد. سدالمندان    ی شناختی پردازشدی خدات تحلیدي مدی    ها نوع فرایند شناختی کلی و فرایند

ی پدرداز   ها ی کاری، حي مساله و فاالیت الامي، سرعت حرکات، حافظه کاهش در زمان عکس

 .(1گانه دارند ) چند

سدرعت متفداوتی بدرای زوال ندواحی      ،ای سدالمندی ی نوروسایکولوژیک شدناختی بدر  ها در مدل

اسدت کده   شود. بده وید ه در ایدن مددل عقیدده بدر ایدن        مغز در طی سالمندی بیان می مختلف

خود در مقایسه با سایر نواحی مغدزی دارندد    پیشانی قااهتری در سالمندان سالم تحلیي وسیع

مشهودتر از  پیشانی قااهقشر در و ضخامت  ها کاهش مرتبط با سن در اندازه و تاداد نرون .(5)

  .(0ی مغزی است )ها قااهسایر 

ی اخیر نشدان  ها افتهی  ی حرکتی در سالمندان،ها ی شناختی و تواناییها رغم کاهش عملکرد علی

از  ناشدی زوال شدناختی   کداهش حدداقلی  تواندد منردر بده     داده است که نوعی از مداخالت مدی 

ده الیت فیزیکی و ورز  است. ماالاات متادد نشدان دا فامداخالت کی از این ی  د.شوسالمندی 

توان افت شناختی ناشی از سالمندی را به حداقي رساند و ایدن   ی تمرینی میک برنامهی  است با

 .(4) ماند پس از برنامه باقی می ها بهبود تا ماه

-بازنشسدته  ی فاال در مقابيها شستهبازندر ای نشان دادند  در ماالاه (1003) روگر و همکاران

اف و ید  . (1) بیشدتر اسدت  جریان خون مغزی در حین انرام فاالیتهای شدناختی  فاال،  غیرهای 

سدال   8الدی   6ندد در طدی   رتر دایشد که فاالیت فیزیکدی ب  سالمندی نشان دادند زنانهمکاران 

 (5331) آدترد و همکداران  .(6) ندد ربداتتری دا   1آزمون شناختی ام ام اس ای ی پیگیری نمره

   .(7) ی کارایی شناختی استدادند ساح آمادگی پیشگوکنندهان نش

کنون در مورد اثرات فاالیت فیزیکی بر سالمت شدناختی سدالمندان صدورت    در ماالااتی که تا

ی نوروسایکولوژیک مدورد بررسدی   ها گرفته است، عملکرد کلی شناختی فرد با استفاده از آزمون

رود  مدی انتظدار  شدود،  مغزی سدریاتر پیدر مدی    پیشانییه قرار گرفته است. با توجه به اینکه ناح

 قااده ای کده بده وسدیله    ی شدناختی هدا  فاال باید در عملکدرد  تفاوت بین سالمندان فاال و غیر

 شود بارزتر باشد.   میگیری  میانریپیشانی 

                                                                                                                   
1. Mini Mental Status Exam (MMSE) 
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نشان داده  ها تصویربرداری پیشانی مغز است. قااه های شناختیکی از عملکردی  فرایند مهار

و همچنین  پیشانیمیانی ، پیشانیای قهحداین فرایند به طور اختصاصی توسط نواحی  است

اضر در نظر دارد به بررسی ح ةماالا. شودپیشانی با استریاتوم هدایت می قااهاتصال ی ناحیه

متفاوت بدنی گروه سالمندان با فاالیت  سهدر  ی پیشانیقااه مهاریهای تفاوت کارکرد

 بپردازد.

 روش
بدا  سدالمندان  شدامي  بررسدی   مدورد  های نمونهد. شاجرا  1ای مقاای مقایسهبصورت  ن ماالاهای

اخدتالل ادراکدی و    ی خدرو  از ماالاده  ها مایار راست دست و باسواد بود. سال و باتتر، 63سن

)از جملده  عصد  زاد  بیماریهدای   (،در آزمدون ام ام اس ای  18نمدره کمتدر از   ) ای شدیدحافظه

ا ی  سابقه اعتیاد به مواد مخدر، (غزی، ضربه مغزی، صرع، روانپریشیسکته م ،زایمرآل پارکینسون،

ضایاات عروقی مزمن )فشار خدون بداتی کنتدرل     و طوتنی مدت از داروهای روانگرداناستفاده 

 بود.نشده و دیابت( 

توسط سه گروه با فاالیت فیزیکی کم، م یال بدنیی ماالاه بر اساس پرسشنامه فاالیت ها گروه

و  یالای پرسشنامه آزمون ،ررسی عوامي ورود و خرو . پس از انتخاب نمونه و ببودند و زیاد

  .ها انرام شدبر روی نمونه استروپ افزاری پس از آن آزمون نرم

یال کیلوکالری مصرفی سالمندان در هفته  بدنیدر این ماالاه بر اساس پرسشنامة فاالیت 

گروه با فاالیت بدنی کم، متوسط و زیاد تقسیم شدند. انرژی  محاسبه شد و سالمندان به سه

کیلوکالری فاالیت  033الی  1/113کیلوکالری در هفته فاالیت بدنی کم، بین 113مصرفی زیر 

 .(8) کیلوکالری فاالیت بدنی زیاد در نظر گرفته شد 1/033بدنی متوسط و باتی 

ل کلمات سبز، زرد، آبی و قرمز با رنگ شود. در بخش او میآزمون استروپ در سه بخش اجرا 

شود کلید همرنگ آنها را روی صفحه  میاز فرد خواسته  .شوند میمشکی بر روی صفحه ظاهر 

در  .شود میکلید فشار دهد. در مرحلة دوم کلمات مذکور با جوهر همرنگ با مانی کلمه نوشته 

ه را مهار نماید و کلید کلم و فرد باید مانی نوشته می شود همرنگ مرحلة سوم با جوهر غیر

همرنگ  غیربرای نامیدن رنگ کلمه آزمون، در این همرنگ جوهر کلمة ظاهر شده را فشار دهد. 

. نیاز است زمان بیشتریبا مانی کلمه در مقایسه با رنگ کلمه همرنگ با مانی کلمه 

، میانگین (غیر همرنگ ی مورد سنرش این آزمون عباتند از: خاا )فشار دادن کلیدها شاخص

 .(0) ی درستها زمان واکنش آزمودنی در برابر پاسخ

                                                                                                                   
1. Random Clinical Trial (RCT) 



    1931، پاییز و زمستان 11فتار حرکتی شماره ر 93

 آزموناز متفاوت  بدنیدر سه گروه با فاالیت پیشانی  قااهمهاری های برای مقایسه عملکرد

 طرفه استفاده شد. کی  آنالیز واریانس

 ها يافته
و انحدراف   سدال  65/66سدال بدا میدانگین     80الی   63سالمند با دامنة سنی 73این ماالاه در 

پددس از انرددام شدد. در ایددن ماالادده  در شهرسدتان کاشددان   1086در سددال سددال  07/1مایدار  

 ی مورد بررسی انرام شد.  ها آزمون استروپ بر روی گروه ،یال بدنیپرسشنامة فاالیت 

ی بدا فاالیدت   هدا  گدروه  یمیانگین تاداد خااها ،نشان داده شده است 1همانگونه که در جدول 

و  5/5، 0/4در مرحلدة دوم   6/1و  5/4،  1/6در مرحلدة اول   و زیاد به ترتید   کم، متوسطبدنی 

 بود. 0/0و  8، 15در مرحلة سوم  7/1
 

 متفاوت در مراحل مختلف آزمون استروپبدنی خطای سالمندان با فعالیت  .1جدول 

 تعداد خطا

 گروه

 مرحلة سوم مرحلة دوم مرحلة اول

 میانگی 

تعداد 

 خطا

انحرا  

 معیار

 یانگی م

تعداد 

 خطا

انحرا  

 معیار

 میانگی 

تعداد 

 خطا

انحرا  

 معیار

 11 15 1/1 0/4 1/6 1/6 نفر( 56فاالیت فیزیکی کم )

 13 8 8/0 5/5 4 5/4 نفر( 50فاالیت فیزیکی متوسط )

 1/5 0/0 1/1 1/5 7/1 6/1 نفر( 58فاالیت فیزیکی زیاد )
 

متفداوت از  بددنی  ی با فاالیدت  ها ک از گروهی  جهت بررسی تفاوت کارایی آزمون استروپ در هر

بر این اساس طرفه برای خااهای مراحي مختلف آزمون استفاده شد.  کی  آزمون تحلیي واریانس

      و سددوم (F(70)= 6.92, P=0.002)تاددداد خااهددای بددین سدده گددروه در مرحلددة اول   

(F(70)= 5.45, P=0.002) هدا در  تفداوت خاا اد. دار نشدان د  کدیگر تفاوت ماندی ی  آزمون با

دهد که آزمون تاقیبی توکی نشان میدار نبود.  مانی (F(70)= 2.27, P=0.111)مرحلة دوم

 بیشتر تاداد خااها کمتر است. بدنی ی با فاالیت ها در گروه

 بده ترتید    کم، متوسط و زیادبدنی های با فاالیت ی صحیح در گروهها میانگین زمان ارائة پاسخ

 1570و  1011، 1010در مرحلدة دوم   ،ثانیه میلی 1066و  1100، 1813مون در مرحلة اول آز

 (5بود. )جدول  1115و  1888، 5668ثانیه و در مرحلة سوم  میلی
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 متفاوت در مراحل مختلف آزمون استروپبدنی زمان پاسخ سالمندان با فعالیت  .3جدول 

 زمان پاسخ )میلی ثانیه(

 گروه

 سوم مرحلة مرحلة دوم مرحلة اول

 میانگی 
انحرا  

 معیار
 میانگی 

انحرا  

 معیار
 میانگی 

انحرا  

 معیار

 1318 5568 071 1010 854 1813 فاالیت فیزیکی کم

 651 1888 007 1011 647 1100 فاالیت فیزیکی متوسط

 457 1115 046 1570 010 1066 فاالیت فیزیکی زیاد
 

بدنی ی با فاالیت ها استروپ در گروهون گانة آزمزمان پاسخ مراحي سهجهت بررسی تفاوت 

زمان پاسخ بین سه گروه   ک طرفه استفاده شد. بر این اساسی  متفاوت از آزمون تحلیي واریانس

کدیگر ی آزمون با (F(70)= 0.398, P=0.673) و سوم (F(70)= 3.33, P=0.041) در مرحلة اول

            بررسی در مرحلة دوم های موردزمان پاسخ در گروهدار نشان داد. تفاوت مانی

(F(70)= 5.45, P=0.006) دهد که  مینشان آزمون تاقیبی توکی  .تفاوت مانی داری نشان نداد

 بیشتر زمان پاسخ کمتر است.بدنی ی با فاالیت ها در گروه

 بحث
بددنی  ی ماالاة حاضر فرضیه کارایی باتتر عملکردهای مهاری در سالمندان بدا فاالیدت   ها یافته

سدالمندان   ،بدین مانی که هم از نظر تاداد خاا و هم از نظر زمان پاسخ کند.تر را تائید مییشب

ی نوروبیولوژیدک  هدا  تر کارایی باتتری در آزمون استروپ دارندد. تحقیقدات اخیدر مکدانیزم    فاال

ی شدناختی را نشدان داده   هدا  کنندۀ ارتباط سببی بین اثرات سدودمند ورز  و عملکدرد   حمایت

گیری و همچنین افزایش جریان  این اثرات شامي افزایش خرو  اکسی ن و توانایی اکسی ناست. 

 .(13)خون مغزی است 

ورز  با شدت کم و نشان دادند  (1086) و همکاران 1ک ماالاة فراتحلیي تامپوروسکیی  در

ی ها افتهی  این ماالاه با .(13)شود  های شناختیتواند موج  بهبود کارکردمدت متوسط می

این ماالاات ارتباط بین کارکردهای شناختی و آمادگی  چند هر خوانی دارد. ماالاة حاضر هم

که   مینکتة مه اند.بررسی ماهیت این ارتباط پرداخته دهد، تحقیقات محدودی بهرا نشان می

های رفتاری است که ای شناختی و ورز  مارح است آزمونهدر ارزیابی ارتباط بین عملکرد

های شناختی متادد گیرد. فرایند میهای شناختی مغز مورد استفاده قرار ارزیابی عملکردبرای 

اند پاسخ واحدی را که تو میک آزمون شناختی ی  شوند و میدر نواحی مختلف مغزی ساماندهی 

                                                                                                                   
1. Tomporowski 



    1931، پاییز و زمستان 11فتار حرکتی شماره ر 43

عالوه بر این  .(11) های نواحی متادد مغزی است در اختیار قرار دهدپرداز برخاسته از 

ی ها های شناختی نسبت به سایر جنبهندت است که جنبة بینایی فضایی فرایشواهدی در دس

افته نیز نتایج ماالاة حاضر را ی  که این (11شناختی ارتباط بیشتری با فاالیت فیزیکی دارد )

 نماید. میتائید 

 تممکن است شروع و روند پیشرفت اختالتبدنی ماالاات نشان داده است ورز  و فاالیت 

ماالاات کارآزمایی بالینی تصادفی نیز  .(4) دمانس را در سالمندان به تاویق بیاندازدشناختی و 

(، 11نشان داده است ورز  خاصه از نوع هوازی موج  بهبود اختالل شناختی خفیف )

( و عملکردهای کلی شناختی بر اساس آزمون ام ام اس 11،15) شناختی عملکردهای اجرایی

ماه ورز  مداوم روزی سه  ماالاات دیگری نشان داده است که . همچنینشود می (15،10ای )

نشان داد  (1000) کرامر .(11) بت شناختی ورز  را نمایان نمایدتواند اثرات مثنیم ساعت می

کسانی که شش ماه در برنامة ورزشی هوازی شرکت کرده بودند، در عملکردهای شناختی 

اند در  نگر نشان داده چندین ماالاة آینده .(4) اجرایی نسبت به گروه کنترل برتری داشتند

ی تحلیلی سیستم ها افرادی که از نظر فیزیکی فاال هستند، خار بروز آلزایمر و سایر بیماری

 .(16یابد ) میعصبی کاهش 

کارایی افراد با فاالیت فیزیکی باتتر در ر در افراد سالمند سالم نشان داد ی ماالاة حاضها یافته

 خوانی دارد. هم کرامر ی ماالاهها افتهی  پیشانی مغز باتتر است و با قااهری عملکردهای مها

-17اند ) ا فاالیت فیزیکی را رد کردهی  تزم به ذکر است باضی ماالاات همبستگی بین دمانس

  این موضوع که چه عواملی در اثر فاالیت فیزیکی در سالمندان موثرند، بسیار مهم است. .(10

های مختلف عملکردهای تواند بر جنبهمورد بررسی این است که ورز  میي کی از مسائی

)مانند  عملکردهای کنترل اجراییباشد. سودمندی ورز  برای  گذارادراکی و شناختی اثر

  .(51،53زمان( نشان داده شده است )کاری و اجرای تکالیف هم ریزی، حافظة برنامه

ر عملکرد اجرایی شناختی مهار نشان داده شد و در ماالاة حاضر سودمندی فاالیت فیزیکی د

مهار و توجه انتخابی )آزمون   الامي، خوانی دارد. در این میان زمان عکسات همبا این ماالا

 استروپ( در سالمندان با فاالیت فیزیکی کارایی باتتری دارد. 

اهی در افرادی که ای و گیرگ شانی، آهیانهاده است زوال مغزی در نواحی پیدر ماالاات نشان د

محتوی مراکزی هستند که در  مذکور ، کمتر از سایرین است. نواحیکنند میورز  

هایی که برای اثر ورز  بر مغز تادای از مکانیزم .(55)ند عملکردهای شناختی بیشتر درگیر

سالمت بهتر قلبی عروقی  ،(1پرفیوژن جریان خون مغزی ) عبارت است ازپیشنهاد شده است 

اثرات ورز  و یکی  .(50)افزایش زایش نرونی و بهبود شکي پذیری مردد نرونی  و( 55)
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ک واساة ی  عوامي نوروتروفیک مشتق از مغزعوامي نوروتروفیک است. بر مغز بدنی فاالیت 

شکي پذیری مردد نرونی، بهبود شناخت و محافظت مغز از آسی  محسوب  لیدی مهم درک

 .(51) دنشو می

هرچند که از دیر باز عقیده بر این بوده است تاداد سلولهای  .ش نرونی استاز عوامي دیگر زای

دهد در دنتیت نشان می ها افتهی زهولی امرو ؛یابدر نمیییسیستم عصبی پس از تولد تغ

هرچند که کاربردی  .(51هیپوکامپ و نواحی زیر بانی پیاز بویایی زایش نرونی وجود دارد )

ی ها دتی زیر سوال بود ولی امروزه شواهدی در دست است که نرونافته می ی زایشها بودن نرون

شواهدی در  .(56) توانند به شبکه نرونی بپیوندند و از نظر عملکردی فاال شوند میافته ی زایش

همچنین  .(57ادگیری و حافظه را بهبود دهد )ی  تواند میدست است که نوروژنز در بزرگساتن 

نتینگتون میزان نوروژنز کاهش ها  سیستم عصبی مانند آلزایمر وی زوال ها در باضی از بیماری

محیط که بخشی از  سازی ماالاات حیوانی اخیر نشان داده است ورز  و غنی .(58) یابد می

بر میزان نوروژنز هیپوکامپ موثر است. ورز  باعث افزایش نوروژنز  اجزاء ورز  است،

با افزایش زایش نرون شود. این افزایش می( 03( و پیر )50ی جوان )ها هیپوکامپ در مو 

 تقویت طوتنی مدت سیناپسی همراه است. 

های نوین، ورز  موج  اثرات مفیدی در فزایش ساح عوامي رشد و زایش نرونعالوه بر ا

( نشان داده است ورز  قبي از 01و حیوان ) شود. ماالاات مرتبای در انسانمیعروق مغزی 

ی از این اثرات گردد. باضی  ناشی از سکتة مغزی میسکتة مغزی موج  کاهش آس

کاهش کلسترول سرم و  مانند کاهش وزن، کاهش فشار خون،غیرمستقیم )غیر عصبی( هستند 

سازی  عالوه بر این ورز  اثر مثبتی بر روی عروق مغزی و افزایش مشروب .(05) تحمي گلوکز

در حفظ سالمت مغزی دارد. در   میهنقش م این خود ی مغزی به وسیلة آنان دارد کهها بافت

های مغزی جدیدی در مخچه، ن داده شده است با ورز  مویرگی حیوانی نشاها مدل

حیوانی نشان داده شده  یها در مدل .(00گیرند ) میاستریاتوم، قشر مغز و هیپوکامپ شکي 

د شده آسی  کردند از سکتة مغزی ایرا هایی که قبي از ایراد ضربة مغزی ورز  میاست نمونه

 .(01اند )کمتری دیده

 تشکر:

و مالی مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و   میاین ماالاه با حمایت عل

توانبخشی و مااونت پ وهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به صورت طرح مشترك دو مرکزی 

 گردد. ر میتقدی همکاران در مراکز مذکوری ها انرام گرفت. بدین وسیله از مساعدت
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 ان دبیرستانی شهر تهرانآموز دانشتاثیر ورزش بر خطرپذیری جنسی 
 

 2علی زاده محمدی، 1زهره احمدآبادی
 

 91/15/1933: مقاله تاریخ پذیرش  65/11/1933: مقاله تاریخ دریافت

 چکیده
ورزش به صورت سنتی، ابزاری استراتژیک برای تشویق و توسعه رفتارهای سالمت و فاکتور 

آید. پژوهش گیرانه از رفتارهای پرخطر مخصوصا خطرپذیری جنسی به حساب میمحافظتی و پیش
گرایش به  –حاضر با هدف بررسی تاثیر ورزش و متغیرهای مرتبط با آن بر خطرپذیری جنسی 

آموز  دانش 512نوجوانان انجام گرفت.  -دوستی با جنس مخالف و گرایش به رابطه و رفتار جنسی
را تکمیل کردند. عالوه  (IARS)رانی ای مقیاس خطرپذیری نوجوانان دختر 194پسر و  671شامل 

ای که در آن نوع ورزش، مدت زمان عضویت در تیم ورزشی، سطح رقابتی مسابقات،  ن پرسشنامهای بر
. روش شرکت در اردوی ورزشی، میزان فعالیت ورزشی گنجانده شده بود، مورد سوال قرار گرفت

برای  ای، متناسب با حجم و تصادفی بود. ترکیبی از نمونه گیری طبقهای و  گیری چند مرحله نمونه
ها از  معیار، فراوانی و فراوانی نسبی و برای مقایسه میانگینتوصیف متغیرها از میانگین و انحراف

نتایج نشان داد برخالف فرض تحقیق، نوجوانانی  استفاده شد. (MANOVA)تحلیل واریانس چندگانه 
تر ورزشی فعالیت داشتند، از خطرپذیری جنسی باالتری برخوردار بودند. میانگین که در سطوح باال

گرایش به دوستی با جنس مخالف و گرایش به رابطه و رفتار جنسی در بین کسانی بیشتر به ورزش 
داری بین داری باالتر بود. تفاوت معنی کردند، بطور معنیپرداختند، از کسانی که کمتر ورزش می می

ی ورزش انفرادی نسبت به ورزشکاران ورزشهای ها ن خطرپذیری جنسی در بین اعضای تیممیانگی
ورزشکارانی که سابقۀ حضور در اردوهای ورزشی داشتند در خطرپذیری  گروهی وجود نداشت.

برای توجیه رابطه بین  داری از میانگین باالتری نسبت به سایرین برخوردار بودند.جنسی بطور معنی
توان به اثر استرس و فشار روانی فضای رقابتی، پذیری جنسی در بین نوجوانان، میورزش و خطر

ای، نبود آموزش و آمادگی های ورزشی غیرحرفه ضعف ارزشها و هنجارهای سازگارانه در محیط
های ورزشی، سازماندهی و سیاستگزاری  گیری تشکلذهنی برای مقابله با خطرپذیری و نحوه شکل

ه کرد. ضمناً عوامل زیست شناختی دوران نوجوانی از جمله بحران هویت و ورزش مدارس اشار
 باید مورد توجه قرار داد. نیز ساختار شخصیتی ورزشکاران را

 

.خطرپذیری جنسی، ورزش، نوجوان  واژگان کلیدی:

                                                                                                                   
 . کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی از دانشگاه شهید بهشتی )نویسندۀ مسئول( 1

 Email: zohre.ahmadabadi@gmai.com 

 

  . عضو هیأت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی 2
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 مقدمه
یابلد.  ای از رشد است که بعد از کودکی آغاز و قبل  از شلعوج جلوانی خا مله ملی     نوجوانی دوره

وج نوجوانی در حدود سن دوازده سالگی )هم زمان با ظاهع شلدن فلتات نلانوی جنسلی( و     شع

عان، حجلم وسلیعی از   ایل   (. با  وجه به جلوان بلودن جمعیلت   2ختم آن در نوزده سالگی است )

های جامعه به مسائ  نوجوانان و جوانلان اختالای یاهتله و مسلال       ها و چالش مسائ ، دشواری

هلای اخیلع    د. در سالشوهای افلی کشور محسوب می ی آنان، از اولویتسالمت اجتماعی و روان

شیوج رهتارهای پعخطع در بین نوجوانان و جوانان در ایعان به یک مسأله اجتماعی  بدی  شلده  

های عمیقی را در سطوح مختلف مدیعیتی، دانشگاهی و عمومی جامعه بله وجلود   است و نگعانی

% از نوجوانللان  هعانلی، در یللع  22( 22و همکلاران )  آورده اسلت. بلع اسللاس  حقیلد محمللدی   

هنگام هعالیت جنسی، پیامدهای نا واری را بلعای نوجوانلان    رهتارهای جنسی شدند. شعوج زود

دز، ایل   آورد. نوجوانانی که از نظع جنسی هعالنلد، ممکلن اسلت بلارداری ناخواسلته،     به همعاه می

 (.22ا والدین و همساالنشان را  جعبه کنند )های عتونی مقاربتی و مشکالت ار باطی ب بیماری

بعاسلاس  (. 22دز هسلتند ) ایل   پذیع در مقاب  ابلتال بله   های افلی آسیب نوجوانان و جوانان  عوه

 وی یآ مبتال بله ا  نتع  ۲۰2هزار و  12 ،122۱خعداد در کشور،  ا وزارت بهداشت آخعین آمار 

 وی یآ ا نتلع در ایلعان بله ویلعوس      0۰ازشود روزانه بلیش   خمین زده می اند. شناسایی شده

. هلزار نتلع باشلد    2۰الی  ۲۰ عداد اهعاد مبتال در ایعان رقمی حدود  درحال حاضع شوند و مبتال

ا ع چه سهم راه انتقال جنسی در چند سال  ذشته بطور نسبی نابت مانده است اما عدد مطلد 

ده است و احتماالً بخشلی از آملار   رسی 122۰نتع در سال  2۰۰به  12۲2نتع در سال  ۱۰آن از 

(. سلن بیشلتع مبتالیلان    0 عدد )%( به  ماس جنسی بعمی2/2۲معبوط به راه انتقال ناشناخته )

سلال اسلت و بلا  وجله بله دوره کملون        00 لا   2۱سال و سپس  20 ا  2۱شناسایی شده بین 

ن نوجوانی و جوانی سال( بدیهی است که درفد بسیاری از موارد ابتال در زما 1۰طوالنی )حدود 

 (.2ا تاق اهتاده است )

 یعی نوجوانان در مورد مسأله جنسی، به حتاظت از  شناسایی و ههم هاکتورهای مونع بع  امیم

( 20اسلمال و السلتع )   1کند. بع اسلاس ملدل بلوم شلناختی    ن پیامدها کمک میای  آنها در بعابع

، جنسیت، عزت نتلس(، خلانواد ی   0ریسک هاکتورهای هعدی ) وانایی هوشی 2یا  عام  2 جمیع

                                                                                                                   
1. ecological model 

2. accumulation 

3.  interaction 

4. intellectual ability 
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اقتاادی( و سلط  هعاخلانواد ی )داشلتن     –)ار باط با والدین، ساختار خانواده، منزلت اجتماعی

 یلعی جنسلی   بله مدرسله( بلع  المیم     1های همسلاالن و  عللد   دوست از جنس مخالف،  عوه

 نوجوانان مؤنع است. 

ورزشلی اسلت. ورزف هعلالیتی     یکی از هاکتورهای ملونع بلع رهتلار جنسلی نوجلوان، مشلارکت      

( و 2۱هعاخانواد ی است که به فورت سنتی، ابزاری بعای  شوید و  وسعه رهتارهلای سلالمت )  

(. از دو بعد 22، 22، 12، 2آید )هاکتور محاهظتی و پیشگیعانه از رهتارهای پعخطع به حساب می

ا احسلاس مببلت در   روان شناختی و اجتماعی، مشارکت منظم در رقابتهای ورزشی دبیعستان ب

 یعی و یاد یعی کار با دیگلعان، هملعاه اسلت     مورد بدن، بهبود عزت نتس، استقالل در  امیم

(۱ ،22.) 

اجتماعی مببت   یک زمین بههعد  علد هع چه احساس ، 2بع اساس نظعیه پیوند اجتماعی

اعتقاد به نظام های ساز ارانه و  در هعالیت 0،  عهد به نهادهای اجتماعی، در یعی2)دیگعان مهم

 (.12یابد )اهزایش می اوبیشتع باشد، احتمال رهتار اجتماعی مناسب نیز از سوی ارزشی رایج( 

های (، در یعی در شبکه21د )ه وانند پیوندهای اجتماعی را  ستعف دیاهته، می ورزف سازمان

عاغت ساختار رهتاری را در اوقات ه اجتماعی همساالن و بزر ساالن را  شوید کند و هعفت کج

 (.12نیاهته و نظارت نشده کاهش دهد )

های نوجوان به خارج از  ( نعخ باال ع جعم با پعاکند ی هعالیت۲) ۱بع اساس نظعیه هعالیت روزمعه

یابد. خانواده و فعف وقت بیشتع با همساالن مخاوفا در شعایط نظارت نشده اهزایش می

نوجوانان،  حت نظارت بزر ساالن، مشارکت ورزشی از طعید ساماندهی اوقات هعاغت 

( رهتارهای انحعاهی مب  جعم، 20سازد. از ود و همکاران )های خطعپذیعی را محدود می هعفت

سوء ماعف و رانند ی خطعناک را با  عامالت ساختارنیاهته با همساالن )وقت  ذرانی عاعانه 

 ند. ا هید یا ورزف همبسته دانستهای ساختاریاهته مب  سینما رهتن، خع در بیعون( و نه با هعالیت

 ع، نقش ورزف در کاهش رهتارهای پعخطع جنسی در  حقیقات متعددی به طور مشخص

ن  حقیقات بیان شده که ورزف با کاهش هعالیت ای  (. در22، 10، 2۰بعرسی شده است )

ژیک عنوان ابزاری استعا  ورزف به ی پعخطع رابطه مستقیم دارد و بع اهمیتجنسی و رهتارها

 اند.  در پیشگیعی از خطعپذیعی جنسی  اکید کعده

                                                                                                                   
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 

آماد ی جامعه در بعابع سععت  غییعات رهتاری و نگعشی آنها را بیش از پیش نوجوانان، ضعورت 

های  جعبی در بحث پیشگیعی از  ژوهشن، اهمیت  وجه به پای  کند. عالوه بعنمایان می

ی غیعکارشناسی و بدون پشتوان  علمی و ها خطعپذیعی جنسی، پعهیز از ارائ  راهکارها و  وفیه

سودمندی یا زیانباری ورزف در حوزۀ رهتارهای پعخطع جنسی  نبود  حقیقات مع بط با

ت ورزشی و متغیعهای انعمندی مشارک این پژوهش .نوجوانان از دالی  انجام  حقید حاضع است

که در دو مقوله  عایش به دوستی با جنس مخالف  -مع بط با آن در کاهش خطعپذیعی جنسی

 دهد. مورد بعرسی قعار می -و  عایش به رابطه و رهتار جنسی سنجیده شده

 روش شناسی
 ی  حایلی در شهع  هعانها دانشگاهی در  مام رشته در دو پایه سوم و پیش محا نوجوانان 

بنابع آمار موجود در سایت آموزف و پعورف شهع  ادند.دمعه آماری این پژوهش را  شکی  جا

. با جایگزینی این مقدار در هعمول بودندنتع  1222۰2 ،1220-1220 هعان در سال  حایلی 

، حجم نمونه q ۱/۰و  p% و ۱، کعان خطای ۰%2۱کوکعان و با در نظع  عهتن سط  معناداری 

ن میزان ای  نتع به 1۰مد که با محاسبه احتمال ریزف و داده متقوده، آ بدست نتع  222بعابع با 

ن  حقید از نوج ای   یعی مورد  حلی  قعار  عهتند. نمونه آموز دانش 0۰2اهزوده شد و در نهایت 

ها بدین فورت بود که ابتدا  هعان به چهار منطقه شمال، بود. نحوه انتخاب نمونه ای چند معحله

(. در هع کدام از این طبقات، متناسب با ای و جنوب  قسیم شد )نمونه  یعی طبقهشعق، غعب 

آموزان آن طبقه، حجم نمونه  عیین شده )نمونه  یعی متناسب با حجم(، با کسب  عداد دانش

فورت  اادهی به مدارس معاجعه شده و در هع یک،  مجوز از آموزف و پعورف مناطد، به

  کمی  نمودند. آموزان پعسشنامه را دانش

 ابزار

) عانی ای  بعای سنجش خطعپذیعی جنسی از مقیاس خطعپذیعی نوجوانان
1
IARS)(1 استتاده )

دسته رهتارهای  ۲پذیعی نوجوانان درمقاب   ویه بعای سنجش آسیب 22شد. در این مقیاس 

پعخطع از قبی   عایش به خشونت،  عایش به سیگارکشیدن،  عایش به ماعف موادمخدر، 

 ایش به ماعف الک ،  عایش به رابطه و رهتار جنسی و  عایش به دوستی با جنس مخالف به ع

ای از  زینه ۱ ها در مقیاسن  ویهای  پاسخگویان مواهقت یا مخالتت خود را با .کار  عهته شد

( بیان کعدند. بعای ارزیابی مناسب بودن اندازه نمونه 1(  ا کامال مخالف )=۱کامال مواهد )=

                                                                                                                   
1. Iranian Adolescents Risk-taking Scale 
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و آزمون کعویت  1 (KMO)اولکین  -مایع - یعی کایزرنتع( از آزمون کتایت نمونه 12۰0)

که به آزمون کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغیعها  KMOاستتاده شد.  2بار لت

 ها همبستگی موجود میان دادهدهد  بود که نشان می 2۱2/۰ن مقیاس بعابع با ای  پعدازد، در می

نیز آزمون کعویت بار لت از نظع آماری معنادار شد  .بوده است مناسب ها بعای  حلی  داده

(۰۰1/۰ =P  ،۲۰2 =df , 21/22121 =2χ بعای محاسبه اعتبار یا پایایی .)IARS   از روف

، 22/۰ن آزمون بعای مقیاس کلی ای . همسازی درونی و ضعیب آلتای کعونباخ استتاده شد

بدست آمد  2۲/۰به رابطه و رهتار جنسی و  عایش  22/۰ عایش به دوستی با جنس مخالف 

ای که در آن نوج ورزف، مدت زمان عضویت در  یم ورزشی، سط  ن پعسشنامهای  (. عالوه بع1)

رقابتی مسابقات، شعکت در اردوی ورزشی و میزان هعالیت ورزشی  نجانده شده بود، مورد 

 سوال قعار  عهت.

ن، انحعاف معیار، هعاوانی و هعاوانی نسبی و بعای  وفیف متغیعها آمار  وفیتی شام  میانگی

 د.( استتاده شMANOVAها از  حلی  واریانس چند انه ) بعای مقایسه میانگین

 نتایج
نتع( از  2۲1% )۲/22های جمعیت شناختی نمونه مورد بعرسی نشان داد ژ ی بعرسی وی

آموزان از دهند. دانشنتع( از آنها را دختعان  شکی  می 12۱% )1/22پاسخگویان را پسعان و 

% از این اهعاد در رشته 2/۱2های دوم  ا چهارم به یک میزان انتخاب شدند. همچنین پایه

ند. دامنه سنی عدک% در رشته  جعبی  حای  می1/22% در رشته انسانی و 2/22ریاضی، 

 ۱ . بع حسب یک مقیاسبودسال  1±2/1۲میانگین سنی آنها  وسال  12 ا  12پاسخگویان از 

( و  عایش به رابطه و رهتار 20/2±10/1قسمتی، میانگین  عایش به دوستی با جنس مخالف )

( بدست آمد. میانگین  عایش به دوستی با جنس مخالف در دختعان 1۱/2±10/1جنسی )

( و میانگین  عایش به رابطه و رهتار جنسی در 22/1± 01/2( و در پسعان )۰1/2±10/1)

 (  زارف شد.2۲/1±00/2عان )( و در پس۰/1±22/1دختعان )

 عایش به دوستی با های معبوط به ان با  ویهآموز دانشدرفد مواهقت و مخالتت  1در جدول 

 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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 های مربوط به شاخص گرایش به دوستی با جنس مخالف وآموزان به گویهپاسخهای دانش . 1جدول 

 رفتار جنسی رابطه و
 فراوانی )درصد( 

کامال 

 مخالفم
 موافقم متوسط مخالفم

کامال 

 موافقم

      گرایش به دوستی با جنس مخالف

  نیست بد داشتن سع/پدختع دوست
21 

(۱/22) 

02 

(2/11) 

۲2 

(1/12) 

۱2 

(2/12) 

122 

(۲/22) 

 دارند پسع /دختع دوست من دوستان اکبع
02 

(۲/1۰) 

02 

(0/1۰) 

1۰1 

(1/2۱) 

20 

(2/2۰) 

122 

(۰/22) 

 آدم کله  است الزم مخالف جنس شناخت بعای

 باشد داشته پسع /دختع دوست

22 

(2/21) 

22 

(0/12) 

22 

(0/1۱) 

۲۲ 

(2/12) 

1۰2 

(1/2۲) 

 ام داشته پسع/ دوست دختع بحال  ا من
10۲ 

(2/22) 

02 

(۲/1۰) 

02 

(2/12) 

0۱ 

(2/11) 

112 

(0/22) 

      گرایش به رابطه و رفتار جنسی

رابطه جنسی باعث محکمتع شدن رابطه / عشد 

 می شود.

212 

(۲/۱2) 

۱2 

(2/12) 

۱2 

(0/10) 

22 

(2/2) 

0۲ 

(۲/11) 

 حاضعم باشم داشته دوست عاشقانه را کسی ا ع

 باشم داشته جنسی رابطه او با

21۲ 

(1/۱0) 

۱1 

(۲/12) 

02 

(۲/1۰) 

2۲ 

(۲/2) 

22 

(۲/1۱) 

 بلعای  را یدیگلع  راههلای  من ازدواج، از غیع به

 کنممی انتخاب جنسی نیاز رهع

21۰ 

(2/۱2) 

۱2 

(۲/10) 

02 

(2/12) 

22 

(۰/۲) 

۱2 

(2/12) 

 بهلم  احساسلی  نظلع  از نتلع  دو وقتی من بنظع

 ندارد ایعادی جسمی نزدیکی شدند، نزدیک

2۰2 

(0/۱۰) 

۱2 

(۱/10) 

۱۲ 

(2/10) 

22 

(۰/2) 

۱2 

(۰/12) 

 

دوسللت "ن مواهللد و کللامالً مواهقنللد کلله  % از پاسللخگویا2/0۲، 1مطللابد بللا نتللایج جللدول  

اند اکبع دوستانشان دوسلتی از جلنس مخلالف    % عنوان کعده2/۱2. "دختع/پسعداشتن بد نیست

بعای شناخت جنس مخالف باید دوست دختع/پسع داشته باشد،  نظع که هعد نای  % با2/02دارند. 

 "از جنس مخالف داشته امدوست من  ا بحال "ن عبارت که ای  % با2/0۰مواهد و کامالً مواهقند. 

% 0/22 زینند. % راههای دیگعی جز ازدواج را بعای رهع نیاز جنسی بعمی2/2۰ اند. دهمواهقت بو

ا لع کسلی را عاشلقانه دوسلت داشلته      "ن عبارت مواهد و کامالً مواهقند که ای  ان باآموز دانشاز 

سی را باعث محکمتلع شلدن عشلد    % رابطه جن2/12. "کنندباشند، با او رابطه جنسی بعقعار می

 بینند.عادی نمیای  % در نزدیکی جسمی دو نتع که یکدیگع را دوست دارند،۰/21دانند و می
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 توزیع فراوانی متغیرهای ورزشی .6جدول 

 پسر دختر کل 
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  

       عضویت در  یم ورزشی
 2/۲1 120 2/02 2۲ 2/20 221 بله
 0/22 ۲۲ 0/۱۰ 22 2/2۱ 11۱ خیع

       سط  مسابقات
 2/22 ۱۲ 2/۱0 20 0/22 21 مدارس

 0/2۲ 2۱ ۰/22 12 0/2۱ 22 مناطد و شهع
 2/22 ۱2 1/12 1۰ 2/22 22 استانی، کشوری و باال ع

       میزان جلسات  معین در هتته
 2/01 ۲۱ ۱/۲۰ 02 ۰/02 112 دو جلسه و کمتع
 1/۱2 1۰0 ۱/22 12 ۰/۱1 122  عسه جلسه و باال
       نوج ورزف  یمی

 2/۲1 122 1/۲۰ 0۲ 2/۲1 122  عوهی
 0/22 ۱0 2/22 2۰ ۲/22 ۲0 انتعادی

       سابقه ورزف  یمی
 ۱/21 10 22 ۲ 2/22 21 سال و کمتع 1
 2/۱2 2۲ 0۰ 1۰ 2/۱2 0۲ سال 2 ا  2
 ۱/21 10 22 2 0/20 22 سال و بیشتع 0

       در اردوی ورزشی سابقه شعکت
 2/22 22 2/۱2 22 2/22 1۰1 خیع
 ۲/2۲ 12۰ 2/01 22 2/2۰ 1۱2 بله

       مدت حضور در اردوی ورزشی
 2/22 ۱۲ ۲/۱1 1۱ 2/01 ۲2 یک  ا دو بار
 2/22 ۱۲ 2/00 12 ۲/0۰ ۲۰ سه  ا پنج بار

 2/2۰ 22 0/2 1 0/1۲ 2۰ شش بار و باال ع
 

انلد   هان،  ا بحال عضو  یم ورزشی بلود آموز دانش% از 20ص است، بیش از مشخ 2همانطور که در جدول 

% عضلو  ۲1ان، بیش از آموز دانشن ای  اند. از بین که اکبع آنان در سط  مدرسه به هعالیت ورزشی پعداخته

ان آملوز  دانلش انلد. نیملی از    % در اردوهای ورزشلی شلعکت کلعده   0۰های  عوهی بوده و نزدیک به   یم

 اند. سال  زارف داده 0% از آنها بیش از 0/20سال و  2 ا  2ابقه ورزشی خود را ورزشکار، س
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 نتایج تحلیل واریانس چندگانه عضویت در تیم ورزشی بر گرایش به دوستی  .9جدول 

 با جنس مخالف و رابطه و رفتار جنسی

 
 گرایش به رابطه و رفتار جنسی گرایش به دوستی با جنس مخالف

 میانگین
 F اف معیار()انحر

 میانگین
 F )انحراف معیار(

  سط  مسابقات

*211/0 

 

*۰۱0/2 
 (۰1/1) ۱2/1 (۰2/1) 22/2 مدارس

 (۰0/1) ۲2/1 (۰2/1) 20/2 مناطد و شهع
 (12/1) ۰2/2 (۰۰/1) 22/2 استانی، کشوری و باال ع

  میزان جلسات  معین در هتته
**۰22/1۱ 

 
 (22/۰) 02/1 (۰2/1) 2۰/2 دو جلسه و کمتع ۲22/10**

 (12/1) ۰۰/2 (22/۰) 21/2 سه جلسه و باال ع

  سابقه ورزف  یمی

۰21/۰ 

 

2۰2/1 
 (12/1) ۱۲/1 (۰2/1) ۱1/2 سال و کمتع 1

 (2۰/1) ۰0/2 (۰۲/1) 22/2 سال 2 ا  2
 (20/1) ۲2/1 (۰۲/1) ۱2/2 سال و بیشتع 0

  نوج ورزف  یمی
210/۰ 

 
 (02/۱) ۲2/1 (۰۲/1) 21/2  عوهی 222/۰

 (۰2/۱) ۲1/1 (۰2/1) 02/2 انتعادی

  سابقه شعکت در اردوی ورزشی
**200/1۰ 

 
 (22/۰) 02/1 (۰2/1) 22/2 خیع 222/11**

 (11/1) 20/1 (۰2/1) ۲۱/2 بله

  مدت حضور در اردوی ورزشی

2۰2/2 

 

*۲۰2/2 
 (۰2/1) 21/1 (۰2/1) 22/2 یک  ا دو بار
 (۰۰/1) ۲۲/1 (۰2/1) 20/2 بارسه  ا پنج 

 (22/1) 01/2 (۰۰/1) 1۱/2 شش بار و باال ع

  P<0.05*; p<0.01** 

مشخص است،  تاوت میانگین  عایش به دوستی با جنس مخلالف و  لعایش    2طور که در جدول همان

گلع نوجوانلانی   به عبلارت دی  .دار استبه رابطه و رهتار جنسی بین سطوح استانی و باال ع و مدارس معنی

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     

داری بلین   ع است.  تاوت معنیکنند، باالپعدازند، از کسانی که کمتع ورزف میهتته به ورزف  یمی می

هلای  عوهلی    ی ورزف انتعادی نسبت بله ورزشلکاران ورزف  ها میانگین خطعپذیعی در بین اعضای  یم

وجود ندارد. ورزشکارانی که سلابق  حضلور در اردوهلای ورزشلی دارنلد از میلانگین بلاال عی در هلع دو         

و بیشلتع در اردوهلای ورزشلی شلعکت      خطعپذیعی نسبت به سایعین بعخوردارند. نوجوانانی که شش بار

 اند، در  عایش به رابطه و رهتار جنسی میانگین باال عی دارند. کعده
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ن  لانیع از نظلع   ایل   نتایج  انیعات  عاملی جنسیت و هع یک از متغیعهای هوق نشان داد ا ع چله 

نلوج و   هایی بین دختعان و پسعان در خطعپذیعی جنسلی در انلع   دار نشد اما  تاوت آماری معنی

 میزان مشارکت ورزشی وجود دارد.

مشخص است اهزایش جلسات  معین در هتته، شعکت در اردو و ار قاء  1همانطور که در نمودار 

سط  ورزشی، میزان خطعپذیعی پسعان را در هاکتور  عایش به رابطه و رهتار جنسی بلاال بلعده   

بلا جلنس مخلالف در پسلعان و     جاد نکعده است.  لعایش بله دوسلتی    ای  اما در دختعان  غییعی

 یعی متتاو ی داشته به نحوی که در پسعان اهزایش  دختعان در انع اهزایش سابقه ورزف، جهت

 و در دختعان کاهش نشان داده است.
 

شعکت در اردو

خیعبله

سی
جن
ار 
رهت

 و 
طه

راب

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2
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.8

جنسیت

پسع

دختع

 

میزان جلسات در هتته

بین بک  ا دو بارسه و باال ع

سی
جن

ار 
رهت

 و 
طه

راب

2.4

2.2
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سط  ورزف  یمی

مدارسمناطد و شهعاستانی و کشوری

سی
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ار 
رهت

 و 
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1.6
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جنسیت

پسع
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سابقه ورزف  یمی

یک سال و کمتعدو  ا سه سالچهار سال و بیشتع
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 یت و متغیرهای ورزشیتاثیر تعاملی جنس .1نمودار 
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: میانگین گرایش به دوستی با جنس مخالف و گرایش به رابطه و رفتار جنسی بر حسب 5جدول 

 ی ورزشیها رشته

 گرایش به رابطه و رفتار جنسی گرایش به دوستی با جنس مخالف رشته ورزشی

 n= 01/2 (22/1) 2۱/1 (۰۲/1))111)  هو بال

 n= 22/1 (۱۱/۰) ۰۲/1 (02/۰))2۰) والیبال

 n= ۰2/2 (22/۰) 2۲/1 (22/1))22) بسکتبال

 n= 02/2 (۰2/1) 22/1 (12/1))1۰) کشتی

 n= ۱۲/2 (22/1) ۲1/2 (۲۰/۰))1۰) جسمانی آماد ی

 n= 02/2 (22/1) 2۱/1 (۰2/1))2۱) رزمی

 n= 1۰/2 (22/۰) ۱2/1 (۰1/1))1۱) شنا

F 
*20۲/2 **۱۰2/2 

P<0.05*; p<0.01** 
 

نتلع   1۰هلایی کله دارای هعاوانلی بیشلتع از      یانگین خطعپذیعی بع حسلب ورزف ، م0در جدول 

شلود، میلانگین  لعایش بله دوسلتی بلا جلنس        بودند، ارائه شده است. همانطور که مشاهده می

 لع و در   مخالف و  عایش به رابطه و رهتار جنسی در ورزشکاران والیبالیسلت از سلایعین پلایین   

 آماد ی جسمانی باال ع بود.

 گیریث و نتیجهبح
 عایش به دوسلتی بلا     –هدف پژوهش حاضع، بعرسی  انیع ذاری ورزف بع خطعپذیعی جنسی 

 بود.   -جنس مخالف و  عایش به رابطه و رهتار جنسی

ی  حقید حاضع نشان داد بعخالف هعض  حقید، نوجوانانی که در سطوح باال ع ورزشی ها یاهته

عی بعخوردارند. همچنین میانگین  عایش به دوستی با هعالیت دارند، از خطعپذیعی جنسی باال 

-جنس مخالف و  عایش به رابطه و رهتار جنسی در بین کسانی که بیشتع به ورزف  یمی می

داری بین ن،  تاوت معنیای ع کنند، باال ع است. عالوه بپعدازند، از کسانی که کمتع ورزف می

های  ی ورزف انتعادی نسبت به ورزشکاران ورزفها میانگین خطعپذیعی در بین اعضای  یم

 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 

  حال نای  شود، باجاد نمیای  زنند اما در دختعان  غییعیورزف، به خطعپذیعی باال عی دست می

 . یستدار نها از نظع آماری معنی ن  تاوتای
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میانگین باال ع خطعپذیعی جنسی در بین نوجوانان دارای سابقه و سط  ورزشی باال ع، بلا نتلایج   

( ورزف، بلیش از آن کله نقشلی    12بعخی از مطالعلات همسوسلت. از نظلع میللع و همکلاران )     

رهتاری اسلت.   تا کند،  حت بعخی شعایط، مسیعی به سمت کجای  رهتاری جبازدارنده را در بعابع ک

ارهلای پعخطلع نوجوانلان اشلاره     ( بله  لانیع مسلتقیم ورزف بلع رهت    1۱، 2شماری از مطالعات )

دختعان و پسعان ورزشکار، بیش از سایعین از نظع  ( نشان دادند2۱ت و کالدوِل )اند.  اسمی کعده

عات در بین پسعان مشخص کعدنلد ورزشلکاران بیشلتع در معلعض     جنسی هعالند. بعخی از مطال

 ( هستند.22( و باردار کعدن شعیک جنسی خود )2۰خطع هعالیت جنسی )

عنوان نمونه به ن یاهته با نتایج بعخی از  حقیقات انجام شده متضاد است. ای  از سوی دیگع

دن در رابطه جنسی، سن تم هعالیت جنسی )در یع شای  2( به مقایسه 22ساویج و هلکومب )

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 

دند بجز نشان دا . آنهاجنسی( در میان دو دسته نوجوان ورزشکار و غیع ورزشکار پعداختند

ماعف الک  و مواد مخدر قب  از آخعین  ماس و استتاده از قعی ضد بارداری، در بقیه موارد 

شود و دختعان ورزشکار دیده می های معناداری بین نمونه ورزشکار و غیعخطعپذیعی،  تاوت

( 2۰شوند. سابو و همکاران ) ورزشکار بیش از ورزشکاران در یع روابط جنسی پعخطع می غیع

و با کاهش خطع  یاهتند در دختعان، مشارکت ورزشی مستقیماً با کاهش  عداد روابط جنسیدر

های پیشگیعی از بارداری بعای دختعان، باید مستقیم رابطه دارد و بعنامه بارداری، بطور غیع

عنوان ابزاری استعا ژیک مدنظع قعار دهد. در پسعانِ ورزشکار نسبت به مندی ورزف را به هایده

به عبارت دیگع ورزف نقش  عیین  . ع روابط جنسی مشاهده نشدورزشکار، نعخ پایین ن غیعپسعا

( نشان دادند 10ای در کاهش رهتارهای جنسی در پسعان نداشت. کولیگ و همکاران )کننده

کنند یا  میمخدر ماعف کمتع مواد احتماالً های ورزشی شعکت کعدند،دختعانی که در  یم

 اند. هایی که در هیچ  یم ورزشی نبودهند  ا آنشو می سی پعخطعدر یع رهتارهای جن

 ای بینهای واسطه بعای  بیین رابطه بین ورزف و خطعپذیعی جنسی، به ههم و مطالعه مکانیزم

های جنسیتی است. طبد ها، جنسیت و کلیشه ن دو نیازمندیم. یکی از مهمتعین مکانیزمای 

هعهنگی جنسیتی و منابع  1های رزشی از طعید سعمشد( مشارکت و21نظعیه منابع هعهنگی )

 ذارد. در واقع انتظارات ای )عزت نتس، خودکارآمدی و ...( بع پیامدهای جنسی  انیع میمبادله

اجتماعی، الگوهای جنسیتی و منابع اجتماعی و هعدی  امیمات هعد را در مورد مسال  جنسی 

                                                                                                                   
1. script 



    1931، پاییز و زمستان 11رفتار حرکتی شماره  42

 ذارد اما در متیدی را در اختیار نوجوانان میای دهد. ا ع چه ورزف، منابع مبادلهشک  می

 کند. ی جنسیتی بین دختع و پسع، متتاوت عم  میها زمین  کلیشه

های  از سعمشد 2و  عیز 1از یک سو عضویت ورزشی بعای دختعان نوجوان، به عدم  أیید

 قویت در مسال  جنسی  2که انتعال را در زمین  کنتعل و ا کا به نتس –هعهنگی سنتی زنانه 

بعای  -و وابستگی دختعان را به جلب  وجه پسعان از طعید بدن  کند میکمک  -کندمی

ن  عیز، دختعان ورزشکار، بیشتع ای  دهد. باکاهش می -0دستیابی به احساس خود ارزشمندی

بیشتع در رهتارهایی که  هنتیج در های خود را کنتعل کنند و احتمال دارد زند ی جنسی و بدن

کنند، در یع شوند. و سالمت جنسی را  قویت میدهد  میمت جنسی را کاهش خطعات سال

های آنان را در مورد قعار مالقات و مساله  ها و انتخاب های دختعان، هویت مشارکت ورزشی، بدن

 (.1۰کند )بخشد و از آنها محاهظت می جنسی بهبود می

جنسیتی بپعدازد، به  قویلت و   یها از سوی دیگع ممکن است ورزف بیش از آنکه به رهع کلیشه

ها بعرسلی انتقلادی ورزف نشلان داده اسلت       وسع  آنها در بین نوجوانان منجع شود. نتایج سال

(. هعهنلگ ورزشلی معدسلاالر،    11معدانگی اسلت )  ۱ورزف ابزاری بعای  ببیت و  قویت هژمونی

و ارزف زدایی  ۲است که  اکید زیادی بع بیش معدانه کعدن 2بسیار معطوف به  تکیک جنسیتی

پلعدازد   های سنتی معدانه در مورد زنلان و مسلاله جنسلی ملی     از زنانگی دارد و به  ببیت نگعف

زنان بخشی از هعهنگ ورزف اسلت   2و جنسی کعدن 2ن، به حاشیه راندنای  (. عالوه بع12، 1۲)

 کله خطلع جنسلی، خشلونت و بلی     -های سلنتی را   ن رو ورزف  عهد به سعمشدای  (. از12، 2)

 (.21کند )در معدان  قویت می -داندبندوباری جنسی را مجاز می

محل   جملع    ،هلای ورزشلی   لوان  تلت  لیم   ی بدست آمده میها ن در  بیین یاهتهای  عالوه بع

 واند دربع یعنده هنجارهای قوی ملع بط بلا رهتارهلای پعخطلع     های همساالن است که می  عوه

 ؛بعای نوجوانانِ در سنین مدرسه مهلم و حیلا ی اسلت   ن هنجارهای اجتماعی مخاوفاً ای  باشد.

ن ایل   ها هنگام ورود و مععهی به محیط جدید همچون  لیم ورزشلی بایلد خلود را بلا     چعا که آن

                                                                                                                   
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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آشنا  طبید دهند و بعای آنان دشوار است که از خطوط رهتاری پیشین  بعیت کنند.  موقعیت نا

 یابد و هعد بله بع رهتارهای نوجوان اهزایش مین زمان مبهم آغازین،  انیعات هنجاری ای  طول در

(. بلع اسلاس رویکلعد    2۲پلذیعد ) ها و رهتارهای  عوه جدید وهد ملی احتمال بیشتعی با  عایش

هلای ورزشلی بلع     و دوسلتان در هعالیلت   هلا  جامعه شناسی ورزف، نقش و نتوذ معبی، هم  یمی

(.  عایش به 22اران را شک  دهد )ها و رهتار ورزشک  واند نگعفورزشکاران  ا حدی است که می

واسطه جو  عوهی و همنوایی با هشارهای  عوه بلعای داشلتن    ه وان بخطعپذیعی جنسی را می

های جنسی آزاد ع  بیین کعد.  لانیع پیشلگیعانه یلا     ( و یا نگعف22 جعبیات جنسی زودهنگام )

هنجارهلای  عوهلی    هلا و  زای ورزف  یمی بع خطعپذیعی جنسی، احتماالً بله نلوج ارزف   آسیب

ملان، هعهنلگ   ن  انیع ذاری ملی بایسلت همز  ای  پذیعهته شده در  یم بستگی دارد که بعای ههم

و معبیان نیلز ملورد مطالعله قلعار      ها های هم  یمی ها و نگعف و ارزف حاکم بع  یم بعرسی شود

  یعند.  

 عایش به میانگین  عایش به دوستی با جنس مخالف و ن پژوهش مشخص شد ای  همچنین در

 ع و در آماد ی جسمانی باال ع از سایعین  رابطه و رهتار جنسی در ورزشکاران والیبالیست، پایین

طور ه ورزشکارانی که سابق  حضور در اردوهای ورزشی دارند، در خطعپذیعی جنسی ب بود.

ویی، شعایط اردرسد در داری از میانگین باال عی نسبت به سایعین بعخوردارند. بنظع میمعنی

باال بودن زمان بیکاری و وقت آزاد، دوری از خانواده و نبود کنتعل کاهی بع رهتار ورزشکاران در 

دهد و هعفت انجام یا ابعاز کارهای زمان غیع از بازی، آسیب پذیعی نوجوانان را اهزایش می

  ذارد. ممنوج را در اختیار آنان می

که در آنها بیشتع  –ز نتایج  حقیقات خارجی ران پژوهش با بعخی اای  هایعدم همخوانی یاهته

ای به عام   ونه  وان بهمی -بع نقش پیشگیعانه ورزف در خطعپذیعی جنسی  اکید شده 

عان نیز نسبت داد که در آن  یم به متهوم ای  آموزان درهای  یمی دانشای بودن  شک غیعحعهه

زم شک  نگعهته و احتماالً  زینش های علمی الکالسیک و با  جهیزات،  مهیدات و فالحیت

ن رو حضور ای  از .شودان بع پایه معیارهای دقید و معتبع انجام نمیآموز دانشورزشی 

های ورزشی مدارس بیشتع شده،  پذیعی و جسارت عم  باال ع در  یمان با ریسکآموز دانش

ا به هضایی مناسب بعای ر ها ان باال بعده و عمالً  یمآموز دانشجعأت خطعپذیعی را در دو  عوه 

 زا  بدی  نموده است.  و اهداف غیع ورزشی و آسیب ها انگیزه

اساساً جهت هعضیه  حقید مبنی بع  انیع عضویت در  یم ورزشی بع ن ممکن است ای  عالوه بع

دلی  دارا بودن  به عبارت بهتع اهعاد خطعپذیع ع به .خطعپذیعی جنسی، به شک  دیگعی باشد

های ورزشی داشته ها و باشگاهتی،  مای  بیشتعی بعای عضویت در  یمهای شخای ویژ ی
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هعد یک  یم ورزشی از قبی  هعفت ابعاز خود و ه ب باشند. همچنین مختاات منحاع

خودنمایی، آزادی عم  بیشتع، کاهش کنتعل خانواده،  جمع همساالن و  شخیص چنین 

نان خطعپذیع، مقدمات ورود آنها را به هایی بعای انجام رهتارهای پعخطع از سوی نوجواهعفت

 کند.های ورزشی هعاهم می  یم

 وان  تت استعس و هشار روانی هضای رقابتی، خاوفیات شخایتی ورزشکاران، در نهایت می

ای مدارس، نبود آموزف و های ورزشی غیعحعهه ها و هنجارهای ساز ارانه در محیط ضعف ارزف

های ورزشی و سازماندهی   یعی  شک ذیعی و نحوه شک آماد ی ذهنی بعای مقابله با خطعپ

 ورزف مدارس در  عایش و ار کاب رهتارهای پعخطع جنسی در بین ورزشکاران مونعند.

 محدودیتها و پیشنهادهای تحقیق

ای  بیلین کننلدۀ ار بلاط بلین ورزف و خطعپلذیعی      ها و متغیعهای واسطه این  حقید مکانیزم

هلای   های ورزشی، ویژ ی داده است. زمینه هعهنگی و اجتماعی  یمجنسی را مورد بعرسی قعار ن

مطعح  ای های واسطه  وانند به عنوان مکانیزمشخایتی ورزشکاران و کنتعل و نظارت بع آنها می

هلا و   پذیعی در انتقلال ارزف شوند. همچنین از آنجا که ورزف به عنوان یکی از نهادهای جامعه

کنلد، الزم اسلت کله نقلش کلیشله و      های جنسیتی، عم  می های اجتماعی از جمله نقش نقش

و شلیوه  انیع لذاری آن در بلین دختلعان و پسلعان       ودن رابطه بعرسی شل ای هویت جنسیتی در

نوجوان مورد مالحظه قعار  یعد. نتایج بدست آمده ممکن است در انع نحوه طعاحی پعسشلنام   

هلا بله دلیل     خطعپذیعی نوجوانلان،  ویله    حقید و نوج سواالت باشد. از آنجا که در پعسشنامه

عان، بیشتع باورت غیع مستقیم مطلعح شلده و رهتلار جنسلی     ای  مقتضیات هعهنگی و اجتماعی

های آ ی، ار باط ورزف و رهتلار   شود در پژوهپیشنهاد می .مشخااً مورد سوال قعار نگعهته است

ات بعدی، با نمونل  بزر تلع،   شود  حقیقجنسی نوجوانان نیز بعرسی شود. همچنین پیشنهاد می

های جنسی، سنی و قومی متنوج  ع و همعاه با طعح مطالعات طولی انجام شود.  دربع یعندۀ  عوه

بعرسی نقلش ورزف دبیعسلتان در  لأمین سلالمت جنسلی نوجوانلان و کیتیلت زنلد ی او در         

 رسد.نظع میه بزر سالی، در قالب پژوهشی طولی متید ب
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ثیر کانون توجه درونی و بیرونی از طریق بازخورد و دستورالعمل بر یادگیری تأ

 حفظ تعادل پویا
 

 4امیر شمس، 3پور دهکردی پروانه شمسی، 2احمد فرخی، 1بهروزعبدلی
 

 11/80/1938: مقاله تاریخ پذیرش  11/11/1903: مقاله تاریخ دریافت

 چکیده 
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کانون توجه درونی و بیرونی از طریق بازخورد و دستورالعمل برر  

. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشروویان دخترر ریرتربیرت بردنی     بودیادگیری حفظ تعادل پویا 
 -03( را در نیمسال دوم سال 1) میواحد تربیت بدنی عمو. انها دانشگاه شهید بهشتی تهران بودند

به طرور داوطباانره در ایرن تققیرق      سال 11±1.1 دانشوو با میانگین سنی 38اخذ نمودند.  1900
به صورت تصادفی بر اساس نوع دستورالعمل توجهی )درونی و بیرونی( و نروع   . آنهاشرکت کردند

ها پس از شرکت در  گروه آزمایشی تقسیم شدند. آزمودنی 0بازخورد توجهی )بیرونی و درونی( به 
ثانیره ای را بررای حفرظ تعرادل روی      98کوشش  11جبسه و در هر جبسه  9آزمون به مدت  پیش

ساعت در آزمون یادداری و دو ساعت بعد از آزمرون   00بعد از  .دستگاه تعادل سنج تمرین کردند
نشران داد  مکررر  های  گیری اندازهبا  تقبیل واریانس آزمون انتقال شرکت کردند. نتایج یادداری در

هرای برازخورد تروجهی     و عمبکرد گروه اند ای آزمایشی طی جبسات تمرین پیشرفت کردهه گروه
درونی و بیرونی بهتر از دو گروه دستورالعمل توجهی بود. نترایج تقبیرل واریرانس عرامبی بررای      

ها نشران داد. برا    داری میان عمبکرد  گروه روه در آزمون یادداری تفاوت معنیگ 0مقایسه عمبکرد 
ی بازخورد و دستورالعمل توجهی بیرونری در آزمرون   ها گروهمشخص شد  ها گروهکرد مقایسه عمب

های بازخورد و دستورالعمل توجهی درونی دارند. همچنرین   یادداری عمبکرد بهتری نسات به گروه
گرروه آزمایشری    0میان عمبکررد   داری معنینتایج تقبیل واریانس عامبی در آزمون انتقال تفاوت 

 یهرا  گرروه عمبکرد بهتری نسرات بره    ،نشان داد و گروه بازخورد توجهی بیرونی در آزمون انتقال
هنگام آمروزش تکرالیح حرکتری از    شود  میپیشنهاد  دیگر داشت. با توجه به نتایج تققیق حاضر

حرکت( به جرای توجره    های بازخورد و دستورالعمل جهت دهی توجهی بیرونی )توجه به اثر روش
 درونی )توجه به خود حرکت( استفاده شود.

 

 .کانون توجه، بازخورد توجهی، دستورالعمل توجهی، تعادل پویا واژگان کلیدی:
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 مقدمه
اخیر مورد توجه بسیار  های حرکتی در سال های بر اجرا و یادگیری مهارت 1تاثیر کانون توجه

تواند  میدهی کانون توجه افراد  قرار گرفته است. پژوهشگران و مربیان اعتقاد دارند نوع جهت

بدین معنی که در زمان اجرا دقت و کیفیت  .تاثیر تقریبا فوری بر اجرای آنها داشته باشد

( 2001) 2(. براساس تعریف ولف و همکاران1حرکت مجری با کانون توجه وی مرتبط است )

درکانون توجه درونی توجه فرد به حرکات بدن خود و در کانون توجه بیرونی توجه فرد به اثری 

شود. به منظور مطالعه تاثیر کانون توجه  میگذارد، متمرکز  میحرکت در محیط بر جای که 

ها کانون توجه را از طریق  درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری مهارت، تعدادی از پژوهش

اجرایی و تعدادی دیگر از طریق ارائه بازخورد، بر عوامل درونی و بیرونی  های دستورالعمل

(. به اعتقاد پژوهشگران اگرچه هر نوع اطالعاتی در قبل )دستورالعمل 1،2د )ان متمرکز کرده

اینکه این  .تواند به یادگیری مهارت حرکتی کمک کند آموزشی( و پس از حرکت )بازخورد( 

ه شده به خود جلب ده بهینه و مطلوب از اطالعات ارائاطالعات چگونه توجه فرد را برای استفا

یا نتیجه و اثر حرکت )توجه  3اکید کانون توجه بر حرکت )توجه درونی(کند بستگی به نوع ت می

(. پژوهشگران برای تعیین برتری نوع کانون توجه درونی و بیرونی با استفاده از 3دارد ) 4بیرونی(

( و ولف 2001) 5ولف و پرینزد. ان ارائه کردهمتفاوتی  های دستورالعمل و بازخورد توجهی فرضیه

را مطرح کردند. بر اساس این فرضیه،  6( فرضیه عمل محدود شده 2001و همکاران )

جلب دستورالعمل و بازخورد توجهی توجه اجراکننده را به اثر حرکت در محیط که  هنگامی

های مختلف  ، فرآیندهای کنترل خودکار تسهیل شده، موجب خود سازماندهی بهتر دستگاهکند

در نتیجه نیاز فراگیر  .توسط فرآیندهای کنترل هشیارانه مقید و محدود نمی شود ؛ ومی شود

می  اجرا و یادگیری حرکتی افزایش وبه درگیری مراکز باالتر عصبی برای کنترل اندام کاهش 

دهی توجه بیرونی نیازهای توجه کاهش می یابد، در حالی که در  یابد. به عبارت دیگر، در جهت

کنترل هشیارانه و رونی فرآیندهای پردازشی بیشتری درگیر می شود و جهت دهی توجه د

 وبه اجرای حرکت افزایش یافته و منجر به محدود کردن سیستم حرکتی  نیازهای توجه

درجات آزادی می شود. بدین ترتیب خودکاری الزم برای اجرای حرکتی دقیق و روان مختل 

                                                                                                                                        
1. Attention focus 

2. Wulf 
3. Internal attention  

4. External attention  

5. Perkins 

6. Constrained Action Hypothesis 
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( بر اساس فرضیه پردازش 2002)1ترز (.مکسول و مس2،4،5شده و اجرا ضعیف می شود )

استدالل کردند کانون توجهی درونی عالوه بر اطالعات درونی، اطالعات برجسته بیرونی  2آشکار

کند. در نتیجه این کانون بار بیشتری را بر منابع توجهی یا حافظه کاری  میرا نیز پردازش 

بر اساس نظریه ایده حرکتی (. همچنین 6شود ) میکند و سبب ضعیف شدن عملکرد  میاعمال 

طور موثری بازنمایی پایداری را برای اجرای ه ( اثرات حرکت و توجه بیرونی ب1980) 3جیمز

حرکتی  های کند. بنابراین توجه به اثرات حرکت باعث برانگیختگی دستگاه میمهارت ایجاد 

( و 1887اشمیت )(، 1894یادگیری سالمونی ) های (. اما در نظریه7)شود میبرای انجام حرکت 

توجه فراگیر به حرکات بدن و  ،( بیان شده است یادگیری از طریق هدایت1884اشمیت و لی )

( با بیان 1894(. سالمونی و همکاران )3،9یابد ) میاستفاده از پردازش کنترل شده افزایش 

اظهار کردند ارائه بازخورد به فراگیر، سبب بهتر شدن عملکرد در فرایند  4فرضیه هدایت

زیرا دسترسی فراگیر در  شود. میاکتساب و ضعیف شدن یادگیری در مراحل یادداری و انتقال 

طوری که با حذف  .شود میهر کوشش به بازخورد افزوده موجب وابستگی او به بازخورد 

تواند  میدازش درونی و استفاده از سایر منابع موجود( فراگیر نبازخورد )به دلیل جلوگیری از پر

( با بیان فرضیه 2002و2004(. همچنین بیلوک و همکاران )9مانند شرایط اکتساب عمل کند )

 که یابند میبه سطوح باالی مهارت دست  زمانی فرادادریافتند  5ها کاهش خودکاری مهارت

و  ؛کند میپردازش خودکار تداخل پیدا  های فرایندبا  ؛کانون توجه درونی مشکل آفرین است

 (. 8،10کانون توجه درونی برای افراد مبتدی بهتر از کانون توجه بیرونی است )

پژوهشی پژوهشگران برای تعیین برتری نوع کانون توجهی درونی و بیرونی با استفاده  های یافته

کاانون   تاثیر(. تعدادی از پژوهش ها 3،11،12از دستورالعمل و بازخورد توجهی متناقض است )

توجه بیرونی در مقابل درونی را بر اجرای تکالیف حرکتی  مختلف نشاان داده اناد. بارای م اال     

(، 2002) 7(، مااک نااوین و همکاااران2001و 1889(، ولااف و همکاااران )1888) 6شاایا و ولااف

( با استفاده از انواع متفاوت تکالیف تعادلی 2005و همکاران ) 8( و لندرز2003و ولف ) 9تاتسیکا

                                                                                                                                        
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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توجاه   دهای  جهت)تعادل روی تعادل سنج، راندن پدالو و تعادل روی دیسک بادی( نشان دادند 

 دهای  جهات )توجه بیرونی( از طریق دستورالعمل توجهی نسبت باه   گاه فراگیران به سطح تکیه

(.  2،2،13،14،15توجه فراگیران به حرکت پا )توجه درونی( بر اجرا و یاادگیری ماوثرتر اسات )   

( در ضربه گلاف،  1888( در ضربه فورهند تنیس، ولف و همکاران )1888) 1همچنین، مادوکس

( در سارویس  2001د بساکتبال، ولاف و همکااران )   ( در پرتااب آزا 2002) 2آل ابود و همکاران

کاانون   دهای  جهت( در تکلیف هماهنگی دودستی نشان دادند 2001) 3تنیس و هوجز و فرانک

توجه بیرونی از طریق دستورالعمل یا بازخورد توجهی نسبت به کانون توجه درونی برای اجارا و  

، آزماایش  2002لف و همکااران ) (. در پژوهشی دیگر، و2،17،19،18،20یادگیری موثرتر است )

اول( نشان دادند در یادگیری سارویس والیباال باازخورد تاوجهی بیرونای در دو گاروه مااهر و        

 و یادداریسرویس حین اجرای به دقت باالتر در  منجرمبتدی نسبت به بازخورد توجهی درونی 

زخورد تاوجهی  ، آزمایش دوم( اثار تاواتر نسابی باا    2002(. همچنین، ولف و همکاران )12شد )

مبتادی بررسای کردناد. نتاایج      هاای  درونی و بیرونی را بر اجرای پاس بلند فوتبال در آزماودنی 

درصاد دریافات    100درصاد و   33یی که بازخورد توجهی بیرونای را باا تاواتر    ها گروهنشان داد 

گروهی کاه باازخورد    .ی بازخورد توجهی درونی، داشتندها گروهکردند عملکرد بهتری نسبت به 

ترین عملکرد را داشت. عملکرد ضعیف گروه  درصد دریافت کرده بود ضعیف 100توجهی درونی 

( قابال توجیاه   1894) 4درصد، با فرضیه هدایت سالمونی و اشمیت 100بازخورد توجهی درونی

ف درصد دریافت کرده بود بارخال  100اما اجرای برتر گروهی که بازخورد توجهی بیرونی  .است

، آزماایش دوم( و شایا و ولاف    2002(. ولاف و همکااران )  9،12پیشنهادات فرضیه هدایت بود )

اجراکننده توجه بیرونی را بیشتر حفظ  باعث شود ( پیشنهاد کردند بازخورد ممکن است1888)

 (.3،12،20کند )

گیری برخالف نتایج به دست آمده در خصوص موثرتر بودن کانون توجهی بیرونی بر اجارا و یااد  

پژوهشی تاثیر بیشتر کانون توجه درونی را بر اجرا و یادگیری مهارت  های مهارت، برخی از یافته

( در ضربه 2004)5( در ضربه گلف، گرای2003ها نشان داده اند. برای م ال پرکینز و همکاران )

در ( 2004) 7( درتکلیف دریبل فوتباال و بیلاوک و همکااران   2005) 6بیسبال، فورد و همکاران

                                                                                                                                        
1. Maddox  

2.Al-Abood 

3. Hodjes and Franks  

4. Salmoni and Schmidt 

5. Gray 

6. Ford 
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شااوت فوتبااال و ضااربه گلااف اجاارای افااراد ماااهر و مبتاادی را مقایسااه کردنااد   هااای مهااارت

توجاه   دهای  جهتاین پژوهشگران نشان داد افراد ماهر تحت شرایط   های (. یافته8،21،22،23)

توجه درونای عملکارد بهتاری داشاتند. در ایان       دهی جهتبیرونی و افراد مبتدی تحت شرایط 

ا بیان فرضیه کاهش خودکاری مهارت پیشنهاد کرد زمانی کاه افاراد باه    ( ب2004رابطه بیلوک )

 هاای  آفرین اسات و باا فرایناد    یابند کانون توجه درونی مشکل میسطوح باالیی از مهارت دست 

تر از کاانون   کند و کانون توجه درونی برای افراد مبتدی مناسب میپردازش خودکار تداخل پیدا 

( در ضاربه گلاف و ولاف و همکااران     2007) 1مقابال، ولاف و ساو   (. در 8توجه بیرونای اسات )  

،آزمایش اول( در سرویس والیبال نشان دادند هار دو گاروه مااهر و مبتادی در شارایط      2002)

(. ولاف و  5،12اتخاذ کانون توجه بیرونی عملکرد بهتری نسبت به کانون توجه درونای داشاتند)  

رونی قابل تعمایم باه هماه افاراد باا ساطوح       ( پیشنهاد کردند برتری کانون توجه بی2007سو )

در خصوص تااثیر کاانون توجاه درونای یاا       (. با توجه به نتایج متناقض5)متفاوت مهارت است 

مختلف  های مهارت های بیرونی بر اساس دستورالعمل یا بازخورد و به دلیل متفاوت بودن ویژگی

بیشاتر   هاای  ه انجاام پاژوهش  متفاوت مطرح شده در خصوص کانون توجه، نیاز با  های و فرضیه

هاا   نوع تمرکز توجه بر عملکرد و یادگیری مهاارت  شود تا تاثیر بیشتر میبیش از پیش احساس 

تر مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسا  باه    تر و تخصصی به طور دقیق

 (24ادل پویاا ) مبتدی در تکلیف حفاظ تعا   های این سوال است که عملکرد و یادگیری آزمودنی

ارایاه باازخورد یاا دساتورالعمل تاوجهی درونای و        های ، با کدامیک از روشبدون آشنایی قبلی

به عالوه، مربیان از آینه برای آگاهی فراگیران از اجرای خاود،  کند.  میبیرونی پیشرفت بیشتری 

 هاای  تصحیح خطای حرکت، تنظیم زمان حرکات و تیییرالگاوی همااهنگی در خاالل کوشاش     

تواند به عنوان ابزاری برای فراهم کردن  میرسد آینه  میبه نظر  .(25کنند ) میتمرینی استفاده 

همزمان با اجرای مهارت بارای فراگیاران    د،بازخورد متواتر افزایشی درباره شکل و نتیجه عملکر

توجه  دهی جهتتحقیق حاضر به دنبال پاس  به این سوال است که آیا  .مورد استفاده قرار گیرد

تواند بر افزایش یادگیری موثر باشاد   میبا استفاده از بازخورد افزایشی ایجاد شده به وسیله آینه 

شاود   مای )براساس فرضیه عمل محدود ولف و همکاران( یا اینکه به افت اجرا و یادگیری منجار  

یه فرضا  دیادگاه  نتایج این پاژوهش نظریاز لحاظ )بر اساس فرضیه هدایت سالمونی و همکاران(؟

 هاای  مربیاان رشاته  باه  از جنبه کاربردی نیز  شدهرا مورد بررسی قرار خواهد داد. محدود عمل

 ،یادگیرناده با در نظر گرفتن نوع تکلیف و ساطوح مهاارت   کمک خواهد کرد تا  مختلف ورزشی
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هادایت   بارای ماوثرتر   های تا از شیوه دهندارائه  اورا به  بازخورد و دستورالعمل توجهی مناسب

. از سوی دیگار در مراکاز ورزشای و باه ویاژه      ه کنداستفاد به منظور یادگیری بهتر کانون توجه

دستورالعمل و همزمان تاکنون تاثیر  .دل یکی از اهداف اصلی مربیان استتوانبخشی افزایش تعا

ان تواند راهنمای مربی مینتایج تحقیق حاضر  .بازخورد توجهی بر روی تعادل بررسی نشده است

 برای افزایش تعادل فراگیران با مدنظر قرار دادن نوع بازخورد و دستورالعمل توجهی باشد.  

 روش شناسی تحقیق

با میانگین )بدنی  دانشجوی دختر غیرتربیت 60کنندگان در این تحقیق شامل ها: شرکت آزمودنی

از نظر جسمانی و بینایی سالم بودند و واحد  . آنهابودند( سال 21± 1.5و انحراف استاندارد 

در دانشگاه شهید بهشتی تهران  1399 -98( را در نیمسال دوم سال 1) میتربیت بدنی عمو

نداشتند و به طور داوطلبانه از مهارت مربوطه گونه تجربه قبلی  هاهیچ اخذ نموده بودند. آزمودنی

اساس نوع بازخورد توجهی )درونی و  در این پژوهش شرکت کردند. سپس به طور تصادفی بر

نفری تقسیم شدند.  15بیرونی( و دستورالعمل توجهی )درونی و بیرونی( به چهار گروه 

نفر را ) بر  15ی آزمایشی تعداد ها گروهبه دلیل احتمال افت آزمودنی در هر یک از  انپژوهشگر

در  ندو( انتخاب نمود12،21،29،28،30مربوط به منابع های اساس تعداد حجم نمونه در پژوهش

 انتهای پروتکل اجرا افت آزمودنی وجود نداشت.

دستگاه   استفاده شد. 1تعادل سنج توان آزماابزار اندازه گیری تحقیق: در این پژوهش از دستگاه 

ل به چپ و قادر به نشان دادن اطالعاتی در مورد میزان تعادل افراد، تعداد و زمان عدم تعاد

راست است. روایی و پایایی این ابزار مورد تایید شرکت ساتراپ فلز که سازنده دستگاه در ایران 

( روایی و 1392و همکاران ) می( و بادا1394است قرار گرفت. همچنین شفیع نیا و همکاران )

منظور فراهم (. به 29،31خود مورد تایید اعالم کرده اند ) های پایایی این دستگاه را در پژوهش

کردن شرایط بازخورد توجهی درونی و بیرونی افزوده یک آینه در فاصله دو متری و رو به روی 

توانستند انحرافات افقی صفحه تعادل سنج به چپ  میها  طوری که آزمودنی گرفت.دستگاه قرار 

تحقیق به با توجه به پیشینه در آینه ببینند. الزم به ذکر است و راست را نسبت به خط عمود 

گری مانند نوع و سطح مهارت در پژوهش حاضر از تکلیف  مداخله های منظور کنترل متییر

ها از  همه آزمودنی .( استفاده شد24تعادلی پویا که مهارتی نسبتا دشوار، بسته و ممتد است )

گونه آشنایی قبلی با تکلیف  ظر مبتدی بودند و هیچن نظر سطح مهارت، در اجرای تکلیف مورد

 نداشتند.

                                                                                                                                        
1. TavanAzmaStabilometer 
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روش  ها اطالعاتی در مورد آزمون، به آزمودنی روش جمع آوری اطالعات: قبل از اجرای پیش

. پس از شیوه انجام کار داده شدانجام تکلیف، محتوای اطالعات بازخورد و دستورالعمل توجهی 

دیدن و شنیدن اطالعات اولیه، نحوه اجرای کار روی دستگاه تعادل سنج چند مرتبه به 

ای بدون  ثانیه 15کوشش  2 ،ها به منظور آشنایی با ابزار آزمودنی .ها نمایش داده شد دنیآزمو

ها در  بازخورد و دستورالعمل توجهی روی تعادل سنج انجام دادند.  روز بعد همه آزمودنی

ای را بدون بازخورد و دستورالعمل توجهی اجرا کردند. در  ثانیه 30کوشش  10آزمون  پیش

روی های از گروه دستورالعمل توجهی بیرونی خواسته شد توجه خود را به عالمتجلسات تمرین 

ن دو عالمت را در ای بر حفظسعی  و کنند معطوف _وی پاهایشاندرجل_ صفحه تعادل سنج

. ازگروه دستورالعمل توجهی درونی خواسته شد بر پاهای خود ارتفاع یکسانی داشته باشند

بازخورد افزوده یک آینه در مقابل دستگاه قرار داده شد. به گروه تمرکز داشته باشند. برای ارائه 

بازخورد توجهی بیرونی گفته شد به جابه جایی صفحه افقی تعادل سنج نسبت به خط عمود در 

که روی صفحه تعادل سنج در  بودنشان دهنده دو عالمتی  توجه داشته باشند. این خط آینه

ازخورد توجهی درونی گفته شد به حرکت افقی صفحه به گروه ب. شتجلوی پاهایشان قرار دا

)شیوه ارائه بود نشان دهنده پاهایشان توجه نمایند. این خط  تعادل سنج نسبت به خط عمود

انتخاب شد(.  1888بازخورد توجهی درونی و بیرونی بر اساس پژوهش شیا و ووولف، 

ای با زمان استراحت  ثانیه 30کوشش  15هر چهار گروه، سه جلسه و در هر جلسه  های آزمودنی

ها در آزمون یادداری  ساعت آزمودنی 49ها، تمرین کردند. بعد از  ای بین کوشش ثانیه 20

ساعت بعد از آزمون یادداری در  2آزمون( و  ای مطابق با پیش ثانیه 30کوشش  15)اجرای 

وهش حاضر بر ثانیه ای( شرکت کردند )پروتکل اجرایی پژ 60کوشش 15آزمون انتقال )اجرای 

 انتخاب شد(.  20و  3،12اساس پروتکل اجرایی پژوهش ها در منابع 

میانگین، انحراف استاندارد استفاده شد. به  های آماری: از آمار توصیفی برای شاخص های روش

ها  طبیعی بودن توزیع داده تعیینو برای  1ها از آزمون لون منظور اطمینان از همسانی واریانس

آزمون از تحلیل  ها در پیش برای تحلیل داده استفاده شد.2کولموگروف اسمیرنوفاز آزمون 

گیری  هگروه آزمایشی از تحلیل واریانس با انداز 4واریانس یک راهه، در فرایند اکتساب برای 

و آزمون تعقیبی بونفرونی و در آزمون انتقال و یادداری  4(ها گروه× )3تکراری )جلسات تمرین( 

)دو گروه بازخورد × 2ریانس عاملی )دو گروه دستورالعمل توجهی درونی و بیرونی( از تحلیل وا

مستقل در سطح  tاز آزمون آماری  داری معنیو برای تعیین محل  2توجهی درونی و بیرونی( 

                                                                                                                                        
1.  Leven Test 

2.  Kolmogorov-Smirnov  
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 15نسخه   SPSSبا استفاده از نرم افزار داده ها استفاده شد. تحلیل آماری (>05/0P)داری معنی

مورد استفاده قرار  2007نسخه   Excelانجام شد و برای رسم نمودارها و جداول، نرم افزار

 گرفت.

ها  در تمام متییر داری معنینتایج تحقیق: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان داد سطح 

براین در . بنا(P> 05/0)ها است  که نمایانگر طبیعی بودن توزیع داده است 05/0بزرگتر از 

ها از آمار پارامتریک استفاده شد. همچنین نتایج آزمون لون نشان داد تفاوت  آزمون فرضیه

توان از همسانی  میلذا (P> 05/0)یستدار ن ها در مراحل آزمون معنی میانگین نمرات آزمودنی

دار در  تفاوت معنی نبودآزمون برای اطمینان از  مرحله پیشها اطمینان داشت. در  واریانس

و اثرگذاری آنها در نتایج تحقیق از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده  ها گروهعملکرد 

( =0.65Pو  =F 0.749) ها در این مرحله با شد. نتایج نشان دادتفاوت میانگین نمرات آزمودنی

با رعایت  یگیری تکرار با اندازه. در فرایند اکتساب، نتایج آزمون تحلیل واریانس یستدار ن معنی

 های با توجه به یافته ارائه شده است. 1( در جدول <05/0Pشدن پیش فرض کرویت موچلی )

دار است.نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد بین جلسه  اثر اصلیجلسات تمرین معنیجدول 

دار  تفاوت معنی( P= 039/0( و بین جلسه تمرینی دوم با سوم )P= 039/0) سوم با تمرینی اول

اثر اصلی  ها در جلسه سوم عملکرد بهتری نسبت به دیگر جلسات تمرینی داشتند. استوآزمودنی

عملکرد گروه بازخورد توجهی  نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد بیندار بود.  معنی ها گروه

و دستورالعمل توجهی  (P= 023/0)ی دستورالعمل توجهی درونیها گروهبیرونی با عملکرد 

، و بین عملکرد گروه بازخورد توجهی درونی با عملکرد گروه دستورالعمل (P= 041/0)ونی در

توصیفی  های و آماره 1ار بود. با بررسی نمودار د تفاوت معنی (P= 042/0)توجهی درونی

و بازخورد توجهی درونی  (=27/19)ی بازخورد توجهی بیرونی ها گروهمشخص شد که 

گروه بازخورد  هتری نسبت به دو گروه دیگر داشتند.در فرآیند اکتساب عملکرد ب (=82/17)

داشت. اثر  ها گروهتوجهی بیرونی طی همه جلسات تمرین بهترین عملکرد را نسبت به سایر 

 دار نبود. تعاملی گروه در جلسات تمرینی معنی
 

ی آزمایشی ها گروهتکراری برای عمبکرد  های . نتایج تقبیل واریانس با اندازه1جدول   

 طی جبسات تمرین

 Pارزش  Fارزش  میانگین موذورات درجه آزادی جمع موذورات مناع تغییرات

827/21 جلسه 2و 112   864/10  760/8  001/0  

697/100 گروه 562/33  3و  56   729/4  005/0  

جلسهگروه×   450/1 6و  112   242/0  215/0  12/0  
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ی دستورالعمل توجهی درونی و بیرونی ها گروهعاملی)در آزمون یادداری نتایج تحلیل واریانس 

نشان داد اثر اصلی نوع بازخورد توجهی  2ی بازخورد توجهی درونی و بیرونی(ها گروه×)2(

(. برای مقایسه عملکرد 2)جدول استدار  ( معنیF(1و29=)76/5و P=02/0درونی و بیرونی با )

مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت   tزخورد توجهی درونی و بیرونی از آزموندو گروه با

 های (. با بررسی آمارهP=01/0بین عملکرد دو گروه بازخورد توجهی وجود دارد ) داری معنی

گروه بازخورد ( بهتر از =80/24)گروه بازخورد توجهی بیرونی عملکرد توصیفی مشخص شد 

. اثر اصلی نوع دستورالعمل توجهی درونی و بیرونی با است(=817/17)درونی توجهی 

(001/0 =P (1و29=)95/37وF  معنی )  برای مقایسه دو گروه دستورالعمل توجهی  .استدار

بین عملکرد  داری معنیمستقل استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت   tدرونی و بیرونی از آزمون

توصیفی نشان داد  های بررسی آماره . (.P=024/0د دارد )دو گروه دستورالعمل توجهی وجو

. است(=11/16( بهتر از درونی )=76/21)گروه دستورالعمل توجهی بیرونی عملکرد 

(   F(3و56=)42/0و P= 51/0همچنین، اثر تعاملی نوع بازخورد و دستورالعمل توجهی )

 (. 2)جدول یستدار ن معنی
 

ی آزمایشی بازخورد ها گروه. نتایج تقبیل واریانس عامبی برای عمبکرد 1جدول   

 و دستورالعمل توجهی در آزمون یادداری
 جمع  مناع تغییرات

 موذورات

 درجه 

 آزادی

 میانگین 

 موذورات

 Pارزش  Fارزش 

31/81 بازخورد 1و 29   31/81  76/5  02/0  

50/589 دستورالعمل توجهی 50/589  1و  29   95/37  001/0  

بازخورد دستورالعمل توجهی×   65/6 3و  56   65/6  42/0  51/0  
 

ی ها گروه×)2ی دستورالعمل توجهی درونی و بیرونی (ها گروهعاملی)نتایج تحلیل واریانس 

در آزمون انتقال نشان داد اثر اصلی نوع بازخورد توجهی 2بازخورد توجهی درونی و بیرونی(

دار است. برای مقایسه دو گروه بازخورد  ( معنیF(1و29=)07/9و P=006/0درونی و بیرونی با)

بین  داری معنیمستقل استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت   tتوجهی درونی و بیرونی از آزمون

توصیفی نشان داد  های (. بررسی آمارهP=002/0عملکرد دو گروه بازخورد توجهی وجود دارد )

=13/32( بهتر از بازخورد توجهی درونی )=46/39)گروه بازخورد توجهی بیرونی عملکرد 

 های (. بررسی آماره3دار نبود )جدول  سایر اثرات اصلی و تعاملی معنی. همچنین، است(

دارد.  ها گروهتوصیفی نشان داد گروه بازخورد توجهی بیرونی عملکرد بهتری نسبت به سایر 
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 آمده است. 1در مراحل مختلف آزمون و جلسات تمرین در نمودار ها نتایج عملکرد آزمودنی
 

ی آزمایشی بازخورد ها گروه. نتایج تقبیل واریانس عامبی برای عمبکرد 9جدول   

 و دستورالعمل توجهی در آزمون انتقال

 مناع تغییرات
 جمع 

 موذورات

 درجه 

 آزادی

 میانگین 

 موذورات
 Pارزش  Fارزش 

26/449 بازخورد 1و 29   26/449  07/9  006/0  

06/141 دستورالعمل توجهی 1و  29   06/141  56/2  11/0  

بازخورد دستورالعمل توجهی×   25/11 3و  56   26/11  203/0  65/0  

 

 

 
   پیش آزمون               انتقال                    یادداری            جلسات تمرین                                           

 . تغییرات تعادل پویای آزمودنی ها در مراحل مختبح آزمون1نمودار
ی بازخورد توجهی بیرونی با درونی در آزمون یادداری، تفاوت ها گروه(  بین >P  05/0دار ) * نشانه تفاوت معنی

گروه تفاوت معنیدار بین ادداری و ی دستورالعمل توجهی بیرونی با درونی در آزمون یها گروهمعنی دار بین 

 بازخورد توجهی بیرونی با گروه بازخورد توجهی درونی در آزمون انتقال است.

 (  بین جلسات تمرین است.>P  05/0دار ) نشانه تفاوت معنی ¥
 

ی بازخورد و دستورالعمل ها گروهمیانگین تعداد خطا و زمان عدم تعادل به چپ و راست 

 6و 5و  4یادداری و انتقال در جداول  های توجهی درونی و بیرونی در مراحل اکتساب و آزمون

 ه شده است. ارائ
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 ی آزمایشی در مرحبه اکتسابها گروهتعداد خطا و زمان عدم تعادل به چپ و راست . میانگین 0جدول 
ی ها گروه

 آزمایش

 

 

 متغیر

 بازخورد توجهی درونی بازخورد توجهی بیرونی
دستورالعمل توجهی 

 بیرونی

دستورالعمل توجهی 

 درونی

ول
ه ا

س
جب

وم 
 د

سه
جب

وم 
 س

سه
جب

 

ول
ه ا

س
جب

وم 
 د

سه
جب

وم 
 س

سه
جب

 

ول
ه ا

س
جب

وم 
 د

سه
جب

وم 
 س

سه
جب

 

ول
ه ا

س
جب

وم 
 د

سه
جب

وم 
 س

سه
جب

 

تعداد 

 خطا

سمت 

 چپ
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 

زمان 

خطا    

 )ثانیه(

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 

 
 ی آزمایشی در آزمون یادداریها گروهتعداد خطا و زمان عدم تعادل به چپ و راست . میانگین 1جدول 

 ی آزمایشها گروه

 متغیر

بازخورد 

 توجهی بیرونی

بازخورد 

 توجهی درونی

دستورالعمل 

 توجهی بیرونی

دستورالعمل 

 توجهی درونی

 تعداد خطا
 31 21 27 15 سمت چپ

 26 18 21 23 سمت راست

 زمان خطا )ثانیه(
 9.31 4.88 9.2 7.34 سمت چپ

 5.16 7.14 5.01 4 سمت راست

 
 آزمایشی در آزمون انتقالی ها گروهتعداد خطا و زمان عدم تعادل به چپ و راست . میانگین 3جدول 

 ی آزمایشها گروه

 متغیر

 بازخورد

 توجهی بیرونی

 بازخورد

 توجهی درونی

 دستورالعمل

 توجهی بیرونی 

 دستورالعمل 

 توجهی درونی

 

 تعداد خطا

 36 41 37 26 سمت چپ

 44 47 29 28 سمت راست

 

 زمان خطا)ثانیه(

 16.73 8.69 14.35 11.12 سمت چپ

 13.34 15.78 13.52 10.42 سمت راست
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 بحث و نتیجه گیری
آموزشی و بازخورد  های توجه از طریق دستورالعمل دهی جهتهدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 

در پژوهش حاضر نتایج تحلیل واریانس با  .بودحفظ تعادل پویا  بر یادگیریافزوده توسط آینه 

دار است و  اثر اصلی جلسات تمرین معنی نشان داد تکراری در مرحله اکتساب های اندازه

دار در جلسه سوم نسبت به جلسه اول عملکرد بهتری  هر چهار گروه به طور معنی های آزمودنی

بازخورد  یها گروهعملکردحفظ تعادل پویا در دار بود.  داشتند. همچنین اثر اصلی گروه معنی

بهتر از عملکرد دو گروه آزمایش  دار به طور معنی در جلسات تمرینیتوجهی درونی و بیرونی، 

 ها گروهسایر های نسبت به آزمودنی بازخورد توجهی بیرونی های همچنین آزمودنی .دیگر بود

، با در فرایند اکتساب مدت زمان بیشتری تعادل داشتند. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر

(، 2005ری و همکاران )(، زاچ1888،2001، آزمایش اول،1889ولف و همکاران ) های یافته

کانون توجهی  دهی جهتکه نقش  (1397و مقدم و همکاران ) (2009) 1امانوئل و همکاران

 سوتوجه درونی دانستند، هم دهی جهتمهارت برتر از اجرای  بیرونی را در پیشرفت

( با مطرح کردن فرضیه عمل محدود 2001ولف و همکاران) (.2،13،19،28،30،32است)

آموزشی، توجه اجراکننده را به اثر حرکت در محیط  دستورالعملبازخورد و وقتی  معتقدند

های  معطوف کند، فرآیندهایکنترل خودکار تسهیل شده، موجب خود سازماندهی بهتر دستگاه

در نتیجه  .شود توسط فرآیندهای کنترل هشیارانه مقید و محدود نمی. همچنینشود مختلف می

دهد و به این دلیل  مراکز باالتر عصبی برای کنترل اندام کاهش میبه درگیری را نیاز فراگیر 

برای توجیه برتری بازخورد  یابد. اما ممکن است دلیل دیگر اجرا و یادگیری حرکتی افزایش می

توجهی طی جلسات تمرین این باشد که بازخورد احتماال توجه یادگیرنده را به نقطه دورتری 

اند افزایش مسافت تمرکز بیرونی  نشان داده های یافته. کند می)نسبت به مسافت( معطوف 

(. نمایش اطالعات از طریق آینه در پژوهش حاضر 2تواند اثرات یادگیری را افزایش دهد ) می

عمل کند و عموما به ایجاد تمرکز بیرونی  "دورتر"نیز ممکن است به عنوان نقطه تمرکزی

ان گفته شد اطالعات بازخوردی که از طریق حتی زمانی که به شرکت کنندگ .گرایش پیدا کند

ور قوی و . به احتمال زیاد بازخورد یک یادآآید نمایانگر وضعیت پاهایشان است میآینه به دست 

این امر ممکن است قابل توجیه باشد که  ،دهد. بنابراین میپایدار برای حفظ تمرکز بیرونی ارائه 

به  های (. اما یافته3) استآموزشی  های رالعملچرا بازخورد طی جلسات تمرین موثرتر از دستو

 2، آزمایش دوم(، بالک1889ولف و همکاران ) های دست آمده در فرایند اکتساب با یافته

                                                                                                                                        
1.Emanuel et.al 

2.  Block 
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در شرایط کانون توجه درونی و بیرونی  ها گروه( که تفاوتی بین عملکرد 2009( و ولف )2004)

(، 2003پرکینز و همکاران ) های با یافته همسو نیست. همچنین (11،13،33به دست نیاوردند )

( که برتری کانون توجه درونی را 2004، در آزمایش دوم( و گری )2002بیوالک و همکاران )

( و گری 2004. بالک )یست(، همسو ن10،21،22مبتدی نشان دادند ) های در عملکرد آزمودنی

وجه در افراد با توجه به  نوع و تاثیر کانون ت گفتندپژوهشی  های ( با استناد به یافته2004)

( علت برتری کانون توجه 2007(. اما ولف و سو )11،22سطح  مهارت متفاوت خواهد بود )

ها و  مختلف را مبهم بودن دستورالعمل های درونی در اجرای افراد مبتدی در پژوهش

(. 5تند )ها دانس هدایت کانون توجهی آزمودنی برایمورد استفاده طی تمرین  های بازخورد

همچنین نتایج تحلیل واریانس عاملی در مرحله یادداری نشان داد اثر اصلی نوع بازخورد 

ی بازخورد توجهی بیرونی و ها گروه. دار بود توجهی و اثر اصلی نوع دستورالعمل توجهی معنی

ی بازخورد توجهی درونی و ها گروهدستورالعمل توجهی بیرونی عملکرد بهتری نسبت به 

عمل توجهی درونی داشتند. نتایج به دست آمده از این تحقیق در مرحله یادداری با دستورال

( و هوجز و فرانکز 1888( شیا و ولف )2002، آزمایش دوم، 1889ولف و همکاران ) های یافته

حاضر با فرضیه پردازش آشکار قابل توجیه  های (. یافته3،12،13،20( همسو است )2002)

 تفسیر پنهان و آشکار حرکتی یادگیری مفاهیم براساس(2004، 2002) مکسول ومسترزاست. 

 آشکار پردازش فرضیة با مطابق آنها (.6) کردند پیشنهاد بیرونی توجه کانون اثربخشی از دیگری

 به نسبت آنچه – اطالعات از منبع یک فقط اجراکننده ،بیرونی توجه در کردند استدالل

 به توجه اینکه ضمن، درونی توجه در که حالی در .کند می پردازش را – است بیرونی اجراکننده

 نتیجه در .شوند می پردازش نیز بیرونی برجستة اطالعات، شود می معطوف درونی اطالعات

 یا فشار .کند می اعمال کاری حافظة یا توجهی منابع یرابر بیشتر بار درونی کانون دستورالعمل

 حالی در .است همراه تر ضعیف با اجرای درونی توجه کانون شرایط در کاری حافظة بر بیشتر بار

 ،شود می پردازش اجراکننده توسط که را مکانیکی اطالعات بیرونی کانون دستورالعمل که

 این بنابر .کند می اعمال کاری حافظة بر تکلیف اجرای طی کمتری بار و دهد می کاهش

 بیرونی و درونی درکانون اجرا های تفاوت منبع کاری حافظة بار، آشکار پردازش فرضیة براساس

( و 2009(، ولف )2004بالک ) های پژوهش در مرحله یادداری با یافته های اما یافته .(6) است

ی کانون توجه ها گروه( که در مرحله یادداری تفاوتی میان عملکرد 2006) 1پولتون و همکاران

است. احتماال دشواری تکالیف، سطح تبحر  (، میایر8،33،34درونی و بیرونی پیدا نکردند )

( و ولف 2005گیری دلیل این تفاوت است. زیرا لندرز و همکاران ) فراگیران و نوع ابزار اندازه

                                                                                                                                        
1. Poolton 
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 های ( پیشنهاد کردند کانون توجه بیرونی در تکالیف دشوارتر و در آزمودنی2007وهمکاران )

اریانس عاملی در مرحله انتقال نشان داد (. همچنین نتایج تحلیل و16،35ماهرتر، موثرتر است )

عملکرد  داری معنیو گروه بازخورد توجهی بیرونی به طور  است دار اثر اصلی نوع بازخورد معنی

ولف و همکاران  های ی دیگر داشتند. این نتایج در مرحله انتقال با یافتهها گروهبهتری نسبت به 

( همسو است 2001( و هوجز و فرانک )2001(، ولف و همکاران )2002، آزمایش اول، 1889)

(. موضوع قابل توجه در خصوص اثربخشی بازخورد افزوده در مرحله انتقال این 2،12،13،20)

، عالوه بر بهبود اجرا، اثرات سودمند آن در شود است که زمانی که بازخورد در طول اجرا ارائه 

شود. یعنی، نه تنها بازخورد اثری  یمنیز مشاهده  یادداری و انتقال بدون بازخورد های آزمون

اشمیت  های (. اما براساس یافته36شود ) میموقت روی اجرا دارد بلکه منجر به یادگیری تکلیف 

(. زیرا 37،39( چنین نتیجه ای قابل انتظار نیست )1881( و مگیل و همکاران )1887و ولف )

ه این اطالعات وابسته شده و زمانی که فراگیر به وسیله اطالعات اضافی راهنمایی شود، ب

شود. در مطالعه  میکه بازخورد به طور پیوسته در دسترس نباشد، باعث افت اجرا  میهنگا

چرا که در غیاب بازخورد، اجرا حفظ  .اند حاضر، ظاهرا فراگیران به بازخورد افزوده وابسته نشده

دهد  میشده است. این که عملکرد و یادگیری گروه دریافت کننده بازخورد کاهش نیافت، نشان 

تواند  میکند بازخورد  میها بیان  وظیفه بازخورد افزوده صرفا ارائه اطالعات نیست. این یافته

همچنین ارائه بازخورد ممکن  بود یابد.د تا اجرا و یادگیری بهتمرکز توجه بیرونی را ایجاد کن

به طور کلی با است توجه فراگیران را به کنترل فعال حرکات مستقل از اطالعات معطوف کند. 

برتری کانون توجه بیرونی و با توجه به نتایج پژوهش حاضر  درارائه شده  های توجه به نظریه

ورالعمل یا بازخورد توجهی، توجه به دست بانتیجه گرفت با توجه فراگیر به اثر حرکت  توان می

پردازش  های یابد و فرآیند مینحوه انجام حرکت در نتیجه افزایش نیازهای توجهی کاهش 

کند اگر بازخورد افزوده در  میحاضر پیشنهاد ه شود. مطالع میارادی برای کنترل حرکت کم 

تقویت و تسریع یادگیری مهارت حرکتی در فراگیر موجب نقش تمرکز توجه بیرونی ظاهر شود، 

نقش اطالعاتی و غیر از شود. به همین دلیل پژوهشگران پیشنهاد کردند بازخورد  می

مهم دیگری را در فرایندهای یادگیری ایفا کند. از این رو  های ، ممکن است نقشآوری وابستگی

پژوهش حاضر ایجاد شده بود بیش از ای که از طریق آینه در  رسد بازخورد افزوده میبه نظر ن

بلکه به عنوان جزیی از  .حد فراگیر را برای اجرای مهارت راهنمایی و به خود وابسته کرده باشد

(. با مدنظر قرار دادن این حقیقت که بازخورد 3،12،20کند) میبازنمایی مجدد حرکت عمل 

تمرین و پایداری  ایجاد شده در پژوهش حاضر باعث پیشرفت چشمگیر اجرا در جلسات

در  .شود تمرکز توجه بیرونی که باعث ایجاد و تقویت است این قابلیت دارایو شود  مییادگیری 
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باعث پیشرفت بازخورد توجهی بر نتایج حرکت دهی جهتاست  مطالعات متعددثابت شده

اش به عوامل مستقل از حرکت و با کمک  توجه دهی جهتفراگیر با  .بنابراینشود مییادگیری 

توجه خود را در شرایط حذف گونه گیرد که چ میبازخورد طی تمرین به خوبی فرا 

پذیری  بنابراین مطالعات دیگری نیاز است تا قابلیت تعمیم و هدایت کند. دهی جهتبازخورد

ت همراه انواع متفاوهای باز و بسته به  ، محیطمتفاوتپژوهش حاضر را در تکالیف  های یافته

به صورت توجه بیرونی ظاهر  انواع بازخوردهادر صورتی که  مشخص شود و بررسی کند بازخورد

 ؟یا خیر شوند میشوند منجر به پیشرفت در عملکرد فراگیران 
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اكتساب، يادداري و انتقال  بريادگیري آشكار، قیاسي و اكتشافي  تأثیرمقايسة 

 مهارت تاپ اسپین تنیس روي میز

 

  3محمدعلي اصالنخاني،  2بهروز عبدلي، 1زهرا عسگري
 

 00/20/1932: مقاله تاریخ پذیرش  02/11/1993: مقاله تاریخ دریافت

 چكیده
اکتساب، یادداري و انتقال  برشكار، قیاسی و اکتشافی یادگیري آ تأثیرمقایسة پژوهش حاضر به 

دبیرستانی به طور تصادفی در سه  دانش آموز 93 .پردازد می مهارت تاپ اسپین تنیس روي میز
کوشش تكلیف  922گروه آزمایشی یادگیري آشكار، قیاسی و اکتشافی قرار گرفتند. پس از اجراي 

، انتقال 1تیب شامل آزمون یادداريآزمون به ترمرحله ارت تاپ اسپین در مرحله اکتساب، مه
 کنندگان، شرکتاجرا شد. پس از پایان مرحله آزمون  0یادداري و تحت تكلیف ثانویه شناختی
و آزمون )یادداري  ي اکتسابهاي مرحلهتحلیل داده. کردندپر را پروتكل راهبردي اخباري  

صورت گرفت. براي  (9×9)یانس مختلط تحلیل واربا روش ( 0، یادداري فوري1، انتقال1فوري
ها در وابسته  و نیز مقایسه بین گروه tمقایسه عملكرد هرگروه در دو مرحله آزمون، از آزمون 

-داري بین گروهنتایج تفاوت معنی مراحل آزمون از آزمون تحلیل واریانس یک سویه استفاده شد.

و اجراي تكلیف ثانویه شناختی  0و1 يآزمون، سه جلسه اکتساب، آزمون یادداري فورها در پیش
گروه یادگیري قیاسی عملكرد بهتري نسبت به  ،نشان نداد. در آزمون انتقال تحت تكلیف ثانویه

، همچنین بر خالف دو گروه دیگر، گروه آشكار در آزمون .(P=221/2گروه آشكار نشان دادند )
(. شمار قواعد کالمی گزارش P=227/2افت عملكرد داشت ) 1انتقال نسبت به آزمون یادداري فوري

که ( درحالیP=223/2راهبردي در گروه قیاسی کمتر از دو گروه دیگر بود )-شده در پروتكل کالمی
نتایج حاکی از اثربخشی قیاس  داري وجود نداشت.بین دو گروه آشكار و اکتشافی تفاوت معنی

اي یادگیري پنهان مانند مقاومت در دامنه کوه جهت فراخوانی پردازش پنهان و بهره مندي از مزای
 است.برابر افت عملكرد تحت فشار تكلیف ثانویه 

 

یادگیري پنهان، یادگیري قیاسی، یادگیري اکتشافی، یادگیري آشكار، انتقال  واژگان كلیدي:
 تحت تكلیف ثانویه شناختی، پروتكل کالمی.

                                                                                                                                        
  . کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی )نویسندۀ مسئول( 1

 . دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی 2

 . استاد دانشگاه شهید بهشتی 3
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 مقدمه
ییِ رفتارهای ورزشی، نقشی به سزا های فراگیری حرکتی، از آن رو که در نوزاآفرینش شیوه

یادگیری حرکتی . استآیند ای خوششناسان ورزشی نیز واجد جاذبهربیان و رواندارد، برای م

( 1993) 1بری و دینز (.1) استشده  مواجه در زمینه حرکتی ای آورد فزایندهبا رویپنهان 

به فرایندهایی اشاره  ،است تهبرخاس ادبیات روانشناسی شناختی از که یادگیری پنهانمعتقدند 

خبره   در اجرای مهارت ،دهند که انجام می کاریافراد بدون آگاهی از   ریق آندارد که از ط

مهارت در حال یادگیری راجع به  فرد دانش اخباریِ ،یادگیری آشكار حال آن که در .شوند می

مكس  و مسترز(. 2) بنددیبه کار ممهارت را آموخته و  ،براساس این دانشو  کرده گردآوریرا 

یادگیری پنهان حاصل تجمع غیرفعال اطالعات مرتبط با مهارت  بر این باورند (2002) 2ول

(. کاهش میزان 3) این اطالعات در سطح ناآگاه پردازش شده و قابل کالمی شدن نیستند. است

ه است، هان همراکه با فرایند یادگیری پن تبط با مهارت در طی آموختن،انباشت دانش آشكار مر

 باال برای تحت شرایط دشواری ی و همچنینتحت فشار عملكرد مزایایی مانند ثبات اجرا

 (. 9و   8و  1و  7و  6و  5و 2پی دارد ) در به هنگام کاهش توجه را و  گیریتصمیم
ور کند. به عالوه این با منابع حافظه کاری و توجه آگاهانه را اشغال می ر،دانش آشكااز دیگر سو 

است با اجرای مهارت حرکتی  وجود دارد که دانش آشكار مربوط به مكانیک حرکت، ممكن

برای اجرای  ،در دسترس کند. این جریان از طریق رقابت در منابع شناختیِ تداخل ایجاد

و  مسترز یرد.پذه صورت میمهارت و یا از طریق کشاندن پردازش خودکار به سطوح آگاهان

شكار مرتبط با مهارت انباشت دانش آ  این موضوع پرداختند که کاهش( به 2002) شهمكاران

زیرا  (.10ممكن است اثرات منفی آن بر روی عملكرد را محدود سازد ) یادگیری پنهان در روند

انباشت دانش آشكار مرتبط با مهارت  شدن، از طریق کاستهمحدودیت وابستگی به حافظه کاری

فیت حافظه کاری را برای پردازش همزمان تكلیف دیگر خالی در طی تجربه یادگیری پنهان، ظر

 (.2گذارد )می

یادگیری پنهان  عمل متفاوتی را با دو روشالی ارائه دستوریادگیری که شیوه ی ازدیگر یگونه

( یادگیری 1990) 3است. به عقیده وریجكن و وایتینگ "یادگیری اکتشافی"و آشكار دارد، 

گفته اجرای مهارت حرکتی خاص  مكرر با هدف دست یافتن بههای اکتشافی به پردازش تالش

                                                                                                                                        
1. Berry & Dienes 

2. Maxwell & Masters 

3. Vereijken& Whiting  
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1کاری یفرضیه"شود که اغلب بر می
و تعدیلی را بر اساس بازخورد حاصل از  متكی است "

 طریق اکتشاف، تعاریف عملیاتی اندکی کند. در پیشینه مفهوم یادگیری ازنتیجه ایجاد می

مطالعه نشده است. در  های آزمایشی درخوریوشنوز با ریادگیری ه یوجود دارد و این شیوه

ی یا شرایط عمل اکتشافالدستور باره وجود دارد که دقیقاً ورزشی توافق کمی در این یزمینه

های عملالچون دستكاری دستورتوان گفت اما به طور کلی می. یادگیری اکتشافی چیست

بنابراین  گذارد،تشافی اثر میر یادگیری اکها دسازی آزمون فرضیهمتفاوت بر میزان فعال

 (.11کند )مشارکتی نسبی از پردازش پنهان و آشكار را برای اجرای مهارت تعدیل می

و  نسبت به یادگیری آشكار را هایی از یادگیری پنهان برتری هاگونه پژوهشاینهرچند که 

ورزش و  یایدر دن ،الگوهای مورد بررسی در یادگیری پنهان ولی؛ دادندنشان  اکتشافی

برای پر کردن شكاف بین  .(12) اجرا نبود درخوری حرکتی )فیزیوتراپی، جراحی( ها زمینه

عمل آشكار مفصل الدستور در این شیوه .یادگیری قیاسی ارائه شد یشیوه تئوری و کاربرد،

استعاره ". قیاس به عنوان شودمیتكنیک درست، به وسیله قیاس جایگزین  یدرباره

2بیومكانیكی
حرکتی بنیادی که زیربنای تكنیک کارآمد  که در آن دینامیسم کندعمل می "

ساختار قانون پیچیدۀ مهارت در حال یادگیری را در قالب یک استعارۀ است را توصیف کرده و 

کند. هرچند که دانش قیاسی به صورت کالمی در دسترس می بیومكانیكی ساده تلفیق

(. 2دهد )او قرار نمیاختیار  زیربنایی حرکت را در نامیسمده است اما دانش مربوط به دییادگیرن

بنابراین یادگیری قیاسی به شكل غالب توسط اکتساب دانش پنهان پردازش شده در سطوح 

 شود. ناآگاه کنترل می

های اصلی یادگیری پنهان، انباشت کم قواعد آشكار مربوط به ساختار زیربنایی یكی از ویژگی

پذیری کمتری را از اجرا  اثر ،اگر مهارتی به صورت پنهان کسب شود بر اینعالوه   مهارت است.

مسترز  و لی(. 2) اختی، نسبت به یادگیری آشكار در برخواهد داشتتحت تكلیف ثانویه شن

کنندگان  شرکت اسپین دربرای اجرای مهارت تاپ 3الزاویه قیاس مثلث قائمنشان دادند  (2001)

قیاس را به  ( همان2003) ش. اما هنگامی که پولتون و همكاران(12) بخش بوداثر زبانانگلیسی

که آیا مفهوم قیاس مثلث ترددید را موجب شد ن ارائه دادند، این زباکنندگان چینیشرکت

نتایج نشان داد  ؟ها برای اجرای مهارت تاپ اسپین قابل درك است الزاویه در همة فرهنگ قائم

 .شدند عملكرد در انتقال تحت تكلیف ثانویه دچار افت حلهمرزبان در کنندگان چینی شرکت

                                                                                                                                        
1 .Working Hypothesis  

2 .Biomechanical metaphor 

 پیماید.. راکت را به گونه ای حرکت دهید که انگار وتر مثلث قائم الزاویه را به سمت باال می 3
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 درك مفهوم اما در فهمیدیم را می قیاسهرچند معنای هندسی  اظهار داشتند کنندگانشرکت

شونده مورد نظر اگر فرهنگ زبان ترجمه، که داشتبیان  (2000) بلورز. دچار مشكل شدیم آن

قوانین را به  یچكیده ،قیاس چنانچهشود. خوبی درك ناهیم به قرار نگیرد، ممكن است مف

 شپولتون و همكاران بر این اساس هنگامی که. اثربخش باشد تواند قل نكند، نمیدرستی ن

تاپ اسپین "دهی قیاسی مناسب برای اجرای  بررسی نقش فرهنگ در شكل ضمن( 2007)

 زبانندگان چینیکنرا در شرکت اثر بخشی آن کردند،را تعریف  1دامنه کوهقیاس  ،"فورهند

کننده کردند که اثربخشی یک قیاس به فرهنگ ترجمه تأییداین ایده را آنان  .مشاهده کردند

(. بنابراین پژوهش 2) کننده باید مدنظر قرار گیردوابسته است و در این مورد فرهنگ ترجمه

م شده انجا حاضر با هدف بررسی اثر بخشی قیاس دامنه کوه در شرکت کنندگان پارسی زبان

گیری قیاسی، های یادانی پردازش پنهان، عملكرد گروهوفراخ است. همچنین در این پژوهش با

میزان دانش کنندگان و بر اساس گزارش شرکت آشكار و اکتشافی در شرایط تكلیف ثانویه

ه بدین منظور عملكرد بدون افت تحت تكلیف ثانوی .دشارزیابی  آشكار مرتبط با اجرای مهارت 

های پردازش تر از شرایط آشكار، به عنوان نشانه پایینقواعد کالمی  ی و همچنین تعدادشناخت

یادگیری اکتشافی و میزان  های درگیر درکه مكانیسمان در نظر گرفته شد. به علت آن پنه

، مقایسه است روشن نشده مشارکت هر یک از دو پردازش آشكار و پنهان در این یادگیری کامالً

با ها صورت گرفت. به عالوه، بررسی این مكانیسم دگیری با دو شكل دیگر، برایااین شیوه ی

که میزان  های آزمایشی، این پرسش مطرح استهعمل در گروالتوجه به نوع متفاوت دستور

خواهد بود؟ پاسخ به پرسش پژوهش  دانش آشكار مرتبط با مهارت در هر گروه به چه میزان

، در میان پژوهشگران کشور پژوهش در زمینه یادگیری قیاسیورود به  تواند برایحاضر می

عمل الراهنمایی جهت بررسی حجم دستور برای معلمان و مربیان راهگشا باشد. ضمن این که

 خواهد بود.نیز کارآمد آموزش مهارت 

 روش تحقیق 

 ها آزمودنی

آزمایشی  تصادفی در سه گروهسال به طور  17-15داوطلب با دامنه سنی  آموزدانش 36 

میانگین سنی  با (، گروه یادگیری آشكار91/15 ± 22/1میانگین سنی )با  یادگیری قیاسی

قرار گرفتند.  (91/15 ± 50/1میانگین سنی ) با ( و گروه یادگیری اکتشافی83/15 ± 1/ 02)

                                                                                                                                        
 پیماید.اال میای حرکت دهید که انگار شیب کوهی را به طرف ب. راکت را به گونه 1
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که تحت کسانی بودند  مبتدی افرادمنظور از  بودند. و مبتدی ها راست دستهمه آزمودنی

و به طور متوسط بیش از یک بار در ماه تنیس بازی نكرده نبوده  سمی هیچ مربیآموزش ر

 .باشند

 تكلیف و ابزار اندازه گیري تحقیق

اجرا کننده ضربه را از  .تكلیف مورد آزمون، مهارت تاپ اسپین فورهند تنیس روی میز بود

ت چپ در سمت راست میز مقابل )سم سمت راست خود و به صورت مورب به سمت هدفی

فرستاد. در گوشه سمت راست میز دو مربع برای تعیین امتیاز رسم شده بود. مربع خود( می

 25×  25با ابعاد  مربع بزرگترتر درست در مرکز سانتیمتر و مربع کوچک 75×75 بزرگتر با ابعاد

-یهایی که به مربع کوچكتر برخورد مدهی به این شكل بود که توپسانتیمتر بود. نحوه امتیاز

هایی که به امتیاز و توپ 1ارج از مربع و روی میز ، خامتیاز 2امتیاز، به مربع بزرگتر  3کردند 

 کردند. برای اجرا و ارزیابی این تكلیف ازکرد، امتیازی دریافت نمیخارج از میز مقابل اصابت می

 ،میلیمتر 20 عدد توپ تنیس با قطر 75 راکت تنیس روی میز، میز تنیس روی میز استاندارد،

با  _بندی اجرای تكلیف ثانویه به منظور زمانو  20201انداز نیوگی روبوپونگ  دستگاه توپ

 از مترونوم استفاده شد. _هسرعت دو عدد در سه ثانی

  روش اجراي تحقیق

از هر یک . برگزار شدبا سه آزمودنی  مقدماتی مطالعهقبل از اجرای طرح اصلی تحقیق، یک 

 مطالعهکرد. این مل یكی از گروههای قیاسی، آشكارو اکتشافی را اجرا میعالتنها دستورآنها 

ی تنظیم آن انداز و نحوهدستگاه توپ، اجرای تحقیق لآشنایی آزمونگر با مراح هدف مقدماتی با

اجرا شد.  شناسایی و رفع اشكاالت و سواالت احتمالیو نیز  ؛اکتساب و آزمون دو مرحلهدر طی 

 آزمودنی به صورت تصادفی در سه گروه قیاسی، آشكار و اکتشافی قرار 36در مرحله اکتساب، 

-راکت دست می اکه ب ای به گونهشد تا راکت را به صورت غربی ) ها خواستهآزمودنیاز  گرفتند.

 دادهآشنایی با توپ و راکت  ، جهتیقه فرصتقد 5دهند( در دست بگیرند و به هر یک از آنها 

گروه داده شد. استفاده از زمودنی همان آبی هر گروه به العمل کتشد. سپس دستور

ها بود. هر به همه آزمودنی عملالدستورسازی ارائه عمل کتبی به منظور کنترل و یكسانالدستور

کتبی را مطالعه و برای خود اجرا کند. هیچ  عملالدستورآزمودنی یک دقیقه فرصت داشت تا 

که به  هاییبه توپ ها خواسته شدنشد. از آزمودنی تهگونه اجرایی از مهارت به نمایش گذاش

به همه ، عملالدستور، ضربه بزنند. عالوه بر عملالدستورشود با توجه به سمت آنها ارسال می

                                                                                                                                        
1. New gy Robo-Pong 2020 
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جهتدار  پیكانهایی دارای که یک توپکمک  بهرا  ارسال توپ برای چرخش مناسبها آزمودنی

ر روی میز و امتیاز هر یک به آنها نشان داده های هدف ترسیم شده بمربع ، نشان داده شد.بود

برای ایجاد انگیزه در همچنین از آنها خواسته شد تا بیشترین امتیاز ممكن را کسب کنند.  .شد

شود. پس از شرح جوایزی اهدا  بیاورندکه باالترین امتیاز را  به سه نفر قرار شد ها،آزمودنی

ها توسط دستگاه توپ .شد تایی اجرا 20در یک بلوك آزمون ، پیشعملالدستورامتیازات و ارائه 

شد. سپس مرحله اکتساب توپ در دقیقه و با پیچ زیر فرستاده  20انداز نیوگی با تواتر توپ

 2با فاصله استراحت  بلوك( 15ی پنج بلوکی )در کل کوشش در سه جلسه 300شامل اجرای 

 تاها یادآوری شد به آزمودنی _بل از شروعق_در ابتدای هر بلوك  شد. اجراها دقیقه بین بلوك

. بدست آورندتا باالترین امتیاز ممكن را  کنندرا اجرا و تالش  عملالدستورقواعد موجود در 

ای بود که توسط مسترز و شش مرحله عملالدستورگروه آشكار یک  عملالدستور

برای  سی برگردانده وم به فار( از کتاب مربیگری استخراج شد و توسط دو مترج2008همكاران)

گروه قیاسی یک استعاره بود  عملالدستورحفظ روایی ترجمه، دوباره به انگلیسی ترجمه شد. 

و  الف2006ن )ااش در فراخوانی مكانیسم پنهان توسط پولتون و همكارکه توسط اثر بخشی

 نیز مانند عملالدستورشان داده شد. این ن( الف2008و همكاران ) ( و مسترزالف2007

گروه آشكار توسط دو مترجم به فارسی و سپس به انگلیسی برگردانده شد. از گروه  عملالدستور

پس از اتمام مرحله  اکتشافی نیز خواسته شد تا قواعد الزم برای اجرای مهارت را کشف کنند.

دقیقه و  2زمان استراحت بین تمام مراحل آزمون اجرا شد.  1اکتساب، آزمون یادداری فوری

آزمون  _ 1دقیقه استراحت، آزمون انتقال 2دقیقه بود. پس از  15دداری و اکتساب بین یا

ها خواسته شد تا عالوه بر اجرای درست مهارت اجرا شد. از آزمودنی _انتقال تحت تكلیف ثانویه

بود را اجرا  101ت عقب از عدد متایی به س 3تاپ اسپین، تكلیف ثانویه شناختی را که شمارش 

کم کرده و عدد حاصل را  101شماره از عدد  3كلیف بدین صورت بود که آزمودنی ت نکنند. ای

شماره کم کرده و مجددا عدد حاصل را  3کرد. سپس از عدد حاصل نیز با صدای بلند اعالم می

و...(. این روند تا پایان  89، 92، 95، 98، 101کرد )به عنوان مثال: با صدای بلند اعالم می

. در برخی از موارد که آزمودنی جریان آزمون را به سبب ناتوانی در شمارش بلوك ادامه داشت

 یِشد. در این مرحله هم امتیاز کمّزد آزمون را متوقف و دوباره تكلیف از ابتدا اجرا میبه هم می

دهی به تكلیف شد. امتیازاجرای مهارت تاپ اسپین و هم صحت اجرای تكلیف ثانویه ارزیابی 

ای ثانیه 2ت زمان دبه این صورت که هر عدد باید در طی مد. بو 2تا  0ای از منهثانویه در دا

د. بنابراین عددی که به درستی به دست آمده و در زمان وشم اعالم وهمزمان با صدای مترون

و در صورتی که شمارش یا زمان اعالم عدد اشتباه بود امتیاز یک،  2شد امتیاز مناسب اعالم می
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ها خواسته مودنیز. از آ(10و2) شداشتباه بودند، به آن اجرا امتیاز صفر داده می و اگر هر دو

امكان به درستی اجرا کنند و هیچ گونه تقدمی از لحاظ  دشده بود تا هر دو مهارت را تا ح

)افزاینده یا تأثیر  برای بررسی. یه و اصلی به آنها اعالم نشده بودوصحت اجرای تكلیف ثان

آزمون یادداری دوم، پس از اتمام  های انتقال بر یادگیری مهارت تاپ اسپین،کاهنده( آزمون

 (.13و 10و2) ها اجرا شدآزمون

هایی را که برای اجرای مهارت در طی ها خواسته شد تا تمام قواعد و تكنیکاز آزمودنیدر انتها 

پروتكل کالمی ر یات دجزئها و مراحل اکتساب استفاده کردند را تا حد امكان با شرح این آزمون

  .(2گزارش دهند )

 هاي آماريروش

برای  1اسمیرنف-استفاده شد. از آزمون کولموگرفها بندی دادهاز آمار توصیفی برای دسته

ها استفاده ها و نیز از آزمون لوین برای بررسی همسانی واریانس گروهبررسی توزیع طبیعی داده

کواریانس -پیش فرض برابری ماتریس واریانس شد. از آزمون کرویت موچیلی جهت بررسی

مرحله یادداری  و نیز مرحله آزمون )در سه ی اکتسابهای مرحلهتحلیل دادهاستفاده شد. 

 به ترتیب (3×3) تحلیل واریانس مختلطبا روش ( 2، یادداری فوری1، انتقال1فوری

گرفت. پس از صورت  گیری مكرر بر روی عامل دومبا اندازهگروه( ×آزمون)و  گروه(×جلسه)

 tداری در اثر اصلی گروه و مراحل و نیز اثر تعامل گروه و مراحل، از آزمون مشاهده معنی

نیز از آزمون تحلیل  ها وهای زوجی بین مراحل آزمون در هر یک از گروهوابسته جهت مقایسه

شد. برای  ها در هر یک از مراحل آزمون استفادهواریانس یک سویه جهت بررسی تفاوت گروه

و شمار قواعد کالمی گزارش  1ها در اجرای تكلیف ثانویه شناختی در آزمون انتقالمقایسه گروه

شده توسط شرکت کنندگان از آزمون تحلیل واریانس یک سویه استفاده شد. از آزمون تعقیبی 

از  ستفادهبا ا هاتحلیل دادهها و مراحل استفاده شد. بونفرونی برای بررسی محل تفاوت در گروه

صورت گرفت. سطح  EXCELLاز برنامه  ها با استفادهرسم نمودار و SPSS 5/11افزار نرم

بود(  α ،017/0>αوابسته )که به دلیل تعدیل  tهای ها به جز آزمونداری در همه آزمونمعنی

05/0>α .در نظر گرفته شد 

 هاي تحقیقيافته
های مسدود و تصادفی، در مراحل تفكیک گروههای تحقیق به توصیفی از داده 1جدول و نمودار

 .دهد میرا نمایش تنیس روی میز  تاپ اسپیناکتساب و یادداری مهارت 

                                                                                                                                        
1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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هاي آزمایشی، در مراحل ها به تفكیک گروه. میانگین و انحراف استاندارد امتیاز آزمودنی1جدول

 اکتساب و آزمون

 ها بلوک

 ها گروه

 مرحله آزمون مرحله اکتساب

پیش 

 ونآزم

 1جلسه

 اکتساب

 0جلسه

 اکتساب

 9جلسه

 اکتساب

یادداري 

 1فوري
 انتقال

یادداري 

 0فوري

تكلیف 

 ثانویه

گروه 

 آشكار

 33/12 27/22 27/22 00/22 00/22 600/22 35/20 00/12 میانگین

انحراف 

 استاندارد
81/7 32/6 22/7 29/5 29/5 63/6 63/6 19/5 

گروه 

 قیاسی

 33/13 66/27 66/27 75/26 75/26 50/27 78/21 91/16 میانگین

انحراف 

 استاندارد
02/10 28/22 25/6 20/5 20/5 77/3 77/3 07/2 

گروه 

 اکتشافی

 91/11 21/26 21/26 00/26 00/26 68/22 78/19 58/12 میانگین

انحراف 

 استاندارد
33/8 72/5 36/2 15/5 15/5 10/2 10/2 05/3 

 کل

 52/12 17/26 17/26 62/25 62/25 39/25 63/20 16/15 میانگین

انحراف 

 استاندارد
62/8 11/6 17/6 19/5 19/5 99/2 99/2 12/2 

 

 
 . میانگین عملكرد گروههاي آزمایشی در مراحل اکتساب و آزمون1نمودار
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=  95/0و  78/0، 79/0، 50/0اکتساب طبیعی بود )به ترتیب  3و  2، 1توزیع داده ها در جلسه

p(33،2=)018/0اکتساب ) 1ها در جلسهن حاکی از برابری واریانس گروه( و نتایج آزمون لویF 

اکتساب  3( و جلسهP= 098/0و  F(33،2=)297/2اکتساب ) 2(، جلسهP= 98/0و 

(518/1(=33،2)F  232/0و =P.بود ) 

 داری وجود نداشتهای آزمایشی در مرحله پیش آزمون تفاوت معنیبین عملكرد گروه

(370/0(=33،2)F  69/0و =P ،022/0=²η ). ها در مراحل اکتساب، نتایج در مقایسه گروه

کواریانس رعایت شده -آزمون کرویت موچیلی نشان داد پیش فرض برابری ماتریس واریانس

-(. آزمون تحلیل واریانس مختلط در مرحله اکتساب نشان داد اثر اصلی گروهp=051/0است )

دار نبود. (. معنی²η=019/0روه با جلسات تمرینی )( و نیز اثر تعامل گ²η=039/0های تمرینی )

(. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد  ²η=562/0اما اثر اصلی جلسات تمرین معنادار بود )

بجز در مقایسه جلسه  pجلسه اکتساب دو به دو تفاوت معنی داری وجود دارد. ارزش  3بین 

( بود. با p= 0001/0به دو بین سایر جلسات )( بود، در مقایسه دو p= 006/0دوم و سوم که )

ها در طی جلسات اکتساب بهبود توان گفت که گروهتوجه به میانگین امتیاز جلسات، می

داری مشاهده نشد ها نیز در این روند افزایشی، تفاوت معنیبین گروه داشته اند.عملكرد 

 (.2)جدول

، 78/0طبیعی بود )به ترتیب  2یادداری و1، انتقال1در مراحل یادداری فوریتوزیع داده ها 

ها در مراحل یادداری ( و نتایج آزمون لوین حاکی از برابری واریانس گروهp= 93/0 و67/0

یادداری  و (P= 768/0و  F(33،2=)266/0) 1(، انتقالP= 788/0و  F(33،2=)239/0) 1فوری

 ( بود.P= 057/0و  F(33،2=)126/3) 2فوری

نتایج  2یادداری فوری و 1، انتقال1های یادداری فوریمراحل آزمونها در در مقایسه گروه

کواریانس رعایت شده -فرض برابری ماتریس واریانسآزمون کرویت موچیلی نشان داد پیش

(. آزمون تحلیل واریانس مختلط جهت بررسی این تغییرات عملكردی p=282/0است )

بدین منظور استفاده شد تا میزان  1و آزمون انتقال 2و1ها در سه آزمون یادداری فوری آزمودنی

را به  1های هر گروه در مرحله انتقال نسبت به آزمون یادداری فوریافت عملكرد آزمودنی

عنوان شاهدی بر پردازش وابسته مهارت به حافظه کاری در نظر گرفته شود )پولتون و 

جهت بررسی میزان  2آزمون یادداری الف(. به عالوه2009لم و همكاران،  الف؛2007همكاران، 

بر یادداری مهارت صورت گرفت )پولتون و همكاران،  1)افزاینده یا کاهنده( آزمون انتقالتأثیر 

 .(13و 10و  2الف و ب()2009الف؛ لم و همكاران، 2007
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هاي تمرینی ( براي بررسی عملكرد گروه9×8( و )9×9. خالصه نتایج تحلیل واریانس مختلط )0جدول

 مهارت تاپ اسپین به ترتیب در مراحل اکتساب و آزمون
مرحله 

 آزمون
 منبع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F معنی داري 

مجذور 

 اتا

مرحله 

 اکتساب

(3×3) 

220/122 گروه  2 110/62  672/0  518/0  039/0  

616/971 جلسات آزمون  2 808/285  367/22  0001/0 ** 562/0  

ه *جلسات گرو

 آزمون
271/12  2 618/3  316/0  867/0  019/0  

مرحله 

 آزمون

(2×3) 

072/338 گروه  2 037/169  525/3  021/0 * 171/0  

519/112 جلسات آزمون  2 259/56  367/5  007/0 * 120/0  

گروه *جلسات 

 آزمون
628/71  2 912/17  709/1  159/0  092/0  

 

(. آزمون ²η=171/0دار بود )لی گروه معنیاثر اص تحلیل واریانس مختلط نشان داد نتایج

داری وجود دارد های آشكار و قیاسی تفاوت معنیتعقیبی بونفرونی نشان داد بین گروه

(036/0=pدرحالی )اثر اصلی جلسات آزمون اردداری وجود ندها تفاوت معنیکه بین سایر گروه .

(120/0=²η) داری را بین آزمون تفاوت معنیدار بود. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی معنی

بود.  2( که حاکی از عملكرد بهتر درآزمون یادداریp=010/0نشان داد ) 2و یادداری  1انتقال

دار ( معنی3×3( نیز در آزمون تحلیل واریانس )²η=092/0اثر تعامل گروه با جلسات آزمون)

 بود.ن

، 1مرحله یادداری فوری سهر تحلیل واریانس یک طرفه د ازداری برای بررسی محل این معنی

-به عنوان سطح معنی >α ،017/0 Pاستفاده شد. به دلیل تعدیل  2یادداری فوریو  1انتقال

 داری در نظر گرفته شد.

 1های آزمایشی در مراحل یادداری فوریداری را بین گروهنتایج تفاوت معنی

 F ،252/0=P(2و33)=235/1) 2و یادداری فوری (F ،209/0=P ،053/0=²η(2و33)=920/0)

،080/0=²η) نشان نداد. اما در مرحله انتقال ((2و33)=782/7F ،002/0=P ،320/0=²η)  تفاوت

گروه  1دار بود. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد در مرحله انتقالها معنیبین گروه

تشافی، نیز های قیاسی و اکقیاسی عملكرد بهتری را نسبت به آشكار نشان داد اما بین گروه

  .داری وجود نداشتآشكار و اکتشافی تفاوت معنی

وابسته در هر مرحله  tها در مراحل آزمون، از سه آزمون برای بررسی مكان تفاوت عملكرد گروه

داری در ( به عنوان سطح معنی017/0 P، )αها استفاده شد. به دلیل تعدیل به تفكیک گروه
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گروه یادگیری آشكار  1وابسته نشان داد در مرحله انتقال tهای نتایج آزمون نظر گرفته شد.

نیز در مرحله آزمون  .(p=007/0شدند ) 1دچار افت عملكرد نسبت به مرحله یادداری فوری

 1، گروه یادگیری اکتشافی، افت عملكرد را نسبت به مرحله یادداری فوریتأخیری یادداری

 (. p=016/0) داشته اند

، آزمون تحلیل 2ها در اجرای تكلیف ثانویه شناختی و آزمون انتقالدر مقایسه عملكرد گروه

=  361/0)به ترتیب )داری را بین سه گروه آزمایشی نشان نداد تفاوت معنیواریانس یک سویه 

 ((. F ،82/0 =P ،012/0=²η( 2و33= ) 198/0( و )F ،700/0=P ،21/0=²η( 2و33)
 

 
راهبردي، به -ها در پروتكل اخباريرش شده توسط آزمودنیمیانگین شمار قواعد کالمی گزا. 0نمودار

 هاي آزمایشیتفكیک گروه

کنندگان، آزمون تحلیل در بررسی تفاوت میزان قواعد کالمی گزارش شده توسط شرکت

، F ،007/0 =P( 2و33= )722/5ها بود )دار بین گروهواریانس حاکی از تفاوت معنی

258/0=²η). میزان قواعد کالمی گزارش شده در  نفرونی نشان داد بیننتایج آزمون تعقیبی بو

-های یادگیری آشكار و اکتشافی تفاوت معنیگروه یادگیری قیاسی و میزان این قواعد در گروه

(. گروه قیاسی قواعد کمتری را نسبت به دو p=029/0و  p=009/0دار وجود دارد )به ترتیب 

داری در میزان قواعد حالی که تفاوت معنیگروه آشكار و اکتشافی گزارش داده است. در 

 ( وجود نداشت.p= 000/1آشكار و اکتشافی ) گروه گزارش شده از دو
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 بحث و نتیجه گیري
های یادگیری آشكار، قیاسی و اکتشافی بر اکتساب، پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملكرد گروه

. در مرحله اکتساب، نتایج یادداری و انتقال مهارت تاپ اسپین تنیس روی میز صورت گرفت

این روند رو به رشد در سه گروه  .حاکی از بهبود اجرا از جلسه اول تا جلسه آخر اکتساب بود

پولتون و همكاران با نتایج تحقیقات  این نتایج. داری را با هم نشان ندادتفاوت معنی

س ول (، مسترز و مك2001) ، لی و همكاران(الف2009) و همكاران1لم ،(الف2007)

الف( همسو بود. این یافته از این جهت ارزشمند است که در گذشته اعتقاد بر این بود 2008)

تری را نسبت به گروه آشكار )یادگیری از طریق پروتكل که یادگیری پنهان اکتساب ضعیف

و همكاران  ول(، مكس1992بادلی و ویلسون ) .(8کالمی( و یا یادگیری اکتشافی دارد )

توانایی یادگیرنده در اصالح ن آوردن یپایدلیل به  احتماالًاین موضوع د بودند ( معتق2001)

. اما تحقیقات اخیر صورت گرفته در این زمینه، حاکی از عدم است  خطای عملكرد حرکتی

 (.12تفاوت گروههای پنهان و آشكار در مرحله اکتساب است )

آشكار، قیاسی و اکتشافی وجود در آزمون یادداری فوری، تفاوتی بین سه گروه یادگیری 

(، 2000كس ول و همكاران )، م(1998رایت و فردمن )نداشت. این نتیجه با نتایج تحقیقات ب

پولتون و همكاران  ،(2006اورل و همكاران ) ،(الف2006و  2005پولتون و همكاران )

زمون که در آ (الف2009) و همكاران لم، (الف2008مسترز و همكاران )، (الف و ب2007)

آشكار، اکتشافی و پنهان نیافتند همسو  های آشكار و پنهان، ویادداری فوری تفاوتی بین گروه

 (. 10، 1، 19، 2، 18، 7، 17، 16، 15است )

دار گروه )انتقال تحت تكلیف ثانویه شناختی( نتایج حاکی از برتری معنی 1درآزمون انتقال

ین دو گروه قیاسی در آزمون انتقال نسبت به یادگیری قیاسی نسبت به گروه آشكار بود. همچن

. این در حالی بود که گروه یادگیری آشكار در افت داشتند در عملكرد 1آزمون یادداری فوری

داری را در اجرا نشان دادند. این یافته با یافته آزمون انتقال نسبت به آزمون یادداری، افت معنی

پ( 2008، مسترز و همكاران )(الف2007اران )پولتون و همك، (2001و مسترز ) 2لیتحقیقات 

و همكاران  3اورلی (. همچنین این یافته با یافته20همسو بود ) (2009)لم و همكاران 

(. این در حالی 21که بر روی بیماران با سابقه سكته مغزی انجام شد، همسو بود ) (ب2006)

داری رار داشت اما تفاوت معنیقیاسی ق بود که گروه اکتشافی در جایی بین دو گروه آشكار و

                                                                                                                                        
1. Lam 

2. Minliao 

3. Orrell 
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رسد که دستكاری بین این گروه و دو گروه دیگر نبود. بر اساس این نتایج به نظر می

ها در یادگیری اکتشافی اثر ها به اشكال مختلف، بر میزان فعالسازی آزمون فرضیهعملالدستور

اجرای مهارت فراخوانی  گذارد و بنابراین مشارکتی نسبی از پردازش پنهان و آشكار را برایمی

 (.11کند )می

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین عملكرد سه گروه یادگیری قیاسی، آشكار و اکتشافی در 

داری وجود نداشت. این یافته با یافته تحقیق لم و اجرای تكلیف ثانویه تفاوت معنی

تكلیف ثانویه، به معنی ها در اجرای الف(، نیز مشابه بود. عدم وجود تفاوت گروه2009همكاران)

 (. 10ها به تكلیف ثانویه است )کنندگان گروهتخصیص یكسان منابع توجه شرکت

شاید یكی از دالیل عدم افت عملكرد گروه قیاسی در برابر گروه آشكار در آزمون انتقال تحت 

ظرفیت تكلیف ثانویه را بتوان با توجه به نظریه بار شناختی توضیح داد. بر اساس این نظریه 

ها محدود است و ایجاد اضافه بار شناختی بر حافظه، ظرفیت حافظه کاری حافظه کاری انسان

(. با توجه به شمار باالتر قواعد کالمی گروه یادگیری 23و 22دهد )را برای یادگیری کاهش می

 آشكار نسبت به گروه پنهان، شاید یكی از دالیل افت عملكرد گروه آشكار، ایجاد اضافه بار

یادگیری است. از سوی دیگر،  شیوه دو این کنندگان توسطشناختی بر منابع توجهی شرکت

آموزشی و بنابراین خالی نگه  عملالدستورشاید شیوه یادگیری قیاسی، به سبب کاهش حجم 

تر طرحواره و خودکاری داشتن ظرفیت حافظه کاری، فضای مناسبی را برای ساخت عمیق

( نشان دادند که دو پردازش 1988بری و برادنبت )این توضیح، ید تأیمهارت ایجاد کند. در 

پردازش دانش اخباری که به حافظة  ،موازی و مستقل برای اجرای مهارت در دسترس است

کاری وابسته است و پردازش دانش راهبردی که به صورت خودکار و مستقل از حافظة کاری 

بازخوانی دانش آشكار در حافظة کاری رخ  سازی، دستكاری و ذخیره بنابراین .شود اجرا می

ها و رفتار کوشش  کالمی و آزمون فرضیه عملالدستورحافظة کاری به اجرای آگاهانه و  دهد می

 .(22) که پردازش پنهان از حافظة کاری مستقل است کند. در حالی و خطا کمک می

( به 2007ون و همكاران.، و پولت 2001عامل دیگری که در تحقیقات )برای مثال: لیو و مسترز.، 

اندازی پردازش پنهان و کارآمدی قیاس مورد تحقیق، در نظر گرفته شده ای از راهعنوان نشانه

است، گزارش شمار قواعد کالمی مرتبط با قواعد اجرای مهارت توسط گروه قیاسی است. نتایج 

-روتكل راهبردیتحقیق حاضر نشان داد گروه یادگیری قیاسی قواعد کالمی کمتری را در پ

داری بین میزان قواعد اخباری نسبت به دو گروه پنهان و آشكار گزارش دادند تفاوت معنی

-راهبردیهای کالمی دو گروه اکتشافی و آشكار وجود نداشت. در امتیاز دادن به پروتكل

کنندگان، تنها به جمالت مرتبط با قواعد بیومكانیكی و استراتژیكی اجرای اخباری شرکت
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  امتیاز داده شد.  "بردمقبل از ضربه، دستم را به سمت عقب می"ارت مانند مه

مكسول و ، (ب2007پولتون و همكاران )(، 1988این نتیجه، با نتایج تحقیقات هیث و برادبنت )

، که اظهار داشتند قواعد کالمی مرتبط با (2009) و همكاران 1لم، (2008همكاران )

در شرایط یادگیری پنهان بر خالف یادگیری آشكار در دسترس های زیربنایی مهارت  مكانیسم

 (.27و 26و 25افراد نیستند،  همسو است )

کالمی به این گروه  عملالدستورباال بودن قواعد کالمی در گروه اکتشافی، علی رغم عدم ارائه 

، از سوی مربی یا معلم عملالدستورکه یادگیرنده در صورت عدم دریافت  بیانگر این  است

( به این بحث 1998و همكاران ) 2کند. متیوس های خود را تجویز و ارزیابی میعملالدستور

های آزمون فرضیه آشكار، مكانیسم پردازش یادگیری اکتشافی را پرداختند که اگر استراتژی

با بخشی از دانش کالمی مربوط به قوانین همراه  بهبود اجرای عملكرد باید حداقلهدایت کنند، 

کند. از و یادگیرنده را در زمان اجرای مهارت، به دانش اخباری انباشته شده، وابسته میباشد 

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 

(. از سویی با توجه به شمار باالی قواعد گزارش شده توسط گروه اکتشافی نسبت به 28باشد )

توان اینگونه نتیجه گرفت که پردازش آشكار سهم مهمی در گروه قیاسی در پژوهش حاضر، می

فرایند یادگیری اکتشافی داشته است. اما از آنجایی که این میزان کمتر از گروه آشكار بود، 

 ماند.پنهان نیز از نظر دور نمی مشارکت پردازش

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 

قیاس ارائه شده به گروه قیاسی،  توان گفت کهمیپنهان نسبت به دو گروه آشكار و اکتشافی، 

زبان از کارایی مناسب پردازش پنهان را فراخوانی کرده و به لحاظ فرهنگی، در یک نمونه پارسی

 برخوردار است.

های آزمایشی نشان نداد، عالوه بر بین گروه  داریتفاوت معنی 2نتایج آزمون یادداری فوری

و آزمون یادداری  1ا در مرحله آزمون یادداری فوریها بین اجرای آنهاینكه در هیچ یک از گروه

داری مشاهده نشد. این نتیجه که با نتایج تحقیقات پولتون و همكاران تفاوت معنی 2فوری

ب( همسو بود به این معنی است که دو آزمون 2009الف و 2009( و لم و همكاران )2007)

ری نشان ندادند. با توجه به نظریه بار ای را بر روی یادگیاثر افزاینده و کاهنده 2و1انتقال 
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شناختی شاید بتوان گفت که وجود بار شناختی اضافی تكلیف ثانویه مانع از پیشرفت یادگیری 

 شده باشد. 

چنین در کل با توجه به اثر بخشی یادگیری قیاسی در شرایط تكلیف ثانویه شناختی و هم

با به کارگیری شیوه یادگیری قیاسی در شود ، به مربیان و معلمان پیشنهاد میتأخیری یادداری

اگر چه ایجاد مند سازند. های ورزشی، یادگیرنده را از مزایای یادگیری پنهان بهرهآموزش مهارت

 آن را اجرا کنند. و ارزیابی قیاس کارامد کار دشواری است اما پس از طی این مراحل می توانند
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 به مبتال کودکان ظریف حرکتی های مهارت رشد بر منتخب بدنی های فعالیت تأثیر

 (ADHD) فعالیبیش/ توجه نارسایی اختالل
 

 4ملکی فرزاد ،3عامری عرب الهه ،2طلب حمایت رسول ،1کوثری سعید
 

 52/2/1931 :مقاله پذیرش تاریخ  52/15/1933: مقاله دریافت تاریخ

 چکیده
 تا شود گرفته نظر در کودکان ۀهم برای باید که است هدفی مطلوب تیحرک های مهارترشد 
 تأثیر بررسی حاضر تحقیق هدف. باشند داشته خود زندگی محیط بر بیشتری کنترل امکان

/ توجه نارسایی اختالل به مبتال کودکان ظریف حرکتی های مهارت بر منتخب بدنی های فعالیت
 که کودک 152 میان از ADHD اختالل به مبتال( الس 3/3±7/1)کودک  51. است 5فعالیبیش
 مجموعۀ گیری،اندازه ابزار. شدند انتخاب تصادفی صورتبه ،دادند می تشکیل را نظر مورد ۀجامع

 های گروه با تجربینیمه حاضر تحقیق روش. بود 6اوزرتسکی -برونینکس حرکتی تبحر آزمون
 ،تحقیق این در منتخب حرکتی ۀبرنام. است آزمونپس و آزمونپیش صورتبه کنترل و تجربی

 به که است کودکان برای ورزش و بازی ،تقویتی های فعالیت شامل که است 7اسپارک حرکتی ۀبرنام
 ها داده توزیع بودن نرمال K-S آزمون از استفاده با. شد اجرا ها آزمودنی روی جلسه13 مدت

 دش استفاده( مستقل T و همبسته T) ها میانگین ۀمقایس مناسب آماری های آزمون از و بررسی
(12/1=α .)برای مناسب تمرینی فرصت ایجاد دلیلبه منتخب تمرینی ۀبرنام داد نشان نتایج 

 حرکتی های مهارت رشد با آن محتوای که ای برنامه داشتن و تجربی گروه در ADHD کودکان
 ظریف حرکتی های مهارت بر را خود تأثیر برنامه این است شده باعث بود، همراه کودکان ظریف

 کرد ادعا توان می تحقیق این نتایج به توجه با ،انتها در. دهد نشان تری واضح صورتبه کودکان
 بهبود باعث تواند میاحتماالً  است اسپارک حرکتی ۀبرنام از برگرفته که منتخب بدنی فعالیت
 .شود ADHD به مبتال کودکان در ظریف حرکتی های مهارت

 

 ،ظریف یحرکت یها مهارت فعالی،بیش /توجه یینارسا اختالل ،یبدن تیفعال  واژگان کلیدی:
   .یاوزرتسک -نکسیبرون یحرکت تبحر آزمون

                                                                                                                                        
 saeedkosari@alumni.ut.ac.ir  )نويسنده مسئول( کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه تهران. 1

   تهران گاهدانش حرکتیر رفتا دانشیار. 2

 تهران دانشگاه حرکتیر رفتا استاديار. 3

   مربی دانشگاه شهید چمران اهواز. 4
5. Attention Deficit Hyperactivity Disorder  

6. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency= BOTMP  

7. SPARK  

mailto:saeedkosari@alumni.ut.ac.ir
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 مقدمه
 امکان تا شود گرفته نظر در کودکان همۀ یبرا ديبا که است یهدف مطلوب یحرکت یها مهارت

 توسط هماهنگ حرکات رشته کي انجام. ندباش داشته خود یزندگ طیمح بر یشتریب کنترل

 عمل نيا انجام به قادر کودک آن بدون که است یذهن و یشناخت یزير برنامه مستلزم ،کودک

 انسان زندگی در که مهمی نقش لحاظ به حرکتی یها مهارت سنجش بازدير از (.6) بود نخواهد

 اهمیت حائز بعد دو از موضوع اين به پرداختن. است بوده نمحققا از بسیاری عالقۀ مورد داشته،

 و اقتصادی کفايت تحصیلی، موفقیت يادگیری، در حرکتی یها مهارت نقش اول،: است

 قبیل از شخصیت یها جنبه ساير با حرکتی یها مهارت که ارتباطی ،دوم و فرد اجتماعی

 که است شده ثابت مطالعات از بسیاری در طرفی از. دارد هیجانی و اجتماعی رفتار خودپنداره،

 شغل در مهارت و است حرکتی یها مهارت از حدودی کسب نیازمند مختلف مشاغل يادگیری

 (.4، 3) کند یم کمک فرد اقتصادی و اجتماعی کفايت به نیز

 یقراریب ،تکانش کنترل توجه، در یرشد یاختالل (ADHD) فعالیشیب/ توجه يینارسا اختالل

 بزرگ، یشناختعصب اختالالت نتیجۀ و ودش یم جاديا یعیطب طوربه که است رفتار تيهدا و

 اختالالت آماری راهنمای در نظر مورد یها شاخص طبق(. 15) است یجانیه اي یحرکت ،یحس

 رفتارهای و کند ظهور سالگی هفت سن از قبل بايد عالئم مريکا،آ یپزشک روان انجمن روانی

 عملکرد در توجهی ابلق تخريب ،شده مشاهده مختلف ۀزمین دو در کمدست اختالل نشانگر

 تعیین فرد در رفتاری عالمت 12 تا 6 کمدست و آورند وجودهب فرد تحصیلی يا شغلی اجتماعی،

 اين اختالل وعیش زانیم(. 1994 ،1کايمرآ روانی اختالالت تشخیص راهنمای) گردد یشناساي و

 تیجمع زا درصد 3 حدود( 1332) افروز که یطوربه است متفاوت ،مختلف یهاگزارش در

 سال در) رو مدرسه کودکان درصد 21 تا 11 به( 1333) زادهیعل ،ساالن بزرگ و کودکان

 3 به (1333) یارجمند و (یرانيا آموزدانش ونیلیم چهار تا دو حدود ینیتخم 2112 -2111

 مورد در. اند کرده اشاره دختران از شیب برابر سه پسران در و یا مدرسه کودکان درصد 5 تا

 يادگیری هنگام افراد اين که است مهم نکته اين ADHD به مبتال افراد حرکتی یها مهارت

 از تر فیضع را شده آموخته یها مهارت دارند، هماهنگی در مشکالتی جديد حرکتی یها مهارت

. دارند یتر آهسته حرکت و واکنش تکلیف، اجرای سطح هر در و کنند یم اجرا خود همساالن

-ثانويه رفتاری و اجتماعی مشکالت و کم نفس عزت زياد، اضطراب ردگی،افس دارای اغلب ها آن

 تحصیلی افت باعث که شوند یم روبرو یشناخت روان و يادگیری مشکالت با مدرسه در و ندا

                                                                                                                                        
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders = DSM-IV  



  111  های حرکتی ........ های بدنی منتخب بر رشد مهارت تأثیر فعالیت

 (. 3، 2، 1) شود یم ها آن

 خطر معرض در ،نيیپا آمادگی سطح داشتن با است ممکن ADHD اختالل با کودکان

 عملکرد ضعف .باشند باال کلسترول سطح و باال خون فشار عروق، و قلب حرکتی، یها یماریب

 نفس عزت کاهش باعث مداوم تمرين و تالش نداشتن پی در جسمانی آمادگی و حرکتی

 عملکرد ضعف نیز مشارکت کمبود آنگاه ،شود یم مشارکت کاهش سبب که خود شود یم

 نيا از یاریبس ضمن در(. 21 ،11) داشت خواهد دنبال به را جسمانی آمادگی و حرکتی

 شوند یم دهیکش یبزهکار و مخدر مواد از استفاده ،ادیاعت به ینوجوان = در خصوصبه ،کودکان

 ا، بکرد دور عواقب نيا از را ها آن نکهيا بر عالوه توان یم ها آن موقعبه درمان صورت در که

 ها آن از، آورده فراهم شانیلیصتح شرفتیپ یبرا را نهیزم توان یم ها آن یمنطق و درست تيهدا

 نظر از اختالل نيا مبتال به کودکان (.9)  کرد استفاده نحو نيبهتر به مختلف یها نهیزم در

 مرکب نوع در و افتند یم راه رتريد بوده، نارسا و فیضع یحرکت یسازمانده یدارا یحرکت ررفتا

 نظر از کودکان نيا ،نیهمچن. هستند یحرکت - یداريد ادراک مشکل یدارا اختالل، نيا

 نيا. دارند مشکل یحرکت کنترل و فيظر یها حرکت در و نداسازمان یب و کند قرار،یب یحرکت

 یحرکت کنترل در دارند، مشکل یحرکت یبازدار در و وستهیپ یعملکرد فیتکال در کودکان

 نشان یاديز یها یدقتیب برتر دست با کارها انجام در و دارند مشکل یحرکت سرعت از شیب

 نيا از% 62 شد مشخص یحرکت اییابيارز در است کرده گزارش( 1932) 1یبارکل. دهند یم

 طوربه ها آن درشت و فيظر یها مهارت در ضعف نيا و ندافیضع یحرکت یهماهنگ در کودکان

 (. 3) هستند یچلفت پا و دست و 2حرکت خام ها آن ديگر، عبارت به ؛است مشخص کامل

 گرفتن مهارت در عادی و ADHD اختالل به مبتال کودکان دادند نشان( 1999) 3تريپ و لوک

( 1996) 4همکاران و هو که حالی در نداشتند، یدار یمعن تفاوت پا با توپ به زدن ضربه و توپ

 یدار یمعن شکل به توپ گرفتن در ADHD اختالل با ساله هفت کودکان که کردند اشاره

 نشان BOTMP آزموت کوتاه فرم از استفاده با( 1995) 5کارانهم و دويل(. 6) بودند ترفیضع

 بر که حالی در داشتند، نرم از بهتر حرکتی یها مهارت ADHD یها یآزمودن بیشتر دادند

 داد نشان BOTMP آزمون کامل فرم از استفاده با( 1999) 6بیر همکاران، و دويل نتايج خالف

                                                                                                                                        
1. Barkley  

2. Clumsy  

3. Louck & Triep  

4. Huo et al  

5. Doyle et al  

6. Beyer  
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 بدون يادگیری اختالل با کودکانمقايسه با  ، درمحرک داروی مصرف با ADHD یها یآزمودن

 اندام چابکی و سرعت حرکتی، - یبیناي هماهنگی قدرت، دوطرفه، هماهنگی در درمانی، دارو

 به مبتال پسر آموز دانش 23 خود پژوهش در( 1332) بناب یسپهر. بودند تر فیضع فوقانی

ADHD (3- 11 ساله) از  استفاده با اختالل بدون همجنس و سنمه آموز دانش 23 را با

 اختالل با کودکان که و بیان کرد سهيمقا( LOMDS) 1یاوزرتسک نکلنیل یرشد اسیمق

ADHD انگشتان، يیشناسا درشت، یحرکت یها مهارت ،فيظر یحرکت یها مهارت در 

 - نکلنیل یرشد اسیمق یها آزمونخرده گريد و یتحتان و یفوقان یها اندام ۀدوطرف یهماهنگ

 پاشازاده. داشتند اختالل بدون یها یآزمودن از ی کمترنمرات یدار یمعن شکل به یاوزرتسک

 باز، چشم با تعادل عامل در داد نشان یاوزرتسک - نکلنیل یرشد اسیمق از استفاده با( 1331)

 ADHD کودکان بین یدار یمعن تفاوت باز چشم با فاصله برآورد و حرکتی - یبیناي يکپارچگی

 عادی کودکان از  ADHD کودکان حرکتی یها مهارت ديگر در ولی د،ندار وجود عادی و

 بر یبدن تیفعال ریتأث بود نشده یبررس که يیها نهیزم از یکي(. 14، 3) بودند تر فیضع

 که آورد یم وجودهب محقق یبرا را الؤس نيا که است ADHD کودکان در یحرکت یها مهارت

 داشته ریتأث ADHD به مبتال کودکان یحرکت یها تمهار بر تواند یم منتخب یبدن تیفعال ايآ

  ؟خیر اي باشد

 لزوم و مدرسه نیسن کودکان خصوصبه و کودکان انیم در اختالل نيا زياد درصد به توجه با

 یبدن یها تیفعال که یریتأث نیچنهم و کودکان نيا یرو مناسب یدرمان یهابرنامه یاجرا

 زانیم یبررس تواند یم قیتحق نيا یکاربردها از یکي ،باشد داشته کودکان نيا یرو تواند یم

-مهینی پژوهش عنوانبه تينها در که باشد ADHD به مبتال کودکان بر یبدن تیفعال ریتأث

. دهد ارائه یحرکت یها مهارت ۀنیزم در کودکان نيا ینسب بهبود یبرا يیکارهاراه ،یتجرب

 را آن مشخصات و دانند یم یرشد یلاختال را ADHD دانشمندان و پژوهشگران از یاریبس

 همراه یکنش فزون با است ممکن که اند کرده ذکر یتوجه یب و یپرت سحوا ،یناگهان و یآن رفتار

 نيشتریب و دارند نشانيوالد با یاديز مشکالت کودکان نيا یبارکل یها گزارش اساس بر. باشد

 در یتیمحبوب ADHD کودکان دافتنيدر انگي و نگیک .است دستور از یرویپ عدم ها آن مشکل

 (.3) دنزیانگ یبرم را ها آن یمنف نگرش و ندارند همساالنشان میان

 پژوهش یشناس روش
 پرورش و آموزش نظر ريز که بودند ADHD به مبتال آموزان دانش قیتحق یآمار ۀجامع

                                                                                                                                        
1. Lincoln-Oseretsky Motor Developmental Scale = LOMDS  
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 جمح به توجه با. (پسر و سال 11 تا 3 یسن ۀدامن) کردندمی لیتحص تهران شهر یاستثنائ

 عيتوز یبراساده  یتصادف صورتبه نفر 54 ،موجود یها تيمحدود و جامعه ینفر 124

 اهداف و قلمرو اساس بر ها پرسشنامه یبررس و یآورجمع از پس. شدند انتخاب پرسشنامه

 بر) همسان ینفر 11 گروه دو در آزمونشیپ انجام از پس که ماندند یباق نمونه 21 ،قیتحق

 نکسیبرون یحرکت تبحر آزمون ،آزمون مورد استفاده. شدند داده قرار( ونآزمشیپ جينتا اساس

 عملکرد که است مرجع هنجار آزمون ایمجموعه آزمون نيا بود. (BOTMP) یاوزرتسک -

-خرده هشت از آزمون نيا کامل ۀمجموع. کند یم یابيارز را سال 5/14 تا 5/4 کودکان یحرکت

 یحرکت اختالالت اي یحرکت تبحر که است شده لیتشک( جداگانه بخش 46 شامل) آزمون

 14 و آزمونخردههشت  بر مشتمل آزمون ۀشد خالصه فرم. کند یم یابيارز را فيظر و درشت

 یزرتسکوا یحرکت تبحر یها آزمون اصالح با 1933 سال در نکسیبرون. است جداگانه بخش

چهار  .دارد ازین زمان قهیقد 61 -45 به آزمون کامل ۀمجموع یاجرا. کرد هیته را آزمون نيا

 کي و فيظر یحرکت یها مهارت آزمونخرده سه ،درشت یحرکت یها مهارت آزمونخرده

 شامل یا نمونه یرو را آزمون نيا( 1933) نکسیبرون. سنجد یم را مهارت دو هر آزمونخرده

 نژاد، ،یتجنس سن، اساس بر 1931 سال یسرشمار مطابق کهکرد  استاندارد کودک 356

 33/1 مجموعه نيا يیبازآزما يیايپا بيضر. بودند شده انتخاب یيایجغراف ۀمنطق و جامعه جمح

  .است شده گزارش

 ۀتوسع به مربوط و اسپارک یحرکت روش از برگرفته قیتحق نيا در منتخب ینيتمر ۀبرنام

 یبرا 3فعال یها تیخالق و 2یباز ،1ورزش شامل است. اين برنامه کودکان هيپا یها مهارت

 میتقس بخش چهار به که است جلسه هر در قهیدق 45 شامل یحرکت ۀبرنام. است کودکان

 یها مهارت شامل یباز قهیدق 11 نآ از پس ،کردن گرم شامل برنامه اول ۀقیدق 15 :شود یم

 قهیدق 11 آخر در و یکار دست یحرکت یها مهارت شامل قهیدق 11 سپس ،يیجاهجاب یحرکت

 يیها بخش ،اسپارک یحرکت ۀبرنام یمقدمات ۀمطالع از پس ،قیتحق یاابتد در .است کردن سرد

 ،سپس .انتخاب شد باشد اثرگذار فيظر یحرکت یها مهارت رشد بر توانست یم که برنامه نيا از

. شد دأيیت برنامه نيا یيمحتوا يیروا یحرکت ررفتا متخصص تاداناس از نفر سه نظر با

 آزمونشیپ جينتا به توجه با و همگن صورتبه کنترل و یتجرب گروه دو در افراد یبند میتقس

 ینيتمر ۀبرنام یتجرب گروه. شد انجام( بلند فرم) یاوزرتسک - نکسیبرون یحرکت تبحر ابزار

                                                                                                                                        
1. Sport  

2. Play  

3. Active Recreation  
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 خود معمول یهاتیفعال به کنترل گروه مدت نيا در. کردند اجرا جلسه 13 را مدت منتخب

 و یبررس برای .آمد عمل به آزمونپس روهگ دو هر از هجدهم ۀجلس انيپا در. پرداختند یم

 یبرا یفیتوص آمار. شد استفاده یاستنباط و یفیتوص آمار از خام یها داده یآمار لیتحل

 آمار و جداول و نمودارها رسم و یکم یهااسیمق یپراکندگ و یمرکز یها شاخص ۀمحاسب

 و رنوفیاسم - لموگروفک یها روش از .رفت کاربه بحث مورد یها فرض آزمون یبرا یاستنباط

 .شد استفاده ها فرض آزمون یبرا وابسته و مستقل ودنتیاست -یت

 پژوهش یها افتهی
 ها گروه شناختیجمعیت اطالعات. 1 جدول

 گروه

 آماره 

میانگین سن 

 )سال(

وزن  یانگینم

(kg) 

قد  یانگینم

(cm) 

 یهوش ۀبهر یانگینم

 (یازامت)

 94 ± 6/3 5/126 ± 6/2 15/26 ± 9/1 9/3 ± 3/1 یتجربگروه 

 91 ± 3/4 123 ± 5/4 9/23 ± 3/2 3/3 ± 3/1 گروه کنترل

 

 
 آزمونمیانگین امتیازات گروه کنترل در پیش و پس .1نمودار 
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 آزمونمیانگین امتیازات گروه تجربی در پیش و پس .5نمودار 

 
 آزموندر پیش و پس آزمون . نتایج دو گروه در چهار خرده5جدول 

 M±Sd t df Sig و متغیرها ها گروه ۀآمار

هماهنگی اندام 

 فوقانی

 گروه کنترل
  31/9±229/1 آزمونپیش

312/1 
9 

 

 41/11±154/1 آزمونپس 443/1

 گروه تجربی
  61/9±135/1 آزمونپیش

142/11- 

 

 31/13±351/1 آزمونپس 111/1

 سرعت پاسخ

 گروه کنترل
  91/9±335/1 آزمونپیش

236/2- 
9 

 

 31/11±134/1 آزمونپس 152/1

 گروه تجربی
  31/9±343/1 آزمونپیش

123/9- 

 

 41/13±515/1 آزمونپس 111/1

کنترل بینائی 

 حرکتی

 گروه کنترل
  51/11±414/1 آزمونپیش

111/1- 
9 

 

 91/11±312/1 آزمونپس 343/1

 گروه تجربی
  31/11±352/1 آزمونپیش

146/6- 

 

 11/15±353/2 آزمونپس 111/1

سرعت چاالکی 

 اندام فوقانی

 گروه کنترل
  21/33±413/4 آزمونپیش

464/1- 
9 

 

 11/34±933/3 آزمونپس 133/1

 گروه تجربی
  11/33±331/4 آزمونپیش

532/15- 

 

 11/42±411/5 آزمونپس 111/1
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 گیریو نتیجه بحث
جدول ) آزمون پس و پیش در ها نیانگیم ۀسيمقا نتايجنگی اندام فوقانی مقیاس هماهدر خرده

 یهماهنگ آزمون،پیش با مقايسه در ،آزمونپس در داد نشان زوجی تی آزمون با استفاده از ،(1

 آماری لحاظ از تغییر اين که داشته افزايش( P=443/1) %4/1 کنترل گروه در یفوقان اندام

 آماری لحاظ از آمده وجودهب افزايش( P=111/1) یتجرب گروه وردم در ولی ،نبود دار یمعن

  .α)=15/1) بود دار یمعن

 اثرات( 1991) گرانيد و پلهام. است ريمغا( 1991) 1گرانيد و پلهام قیتحق با اين بررسی جينتا

به  و کردند یبررس ADHD به مبتال یپسرها سبالیب یها مهارت و توجه ر بررا  تيدیفن لیمت

 صورت به شوند،می درمان تيدیفن لیمت با یوقت مبتال، یپسرها توجه که نتیجه رسیدنداين 

 ریتأث که است نيا یاصل ليدال از یکي. دکر یم شرفتیپ سبالیب یها یباز طول در یدار یمعن

 ،است دهیرس اثبات به ADHD کودکان در یتوجه یکارکردها و توجه بهبود در تيدیفن لیمت

 به و نشده است اثبات هنوز یورزش یها مهارت اي یحرکت یها مهارت در رودا نيا ریتأث یول

 (.6) دارد ازین یشتریب قاتیتحق

 و یتسا پان، ،(1336) یمالنوروز ،(1331) یوسفي ،(1333) رهبانفرد جينتا با قیتحق جينتا

2چو
 و یمکنز ،(2119 ،2113، 2113) 3همکاران و استاپلس بلوم، ،دير ،یهارو (2119) 

 ۀبرنام گرفت نتیجه( 1333) رهبانفرد. دارد مطابقت( 1991) 5وني و وني و( 1993) 4مکارانه

 عامل. دارد ریتأث یفوقان اندام هماهنگی بر بود گرفته نظر در کودکان برای او که یا یحرکت

 آزمون مورد یحرکت یها مهارت یبرا آن ۀژيو یطراح هم باز برنامه نيا ریتأث هیتوج در یاصل

 افراد یهماهنگ باشد، شتریب نيتمر چه هر و دارد ریتأث افراد یهماهنگ بر تجربه و نيتمر. است

 بر برنامه در شده اعمال عامل هر که رسید نتیجه اين به( 1331) يوسفی .شود یم شتریب زین

 ناتيتمر یطراح لیدل با زین مورد نيا که دارد ریتأث LOMDS آزمون در مشابه عامل

 اين به( 1336) مالنوروزی (.19) است هیتوج قابل آزمون مورد یها رتمها یبرا یاختصاص

 ریتأث تجربی گروه ۀيپا حرکتی یها مهارت رشد بر منتخب تمرينی ۀبرنام که رسید نتیجه

 نيا به( 2119، 2113 ،2113) همکاران و استاپلس بلوم، ،دير ،یهارو(. 16) داشت یدار یمعن

 خودشان همنوعان همچون یحرکت يیآکار نظر از ADHD به مبتال کودکان که دندیرس جهینت

                                                                                                                                        
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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 گزارش را دوستانشان با کردن یباز که ADHD به مبتال کودکان که کردند انیب و نبودند موفق

 یبدن تیفعال ۀدربار یمنف احساسات از یاریبس و داشتند اتیجزئ به یکمتر توجه بودند، کرده

 در ADHD به مبتال کودکان شدند متوجه یررسب نيا در هاآن. پنداشتند یم بزرگ اریبس را

 خود اختالل بدون همنوعان از یئیش کنترل و يیجاهجاب یها مهارت یها اسیمقخرده تمام

 سمیاوت یها گروه سن، کنترل از پس( 2119) چو و یتسا پان، قیتحق در(. 25) بودند تر فیضع

 یحرکت رشد در کمتری یازهایامت یدار یمعن صورتبه کنترل ، در مقايسه با گروهADHD و

در مقايسه  زین سمیاوت گروه و آوردند دستهب یئیش کنترل و يیجاهجاب یها رنوعيز، درشت

 کار تر فیضع یئیش کنترل و يیجاهجاب یها رنوعيز دری دار یمعن صورتبه ADHD گروهبا

 اضطراب یالبا سطوح ،کم نفس عزت با تواند یم قیتحق نيا در فیضع یحرکت عملکرد. کردند

به اين نتیجه ( 1993) همکاران و یمکنز. باشد ارتباط در فیضع یاجتماع یکارکردها و

 آوردند، دستهب دخترها به نسبت بیشتری دستاوردهای یدار یمعن صورتبه پسرها رسیدند که

 بدنی تربیت یها برنامه تیفیک بر اثر تواند یم کودکان یکاردست یهامهارت داد نشان نتايج

 وني و وني. شود داده بهبود تجربه با بدنی تربیت نمعلما و نمتخصصا توسط شده اجرا

-به داشتند را اءیاش یکار دست یها نيتمر فرصت که یگروه در بررسی خود دريافتند( 1991)

 دار یمعن طوربه ،فیخف یذهن توانکم کودکان و کردند عمل گريد گروه از بهتر دار یمعن طور

 و نيتمر دهد یم نشان قیتحق نيا جينتا. کردند عمل متوسط یذهن وانانتکم از بهتر

 ثرؤم داون سندرم کودکان یاجرا تکامل و رشد بر دار یمعن طوربه شتریب ینيتمر یها فرصت

 (.29، 24، 23، 21، 19، 12، 3، 5) است

 جیزو تی آزمون توسط ،(1جدول ) ها نیانگیم ۀسيمقا نتايج پاسخ سرعت مقیاسدر خرده

 کنترل گروه در چابکی و دويدن سرعت ،آزمونشیپ با مقايسه در ،آزمون پس در داد نشان

15/1% (152/1=P )گروه مورد در ولی ،نبود دار یمعن آماری لحاظ از تغییر اين که يافته افزايش 

 .(α=15/1) بود دار یمعن آماری لحاظ از آمده وجودهب افزايش( P=111/1) یتجرب
 بود مطابق( 1336) یمالنوروز ،(1331) یوسفي ،(1333) رهبانفرد قاتیتحق با سیاين برر جينتا

 یبررس ADHD به انيمبتال در پاسخ سرعت بر را یبدن تیفعال اثرات که نشد افتي یقیتحق و

 اين برای او که یا ژهيو حرکتی ۀبرنام که رسید نتیجه اين به( 1333) رهبانفرد .باشد کرده

 یها یباز برنامه در گرفت نتیجه( 1331) يوسفی. دارد ریتأث سرعت بر بود گرفته نظر در کودکان

 دارد ریتأث LOMDS آزمون در مشابه عامل بر برنامه در شده اعمال عامل هر منتخب، دبستانی

به اين نتیجه دست  1اولريخ درشت حرکتی ۀبهر آزمون از با استفاده (1336) مالنوروزی(. 19)

                                                                                                                                        
1. Test of Gross Motor Development-2nd Edition = TGMD-2  
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  یدار یمعن ریتأث آزمون گروه ۀيپا حرکتی یها مهارت رشد بر منتخب تمرينی ۀبرنام که يافت

 ۀبرنام مشخص یطراح کرد انیب هم باز توان یم موارد نيا هیتوج در که یعامل(. 16) داشت

 .(12، 3، 5) بود شده یطراح پاسخ سرعت بهبود یبرا منحصراً که است یبدن تیفعال

 در یحرکت یينایب کنترل یها نیانگیم ۀسيمقا نتايج حرکت یينایب کنترل مقیاسدر خرده

 با مقايسه در ،آزمون پس در داد نشان زوجی تی آزمون توسط ،(1جدول ) آزمون پس و پیش

 اين که يافته افزايش( P=343/1) %3/1 کنترل گروه در یحرکت یينایب کنترل ،آزمونشیپ

 آمده وجودهب افزايش( P=119/1) یتجرب گروه مورد در ولی ،نبود دار یمعن آماری لحاظ از تغییر

 . α)=15/1) بود دار یمعن آماری لحاظ از
 حرکتی برونداد با بینايی اطالعات کردن هماهنگ توانايی معنی به حرکتی - بینايی کنترل

 سوزن، کردن نخ در توانايی اين. شود هدايت بینايی توسط تر تمام هرچه دقت با حرکت تا است

 سن به کودک که هنگامی .شود یم ديده اشکال داخل کردن نگر يا خطوط بريدن گرفتن،

 اختالل. دارند یا ژهيو اهمیت موفقیت به نیل برای الگوبرداری یها مهارت ،رسد یم مدرسه

 یبرا یمختلف مشکالت بروز سبب اغلب کودکان در مهارت اين در تأخیر يا حرکتی - بینايی

 دانند یم معموالً دارند، ضعیفی حرکتی - ینايیب یها مهارت که کودکانی. شودمی کودکان نيا

 اما دهند، انجام را آن بايد چطور که دانند یم نیز و دهند انجام کاری چه خواهند یم که

. دهند انجام موفقیت با را حرکتی - بینايی لیفاتک و کنند هدايت دقت به را حرکات توانند ینم

 حرکتی تکالیف ساير انجام و هستند وابسته یبیناي هدايت به که يیها تیفعال در کودکان اين

 . دارند اشکال ظريف

 و یگودوو ،(1993) همکاران و یمکنز ،(1331) یوسفي قاتیتحق جينتا با اين بررسی جينتا

 رسید نتیجه اين به( 1331) يوسفی. ت داردمطابق( 2111) 2همکاران و رايپر و( 2113) 1برانتا

 در مشابه عامل بر برنامه در شده اعمال عامل هر نتخب،م دبستانی یها یباز ۀبرنام در که

 مورد یها مهارت به توجه با ،ژهيو ناتيتمر یطراح بحث با که دارد ریتأث LOMDS آزمون

 به اين نتیجه رسیدند که (1993) همکاران و یمکنز. کرد هیتوج را مورد نيا توان یم آزمون

 آوردند، دستهب بیشتری دستاوردهای یدار یمعن صورتبه ، در مقايسه با دخترهاپسرها

 اجرا بدنی تربیت یها برنامه  تیفیک از طريق تواند یم کودکان یکار دست یها مهارت نیچنهم

 همکاران و رايپر. شود داده بهبود تجربه با بدنی تربیت نامعلم و نامتخصص توسط شده

 انجام از پس ADHD به مبتال کودکان در یحرکت کنترل یها سازوکار یبررس در( 2111)

                                                                                                                                        
1. Goodway & Branta  

2. Pereira et al  
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 یها یبدکارکرد با يیها رگروهيز در ژهيو یعصب کنترل یکمبودها برای یشواهد خود قیتحق

بیان و  باشد هیتوج تنها تواند ینم يیکمبودها نیچن که گرفتند جهینت و افتندي یاضاف یحرکت

 دادند دشنهایپو  باشند داشته یعمل چند یا نهیزم شیپ دارد احتمال ،یحرکت مشکالتکردند 

 جينتا. شود انجام یحرکت مشکالت و یفعال شیب توجه، ریمتغ چند از شتریب دقت با لیتحل

 در داشتند، شرکت یا مداخله برنامۀ در که یگروه داد نشان( 2113) برانتا و یگودووتحقیق 

 با توان یم را مورد نيا. کردند عمل بهتر اریبس آزمون پس در یئیش کنترل و يیجاهجاب نمرات

 شتریب نيتمر چه هر و دارد ریتأث افراد یهماهنگ بر تجربه و نيتمر که کرد هیتوج لیدل نيا

 کهنشد  افتي یقیتحق .شود یم شتریب زین افراد یها مهارت از یاریبس یاجرا در یيتوانا باشد،

 در حاضر قیتحق جينتا با آن جينتا و کرده یبررس ADHD به مبتال افراد بر را یبدن تیفعال ریتأث

 .(23، 3 -6) باشد ريمغا یحرکت یينایب کنترل اسیمقخرده

 اندام یچاالک سرعت یها نیانگیم ۀسيمقا نتايج یفوقان اندام یچاالک سرعت مقیاسدر خرده

 ،آزمون پس در داد نشان زوجی تی آزمونبا استفاده از  ،(1جدول ) آزمون پس و پیش در یفوقان

( P=133/1) %1/1 کنترل گروه در یفوقان اندام یکچاال سرعت ،آزمون شیپ با مقايسه در

 یتجرب گروه مورد در ولی ،نبود دار یمعن آماری لحاظ از تغییر اين که است يافته افزايش

(111/1=P )15/1) بود دار یمعن آماری لحاظ از آمده وجودهب افزايش=(α. 
 ،(1332) نظريان ،(1331) يوسفی سهیال ،(1333) رهبانفرد قاتیتحق با اين بررسی جينتا 

. است مطابق( 2113) برانتا و یگودوو و( 1993) همکاران و یمکنز ،(1336) مالنوروزی

 بود گرفته نظر در کودکان اين برای که یا ژهيو حرکتی ۀبرنام گرفت نتیجه( 1333) رهبانفرد

 که باشد نيا موجود ليدال از یکي ديشا. دارد ریتأث کودکان نيا یفوقان اندام یچاالک سرعت بر

 که یحال در نداشت، ازین دهیچیپ یحرکت و یذهن یها یزيربرنامه به تیفعال نيا یاجرا

 جهینت نيا هیتوج در گريد لیدل و بودند یذهن توان کم کودکان زین قیتحق نيا یها یآزمودن

 .بود شده یطراح مهارت نيا یبرا منحصراً که باشد نظر مورد ینيتمر ۀبرنام یطراح تواند یم

 نوع و شکل موجود هاتیتوج از یکي دست آورد. شايدهنیز نتیجه مشابهی ب( 1331) يوسفی

 یحرکت یها مهارت بهبود یبرا یاختصاص صورتبه که بود قیتحق نيا در شده انجام ناتيتمر

 که رسید نتیجه اين به خود قیتحق در( 1332) نظريان. بودند شده یطراح آزمون مورد

 با زین یبررس نيا در. است مفید حرکتی پايه یها يیتوانا ۀهم رشد بر نیدبستاپیش یها آموزش

 یحرکت یها مهارت بهبود یبرا یاختصاص صورتبه که هشد انجام ناتيتمر نوع و شکل به توجه

 یمنطق آزمون مورد یها مهارت یتمام در آمده وجودهب شرفتیپ بودند، شده یطراح نظر مورد

 رشد بر منتخب تمرينی ۀبرنام که رسید نتیجه اينبه ( 1336) مالنوروزی. رسد یم نظر به
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در برسی ( 1991) گرانيد و پلهام. داشت یدار یمعن ریتأث تجربی گروه ۀيپا حرکتی یها مهارت

 درمان تيدیفن لیمت با که یوقت ،ADHD به مبتال یپسرها توجهخود به اين نتیجه رسیدند که 

 یاصل ليدال از یکي. دکر یم شرفتیپ سبالیب یها یباز طول در یدار یمعن صورتبه شدند،می

 به ADHD کودکان در یتوجه یکارکردها و توجه بهبود در تيدیفن لیمت ریتأث که است نيا

 ثابت نشده هنوز یورزش یها مهارت اي یحرکت یها مهارت در دارو نيا ریتأث یول ، دهیرس اثبات

از تحقیق خود ( 1993) همکاران و یمکنزکه  یا جهینت. دارد ازین یشتریب قاتیتحق به و است

 یها برنامه  تیفیک بر اثر تواند یم کودکان یکار دست یها مهارتدست آوردند اين بود که هب

 و یگودوو. يابد بهبود تجربه با بدنی تربیت نمعلما و نامتخصص توسط شده اجرا بدنی تربیت

 يیجاهجاب نمرات در داشتند، شرکت یا داخلهم ۀبرنام در که یگروه دريافتندنیز  (2113) برانتا

 هیتوج لیدل نيا با توان یم را مورد نيا. کردند عمل بهتر اریبس آزمونپس در یئیش کنترل و

 يی افرادتوانا باشد، شتریب نيتمر چه هر و دارد ریتأث افراد یهماهنگ بر تجربه و نيتمر که کرد

 .(23، 13، 12، 3 -5) شود یم شتریب ها مهارت از یاریبس یاجرا در

 ۀينظر. دانست ايپو یها ستمیس ۀينظر چارچوب در توان یم را قیتحق نيا جينتا ۀهم

 اين نکته داللت بر و داند یم یحرکت یها مهارت رشد در ممه یعامل را طیمح ايپو یها ستمیس

 لعوام) فرد با تبادل در یحرکت فیتکل یژگيو شامل ،یحرکت رشد بر ثرؤم عوامل که دارد

 رشد در عوامل نيا و است( یریادگي و تجربه عوامل) طیمح و( یوراثت و یشناختستيز

 یکار دست یها مهارت و فيظر یحرکت یها مهارت ،يیجاهجاب ،یاستوار یحرکت یها يیتوانا

 آن یکیژنت لحاظ از یمقدمات یحرکت یها يیتوانا ،ايپو یها ستمیس ۀينظر در. است اثرگذار

 رشد بر ثرؤم عوامل جاديا با (.13 ،11 ،6) نباشند ليتعد قابل که اند دهشن محدود چنان

 بر یخوب ریتأث توانست برنامه نيا منتخب، ینيتمر ۀبرنام از طريق ،فيظر یحرکت یها مهارت

. باشد داشته یفعالشیب/ توجه يینارسا اختالل به مبتال کودکان فيظر یحرکت یها مهارت رشد

 برنامه از خارج ینيتمر یها فرصت و خانواده به مربوط عوامل یردف یها یژگيو پرسشنامۀ در

 یطیمح و يیایجغراف تیموقع ۀمسئل تهران شهر از ها یآزمودن انتخاب علتبه و شد کنترل

 جاديا ها یآزمودن بر گذارریتأث عامل احتماالً که گفت توان یم نيبنابرا ؛شد کنترل زین ها یآزمودن

 ؛است وابسته هدفمند و منظم نيتمر به نيتمر فرصت. است ربیتج گروه یبرا نيتمر فرصت

 13 یزمان مدت در منتخب ینيتمر برنامۀ در منظم طوربه یتجرب گروه که آنجا از نيبنابرا

 شدن یغن باعث منظم منتخب ینيتمر ۀبرنام نيا گفت توان یم ،کردند داشته شرکت جلسه

 گذاشته ریتأث ها آن فيظر یحرکت یها رتمها بر تينها در وشده  گروه نيا ینيتمر فرصت

 . است
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 کودکان یبرا مناسب زاتیتجه و امکانات جاديا با منتخب ینيتمر ۀبرنام رسد یم نظر به

 رشد به بتوانند و کنند تر یغن را خود یحرکت تجارب که دهد فرصت ها آن به است توانسته

 زین مدرسه در و ستندین آن جاديا هب قادر معموالً نيوالد که یفرصت ،ابندي دست هتریب یحرکت

 قادر که یانیمرب و نيوالد. ديآ ینم دستهب الزم ۀجینت ها برنامه نبودن منظم و هدفمند لیدلبه

 یکار دست یها مهارت و فيظر یحرکت یها مهارت یریادگي یبرا ها فرصت آوردن فراهم به

 در خصوصبه ،یورزش یها مهارت در را ها آن تیموفق و کودکان یرشد استعداد اساساً ،ستندین

 آموزش تیفیک مورد در(. 23 ،6) کنند یم محدود یسال بزرگ و ینوجوان ،هيثانو یکودک ۀدور

دخالت  کنترل گروهبه  گروه نيا یبرتر در که یگريد مهم عوامل از ،یتجرب گروه به شده ارائه

 منتخب ینيتمر برنامۀ. کرد اشاره زشیانگ و ها برنامه تنوع آموزش، تیفیک توان بهدارند می

 و است متفاوت قبل روز با روز هر گريد یسو از و است یباز بر یمبتن سو کي از شده ارائه

 شامل را ها مهارت از یاديز دستۀ برنامهاين . شود یم برنامه در شرکت به کودک بیترغ باعث

 ینيتمر ۀبرنام مختلف یها قسمت در فيظر یحرکت یها مهارت با برنامه یمحتوا و شود یم

و  یکار دست یحرکت یها مهارت یتمام برنامه، نيا در شرکت با کودک و دارند وجود منتخب

 و هيپا یها مهارت تمام در یتجرب گروه شود یمو باعث  کند یم نيتمر جلسه هر باًيتقر را فيظر

 .(23، 26، 22) ابدي دست یتر قبول قابل شرفتیپ و رشد به فيظر

 نظر به و باشد ديشد تا متوسط تواند یم که است یا گسترده فیط یدارا ADHD اختالل

 در و است ديشد نوع از ها آن اختالل ،ژهيو مدارس در کودکان نيا ینگهدار به توجه با رسد یم

 یقاتیتحقبا توجه  یول ،باشند فیضع درشت و فيظر یحرکت یها مهارت در گروه نيا ،جهینت

 نظر به هستند، ها مهارت از گريد یبرخ و ظريف یها رتمها در تفاوت عدم ۀدهند نشان که

 دلیلبه ADHD کودکان. (23) کم است و متوسط ها یآزمودن اختالل شدت رسد یم

 یبرا را اطالعات توانند ینم و رنددا ازین یآن و یرونیب کنترل به فعال، ۀحافظ یها یينارسا

 زمان به وابسته یرفتارها در دلیل نیهم به ؛دارند نگه خود ذهن در نيتمر ینیب شیپ و یطراح

 یهماهنگ و دست و چشم یهماهنگ فیتکال در از همین رو احتماالً. دارند یشتریب مشکالت

 ممکن .(26، 13). شوند یم روبرو مشکل با ،اندوابسته زمان به که یتحتان و یفوقان یها اندام

 اي فیتکل بر توجه کردن مرکزمت در یمشکالت یدرمان دارو بدون ADHD به مبتال کودکان است

 ،ندشو  درمان تيدیفن لیمت با کودکان نيا اگر و باشند داشته یحرکت یها پاسخ دادن نشان

 و کند شرفتیپ فیتکل یضرور یازهاین بر توجه کردن متمرکزبرای  ها آن یيتوانا است ممکن

. دهند انجام تيدیفن لیمت مصرف عدم مواقع، در مقايسه با یتر قیدق اریبس حرکات جهینت در

 ليتما افراد که است گرفته سرچشمه یحرکت یریادگي یرو شده انجام مطالعات از مورد نيا
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 توسعه را حرکت یروان و شتاب سپس و ورندآ دستهب را قیدق یحرکت فیلاتک ابتدا تا دارند

 اي تمداخال گريد دلیلبه است ممکن عملکرد در راتییتغ کهکرد  یریگجهینت توان یم. دهند

  .(29، 15) باشد یریادگي اثرات

 شود می پیشنهادبودند  ADHDمبتال به  همگی تحقیق اين های آزمودنی اينکهبا توجه به 

در آن  آيا کهمبتال به چند اختالل انجام شود تا مشخص شود  های آزمودنیمشابه با  تحقیقی

 های فعالیت تحقیق اينر د همچنین .آيد میدست هب تحقیق اينمشابه  ینتايج نیز تحقیقات

شده بودند طراحی بدنی فعالیتاز  آزمودنیو لذت  سرگرمیبر  مبتنی بیشتراستفاده شده  بدنی

 .شودو هدفمند استفاده  رسمی های ورزشو  ها فعالیتاز  بعدی تحقیقاتدر  شود می توصیهو 

 کودکان های زمانسا شود می پیشنهادصورت عملی، استفاده از نتايج اين تحقیق به منظوربه

 های مهارتسطح  یارتقا برای ای ويژه بدنی فعالیت های برنامه کشور بهزيستیو  یياستثنا

 تربیتنظر  زير مراکزی همچنین .ارائه دهند آموزشی های برنامه ديگر کنارافراد در  اين حرکتی

 - ادراکی های کاستیو  حرکتی مشکالت دارای که کودکانیند تا شو ايجاد ها آموزشگاه بدنی

 نتايج شود می پیشنهاددر پايان نیز  .بگیرندمناسب قرار  تمريناتهستند، تحت پوشش  حرکتی

ند امايل که والدينیتا آن دسته از  گیردقرار  کودکان اين والدين اختیارحاضر در  تحقیق

 . نماينداستفاده  تحقیقاتگونه  اين نتايجفرزندان سالم و تندرست داشته باشند، از 

 :ابعمن

 "پاسخ و پرسش فعالی، بیش با همراه توجه نارسايی اختالل"(. 1939) زهرا ارجمندی، .1

 .26-32:صص 34 شماره استثنايی، تربیت و تعلیم

، استثنايی تربیت و تعلیم "کودکان در فعالی بیش و توجهی کم "(. 1332) غالمعلی افروز، .2

 .9-16:صص

 – عصبی عملکردی و حرکتی های رتمها مقايسۀ و بررسی"(. 1331) زهرا پاشازاده، .3

 3-11 عادی آموزان دانش و فعالی بیش/توجه کمبود اختالل به مبتال آموزان دانش عضالنی

 .تهران بخشی توان و بهزيستی علوم دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پايان "ساله

 حرکتی های مهارت آموزش و تمرينی دوره تأثیر بررسی(. 1333)سیامک ،خانی حسین .4

 آموزان دانش در فوتبال اختصاصی های مهارت يادگیری بر پا با زدن ضربه و دويدن بنیادی

 تربیت دانشکده تهران، دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پايان ،رازی پسرانه دبستان اول پايه

 .ورزشی علوم و بدنی

http://etd.ut.ac.ir/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=7E02EC7A-ECDC-454E-A8CB-66BFD230562E
http://etd.ut.ac.ir/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=7E02EC7A-ECDC-454E-A8CB-66BFD230562E
http://etd.ut.ac.ir/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=7E02EC7A-ECDC-454E-A8CB-66BFD230562E
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 حرکتی-ادراکی های توانايی بر ويژه حرکتی برنامه يک تأثیر "(.1333) حسن رهبانفرد، .5

 دبستان) تهران شهر ساله 13-11 پذير آموزش ذهنی مانده عقب پسر آموزان دانش
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در تکواندوکاران زن و مرد نخبه و  ای مشاهدهیادگیری  کارکردهای مقایسه

 غیرنخبه
 

3، رسول حمایت طلب2، روح ا... طالبی1محمد صابر ستوده
 

 

 90/01/1931: مقاله تاریخ پذیرش  19/01/1930:  مقاله تاریخ دریافت

 چکیده
و سن بر کارکردهای هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر متغیرهای جنسیت، سطح مهارت 

( با دامنه غیرنخبه 31، نخبه 109تکواندوکار ) 100ای در تکواندوکاران است.  یادگیری مشاهده
( به صورت داوطلبانه به پرسشنامه کارکردهای یادگیری 93/11±4/4سال ) 19-93سنی 

ی و )مهارت، استراتژای  مشاهدهسه کارکرد یادگیری پاسخ دادند. این پرسشنامه ای  مشاهده
. نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان داد بین کند میاجرا( در ورزشکاران را اندازه گیری 

تفاوتی وجود ندارد اما  ای مشاهدهتکواندوکاران زن و مرد در استفاده از کارکردهای یادگیری 
 ای مشاهدهنشان داد تکواندوکاران نخبه از کارکردهای یادگیری در بررسی سطح رقابت 

. همچنین تکواندوکاران از یادگیری (p<0.05)کنند  فراد غیر نخبه استفاده میبیشتر از ا
. بعالوه، نتایج کنند میاستراتژی و اجرا استفاده  سپس ،بیشتر برای بهبود مهارت ای مشاهده

بین سن تکواندوکاران و معکوس ارتباط  ی هآزمون همبستگی پیرسون نشان دهند
دار است  معنی اجراسن و کارکرد بین  که این ارتباط است ای مشاهدهکارکردهای یادگیری 

(p<0.05) مختلف ورزشی  های هدر رشت ای مشاهدهرسد کارکردهای یادگیری  می. به نظر
ر سطح متفاوت است و مربیان باید این نکته را هنگام آموزش مدنظر قرار دهند. همچنین تاثی

مربیان  .است توسط ورزشکاران ای مشاهدهکارگیری یادگیری رقابت بیشتر از جنسیت بر ب
باید برای  ای مشاهدهادگیری ی  هباید به این نکته نیز توجه داشته باشند. بعالوه اینک

 تر بیشتر به کار رود. وح مهارت پایینتر و در سط ورزشکاران جوان
 

، مهارت، تکواندوکار نخبه، اجرا ، استراتژی، ای مشاهدهکارکردهای یاگیری   واژگان کلیدی:
 .کواندوکار غیر نخبهت

                                                                                                                                        
 Email: m.saber.s@ut.ac.ir . کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران )نویسندۀ مسئول( 1

 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران.  2

  دانشیار دانشگاه تهران.  3
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 مقدمه
 هعنوان روشی برای انتقال اطالعات به بسیاری از مربیان تاکید زیادی بر نمایش حرکات ب

ک رفتار ی  هبه فرایند یادگیری از طریق مشاهد 1ای مشاهده(. یادگیری 1) ادگیرندگان دارندی 

عات در خصوص چگونگی عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای انتقال اطاله شود و ب میگفته 

ی است که به طور گسترده جهت های از روشیکی  ای مشاهده(. در واقع یادگیری 2،3) استاجرا 

(. بر اساس 4گیرد ) میورزشی در تربیت بدنی و ورزش مورد استفاده قرار  های مهارتآموزش 

یند چهار (، برای یادگیری از طریق مشاهده، یک فرا1891رویکرد شناختی اجتماعی بندورا )

و انگیزه  4، تولید حرکت3، ذخیره سازی اطالعات2ای وجود دارد که عبارتند از: توجه مرحله

توجه  کند می. در مرحله اول فرد باید به اطالعات برجسته محیطی که دریافت 5اجرای حرکت

در مرحله دوم فرد باید این اطالعات را جهت تولید مجدد حرکت در حافظه بلند مدت  کند.

نگهداری کند. روش های مختلف کدگذاری و نگهداری اطالعات وجود دارد که شامل   خود

، مشاهده (. در مرحله سوم5) شوند میتصویرسازی، تناسب و تشبیه و تکرار زبانی نکات مهم 

کننده باید توانایی الزم برای تولید حرکت از طریق ایجاد هماهنگی الزم بین اعضای بدن را 

یی تولید حرکت(. سر انجام در مرحله آخر فرد باید انگیزه الزم برای توجه )توانا داشته باشد

ممکن است درونی یا بیرونی باشد،  انگیزهکردن، به خاطر سپردن و تمرین رفتار را داشته باشد. 

کننده را به سمت اجرای حرکت سوق دهد  ولی باید به اندازه کافی قوی باشد تا مشاهده

اکتساب و یادگیری رفتار حرکتی ردن و ذخیره کردن اطالعات برای (. توجه ک1891 ،)بندورا

 .(1) کنند میرود در حالی که تولید رفتار و انگیختگی، اجرای رفتار را کنترل  میکار ب

روش موثری برای  ای مشاهدهادگیری ی  ادگیری حرکات ورزشی، مشخص شده استی  هدر گستر

باعث  ای مشاهده. همچنین یادگیری استی حرکت های مهارتو اجرای  تسهیل در اکتساب

(. اشفورد و همکاران 9و1،6شود ) میبهبود نتایج و پویایی حرکت )نحوه اجرای حرکت( 

حرکتی مختلف  های مهارتدر  ای مشاهده( در فرا تحلیلی که در خصوص یادگیری 2001)

بر پیامد حرکت   میکتاثیر  ای مشاهدهانجام دادند به این نتیجه رسیدند به طور کلی یادگیری 

)بطور مثال: سرعت و شتاب حرکت که به طور مستقیم با هدف حرکت پیوند خورده  رددا

ای بود ) مثل راه رفتن روی چوب موازنه( یا  است(. زمانی که مهارت مورد نظر زنجیره

                                                                                                                                        
1. Observational Learning 

2. Attention 

3. Retention  

4. Motor reproduction 

5. Motivation  
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مداوم )مثل حفظ تعادل روی دستگاه تعادل سنج( تاثیری متوسط و بر حرکات  های مهارت

تاثیر  ای مشاهدهداشت. همچنین مداخالت یادگیری   میثل ضربه کوتاه گلف( تاثیر کمجرد )م

حرکتی مجرد های مهارتبر پویایی  تاثیر متوسطیو ای  زنجیره زیادی بر پویایی مهارت حرکتی

، به ردبعدی این فرا تحلیل نشان داد این تاثیرات ارتباط زیادی با سن افراد دا های هداشت. یافت

تاثیر یادگیری حرکتی بر پیامد حرکت در کودکان بیشتر از بزرگساالن بود و تاثیرات شکلی که 

 .(8) بر پویایی حرکت در بزرگساالن بیشتر از کودکان بود ای مشاهدهیادگیری 

ادگیری ی  ، محققین نشان دادنداست در تحقیقاتی که در زمینه روانشناسی ورزش انجام گرفته

باعث بهبود  ای مشاهدهروانشناختی داشته باشد. یادگیری تواند فواید  می ای مشاهده

(. برای مثال هنگام مقایسه نتایج 10شود ) میحرکتی درشت  های مهارتروانی در های مهارت

نفس و ه افزایش اعتماد ب ای مشاهدهادگیری ی  هبدست آمده با گروه کنترل مشخص شد گرو

( و افزایش خود رضایتمندی در 11،12،13،14،15و11خودکارآمدی و کاهش اضطراب و ترس )

 . ند( را داشته ا16ورزشی ) های مهارتاجرای 

مطالعات در ( مدعی شدند 2006 ،هارس و کالملز ؛2005، برخی محققین )کامینگ و همکاران

توسط  ای مشاهدهباید به سمت نمایش چگونگی اجرا یادگیری  ای مشاهدهخصوص یادگیری 

. همچنین (18و19) های سنتی هدایت شود ی عالوه بر روشورزشکاران در محیط های ورزش

 های ورزشی و دامنه کاربرد آن مهم است.  در محیط ای مشاهدهدانستن کاربردی بودن یادگیری 

معموالً به صورت مشترک با سایر  ای مشاهدهمطالعات انجام شده در خصوص یادگیری 

دهند به کار  مینشان  ای مشاهدهیری یادگدر  روانشناختی که عملکرد مشابهی را های مهارت

ه ب ای مشاهدهورزشی از یادگیری  های مهارتادگیرندگان ی  هبا وجود این واقعیت ک اند. رفته

( و مربیان مدعی 20) کنند میهای ورزشی استفاده  عنوان یک استراتژی برای اکتساب مهارت

(، اما 21) کنند میتفاده و افزایش خودکارآمدی از مدل سازی اس اجراهستند برای بهبود 

در محیط های ورزشی وجود دارد.  ای مشاهدهدر مورد به کارگیری یادگیری   میاطالعات ک

( چندین مطالعه را برای گسترش و اعتباریابی پرسشنامه 2005کامینگ و همکاران )

دگیری انجام دادند. این پرسشنامه برای ارزیابی به کارگیری یا ای مشاهدهیادگیری  هایکارکرد

مهارت (برای ارزیابی یادگیری 1ه است: توسط ورزشکاران از سه جنبه طراحی شد ای مشاهده

( دستیابی 3 ، (2جنبه استراتژیبازی ) های هیادگیری و اجرای نقش( برای 2 ، (1)جنبه مهارت

                                                                                                                                        
1. Skill  

2. Strategy  
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های تحلیل  این سه فاکتور ساختاری از طریق تکنیک (.1اجرابه سطح مطلوب انگیختگی )جنبه 

یا انفرادی و در سطوح   میهای تی ی با چند نمونه ناهمگن از دانشجویان ورزشکار )ورزشعامل

تفریحی و بین المللی( شناسایی و تایید شد. ثبات درونی زیر ساختارها، ثبات زمانی و اعتبار 

 .(19) همزمان پرسشنامه نیز تایید شد

ز این پرسشنامه برای ( ا23و22) ( و همچنین تحقیقات بعدی2005کامینگ و همکاران )

در ورزشکاران بر حسب سن، نوع رشته ورزشی و  ای مشاهدهارزیابی به کارگیری یادگیری 

ها شامل ورزشکاران دانشگاهی در طیف  . در تمام این مطالعات نمونهکردندسطح رقابت استفاده 

زشکاران در ها و سطوح مختلف رقابتی بودند. نتایج این تحقیقات نشان داد ور وسیعی از ورزش

را در یک  3و2)بعنوان مثال نمرات  کنند میاستفاده  ای مشاهدهسطح متوسطی از یادگیری 

کارکرد  ، سپسشکاران از کارکرد مهارت=اغلب اوقات بود(. ورز6= هرگز و 1تایی که  6مقیاس 

ند از (. ورزشکاران اعالم کرد23و19،22کردند) میاستفاده  اجرا از کارکرداستراتژی و در نهایت 

(. کامینگ و 23) کنند می، در زمان تمرین بیشتر از زمان مسابقه استفاده کارکردهر سه 

 183مرد و  152آزمودنی،  345زن( هال و همکاران ) 123مرد و  66آزمودنی،  200همکاران )

. هرچند وش و ندیدندزن( در بررسی کارکردهای یادگیری مشاهده بین زنان و مردان تفاوتی 

ی نسبت به دار معنییافتند مردان به طور درزن(  215مرد و 366نفر،  142)آزمودنی همکاران 

. این نتایج باید با احتیاط تفسیر شود چرا که اندازه کنند میبیشتر استفاده  اجرا  کارکردزنان از 

 اد شده باشد.جتواند به شکل مصنوعی ای میاثر کوچک است و 

و انفرادی یافتند   می( با مقایسه ورزشهای تی2008) نهمکارا( و هال و 2006وش و همکاران )

. این در حالی کنند میاستفاده  میورزشهای انفرادی از کارکرد مهارت بیشتر از ورزشهای تی

. (23و22) کنند میاز کارکرد استراتژی بیشتر استفاده   میتی های هاست که ورزشکاران رشت

)مثل ژیمناستیک( که   2غیرتعاملی های هرشت( یافتند ورزشکاران 2005) همکارانکامینگ و 

)مثل تنیس( از کارکرد  3تعاملی های هنیازمند تعامل با حریف نیست بیش از ورزشکاران رشت

( 2008) همکاران( و هال و 2005) همکاران. کامینگ و (19) کنند میاستفاده  اجرامهارت و 

ر ورزشکاران از نظر سطح رقابت د ای مشاهدهدر مطالعه خود به بررسی کارکردهای یادگیری 

. این در حالی است (23و19) پرداختند و تفاوتی بین ورزشکاران سطوح مختلف مشاهده نکردند

که به ی شکارانهای دانشگاهی بیشتر از ورز ( یافتند دانشجویان تیم2006که وش و دیگران )

                                                                                                                                        
1.Performance  
2. Non-interactive  

3. Interactive 
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. این اختالف نتایج (22)  کردند میاستفاده  کارکرداز هر سه  ،ندنک میصورت تفریحی رقابت 

کی از مشکالت در به کارگیری سطح رقابت به عنوان یک مالک برای تعیین ی  هنشان دهند

شود در  میای معموالً از ورزشکاران پرسیده  سطح اجرای فرد است. در تحقیقات پرسشنامه

ن المللی. کدام سطح از ورزش قرار دارند : تفریحی، شهرستان/استان، تیم دانشگاه، ملی و یا بی

های روانشناختی بر اساس این اطالعات و یا به صورت ترکیبی از  در برخی از مطالعات تفاوت

 طبقات )نخبه و غیر نخبه( صورت گرفت. هر دو روش توسط محققین در نظر گرفته شده است

(. طبقه بندی ورزشکاران بر اساس سطح مهارت آنها مهم است چرا که سطح مهارت افراد 24)

 (.23و2،10است ) ای مشاهدهز فاکتورهای اثرگذار در به کارگیری یادگیری یکی ا

و در افرادی که در سطح باالتر قرار دارند و ( 21و12،14)  مبتدیدر افراد  ای مشاهدهیادگیری 

رود. بر  میر حرکتی به کاهای مهارتبرای افزایش اکتساب و بهبود اجرای  (26و21خبره نیستند )

مده از تحقیقات مختلف دریافت اطالعات درخصوص ساختار و نمایش ت آاساس اطالعات بدس

که تاثیر این مداخالت در ابتدای کسب چرا  استند مخیلی سود مبتدییک حرکت برای افراد 

راد خبره از به کارگیری کارکرد افدهند  میمطالعات مختلف نشان (. 29و2تر است ) مهارت واضح

یعنی  ای مشاهدهبرند، اما از دیگر کارکردهای یادگیری  مینسود  ای مشاهدهیادگیری  "مهارت"

شوند. تحقیقاتی که در ورزش انجام گرفته نشان دادند افراد خبره  میمند  بهره اجرا استراتژی و 

موزیکال در رقص( نسبت به  های هتری )مانند تشخیص نشان های یادگیری پیچیده استراتژی

تجربه و تازه کار از یک  (. افراد باتجربه نسبت به افراد کم30و28برند) میافراد کم تجربه به کار 

یک توانایی برتر در افراد با تجربه برای استفاده از  (.10و31برند ) میمشاهده سود بیشتری 

تری به شناسایی  راین ورزشکاران به شکل موثشود  میشوند، باعث  میاطالعاتی که نمایش داده 

در خصوص ارتباط بین   میاطالعات ک (.33و32) ت بپردازندمرتبط با نمایش حرک های هجنب

در اختیار داریم. مطالعات قبلی پیشنهاد کردند  ای مشاهدهسطح مهارت و به کارگیری یادگیری 

بیشتر از ورزش های تعاملی  ای مشاهدهغیرتعاملی شاید از یادگیری  های هورزشکاران رشت

 (.19)تکواندو( استفاده کنند )

بازان به بررسی تاثیر سطح مهارت و سن این افراد  ی بر روی گلفادر مطالعه ( 2008)لو و هال  

ها به این نتیجه رسیدند که عامل سن به شکل  . آنپرداختند ای مشاهدهبر کارکردهای یادگیری 

را پیش بینی کند، در  ای مشاهدهتواند میزان استفاده افراد از کارکردهای یادگیری  میبهتری 

  (.39د )ردنک میتر از فاکتور مهارت بیشتر از افراد بزرگسال استفاده  اد جوانواقع افر

، رقابتی و انفرادی قرار 1بازهای مهارتورزش تکواندو به عنوان یک ورزش در طبقه بندی 

                                                                                                                                        
1. Open skills 
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ها در سطح مسابقات  گیرد. این رشته ورزشی در سال های اخیر یکی از مدال آورترین رشته می

نتایج بدست آمده و از اهمیت خاصی برخوردار است.  هجهان و المپیک بوددانشجویان، قهرمانی 

( در خصوص تاثیرگزاری سطح مهارت و جنسیت بر کارکردهای 23، 22، 19از تحقیقات قبل )

متناقض است به شکلی که در برخی از مطالعات تاثیرگزاری این متغیرها و  ای مشاهدهیادگیری 

استنباط شده است. به  ای مشاهدهبر کارکردهای یادگیری در برخی دیگر عدم تاثیر آن ها 

عبارتی هنوز پاسخ به این سواالت مشخص نیست که آیا زنان نسبت به مردان از کارکردهای 

برند؟ آیا ورزشکاران نخبه از کارکردهای متفاوتی نسبت به ورزشکاران  میمتفاوتی سود 

با سن ورزشکاران  ای مشاهدهدهای یادگیری ؟ آیا استفاده از کارکرکنند مینخبه استفاده  غیر

تکواندوکاران در به  ی هحاضر مقایسهدف از انجام تحقیق بر این اساس  ی دارد؟دار معنیارتباط 

با توجه تاثیر متغیرهایی نظیر سطح رقابت و  ای مشاهدهکارگیری کارکردهای یادگیری 

 است.این افراد با سن  یا مشاهدهجنسیت و تعیین میزان ارتباط کارکردهای یادگیری 

 روش شناسی تحقیق

 شرکت کنندگان

 39تا 13غیر نخبه( با دامنه سنی  39نخبه،  28زن ) 16( و غیر نخبه 58، نخبه 64مرد ) 133

تکواندو کاران شرکت کننده در کمپ تابستانی  بین سال( از18/21±4/4میانگین:سال )

ابقات انتخابی تیم ملی و تکواندو کاران )صربستان( ، تکواندوکاران شرکت کننده در مس1گالب

 حاضر در لیگ برتر تکواندو به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.  
 

 . جدول توزیع ورزشکاران با توجه به جنسیت و سطح مهارت1جدول 

 نفر( 109نخبه ) نفر( 31غیر نخبه ) 

 بین المللی ملی دانشجویی استانی باشگاهی

 36 29 8 24 35 نفر(133مرد )

 12 6 10 11 26 نفر( 16زن )

 

 ابزار

( استفاده شده است. 19) 2ای مشاهدهدر این مطالعه از پرسشنامه کارکردهای یادگیری 

شد. این پرسشنامه سه کارکرد یادگیری  که توسط خود افراد پر  بودسوال  16پرسشنامه دارای 

                                                                                                                                        
1. Galeb  

2. Functions of Observational Learning Questionnaire 
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 1-6ن سواالت در یک دامنه . پاسخ های داده شده به ایکند میرا اندازه گیری  ای مشاهده

که  ای مشاهدهیادگیری  کارکرد= کامالً موافقم(. سه 6=کامالً مخالفم و 1د )نقرار دارامتیازی 

: سوال است )مانند 1که شامل  :(مهارت1 عبارتند از:شوند  میگیری  توسط این پرسشنامه اندازه

 :ی(استراتژ2کنم(  میاستفاده  مهارتبرای چگونگی اجرا و یا تغییر  ای مشاهدهمن از یادگیری 

برای تعیین استراتژی مورد استفاده در بازی  ای مشاهدهمن از یادگیری  :سوال )مانند 5شامل 

برای فهمیدن  ای مشاهدهمن از یادگیری  :سوال )مانند 1شامل  :اجرا(3کنم(  میاستفاده 

( اعتبار 2005همکاران ) کنم(. کامینگ و میچگونگی ارائه پاسخ مقابل هیجان مسابقه استفاده 

 (35و34محاسبه کردند ) 6/0و پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ و در سطح 

و در  98/0در مهارت:  8/0: کارکرد اجراها اعتبار داخلی قابل قبولی داشتند در  مقیاس ی ههم

خصصین تربیت نسخه فارسی این پرسشنامه از نظر اعتبار توسط مت. (19) 94/0استراتژی: 

اجرا بدنی به تایید رسید و ضریب پایایی آن در کارکردهای مختلف بدین صورت بدست آمد در 

 :95/0=α :99/0، برای کارکرد استراتژی=α  :91/0و برای کارکرد مهارت=α (31) . همچنین

سطح رقابت )تفریحی، باشگاهی، استانی،  جنس، اطالعات فردی ورزشکاران شامل سن،

 آوری شد.  ملی و بین المللی( میزان تحصیالت، ملیت و... جمع دانشجویی،

 روش اجرا

 عیزشرکت کنندگان تو بین( 2010پرسشنامه التین طی اردوی تابستانی گالب )صربستان  40

دیگر طی اردوی تیم ملی  ی هپرسشنام 190پرسشنامه بازگشت داده شد.  34از این تعداد  .شد

از این  .توزیع شد شهر تهران های هبرخی از باشگا در و تکواندوو در جریان مسابقات لیگ برتر 

دقیقه زمان نیاز  15قابل استفاده بودند. پر کردن این پرسشنامه به حدود  پرسشنامه 111تعداد 

 داشت.

 روش آماری

 و در یک مدل از آزمون تحلیل واریانسین اثر جنسیت پس از گردآوری اطالعات جهت تعی

پس از آن یک  استفاده شد.( ای مشاهدههای یادگیری کارکرد) 3× سیت( )جن 2 تحلیل عاملی

های بین  ( برای تعیین تفاوتای مشاهدههای یادگیری کارکرد) 3× )سطوح رقابت(  5مدل 

نشان داد ( 2)جدول شماره نتیجه آزمون تعقیبی توکی . (36سطوح مختلف به کار گرفته شد )

 ندا هالمللی کمترین تفاوت را با یکدیگر داشت ملی و بیننمرات تکواندوکاران سطوح دانشجویی، 

عنوان ه عنوان نخبه و تکواندوکاران سطوح باشگاهی و استانی به و به همین منظور این افراد ب

، ضمن این که هیچ یک از ورزشکاران سطح رقابت خود را تعیین شدندنخبه  ورزشکاران غیر

تکواندوکاران در دو سطح نخبه و غیر نخبه قرار . پس از آنکه تفریحی انتخاب نکرده بودند
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( برای تعیین ای مشاهده)کارکردهای یادگیری  3× )سطوح رقابت(  2گرفتند یک مدل 

برای تعیین میزان ارتباط سن با . به کار گرفته شد نخبه و غیرنخبههای بین سطوح  تفاوت

 یها آزمون میتما ده شد.از آزمون همبستگی پیرسون استفا ای مشاهدهکارکردهای یادگیری 

 انجام شدند. α=05/0ی دار معنیآماری در سطح 
 

 . نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی1جدول 

 مهارت

 بین المللی ملی دانشجویی استانی باشگاهی سطح رقابت

91/0 * باشگاهی  36/0  50/0  01/0  

91/0 استانی  * 12/0  11/0  01/0  

شجوییدان  36/0  12/0  * 88/0  00/1  

50/0 ملی  11/0  88/0  * 84/0  

01/0 بین المللی  01/0  00/1  84/0  * 

 استراتژی

32/0 * باشگاهی  95/0  48/0  11/0  

32/0 استانی  * 14/0  01/0  02/0  

95/0 دانشجویی  14/0  * 88/0  00/1  

48/0 ملی  01/0  88/0  * 88/0  

11/0 بین المللی  02/0  00/1  88/0  * 

 اجرا

88/0 * باشگاهی  01/0  18/0  11/0  

88/0 استانی  * 21/0  51/0  51/0  

01/0 دانشجویی  21/0  * 83/0  96/0  

18/0 ملی  51/0  83/0  * 00/1  

11/0 بین المللی  51/0  96/0  00/1  * 

 

 نتایج

نشان داده شده است.  1اطالعات توصیفی بر اساس جنس، و سطح مهارت در جدول شماره 

ی بین مردان و زنان در فاکتور سن دار معنیدهد تفاوت  مینشان  tست آمده از آزمون نتایج بد

این ورزشکاران در دهد  مینشان  1نمودار شماره . (p،114/0 =(249/0)f>05/0) داردوجود ن

و استراتژی  کارکرداز  ها، پس از آنکارکردمهارت بیشتر از سایر  کارکرداز  ای مشاهدهیادگیری 

نشان  3نتایج جدول . همچنین برند سود  ای مشاهدهاز یادگیری  اجرارای یادگیری در نهایت ب

زنان بیشتر از مردان و افراد نخبه بیشتر از افراد غیرنخبه از هر سه مهارت استفاده دهد  می

 . کنند می
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 یا ی تکواندوکاران نخبه و غیر نخبه از کارکردهای یادگیری مشاهده . میزان استفاده1نمودار 

 
ای بر اساس  . میانگین و انحراف استاندارد سن و نمرات مربوط به کارکردهای یادگیری مشاهده9جدول 

 جنس و سطح مهارت

 متغیرها

 سطح مهارت جنس

 غیرنخبه نخبه زن مرد

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 34/4 39/22 54/4 00/21 55/4 40/22 42/4 34/21 سن

 10/1 48/4 23/1 04/5 35/1 94/4 12/1 65/4 اجرا

 18/1 62/4 03/1 21/5 22/1 01/5 08/1 84/4 استراتژی

 31/1 91/4 89/0 43/5 23/1 22/5 20/1 08/5 مهارت

 

تکواندوکاران زن و مرد  دهد که بین مینشان  عاملیواریانس نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل 

(. ولی بر 4اره )جدول شم وجود ندارد یدار معنی تفاوت ای مشاهدههای یادگیری  کارکرددر 

 کارکردی بین تکواندوکاران نخبه و غیر نخبه در هر سه دار معنیاساس سطح مهارت تفاوت 

یت و سطح هنگام مقایسه تاثیر همزمان جنس. (P<05/0) شود میمالحظه  ای مشاهدهیادگیری 

عنوان یک متغیر ه دهد جنسیت ب میی مشاهده نشد. این امر نشان دار معنیمهارت نیز تفاوت 
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ون سرهمچنین نتایج آزمون همبستگی پیجداگانه در هیچ یک از سطوح نخبگی تاثیری ندارد. 

های یادگیری کارکردبین سن و استفاده از  معکوسارتباط  ی ه( نشان دهند5)جدول شماره 

این و یابند  میها کاهش کارکردبه این معنی که با افزایش سن استفاده از این  ؛است ای مشاهده

 . (P<05/0) است دار معنی اجرا  کارکردارتباط در 
 

 . نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس عاملی4جدول 

 سطح رقابت× جنس  سطح رقابت جنس متغیرها

 اجرا 

 III 38/1 14/14 06/0مجموع مجذورات نوع 

 1 1 1 درجه آزادی

 06/0 14/14 38/1 میانگین مجذورات

F 001/1 538/10 056/0 

 316/0 داری سطح معنی
*001/0 911/0 

 استراتژی

 III 59/1 69/12 532/0مجموع مجذورات نوع 

 1 1 1 درجه آزادی

 532/0 69/12 59/1 میانگین مجذورات

F 264/1 213/10 426/0 

 210/0 داری سطح معنی
*002/0 514/0 

 مهارت

 III 82/1 90/19 198/0مجموع مجذورات نوع 

 1 1 1 درجه آزادی

 198/0 90/19 82/1 میانگین مجذورات

F 365/1 411/13 135/0 

 242/0 داری سطح معنی
*000/0 614/0 

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

 مون پیرسون. نتایج حاصل از آز1جدول 

 اجرا  استراتژی مهارت متغیرها

P Sig P Sig P Sig 

 093/0 -164/0 141/0 -046/0 سن
*264/0- 005/0 

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

 بحث و نتیجه گیری
بر اساس در تکواندوکاران  ای مشاهدههای یادگیری کارکردهدف از تحقیق حاضر بررسی 

دهد تکواندوکاران زن و مرد از  میح مهارت بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان و سطجنسیت 
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این نتایج با تحقیقات قبلی  .کنند میبه شکل مشابهی استفاده  ای مشاهدههای یادگیری کارکرد

 نشان دادند که(2006وش و همکاران ) های هاز طرفی با یافت .(39و19،36،39جهت است ) هم

 .در تناقض است ،کردند میبیشتر از زنان استفاده  اجرا  کارکردی از دار معنیمردان به طور 

باید با احتیاط تفسیر شوند چون اندازه  وش و همکارانشمحققین نتایج تحقیق  ی هالبته به گفت

2= 0003) اثر مشاهده شده بسیار اندک است
ƞ) (23) . 

( اجراژی( و یک جنبه انگیزشی )دارای دو جنبه شناختی )مهارت و استرات ای مشاهدهیادگیری 

و همچنین هانکوک و همکاران  (2008(، الو و هال )2006(. وش و همکاران )19است )

استفاده  اجرا مهارت سپس استراتژی و  کارکرد( اعالم کردند ورزشکاران ابتدا از 2010)

ن ورزشکارانی که در ای. که با نتایج تحقیق حاضر همسو هستند (39و23،36) کنند می

 ای مشاهدهاند بیشتر از جنبه شناختی یادگیری  ورزشی مورد مطالعه قرار گرفته های هرشت

د. یعنی بیشتر برای یادگیری نوع مهارت و استراتژی بازی از یادگیری ردنک میاستفاده 

 ی ه( هنگام مقایس2005کامینگ و همکاران )د. از طرفی در تحقیق ردنک میاستفاده  ای مشاهده

بیشتر از  اجرامهارت و  کارکرداز  تعاملی های غیر یافتند ورزش تعاملی و غیر عاملیتهای  ورزش

نتایج این تحقیق با تحقیق حاضر در بخش به  .(19) کردند میاستفاده  تعاملیهای  ورزش

کامینگ و در تحقیق که  استدلیل احتمالی این  .در نتاقض استاجرا کارگیری کارکرد 

 انفرادی نظیر شنا، دو و میدانی و اسکیت مورد های هزشکاران رشتشتر وربی (2005همکاران )

گیرند و نقش  میبسته قرار های مهارتدر طبقه بندی این رشته ها که  قرار گرفتندمطالعه 

تکواندو در طبقه بندی  ی ه(. در حالی که رشت23کم است ) ها آناستراتژی بازی و مسابقه در 

و  هستندمستقیماً با حریف خود در تعامل  انن تکواندوکارگیرد همچنی میباز قرار های مهارت

 د.نهستژی خاصی برای مسابقه تنیازمند به کارگیری استرا

ی بین دار معنیتفاوت  کارکرددهد در هر سه  مینشان  عاملیتایج آزمون تحلیل واریانس ن

یادگیری  ردکارکبه این معنی که افراد نخبه از هر سه  .سطوح نخبه و غیر نخبه وجود دارد

( همسو 2006. این نتایج با تحقیقات وش و همکاران )کنند میاستفاده بیشتری  ای مشاهده

( و هانکوک و 2008) (، هال و همکاران2005و با نتایج کامینگ و همکاران ) ؛(23) است

( که اعالم کرده بودند تفاوتی بین میزان استفاده ورزشکاران بر اساس سطح 2010همکاران )

 که در این تحقیقاتبه این دلیل باشد  تواند می. (36و19،22) است مخالفوجود ندارد،  مهارت

تعداد و یا  (نخبه) باالترین سطح ورزشکارانی بودند که در سطح دانشگاهی عنوان داشتنددر 

دلیل احتمالی  )ملی و بین المللی( به کار گرفته شده بودند کم بود.افرادی که در سطوح باالتر 

که در سطوح باالتر قرار دارند به میزان بیشتری ای  تواند این باشد که ورزشکاران نخبه یمدیگر 
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بهره  ای مشاهدهو از روشهای مختلف یادگیری نظیر یادگیری  کنند میدر تمرینات شرکت 

تری را برای تجزیه و تحلیل بازی حریفان خود شزمان بی آن ها همچنین .برند می یبیشتر

موقعیت های بیشتری برای استفاده از این روش شود  میاین امر باعث  .دهند میصاص اخت

سایر ورزشکاران در مسابقات،  ی هها در تمرین، مشاهد میهم تی ی هیادگیری )نظیر مشاهد

 .شته باشندفیلم مسابقات و...( در اختیار دا ی همشاهد

فی بین سن و تباط منشود ار میزمون پیرسون مشاهده بر اساس نتایج بدست آمده از آ

وجود دارد، به این معنی که با افزایش سن میزان استفاده از  ای مشاهدههای یادگیری کارکرد

( که در خصوص گلف بازان 2008یابد، که با نتایج تحقیق لو و هال ) میها کاهش کارکرداین 

 سالگی به سطح 20-25سنین  در فرد تکواندو رشته . چون در(39) راستاست صورت گرفت، هم

تر باید سال های زیادی تالش کنند تا سطح بازی  رسد، تکواندو کاران جوان میمهارت کافی 

ی خود و عملکردبرای ارتقاء سطح خود را بهبود دهند. با این وجود تکواندوکاران ماهر نیز 

ها  این یافته .دارند ای مشاهدههای یادگیری کارکردنیاز به استفاده از موفقیت برابر حریفان 

( که نشان دادند سن و سطح مهارت با تصویر سازی 2001) نین با تحقیقات گرگ و هالهمچ

 .(24) راستاست ارتباط دارند هم

کاربردهای  ای مشاهدهادگیری ی  رسد میبا توجه به نتایج این تحقیق و تحقیقات قبلی به نظر 

آموزش به ورزشکاران مختلف ورزشی دارد و باید مربیان این مطلب را در  های همتفاوتی در رشت

و سطوح  برای افرادی که در سنین ای مشاهده. همچنین باید از یادگیری دهندمد نظر قرار 

ورزشکاران  مربیان باید هنگام آموزشپایین مهارت قرار دارند بیشتر استفاده شود. این 

ارائه  ،کنند میجهت توجه کردن به اطالعاتی که از طریق مشاهده دریافت  را راهنمایی الزم

به  ی هحرکات به نوع مهارت و نحو ی ه. بهتر است ورزشکاران غیر نخبه هنگام مشاهددهند

شود به بررسی این  می. به محققین عزیز پیشنهاد های بازی توجه کنند کارگیری استراتژی

اگر در خصوص  رسد میبه نظر  همچنین زند.پردابورزشی  های هفاکتورها در سایر رشت

ای  باز و بسته مطالعه های مهارتدر ورزشکاران  ای مشاهدهدهای یادگیری کارکر ی همقایس

 صورت گیرد مفید باشد.
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مقایسه اثر الگودهی ویدئویی فرد ماهر و خود الگودهی ویدئویی بر یادگیری 

 مانده ذهنیپرتاب آزاد بسکتبال در کودکان عقب
 

  3، عباس بهرام2، احمدرضا موحدی1محبوبه پیرمرادیان

 

 09/90/1931:مقاله تاریخ پذیرش  93/93/1939 :مقاله تاریخ دریافت

 چکیده
و خود الگودهی ویدئویی بر یادگیری  فرد ماهر گودهی ویدئوییبررسی اثر ال، تحقیقهدف 

-نفر از دانش 04 بود.ابتدایی  مقطع مانده ذهنیآموزان عقبدر دانشپرتاب آزاد بسکتبال 

به صورت از برگزاری جلسه پیش آزمون،  مانده ذهنی مقطع ابتدایی پسبآموزان عق

گروه  قرار گرفتند. و کنترل هی ویدئوییخود الگود ،گروه الگودهی ویدئویی سهدر تصادفی، 

، یک نوار ویدئویی از یک فرد ماهر و گروه خود الگودهی ویدئویی، نوار الگودهی ویدئویی

گروه کنترل در این . پرداختندبه تمرین فیزیکی مهارت و  ندویدئویی اجرای خود را تماشا کرد

 از یک بعدآزمون یادداری فوری ، اکتسابجلسه   19 پس ازای شرکت نکردند. ی مداخلهبرنامه

الگودهی ویدئویی یک  دادنتایج نشان  روز برگزار شد. 5از  بعدو آزمون یادداری تاخیری  روز

ذهنی  عقب مانده آموزانمداخله سودمند برای یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دانش

 ودهی ویدئویی فرد ماهرالگ نسبت بهالگودهی ویدئویی خود با این وجود،  .(p<95/9است )

 . شودو مهارت آموخته شده از این طریق، با گذشت زمان حفظ می استتر سودمند
 

 .ماندگی ذهنیاب آزاد بسکتبال، عقبالگودهی، پرت واژگان کلیدی:

 

                                                                                                                                        
 Email: mah.pirmoradian@yahoo.com . کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی )نویسندۀ مسئول( 1

 . استادیار دانشگاه اصفهان 2

 نشیار دانشگاه خوارزمی. دا 3



    1931، پاییز و زمستان 11رفتار حرکتی شماره  194

 مقدمه
تواند در آموزش می واست  مبتنی بر شواهدهای آموزشی یکی از روشالگودهی ویدئویی 

پردازان نظریه .(1) سودمند باشد رشدی اختالل دارایلم و کودکان ساه ب های مختلفمهارت

بسیار سودمند و  ،یک الگو یمشاهدهکنند که یادگیری از طریق یادگیری اجتماعی تاکید می

استفاده از الگودهی یا نمایش مهارت، ابزار مهمی در  آنها تاکید دارند(. 4، 3، 2موثر است )

یژه برای افراد مبتدی و های حرکتی جدید، به وآموزش مهارت ند درتوامی واست  تربیت بدنی

، باور دارد شاگرد از این طریق چون ؛دهدرا نشان می مهارتباشد. مربی یا معلم کودکان مفید 

 (.5کند )دریافت می ی را در زمان کمتراطالعات بیشتر

)خود فرد، فرد مختلفی  یهاالگورشدی از  یدئویی در افراد دارای اختاللدر زمینه الگودهی و

. (14-6) شده استها استفاده آموزش مهارتبرای دیگر و الگوی ذهنی و یا ترکیبی از آنها( 

دهد خود را در حال اجرای رفتار خود الگودهی ویدئویی، تکنیکی است که به فراگیران اجازه می

( بنا 16کار باندورا ) کار آن، بر مبنای اساس. دگر الگودهی، روشی است که (15) ببیندهدف 

و  هستندانجام تکلیف حال مشاهده افراد دیگر که در  باتوانند افراد می در این روش. است شده

ای، هر چه الگو به طبق نظریه یادگیری مشاهدهها را بیاموزند. یا مشاهده نتایج آنها، مهارت

 (.11، 16، 1دارد )فراگیر شباهت بیشتری داشته باشد، به احتمال زیاد تاثیر بیشتری 

از  ؛های علمی و توانبخشی دارای مزایای بسیاری استدر موقعیتالگودهی ویدئویی  استفاده از

تر و تعمیم مهارت رشدی، در اکتساب سریع ت به بسیاری از افراد با اختاللممکن اس -1جمله: 

روش، باعث  این استفاده ازبه معلمان این اطمینان را بدهد که  -2های متنوع کمک کند 

ش بردکار مقرون به صرفه و الگوسازی ویدئویی چون -3استفاده سودمند از زمان خواهد شد 

توانند از میطور همزمان به چندین نفر  –4در مدارس سودمند است  استفاده از آنساده است، 

 (.11، 11ها وجود دارد )امکان پخش مجدد فیلم و اجرای یکسان مهارت -5آن استفاده کنند 

 از نظرسازی ویدئویی نسبت به الگوی زنده الگو نشان دادند( 22کارلوپ کریستی و همکارانش )

 و به مقدار زمان کمتری نیاز دارد. استهزینه سودمندتر  صرف

رسد الگودهی ویدئویی، ابزار آموزشی بسیار سودمندی در آموزش افراد عقب مانده به نظر می

مسائل  .(11کند )کمک می و وقت هزینه کاهشها در ذهنی است و به معلمان و والدین آن

یک . 1 سازی دارد، مانند:زیادی در رابطه با این روش وجود دارد که نیاز به ارزیابی و شفاف

رشدی بی  موزش افراد دارای اختاللمورد از مطالعات انجام شده، الگوسازی ویدئویی را در آ

دهی در کودکان عقب مانده ذهنی استفاده از الگوتحقیقات کمی با . 2 ؛(21تاثیر دانسته است )

ورزشی به افراد  هایمهارتآموزش  برایای با دانش ما، از یادگیری مشاهده. 3 ؛انجام شده است
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ها در تحقیقات قبلی محدود بوده است . تعداد آزمودنی4 ؛است عقب مانده ذهنی استفاده نشده

(22.)  

 ی مختلفی برایهاام شده است، از الگوانج ای اختالل رشدیدر افراد دارتا امروز، تحقیقاتی که 

الگو  موضوع روشن نیست که کداماند. با این وجود، هنوز این ها استفاده کردهآموزش مهارت

ای برای از یادگیری مشاهده .(23، 15برای آموزش افراد دارای اختالل موثرتر و کارآمدتر است )

. ممکن (31-24) سالم تا حد زیادی استفاده شده استهای ورزشی در افراد آموزش مهارت

نیز کاربرد داشته باشد. انجام تحقیقات در  1مانده ذهنیآموزان عقباین روش برای دانش است

تاثیر در این تحقیق سعی شده است  تواند راهگشای معلمان و والدین باشد.این زمینه می

آموزان عقب مانده ذهنی مقطع ابتدایی، شدر دان بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال الگودهی

به لحاظ اثرگذاری بر دو روش خود الگودهی ویدئویی و نمایش ویدئویی فرد ماهر  و بررسی شود

 د.نبا هم مقایسه شوتکلیف 

 روش تحقیق

 هاآزمودنی

شهرستان سمیرم در سال  مانده ذهنی مقطع ابتداییآموزان عقبنفر از دانش 24ها، آزمودنی

 قرار داشتند و به لحاظ جسمانی، سالم بودند. 11-1در رده سنی  . آنهابودند 12-11ی تحصیل

بر اساس میزان بهره هوشی، جنسیت و نمرات  گیری در دسترس بوده است.نحوه نمونه

در سه گروه خود الگودهی ویدئویی،  به طور تصادفیها در پیش آزمون، کودکان آزمودنی

در دو  . آنهادختر بودند 1پسر و  16کنندگان، شرکترار گرفتند. الگودهی فرد ماهر و کنترل ق

 6دختر و در گروه کنترل  3پسر و  5گروه نمایش ویدئویی فرد ماهر و خود الگودهی ویدئویی، 

آموزان در این تحقیق، از اداره کل آموزش استثنایی . مجوز شرکت دانشبودنددختر  2پسر و 

 .ایت والدین، معلمان و خود کودکان تکمیل شدو با رضگرفته شد استان اصفهان 

 ابزار اندازه گیری

و توسط  بودتحقیق این ها در عنوان ابزار اصلی جمع آوری دادهآزمون پرتاب آزاد بسکتبال، به 

. این شد آن امتیازات اجرا در مراحل پیش آزمون، یادداری فوری و یادداری تاخیری محاسبه

های از مهارت ،شودانجام می از خط پرتاب آزاد ،بسکتبال است پرتاب بدون ممانعت در پرتاب،

ها و همچنین در برد و باخت سازی در بسیاری از بازینقش سرنوشت واساسی بسکتبال است 

فراتر از  و شودبازی بسکتبال با توپ بزرگ و با سبد با ارتفاع باال انجام می (.32) داردیک تیم 

                                                                                                                                        
1. Mental retarded 



    1931، پاییز و زمستان 11رفتار حرکتی شماره  191

به عنوان مرجع  1بسکتبالدر این مطالعه از قوانین مینی یلدل به همین. توان کودکان است

. استتر ها کمتر و ارتفاع سبدبسکتبال، اندازه توپ کوچک. در مینیه استاستفاده شد

-بسکتبال به حداقل میهمچنین، بسکتبال قوانین فنی زیادی دارد که این قوانین نیز در مینی

موازی با خط  متر تا تخته بسکتبال و4فوت یا  13رسد. خط پرتاب آزاد در مینی بسکتبال، 

گذاری مورد استفاده در روش نمره، از هاای ارزیابی عملکرد آزمودنیبر (.33انتهای زمین است )

قبالَ در بررسی پرتاب آزاد بسکتبال . از این شیوه استفاده شدآزمون پرتاب آزاد بسکتبال ایفرد 

امتیازات بر اساس دقت این صورت که، (. به32) است مانده ذهنی استفاده شدهدر افراد عقب

و برای توپی که از باال با  2شود و برای هر توپی که وارد حلقه شود، امتیاز ها تعیین میپرتاب

شود و در نظر گرفته می 1،امتیاز  حلقه برخورد کند )چه قبل از ریباند از تخته و چه بعد از آن(

 شود.امتیازی در نظر گرفته نمیهای ناموفق، برای سایر پرتاب

 ابزارهای مورد نیاز برای ساخت فیلم ویدئویی 

فیلمبرداری  برای cyber shot Dsc-w 380از یک دوربین فیلمبرداری دیجیتال سونی، مدل 

 2 یک فیلم ویدئویی ،های گروه خودالگودهیاستفاده شد و از اجرای الگوی ماهر و آزمودنی

 ای تهیه شد. دقیقه

 اجرا روش

در ابتدا با حضور دو نفر از دبیران مجرب تربیت بدنی، در دو جلسه یک ساعته، به آموزش 

های کالمی الزم به دستورالعملبه این صورت که  پرتاب آزاد بسکتبال پرداخته شد.

از کودکان (. 34کنندگان داده شد و پرتاب آزاد بسکتبال برای آنها نمایش داده شد ) شرکت

تک تک پرتاب آزاد را انجام دهند تا نکات صحیح و غلط اجرایشان به آنها نشان  خواسته شد که

های مربیان، به تمرین داده شود و الگوی حرکتشان اصالح شود. سپس، کودکان با راهنمایی

پرداختند. در انتهای جلسه دوم، پیش آزمون انجام شد. محل انجام تحقیق، زمین بسکتبال 

بود. بنابراین، کودکان کامالَ با محل انجام تحقیق  آموزاندانش خودواقع در حیاط مدرسه 

بندی آنها، ها و گروهپس از انتخاب آزمودنی مانوس بودند و محیط جدیدی را تجربه نکردند.

در محیط تمرینی خود قرار گرفتند. یک گروه به روش خود  ی دو گروه الگودهیهاآزمودنی

یدئویی فرد ماهر، پرتاب آزاد بسکتبال را تمرین کردند، الگودهی و یک گروه به روش نمایش و

انفرادی در محل  ها به صورت ای شرکت نکردند. آزمودنیاما گروه کنترل در این برنامه مداخله

 را مشاهده خوددقیقه فیلم ویدئویی  2به مدت در ابتدای هر جلسه، . آنها حاضر شدندتمرین 

                                                                                                                                        
1. Mini basketball 
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صورت آزمایشی شروع به به هاپرداختند. آزمودنیکتبال سپس به تمرین پرتاب آزاد بس کردند و

اعالم کنند. در و آزمون اکتساب  پرتاب کردند تا زمانی که آمادگی خود را جهت پرتاب کردن

 .ها جلوگیری شوداین تحقیق سعی شده است تا حد امکان از ارائه بازخورد کالمی به آزمودنی

 15از ترغیب کالمی استفاده شده است. در هر جلسه به همین منظور، عالوه بر الگودهی، تنها 

جلسه  4در هر هفته  جلسه بود و 12تعداد کل جلسات تمرین،  .شدپرتاب آزاد بسکتبال انجام 

برای تهیه فیلم ویدئویی گروه نمایش ویدئویی فرد ماهر، از یکی از پسران قهرمان . شدبرگزار 

از  و سته شد مهارت پرتاب آزاد را نمایش دهداستان اصفهان دعوت به عمل آمد و از وی خوا

افراد دارای  علت اینکه . به(32) متری از او فیلمبرداری شد 6پهلو و از فاصله  ،نمای جلو

 2(، این فیلم به مدت 21دهند )های کوتاه توجه بیشتری نشان میرشدی به فیلم اختالل

گان فیلم نمایش فرد ماهر را از کننددر ابتدای هر جلسه تمرینی، شرکت دقیقه آماده شد.

طور انفرادی . آنها به کردند /. متری مشاهده5و از فاصله DELL اینچ  14تاپ طریق یک لپ

نشستند و فیلم را مشاهده کردند. برای تاپ بر روی آن قرار داشت، ه لپپشت میزی ک

خواست به فیلم و  هااز آنو  کردمیپرتی کودکان، پژوهشگر آنها را همراهی جلوگیری از حواس

ها . برای تهیه فیلم ویدئویی گروه خود الگودهی، از اجرای خود آزمودنیتوجه کنند نحوه پرتاب

 cyber shot Dsc-wتوسط دو دوربین دیجیتال فیلمبرداری سونی  آنها پرتاباز استفاده شد و 

. شرایط نمایش فیلم (32) فیلمبرداری شد متری، 6رو و پهلو و از فاصله از دو نمای روبه 380

ها در ابتدای هر روز، فیلم عملکرد آزمودنی .در این گروه نیز مانند گروه نمایش فرد ماهر بود

توجه یادگیری کارآمد،  برایدهد ( نشان می36تحقیقات باندورا ) تماشا کردند. روز قبل خود را

دلیل اینکه افراد  . به(35) ضروری است ی رویدادهای مشاهده شده در حافظهبه الگو و یاددار

که  ییهاروش رود با، انتظار میه هستندو حافظ هایی در توجهقصرشدی دارای ن دارای اختالل

. بنابراین، پس از گذشت داشته باشندتری یادگیری سریع نیاز دارد، و یادداری کمتری به توجه

روز از آخرین جلسه  1پس از ، آزمون یادداری فوری دو گروه الگودهی برای اکتسابجلسه 12

 .برگزار شددر هر سه گروه روز  5آزمون یادداری تاخیری پس از  و اکتساب

  هاروش تحلیل داده

های شامل شاخص و استنباطی استفاده شد. آمار توصیفی توصیفیآمار  ازها  تحلیل داده برای

 های آزمودنیجهت بررسی وضعیت توصیفی و ساختار بود که گرایش به مرکز و انحراف معیار

ها با مقایسه عملکرد گروه برای شامل تحلیل واریانس یک راهه آمار استنباطی .استفاده شد

و آزمون تحلیل  ؛آزمون، یادداری فوری و یادداری تاخیریهای پیشیکدیگر در هر یک از آزمون

مهارت در های حاصل از اندازه گیری اجرای تحلیل دادههای تکراری برای واریانس در اندازه
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های . همچنین به منظور انجام ارزیابیاکتساب افراد در پایان هر جلسه تمرین بود مراحل

در نظر گرفته شده  25/2داری، آلفای سطح معنی استفاده شد. از آزمون تعقیبی توکی ،تر دقیق

 است.

 نتایج
یک از  ردر ههای تحقیق دهنده میانگین امتیازات اجرای هر یک از گروه نشان 1 شمارهشکل 

 . خیری استیاداری فوری و یادداری تأ اکتساب،ده جلسه  مراحل پیش آزمون،
 

 
های خود الگودهی ویدئویی، الگودهی فرد ماهر و کنترل در مراحل میانگین امتیازات گروه .1شکل 

 یادداری فوری و یادداری تاخیری اکتساب، پیش آزمون،
 

های تکراری برای میانگین عملکرد اندازهحاصل آزمون تحلیل واریانس در  1جدول 

این طور  . از این جدولاست در مرحله اکتساب کنندگان دو گروه الگودهی ویدئویی شرکت

به این معنی که  .وجود دارد ی، تفاوت معنادارهای هر گروهشود که بین کوششمی دریافت

ولی بین  ساب شده استاکتبهبود اجرای مهارت مالک در مراحل  باعثتمرین در هر دو گروه 

 شود. مشاهده نمیدو گروه تفاوت معنادار 
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های تکراری در مرحله اکتساب در دوگروه خود نتایج حاصل از تحلیل واریانس در اندازه .1جدول

 الگودهی و فرد ماهر

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

درون 

هاآزمودنی  

ین(عامل)تمر  315/2115 1 121/241 611/11 222/2 

گروه ×عامل  422/16 1 411/1 654/2 141/2 

   113/12 126 125/1635 خطا

بین 

هاآزمودنی  

225/342 گروه  1 225/342  516/2  135/2  

115/1124 خطا  14 213 /136    
 

ین عملکرد تفاوت معنادار ب (2)جدول از تحلیل واریانس یک راهه نشان دهنده حاصلنتایج 

نتایج آزمون های سه گروه خود الگودهی ویدئویی، الگودهی فرد ماهر و کنترل است. آزمودنی

( تفاوت معناداری بین دو گروه خود الگودهی ویدئویی و الگودهی فرد 3تعقیبی توکی )جدول 

وت گروه تفا دواما در مرحله یادداری تاخیری بین  در مرحله یادداری فوری نشان نداد.ماهر 

عملکرد  الگودهی فرد ماهربه طور معناداری از گروه گروه خود الگودهی ویدئویی، و  معنادار بود

همچنین، هر دو گروه الگودهی در هر یک از مراحل یادداری فوری و یادداری بهتری داشت. 

 از گروه کنترل بهتر عمل کردند. تاخیری، به طور معناداری
 

 یل واریانس یک راهه در مراحل پیش آزمون، یادداری نتایج حاصل از آزمون تحل .0جدول

 فوری و یادداری تاخیری

  
 مجموع 

 مجذورات

 درجه 

 آزادی

 میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح 

 معناداری

 114/2 226/2 125/2 2 252/2 بین گروهی پیش آزمون

   121/11 21 315/416 درون گروهی 

    23 625/416 مجموع 

 222/2 125/34 542/512 2 213/1145 یبین گروه یادداری فوری

   411/16 21 252/346 درون گروهی 

    23 333/1411 مجموع 

 222/2 436/15 315/345 2 152/612 بین گروهی یادداری تاخیری

   315/22 21 115/461 درون گروهی 

    23 625/1162 مجموع 
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در سه گروه خود الگودهی،  تاخیری ری ویادداری فونتایج آزمون تعقیبی توکی در مراحل  .9جدول 

 فرد ماهر و کنترل

 (Jگروه ) (Iگروه ) 

 تفاوت 

 میانگین 

(I-J) 

 خطای 

 استاندارد
 معناداری

- خود الگودهی الگودهی فرد ماهر یادداری فوری 1152/1  23221/2  632/2 

6252/13 کنترل    23221/2  222/2 

1152/1 الگودهی فرد ماهر خود الگودهی   23221/2  632/2 

5222/15 کنترل    23221/2  222/2 

- الگودهی فرد ماهر کنترل  6252/13  23221/2  222/2 

- خود الگودهی   52/15  23221/2  222/2 

- خود الگودهی الگودهی فرد ماهر یادداری تاخیری 22/6  36511/2  241/2  

1252/1 کنترل    36511/2  211/2  

22/6 الگودهی فرد ماهر خود الگودهی   36511/2  241/2  

1252/13 کنترل    36511/2  222/2  

- الگودهی فرد ماهر کنترل  1252/1  36511/2  211/2  

- خود الگودهی   1252/13  36511/2  222/2  

 گیریبحث و نتیجه
بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال، در  الگودهی، تعیین تاثیر حاضرتحقیق  انجامهدف از 

همچنین در این تحقیق دو روش خود  .بودقطع ابتدایی آموزان عقب مانده ذهنی م دانش

پرتاب آزاد بسکتبال با هم  و نمایش ویدئویی فرد ماهر، به لحاظ اثرگذاری بر الگودهی ویدئویی

نتایج نشان دهنده سودمندی دو روش الگودهی فرد ماهر و خود الگودهی  .شدندمقایسه 

عملکرد گروه خود الگودهی ویدئویی،  خیریبا این وجود، در مرحله یادداری تاویدئویی است. 

  (.p<25/2برتر از گروه الگودهی ویدئویی بود )

 روه الگودهی به یادگیری مورد نظرتوان دریافت هر دو گبا توجه به نتایج به دست آمده، می

های هر دو گروه الگودهی برای اجرای یک در توانایی آزمودنیکه به این معنا اند. دست یافته

 (.31دهد )این تغییر پیشرفت پایداری را نشان می .ت ادراکی حرکتی تغییر ایجاد شدمهار

 "پایداری"، "همسانی"، "پیشرفت"های عمومی اجرا در هنگام یادگیری مهارت ویژگیاز جمله 

در هر دو گروه و آورده شده است  1در شکل  سه ویژگی در منحنی پیشرفت مهارتاین  .است

 (.5شود )الگودهی مشاهده می
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 اختالالتتحقیقات قبلی که الگودهی ویدئویی را در افراد دارای با نتایج  جارینتایج تحقیق 

اند، مطابقت دارد. این تحقیقات نشان عقب مانده ذهنی بررسی کرده افراد رشدی و از جمله

تر عرشدی معموالَ باعث اکتساب سری تاختالالاند استفاده از الگودهی در افراد دارای داده

های دیگر و در بعضی دیگر باعث تعمیم نتایج به موقعیت شده ها در بعضی از فراگیرانمهارت

 .31، 31 23، 22، 15، 1مانند  ،شده است

( همخوانی 21ملون و همکارانش )های حاصل از کار کانالنتایج حاصل از این تحقیق با یافته

های ویدئویی و الگوسازی ویدئویی را در دای، تاثیر رهنمودر یک پژوهش مقایسه آنهاندارد. 

-تاثیر دانستهی ویدئویی را بیو استفاده از الگوساز افراد عقب مانده ذهنی بررسی کردهآموزش 

اثرات مثبت الگودهی ویدئویی را  نیز شماری که همگیها با تحقیقات بی. تطبیق این دادهاند

از  .اندپیشنهاد کرده ی برای نتایج کارشاناحتمالعلت  چند . آنهااند، دشوار استنشان داده

ما نیز بر این باور . شودفیلمبرداری می در آن هاکلیپزاویه ای که  تعداد، مدت و یا جمله

های آنان با سایر تحقیقات در این زمینه و از جمله این پژوهش، همان هستیم علت تفاوت یافته

 اند.چیزی است که خود آنان بیان نموده

( و کله و همکاران 31کوی و هرمنسون )ای حاصل از آزمون یادداری تاخیری با کار مکهیافته

در یک تحقیق مروری، سودمندی نسبی انواع  (31کوی و هرمنسون )( همخوان است. مک42)

برای دانش  الگوها را بررسی کردند و دریافتند خود الگودهی ویدئویی و نمایش الگوی همسال،

( در تحقیقی با بیان 42کله و همکاران ) رشدی سودمندتر است. همچنین لآموزان دارای اختال

آموزان دارای ارتباط بین اطالعات بینایی و تغییر حافظه، سودمندی خود الگودهی را برای دانش

 اختالالت رفتاری نشان دادند.

گوی الگوی ویدئویی )خود فرد، دیگران و ال 3(، سودمندی نسبی 15الرهون و همکاران )ون

. ها در افراد عقب مانده ذهنی نشان دادندپذیری مهارتذهنی( را در اکتساب، حفظ و تعمیم

بیان کردند با وجود سودمند بودن هر سه الگو، دگر الگودهی نسبت به خود الگودهی به آنها 

دهد هر که نشان میاین لحاظاز  های این تحقیقجویی در زمان موثرتر است. یافتهلحاظ صرفه

اما از این  ؛ما مطابقت دارد هایمانده ذهنی سودمند است، با یافتهالگو در آموزش افراد عقب سه

های ما با یافته داند،نظر که خود الگودهی را به نسبت دو نوع الگوی دیگر سودمند نمی

همخوانی ندارد. شاید بتوان گفت تفاوت در تکلیف مورد نظر و روش مورد استفاده در دو 

 های موجود است.لت اصلی تفاوتپژوهش، ع
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توانند خود را در حال زیرا فراگیران می .ای موثر باشدویدئویی، مداخله خود الگودهیرسد می به نظر

آمیز فراگیران با دیدن اجرای موفقیت شود. گمان میببینند یک مهارت دشوارآمیز اجرای موفقیت

 (. 15کنند )هایشان بیشتر اطمیناننایید و به تواونمندتر شخود، به اجرای مهارت عالقه

یادگیری بهتری دارند و  ،های آشناگران از الگواند به احتمال زیاد، مشاهدهتحقیقات نشان داده

(. واضح 41، 11دهد )، این شناخت بیشتر رخ میباشدگر مشابه در جایی که الگو با مشاهده

که در  . این همان چیزی استنیست گر به خودشتر از یک مشاهدهاست هیچ الگویی شبیه

ای . بنابراین نظریه یادگیری مشاهده(42) خود الگودهی ویدئویی وجود دارد که همان فرد است

، خود الگودهی نسبت به کند که در میان مداخالت ویدئوییبینی می( پیش11، 16) باندورا

فرد، منجر به افزایش توجه های الگودهی سودمندتر است. عالوه بر آن، مشاهده خود سایر روش

(. تعدادی از نویسندگان، اثرات انگیزشی مشهود 41شود )شناختی در فرد میو انگیختگی روان

 23 ،6اند )در خود الگودهی ویدئویی گزارش کردهرا  کنندگان از تماشای خودو لذت شرکت

 (.45ارد )(. در واقع مشاهده رفتار تطبیقی خود فرد، اثرات تقویتی مثبتی د44، 43

 ست انگیزش، از جمله عوامل موفقیتاند، ممکن ا( بیان کرده1طور که بلینی و آکاین )همان

های بالینی نشان الگودهی ویدئویی و خود الگودهی ویدئویی باشد. شواهد موجود و یافته

بسیاری از کودکان )کودکان معمولی و یا مورد عالقه  فیلم، یکی از کارهای یدهند تماشا می

موجب افزایش انگیزه و توجه به تکلیف مدل شده در فیلم است و دارای اختالل رشدی( 

شود. در خود الگودهی این انگیزش ممکن است بیشتر شود؛ زیرا کودک خود را در حال  می

 .می بیندآمیز رفتار اجرای موفقیت

کند. مطرح می مانده ذهنیهای تحقیق جاری، اهمیت الگودهی را در آموزش کودکان عقبیافته

در جایی که امکان دسترسی به امکانات ویدئویی وجود  کردتوان ادعا ها میبر اساس این یافته

چه بسا   .الگودهی ویدئویی آموزش دادخود های حرکتی را از طریق توان مهارتدارد، می

دتر آموزش از این طریق به لحاظ صرف وقت و هزینه برای مربیان، معلمان و والدین سودمن

 باشد.
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 با فرسودگی در ورزشکاران فوتبال رایی و راهبردهای مقابله ایرابطه کمال گ
 

 4، سید محمدکاظم واعظ موسوی3، جلیل فتح آبادی2، شهال پاکدامن1اصغرجعفری
 

 6/9/1931تاریخ پذیرش مقاله:             19/11/1931تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
با  نفی( و راهبردهای مقابله ایم -)مثبت گرایی     پژوهش حاضر، به منظور تعیین رابطه کمال

وتبالیست پسر به روش نمونه ف 61فرسودگی در ورزشکاران فوتبال انجام شد. در این پژوهش 
پژوهش حاضر  تهران انتخاب شدند. استان در های دسته دوتصادفی ساده از میان تیم گیری

های کمال گرایی، پرسشنامه وسیلهانجام گردید. ب روش تحقیق همبستگیاستفاده از  با
های رگرسیون زموند و با استفاده از آجمع آوری ش ها دادههای مقابله ای و فرسودگی راهبرد

تحلیل د. تحلیل شدن تجزیه و استودنت tچند متغیری، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون 
ر ورزشکاران فوتبال و راهبردهای مقابله ای با فرسودگی د بین کمال گراییها نشان داد داده

ای حل مساله، دوری جویی و مسئولیت  جود دارد. میان راهبردهای مقابلهرابطه معناداری و
 راهبردهای مقابله ای بقیه لیپذیری با فرسودگی ورزشکاران رابطه معناداری وجود دارد و

 -ی مثبتها نشان دادند بین کمال گرای د. همچنین یافتهرابطه معناداری با فرسودگی نداشتن
سبک ترجیحی کمال گرایی  و منفی و فرسودگی در ورزشکاران رابطه معناداری وجود ندارد

کنند که  ورزشکاران در این پژوهش، منفی است. نتایج این پژوهش شواهدی را پیشنهاد می
را در بازیکنان  دگیفرسو تغییراتدرصد از 1/11 تعامل راهبردهای مقابله ای و کمال گرایی

رابطه رفتاری، -شناختی های موثرطریق مکانیزم از کمال گراییکند.  یین میتب فوتبال
 می کند. تعدیلتبالیست ها فو را در فرسودگیراهبردهای مقابله ای و 
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 مقدمه
آن مورد نقش  در و است ری داشتهچشم گی رشد 1روان شناسی ورزشی در چند دهه گذشته،

حوزه روان  امروزه پژوهشگرانده است. آگاهی زیادی بدست آم در افزایش عملکرد ورزشی

مهارت های  معتقدند (2002) 2منفرد، مسیبی و بوشصنعتی مانند سالمال،  شناسی ورزشی

پایین  تقد استمع (2002) 4اورلیک. (1) ددر ورزش رابطه دار بازیکنان 3عملکرد عالی روانی با

ایجاد می در ورزش  را فرسودگی آنان زمینه بروز ،بازیکنان بودن سطح مهارت های روانی

تعریف می کنند  روان شناختی یک سندرم را فرسودگی  (1221) مسلش و جکسون .(2)دکن

بیشتر  است و و کاهش حس انجام عملکرد 5تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت که دارای سه بعد

لونسدال، . (3) کنند می را تجربه ی زیادیمحرک های استرس زا که اق می افتدافرادی اتف در

دی که دچار فرسودگی می افرا در پژوهشی دریافتند (2001) ( و ویلیامز2002) 1هودچ و رز

می  بوده اند هم کناره گیری لذت بخش ی که قبال برای آنهابعضی وقت ها از فعالیت های دنشو

گولد، دیفنییچ و  ( و1222) 2کواکلی ،(2001) 7والی، گورلی و هاروودگودجر، ال .(5، 4) دننک

از  تنفردر ورزش کنترل نشود،  بازیکنان فرسودگی در صورتی که معتقدند (2002) 2مفت

در سالمت روانی و جسمانی  ره گیری از ورزش و پایین آمدنکنا ،ورزشی افت عملکرد ورزش،

 .(2، 7، 1) داتفاق می افت بازیکنان

نشان داد بازیکنانی که  د هدف گزینی ورزشکاراندر مورد  فرآین (2002) 10نیمی ایج پژوهشنت

بر اساس ویژگی کمال گرایانه خودشان، اهداف سخت و باالیی را برای خودشان انتخاب می 

یک رفتار  بیش تمرینید. وادار می ساز 11تمرینیکنند آنها را به تالش افراطی و در نتیجه بیش 

 (.2) در ورزش منجر شود بازیکنان 12ست که ممکن است به فرسودگی و درماندگینابهنجار ا

مال بهنجار را در مقابل ک 1وجود نوعی کمال گرایی (2001) 13سادارت و اسلنی پژوهش نتایج

                                                                                                                                        
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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 2و فلت، هویت، بلنکشتین و اویراین (1272) هاماچک .(10) ده استنشان دا گرایی نابهنجار

با تالش های  و سالم، سازش یافته و مثبت است کمال گرایی بهنجارن باورند که بر ای (1221)

ش برای عالی بودن دقیق برای عملکرد و تالو  مانند داشتن معیارهای شخصی باالکمال گرایانه 

 های سازگاری، مانند عاطفه مثبت، رابطه مثبت دارد. ند این نوع کمال گرایی با شاخصرابطه دار

 پذیرند و هدف های چالش انگیز یت های شخصی و موقعیتی را میمحدود کمال گراهای بهنجار

 (.12، 11) کنند می و در عین حال منطقی برای خود تعیین

(، 2007) 5(، فلت، بسر، هویت و دیویس2007) 4(، استوبر، هریس ومون2001) 3و اوتو استوبر

هم  (2002) 2ماک و هریس، پپر و (2002) 7(، استوبر، کمپ و کئوگ2007) 1مارتیننت و فراند

 و با نگرانی هایی می باشد، ناسالم، سازش نایافته و منفی کمال گرایی نابهنجاربر این باورند که 

و ناهماهنگی  از طرف دیگران ، ترس از عدم تائیدرد اشتباهات، تردید در مورد عملکرددر مو

 رابطهفه منفی، با شاخص های ناسازگاری، مانند عاطو  همراه است و واقعیت بین انتظارات

در پژوهشی دریافتند  (2007) فلت و همکاران (.12، 17، 11، 15، 14، 13) مثبت دارد

و هیچ اشتباه یا  به معیارهای بسیار باال دست یابند باید اعتقاد دارند های نابهنجارکمالگرا

 ع بینانهو غیرواقباال  بسیارنمی توانند به این معیارهای  چونپذیرفت. اما نباید   شکستی را

پژوهش کیسی، ریان،  نتایج(. 15) شوند می دست یابند، به تنیدگی، افسردگی و اضطراب مبتال

مورد عملکرد افراد و همچنین در  در را آسیب شناسی کمال گرایی تاثیر (2002) 2ایم وبرون

 10اندروز و سینگ و بوند (.12) ندتائید کردحوزه اختالالت عاطفی ناشی از کمال گرایی 

کمال گرایی  انجام دادند به این نتیجه رسیدند پژوهشی که بر روی ورزشکاران( در 2004)

رشد یافته است که به شیوه سازش  11جار( در واقع نوعی مکانیزم دفاعی واالگرایی)بهن مثبت

 (.20) دگرد  می افراد کنند و باعث موفقیت می عمل، بهنجار و کارآمد یافته

                                                                                                                                        
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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عمدتا ساختاری سالم و  در ورزشکاران کمال گرایییافت در در پژوهشی (2002) 1گالوسی

 عصبانیت به رفتار پرخاشگرانه ویسم کانون توجه خود را از بهنجار دارد. آنها در این مکان

اد کنند تا بتوانند ابع می توجه کمتر و به جنبه های نگران کننده ندده می تغییر و تالش پشتکار

ادراک کنند. بعضی مواقع با قرار دادن معیارهای خیلی به خوبی یک موقعیت ورزشی را  منطقی

در  منفی شود. حد به اشتباهات، ممکن است سبک کمال گرایی بازیکنباال و توجه بیش از 

 زیادی را در زمان های موجب می گردد بازیکن فعالیتانگیزش باال  سبک کمال گرایی منفی،

 افتد فرسودگی اتفاق می معموال ایطیدر چنین شر د کهنجام دهبا استراحت کم ا و طوالنی

(21.)  

 ( معتقدند2007) همکاران استوبر و و (2001) همکاران (، استوبر و2001) سادرات و همکاران

نگرانی های ناشی از سازش یافته اش،  هنجار وکمال گرایی مثبت به دلیل ویژگی های بکه 

کارگیری راهبردهای بفرد برای  دررا انگیزش الزم  و دهد می عدم تحقق معیارهای باال را کاهش

 هایش را فاصله آرمان قادر استدر این سبک مقابله ای فرد  .افزایش می دهد کارآمد ای مقابله

 آسیب زای یت، فرد را از گرفتارشدن در چرخهتنظیم فاصله آرمان با واقع تنظیم کند. با واقعیت

که کمال گرایی منفی، در صورتی  دارد. می ناهماهنگی های شناختی و عاطفی باز ناشی از

دهد. این شرایط  می افزایش درا در فرتحقق معیارهای کمال گرایانه  ناشی از عدمنگرانی های 

 راهبردهای کند و در نتیجه نتواند از درماندگینگران کننده موجب می شود فرد احساس 

ب ناهماهنگی های پیامدهای کمال گرایی منفی در چارچو. استفاده کند کارآمد مقابله ای

 .(14، 13، 10) کند می سرزنشگری و درماندگی بروز عاطفی مانند خود -شناختی

 .است و مداوم مزمن های به استرس فرد پاسخنوعی فرسودگی،  استمعتقد  (2007) 2کاکس

 به این نتیجه می رسد کهزمانی که بازیکن ، عاطفی اسمیت-بر اساس الگوی شناختی

کند که نمی تواند  می تصور چنین و استر از توانایی اش بیشت یطیدرخواست های عوامل مح

 مختل او شناختی و فیزیولوژیکی عملکرد، کندبا استرس های ناشی از این درخواست ها مقابله 

. (22) کند می از ورزش کناره گیری ن که بازیکن برای کاهش استرس خودنهایتا ای و دشو می

 هم معتقدند که (1222) 4و کارور، اسشییر، و وینتراب (2004) 3میهان، بول، وود و جمیز

 ورزشکاران از عوامل بسیار مهم بروز فرسودگی در ورزش هستند نامناسب راهبردهای مقابله ای

 -)مثبت آیا بین کمال گراییاین است که  گردیدکه در این جا مطرح سئوالی  ذال(. 24، 23)

                                                                                                                                        
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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فرسودگی در ورزش فوتبال رابطه وجود دارد؟  و راهبردهای مقابله ای ورزشکاران بامنفی( 

 -)مثبت : آیا بین کمال گراییپژوهش مطرح گردید دیگری هم در اینافزون براین، سئواالت 

منفی( و فرسودگی در ورزش فوتبال رابطه وجود دارد؟ آیا بین راهبردهای مقابله با استرس و 

 فرسودگی در ورزش فوتبال رابطه وجود دارد؟   

 حقیقسی تشناروش 
گرفت. پژوهشگر پس از حضور در بین  ستفاده از روش تحقیق همبستگی انجاماین پژوهش، با ا 

فوتبالیست ها توضیحاتی کلی و ضروری را در مورد نحوه پر کردن پرسشنامه ها، محرمانه 

نمود.  بودن، ایجاد اعتماد الزم در آزمودنی ها و واقع بینانه بودن در پاسخ دادن به سئواالت ارائه

 پرسشنامه های مربوط به متغیرهای کمال گرایی، راهبردهای مقابله با استرس و فرسودگی بر

بدین  .از آنها خواسته شد با دقت و صادقانه به سئواالت پاسخ دهند روی آزمودنی ها اجرا شد و

 صورت اطالعات و داده های مورد نیاز مربوط به آزمودنی ها جمع آوری گردید. 

دسته دوم استان تهران ری بازیکنان نیمه حرفه ای تیم های فوتبال بودند که در لیگ جامعه آما

فوتبال داماش ایرانیان، شهر صنعتی کاوه تهران، استقالل  تیم ها شامل این د.بازی می کردن

بازیکن  20جنوب و آشتیان گستر ورامین بودند. مجموعا حجم جامعه آماری در این پژوهش 

 پژوهش ان نمونهبازیکن به عنو 10گیری تصادفی ساده  استفاده از روش نمونه با که بودفوتبال 

 انتخاب شدند.

پرسشنامه کمال پرسشنامه کمال گرایی: (1در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شده است. 

سئوالی است که کمال گرایی  40یک آزمون  (1225) 1شورت، اوونز، اسلیدو دیوی-گرایی تری

آلفای کرانباخ پرسش  (1322) بشارت فرم فارسی آن . در(25) سنجند می را منفی مثبت و

نفری از دانشجویان به  212 در یک نمونه را یک از زیر مقیاس ها های هر

برای 21/0و22/0و  برای دانشجویان دختر22/0و 21/0برای کل آزمودنی ها،27/0.و20/0ترتیب

ضرایب  مقیاس است.این ی درونی باالی که بیان کننده همسان بدست آورددانشجویان پسر 

هفته برای کل آزمودنی  نفر از آزمودنی ها در دو نوبت با فاصله چهار 20همبستگی بین نمرات

محاسبه شد که نشان  27/0های پسر  .و برای آزمودنی24/0برای آزمودنی های دختر21/0 ها

روایی مقیاس  (1322) شارتب. استدهنده اعتبار بازآزمایی قابل قبولی برای این پرسشنامه 

از طریق محاسبه ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس های این  را کمال گرایی مثبت و منفی

( و فهرست حرمت خود 1272)گلدبرگ، آزمون با زیرمقیاس های پرسشنامه سالمت عمومی

                                                                                                                                        
1. Terry-short L. A., Owens R. G., Slade P. D. ,&Dewey M. E 
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د. ضرایب و روش تحلیل مولفه های اصلی بررسی کرو با  (1217)کوپراسمیت، کوپر اسمیت

 (.21) دکر منفی را تائید به دست آمده، اعتبار مقیاس کمال گرایی مثبت و نتایج

برای اندازه گیری راهبردهای مقابله ای از پرسشنامه پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس: (2

سئوال تشکیل  11این پرسشنامه از  استفاده شده است. (2000) الزاروسراهبردهای مقابله ای 

ولفه خویشتن داری، مقابله رویا روی گر، حل مساله، بازخورد مثبت، دارای هشت م شده و

. از طریق است اجتناب و مسئولیت پذیری-جستجوی حمایت اجتماعی، دوری جویی، گریز

د، آم مقابله ای، که به وسیله ضریب آلفای کرانباخ به دست بین راهبردهایبررسی ثبات درونی 

به  ضریب همبستگی برای زیر مولفه ها( 1321) مرادی شدر پژوه .(27) پایایی را ارزیابی کرد

و ضریب آلفای کرانباخ  بدست آمد 11/0، 72/0، 17/0، 71/0، 72/0، 12/0، 70/0، 70/0ترتیب 

بدست آمد. برای بدست آوردن  20/0فولکمن-ابله ای الزاروسبرای پرسشنامه راهبردهای مق

شده است. همبستگی های بدست آمده روایی این پرسشنامه از روش خودهمبستگی استفاده 

  (.22)است  17/0تا  27/0در دامنه

همچنین برای اندازه گیری فرسودگی از پرسشنامه فرسودگی شغلی پرسشنامه فرسودگی: (3 

دهد که  می سئوال است و نشان 40( استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 1222) گلدارد

با استفاده  (1320) اسفندیاریدگی ناشی از کار هستند. افراد تا چه اندازه در معرض خطر فرسو

 .(22) را برای آن بدست آورد 73/0ر از روش بازآزمایی ضریب اعتبا

از  و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند SPSSداده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار

ریب همبستگی شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین، واریانس، انحراف استاندارد و ض

همچنین از آزمون های آمار استنباطی مانند رگرسیون چند متغیری، ضریب . استفاده شد

 برای ن معناداری ضریب همبستگی،استودنت و آزمو Tهمبستگی گشتاوری پیرسون، آزمون 

 ده ها استفاده گردید.ادتحلیل  تجزیه و

 های پژوهش یافته
استنباطی در ا در چارچوب یافته های توصیفی و تحلیل داده ه یافته های حاصل از تجزیه و

 برای میانگین و انحراف استانداردوصیفی شاخص های ت 1 در جدولده است. جداول زیر ارائه ش

 شده است.  ارائهمتغیرهای پیش بینی کننده و مالک و زیر مولفه های آنها 

ارزیابی مثبت  ری ومولفه های خویشتن دادهد زیر نشان می 1جدولهمانطوری که یافته های 

میانگین کمال گرایی مثبت  دارای باالترین میانگین است و میانگین کمال گرایی منفی بیشتر از

 .        است
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 ی پژوهشمتغیرها مربوط به های توصیفی یافته .1جدول
 حجم نمونه انحراف استاندارد میانگین زیر مولفه ها متغیرها

 

 

 

متغیرهای پیش بینی کننده 

ای مقابله ای و کمال راهبرده

 گرایی

 خویشتن داری

 مواجهه

 حل مساله

 ارزیابی مثبت

 حمایت اجتماعی

 دوری جویی

 اجتناب -گریز

 مسئولیت پذیری

 کمال گرایی مثبت

 کمال گرایی منفی

15/11 

40/1 

40/2 

45/11 

25/2 

25/2 

20/2 

25/1 

50/17 

10/24 

34/3 

17/2 

55/3 

20/3 

30/3 

07/3 

42/3 

13/3 

10/30 

25/4 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 10 71/11 70/141 فرسودگی پیش بینی شونده یا  مالک
              

منفی( و -)مثبت دهد بین کمال گرایی نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می 2در جدول 

 السئو راهبردهای مقابله ای با فرسودگی در ورزش فوتبال رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین
توان نتیجه گرفت که بین کمال  درصد اطمینان می 22گردد و با احتمال  تائید می اول پژوهش

گرایی و راهبردهای مقابله با استرس با فرسودگی در ورزش فوتبال رابطه معناداری وجود دارد. 

 توان گفت متغیرهای کمال گراییمی247/0 به عبارتی دیگر با توجه به مقدار رگرسیون

درصد از واریانس فرسودگی در ورزش فوتبال را  7/71راهبردهای مقابله ای  و نفی(م-)مثبت

 کنند.  تبیین می
 

 خالصه نتایج تجزیه وتحلیل رگرسیون . 1جدول      

 درجات آزادی مجموع مجذورات مدل
میانگین  

 مجذورات
 سطح معناداری Fآزمون 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

202/11223 

121/4152 

100/11422 

10 

42 

52 

321/1122 

075/25 

431/12 

 

000/0 

 

اهبردهای مقابله ای ر دهد نشان می 3نتایج آزمون معناداری ضرایب رگرسیون در جدول

پذیری و  جویی، مسئولیت مواجهه، حل مساله، حمایت اجتماعی، دوری، خویشتن داری

تند که هر کدام به بت دارای ضرایب رگرسیون معناداری در معادله رگرسیون هسگرایی مث کمال

 توانند بخشی از واریانس متغیر فرسودگی را تببین نمایند.              تنهایی می
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 خالصه نتایج آزمون معناداری ضرایب رگرسیون. 9جدول

 
متغیر های پیش بینی 

 کننده
 سطح معناداری Tآزمون  ضرایب استاندارد شده بتا

 

 

راهبردهای 

 ای مقابله

 

 

 خویشتن داری

 ههمواج

 حل مساله

 ارزیابی مثبت

 حمایت اجتماعی

 دوری جویی

 اجتناب -گریز

 مسئولیت پذیری

132/1 

522/0 

201/0- 

231/0- 

474/0 

100/1- 

012/0 

303/0- 

121/1 

271/5 

114/1- 

777/1- 

010/3 

214/2- 

130/0 

217/2- 

000/0 

000/0 

000/0 

022/0 

004/0 

000/0 

227/0 

005/0 

 کمال گرایی

 

 002/0 127/3 301/0 کمال گرایی مثبت

 44/0 772/0 023/0 کمال گرایی منفی                

 

ضرایب همبستگی بین کمال گرایی و راهبردهای مقابله ای با فرسودگی هر کدام به  4در جدول

راهبردهای مقابله ای خویشتن داری، مواجهه،  دهد طور جداگانه آورده شده است که نشان می

اجتناب و مسئولیت پذیری فوتبالیست ها با  -بت، دوری جویی، گریزحل مساله، ارزیابی مث

فرسودگی آنان در ورزش دارای همبستگی منفی هستند و تنها راهبرد مقابله ای حمایت 

توان  می سئوال دوم پژوهش. بنابراین در بررسی استاجتماعی با فرسودگی دارای رابطه مثبت 

دوری جویی و مسئولیت پذیری هر کدام جداگانه  گفت فقط راهبردهای مقابله ای حل مساله،

د. بقیه متغیرها رابطه معناداری با هستندارای رابطه معناداری با فرسودگی در ورزشکاران 

 فرسودگی ندارند.

دهد متغیر کمال گرایی مثبت و منفی هیچ  نشان می 4همچنین نتایج بدست آمده در جدول 

رسودگی در ورزشکاران نیستند. عالوه براین به منظور کدام دارای رابطه معناداری با متغیر ف

نتیجه تحلیل نشان  .استفاده گردید t تعیین سبک کمال گرایی ترجیحی ورزشکاران از آزمون 

داد بین کمال گرایی مثبت و منفی در ورزشکاران فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد و سبک 

 ژوهش منفی است.کمال گرایی ترجیحی ورزشکاران فوتبال در این پ
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 ضرایب همبستگی بین راهبردهای مقابله وکمال گرایی با فرسودگی در ورزش. 4جدول 

 

 

 

 

راهبردهای 

 ای مقابله

 سطح معناداری فرسودگی  متغیرهای پیش بینی کننده

 خویشتن داری

 مواجهه

 حل مساله

 ارزیابی مثبت

 حمایت اجتماعی

 دوری جویی

 اجتناب -گریز

 مسئولیت پذیری

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 

042/0 

 

 کمال گرایی

 کمال گرایی مثبت

 کمال گرایی منفی

155/0 

025./0 

231/0 

412/0 

 بحث و نتیجه گیری
ین مربوط به . یک تبیاست بدست آمده در این پژوهش از چند جهت قابل تبیین و بحث نتایج

که در است  در ورزشکاران تعامل متغیرهای راهبردهای مقابله ای و کمال گرایی با فرسودگی

دیگری تبیین های رابطه دو به دوی بین متغیرهای  .مطرح شده است سئوال اول پژوهش

دوم و سوم مطرح  سئواالت که در است راهبردهای مقابله ای و کمال گرایی با فرسودگی

 .گردیده است

(، 2005) 1نتیجه بدست آمده در سئوال اول این پژوهش با نتایج پژوهش کرسول و اکالند

بگلی، پیترو -و سیمون، شری، پائول، هویت،گوردن، فلت، دانیا، لی (2001) 2شافران و مانسل

( 2002) 4همچنین نتایج پژوهش گریلس و اسپیتل(. 32، 31، 30)است ( همسو 2007) 3هال

آید و این  زا برای ورزشکار در می دگی در ورزش به صورت یک تجربه استرسدی نشان داد آسیب

و ویگنز، الی و  (2002(. گالوسی )33) دهد شرایط فرسودگی را در ورزشکاران افزایش می

های مختلف و استرس زاهای بیرونی در ورزش مانند شرایط  چالش معتقدند (2005)5دیترز

                                                                                                                                        
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 
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مربیگری ضعیف، نیرومند بودن حریفان و فشار مسابقه تمرین سخت، حمایت اجتماعی ناکافی، 

، درماندگی، کمال گرایی، امهال کاری، پایین و عوامل استرس زاهای درونی مانند خودکارآمدی

اضطراب زا و خودناتوان سازی که منابع درونی بازیکنان را تحت تاثیر قرار  غیر منطقی انتظارات

  (.34، 21) دگی را در بازیکنان بوجود آورندتوانند شرایط پیدایش فرسو دهند، می می

توان گفت که چون فرسودگی در ورزش به عوامل و محرک  در تبیین نتیجه بدست آمده می

و عوامل استرس زای محیطی زیادی  های درون شخصی و بین شخصی گوناگونی بستگی دارد

ی ورزشکاران را فراهم توانند زمینه پیدایش فرسودگ در ورزش فوتبال وجود دارد بنابراین می

( هم معتقد است استرس در موقعیت مسابقه طی یک فرآیند شکل 2000) سازند. الزاروس

بلکه بیشتر به این بستگی  ودی خود نمی تواند استرس زا باشدو موقعیت مسابقه به خ گیرد می

 (. 27) کند دارد که بازیکن چگونه آن موقعیت را تفسیر

آنان استرس  تواند در مرتبط با ورزش، کمال گرایی بازیکنان هم میافزون بر عوامل استرس زای 

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 

بینند و  واکنش های دیگران حساس تر هستند، انتقادگرایی را دردناک می اهداف کمال گرا نسبت به

کال نگران رضایت مندی دیگران هستند. این بازیکنان بواسطه استرسی که در قبال اهداف کمال 

راین منطقی است که بشوند در برابر فرسودگی آسیب پذیرتر هستند. بنا گرایانه خودشان متحمل می

درصد از واریانس  7/71راهبردهای مقابله ای و کمال گرایی می تواند در سئوال اول تعامل 

 فرسودگی را در بازیکنان فوتبال تبیین نماید. از آنجایی که بشارت، نادعلی، زیردست و صالحی

 ( در پژوهشی دریافتند  بین کمال گرایی و راهبردهای مقابله ای رابطه معناداری وجود دارد1327)

کند وقتی که این دو  ( و نوع کمال گرایی بازیکنان روش و راهبرد مقابله ای آنها را تعیین می35)

توانند درصد باالیی از تغییرات فرسودگی را تبیین نمایند. کمال  شوند می متغیر با هم وارد معادله می

ی از عدم تحقق گرایی مثبت به دلیل ویژگی بهنجار و سازش یافته اش، دغدغه ها و نگرانی های ناش

تواند از  دهد. در نتیجه در شرایط عاری از اضطراب و نگرانی فرد بهتر می معیارهای باال را کاهش می

توانمندی های خود در بکارگیری راهبردهای مقابله ای موثر استفاده کند. عالوه بر این کمال گرایی 

یل توانایی این افراد در تنظیم فاصله و به دل مثبت انگیزش افراد را برای مقابله موفق تقویت می کند

تنیدگی زا و آسیب زای ناشی از ناهماهنگی  چرخهبین آرمان و واقعیت آنان را از گرفتار شدن در 

دارد. همان طوری که نتایج پژوهش حاضر نشان داد  های شناختی و تعارض های عاطفی باز می

بال، منفی است بر اساس نتایج چون در این پژوهش سبک ترجیحی کمال گرایی بازیکنان فوت

( و 2001) (، سادارت و اسلنی1272(، هاماچک )1225) شورت وهمکاران-)تری پژوهش های
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گی ژ( علیرغم ایجاد انگیزه برای تالش جدی و طاقت فرسا، به علت وی2000) استامپف و پارکر

ال گرایانه در فرد سازش نایافته کمال گرایی منفی، نگرانی های ناشی از عدم تحقق معیارهای کم

(. پیامد مستقیم این شرایط نگران کننده، درماندگی و ناتوانی در 31، 10، 11، 25) یابد افزایش می

تعارض بین آرمان و "و "پویایی های انگیزشی منفی" .ده از راهبردهای مقابله ای موثر استاستفا

ن کمال گرایی منفی و راهبردهای توان به عنوان دو مکانیزم تاثیر گذار در رابطه بی را می"واقعیت

مقابله ای ناموثر دانست. با آنکه کمال گرایی منفی، عوامل انگیزشی را برای راهبرد مقابله ای تامین 

کند، این عوامل به دلیل ماهیت سازش نایافته و نابهنجارکمال گرایی منفی، نامناسب عمل می  می

ناموثر را افزایش می دهند. از طرف دیگر، سادارت و احتمال استفاده از راهبردهای مقابله ای  کنند و

 چارچوب پیامدهای کمال گرایی منفی درمعتقدند  (2001) 2(، واستوبر و اوتو2001) 1اسلنی

ناهماهنگی های شناختی و تعارض های عاطفی به صورت اختالل در پردازش اطالعات، 

این وضعیت  .می گرددخودسرزنشگری، خودانتقادگری، احساس کهتری، درماندگی مشخص 

(. در نتیجه 13، 12) دافزایش می ده را در فرد رگیری راهبردهای مقابله ای ناکارآمداحتمال به کا

و ناتوانی در رویارویی مناسب با موقعیت های استرس زای  ده از راهبردهای مقابله ای ناکارآمداستفا

 سازد.  م میبازی فوتبال، زمینه بروز آسیب هایی همچون فرسودگی را فراه

( رابطه مثبت بین کمال گرایی منفی و 2002) 3بر اساس نتایج پژوهش دانکلی و کیپاریسی

به این تبیین کمک می کند که خودارزشیابی منفی و ناتوانی  ناکارآمد راهبردهای مقابله ای

ادراک شده در کمال گرایی منفی از یک سو باعث بازداری تالش برای تحقق انتظارات و 

مقابله ای آسیب زا و سازش نایافته را فعال  از سوی دیگر، راهبردهای و شود های باال میمعیار

(. از آن جایی که سبک ترجیحی بازیکنان منفی است این شرایط موجب می شود 37) کند می

در نتیجه دچار کاهش حس عملکرد و  ؛برای تحقق انتظارات و معیارهای باالیشان تالش نکنند

شود. در اثر بوجود آمدن دو مولفه فرسودگی یعنی تحلیل عاطفی و کاهش  موفقیت فردی می

پندارد که نمی تواند موثر، مفید و ارزشمند واقع  بازیکن خودش را مانند شی می ،حس عملکرد

گردد. نهایتا  می 4کند و در دراز مدت دچار مسخ شخصیت شود و به تدریج فعالیتش را رها می

و کمال گرایی منفی در اثر مکانیزم  ی ناکارآمدای راهبرد مقابله ااین که فوتبالیست های دار

 شوند. هایی که در باال به آنها اشاره شد دچار فرسودگی در ورزش می

این پژوهش در خصوص رابطه بین راهبردهای مقابله ای و فرسودگی بدست  نتیجه ای که در
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هش حاضر راهبردهای مقابله ای (. در پژو32)است ( همسو 2001) پژوهش دالیر آمد با نتیجه

حل مساله، دوری جویی و مسئولیت پذیری دارای رابطه منفی و معناداری با فرسودگی در 

و راهبردهای خویشتن داری، مقابله رویارویی، بازخورد مثبت و جستجوی  استورزشکاران 

 حمایت اجتماعی رابطه معناداری با فرسودگی ندارند

توان گفت چون آزمودنی های این پژوهش بازیکنانی هستند که هیچ  میدر تبیین نتایج بدست آمده 

دوره آموزشی در خصوص آموزش مهارت های روانی در ورزش ندیده اند و تیم شان هم روان شناس 

لذا این بازیکنان توانایی الزم را  ،مهارت های روانی الزم را به آنها آموزش دهد است تا نداشته یورزش

کسب نکرده بودند. چون این بازیکنان توانایی الزم برای  ای کارآمد راهبردهای مقابلهبرای استفاده از 

مانند خویشتن داری، مقابله رویارویی، بازخورد مثبت و  ای موثر کارگیری راهبردهای مقابلهب

بازی از جستجوی حمایت اجتماعی را ندارند در نتیجه نمی توانند در موقعیت های استرس زای 

استفاده کنند که زودتر استرس خودشان را کاهش دهد. راهبردهای  مقابله ای کارآمد راهبردهای

توانند به  مقابله ای حل مساله، دور جویی و مسئولیت پذیری راهبردهایی هستند که در درازمدت می

 کاهش استرس بازیکنان کمک کند و از فرسودگی آنان جلوگیری کند.

توانند استرس  تا حد زیادی می ردهای مقابله ای کارآمدم اینکه راهباز طرفی دیگر، علی رغ

بازیکنان را در موقعیت های استرس زا کنترل نمایند و از بروز فرسودگی در بازیکنان جلوگیری 

کمال و  کنند ولی چون سبک کمال گرایی ترجیحی آزمودنی های این پژوهش، منفی است

تی و عاطفی مانند خودسرزنشگری و های شناخ ناهماهنگی گراهای منفی معموال در چرخه

در . استفاده کنند کارآمددرماندگی گرفتار می شوند معموال نمی توانند از راهبردهای مقابله ای 

تواند تبیین کننده فرسودگی در بازیکنان فوتبال  ای به تنهایی نمی حقیقت راهبردهای مقابله

ود. به عبارتی دیگر، راهبردهای جه شجیحی کمال گرایی آنان هم توباشد و باید به سبک تر

واقع  کارآمدیا نا کارآمدتواند  )مثبت یا منفی( افراد می مقابله ای با توجه به سبک کمال گرایی

شوند. در این پژوهش هم چون سبک ترجیحی کمال گرایی بازیکنان منفی است بازیکنان نمی 

  یت های استرس زا استفاده کنند.جهت رویارویی با موقع کارآمدتوانند از راهبردهای مقابله ای 

منفی( و فرسودگی  -)مثبت دهد رابطه بین کمال گرایی همچنین نتایج این پژوهش نشان می

در ورزشکاران فوتبال معنادار نیست. هیچ پژوهش داخلی و خارجی یافت نشد که مستقیما با 

( و سیمون، شری، 2001) 1این نتیجه مطابقت داشته باشد. ولی نتایج پژوهش شافران و مانسل
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( نشان داد بین کمال گرایی و 2007) 1بگلی، پیترو هال-پائول، هویت،گوردن، فلت، دانیا، لی

، 31) آسیب شناسی روانی مانند افسردگی، اضطراب و مشکالت بین فردی رابطه وجود دارد

زا (، کمال گرایی یک عامل آسیب 2002) بیماری پذیری فلت و هویت -الگوی استرس (. در32

توان  برای نشانه های مختلف آسیب شناسی روانی مطرح شده است که با استفاده از آن می

(. همان طوری که در تبیین های قبلی 32) رابطه بین کمال گرایی و فرسودگی را تبیین نمود

اشاره گردید کمال گرایی به تنهایی و مستقیما نمی تواند باعث پیدایش و تداوم فرسودگی در 

د به کن فوتبال گردد. کمال گرایی به شیوه های گوناگون، بازیکنان را دچار استرس می بازیکنان

ویژه کمال گرایی منفی که بر منفی نگری، اضطراب و نگرانی در مورد شکست ها و ناکامی ها 

سبک  این پژوهش هم چوندارد. در  کند و فرد را برای فرار و اجتناب به تالش وا می تاکید می

اساس مکانیزم تاثیرگذاری، اضطراب و نگرانی  ترجیحی بازیکنان منفی است بر کمال گرایی

و منفی  کند بازیکنان تحمیل می مورد عدم تحقق هدف ها و معیارهای آرمانی بر زیادی را در

نمی توانند فاصله بین  دهد. از طرفی دیگر چون کمال گراهای منفی، نگری را افزایش می

ه ناهماهنگی های به خوبی تنظیم کنند شدیدا در چرخاف شان واقعیت و آرمان را در اهد

و مفید  کارآمدافتند و در چنین شرایطی نمی توانند از راهبردهای مقابله ای  شناختی گیر می

یابد.  افزایش می کارآمدطی این فرآیند احتمال استفاده از راهبردهای مقابله ای نااستفاده کنند. 

ه تنهایی نمی تواند باعث پیدایش فرسودگی در ورزشکاران کلی، کمال گرایی منفی ببطور

کند  فوتبال گردد. اما چون کمال گرایی منفی، استرس و اضطراب زیادی در بازیکنان ایجاد می

گردد به واسطه  توسط بازیکنان می کارآمداز طرفی هم مانع بکارگیری راهبردهای مقابله ای  و

کنند، تا حد  در حالت کمال گرایی منفی انتخاب می نوع راهبردهای مقابله ای که بازیکنان

راین پیشنهاد بزیادی می توانند زمینه بروز و پیدایش فرسودگی را در بازیکنان بوجود آورند. بنا

می گردد در هنگام انتخاب بازیکنان به ویژه برای ورزش هایی که عوامل استرس زا در آنها زیاد 

و بر  ی و راهبردهای مقابله ای مورد بررسی قرار گیرداست سطح و نوع ویژگی های کمال گرای

گی ها انجام هایی در خصوص تعدیل نمودن این ویژاساس مهارت های روانی مناسب، آموزش 

گیرد. همچنین با توجه به اضطراب زا بودن کمال گرایی، به مربی روانی یا روان شناس ورزش 

ن آرامی، کنترل اضطراب و استرس و رفتاری ت-تیم ها پیشنهاد می شود از فنون شناختی

مهارت های روانی خودگویی، تمرکز و تصویرسازی ذهنی برای کاهش اضطراب و کنترل 

این به مربیان تیم های ورزشی فوتبال پیشنهاد می  استرس بازیکنان استفاده شود. افزون بر
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د. به منظور جهت آماده سازی روانی بازیکنان استفاده کنن یگردد از یک روان شناس ورزش

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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  ، يادداري و انتقال انگيزشي بر اكتساب هاي ع مداخلهانوا آثار ةمقايس
 پرتاب آزاد بسكتبال 

  

 1فرناز ترابي
  

  17/3/1391 :مقاله تاريخ پذيرش     4/8/1390 :مقاله تاريخ دريافت

  چكيده
انگيزشي بر اكتساب، يادداري و هاي انواع مداخلههدف از پژوهش حاضر بررسي مقايسه آثار 

نفر دختر  48باشد. بدين منظور تعداد ميل پرتاب آزاد بسكتبال در زنان جوان مبتدي انتقا
گزيني، هدفبه صورت تصادفي به چهار گروه  سال 20-25سالم غير ورزشكار با دامنه سني 
بندي شدند. برنامه تمرين در مرحله اكتساب شامل تقسيماهميت تكليف، بازخورد و كنترل 

هاي انگيزشي در لفهؤمبا حضور تمرين روز در هفته  3هفته و  6به مدت پرتاب آزاد بسكتبال 
آزمون گرفته شد و پسسپس . در هر جلسه ثبت شد آن امتيازو   هاي مجزا برگزار شدگروه

آزمون و پس از پيشتمريني آزمون يادداري در شرايط يكسان با در نهايت بعد از دو هفته بي 
ل آمد. نتايج با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس يك انتقال بعم آزمونِ ،ساعت 24

هاي مكرر و آزمون تعقيبي بن فرني تجزيه و تحليل شدند. گيرياندازهطرفه، آناليز واريانس با 
جلسه  18تمرين مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در هاي پژوهش حاكي از آن است كه يافته

با  ، هاي تجربي و كنترل) شدهاي تحقيق (گروهروهاكتساب، منجر به بهبود عملكرد تمام گ
دار آماري در بهبود عملكرد معنيگزيني و بازخورد تفاوت هدفاين تفسير كه دو گروه تجربي 

). همچنين اين تفاوت در آزمون يادداري نيز >05/0pآزمون داشتند (پسهاي ديگر در با گروه
). در آزمون انتقال، تمام >05/0p(شد شاهده تمريني حفظ و مبيپس از دو هفته استراحت و 

گزيني و بازخورد اين افت هدفها افت در عملكرد داشتند با اين تفاوت كه در دو گروه گروه
گزيني و ارائه هدفكمتر بوده است. بنابراين يادگيري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در شرايط 

  بوده است.مؤثرتر بازخورد نسبت به شرايط ديگر 
  
گزيني، بازخورد، اهميت تكليف، اكتساب، يادداري و هدفمداخله انگيزشي،  :كليدي ژگانوا

  انتقال.
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  مقدمه
هـاي حركتـي   نقش عوامل محيطي مؤثر بر اجرا و يادگيري مهـارت  يهاي اخير مطالعهدر سال

توجه محققان را به خود معطـوف كـرده اسـت. تحقيقـات بسـياري در خصـوص تـأثير عوامـل         
هـايي  هاي يادگيري در طول صد سال گذشته اجرا شده و به پيدايش نظريهر شاخصانگيزشي ب

). براسـاس  1،2منجر شـده اسـت (   4و معكوس 3، فاجعه2، نقاط عملكرد  مطلوب1نظير يو وارونه
است. در صورتي كه تكليف  5حاصل تعامل فرد، تكليف و محيطيادگيري و اجرا چنين نظرياتي 

-ر يك راستا نباشند، اجرا تضعيف شده و روند يادگيري مختل مـي با عوامل فردي و محيطي د

  شود.
-شمار ميه ترين عوامل محيطي مؤثر بر اجرا بانگيختگي و شرايط حاكم بر آن در زمره اصلي

گزيني، حضور تماشاگر، پاداش، بازخورد، موسيقي و فعاليت بدني از هدفرود. اهميت تكليف، 
كه در ايجاد انگيختگي در تحقيقات مختلف شود ميجمله عوامل انگيزشي مهم محسوب 

و مؤثر بر  يهاولعوامل  عوامل مؤثر بر انگيختگي  ،استفاده شده است. براساس نظر محققان
). براساس نظرياتي در اين زمينه چگونگي تأثيرگذاري انگيختگي 3( هستند ها يادگيري مهارت

ارد. از سوي ديگر اگر اين سطوح انگيختگي بر اجرا به تفسير فرد از سطوح انگيختگي بستگي د
 شودبه صورت احساس لذت، اضطراب و حالت نامطلوب تفسير شود، اجرا تقويت يا تضعيف مي

گزيني و هدف). بر اين اساس ممكن است عوامل مؤثر بر انگيختگي نظير اهميت تكليف، 3(
هاي مختلف پژوهشمتأثر سازد. در بازخورد و ... بر تفسير فرد از آن تأثير گذاشته و يادگيري را 

  ).4،5،6،7( شده استتأكيد  بر اهميت هر يك از مداخالت انگيزشي بر يادگيري 
ارائـه اطالعـات در    ،هـاي حركتـي  براي مثال يكي از عوامل در فرايند يادگيري و آموزش مهارت

راي خود با هـدف  ) است. فرد با مقايسه اجKR 6مورد نتيجه اجرا به يادگيرنده (آگاهي از نتيجه
گيرد كه آيا براي رسيدن به هدف به تالش خود ادامه دهد، هدف را تغيير دهد مياجرا تصميم 

  ).4،5( يا اجراي فعاليت را متوقف كند
). بر طبق تئوري لوك و 7،8،9( رودميگزيني عامل ديگري در بهبود يادگيري بشمار هدف
شوند. اين باالتري از عملكرد منتج مي) اهداف سخت و اختصاصي به سطح 1985( 7التهام
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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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به نحو احسن انجام «اهداف نسبت به اهداف آسان، بدون هدف و يا هدف عمومي و مبهم نظير 
تحقيق  201) در بررسي روي 1990). لوك و التهام (6پي دارند ( عملكرد بهتري را در 1»بده

 يفرضيه ،% از تحقيقات91ريباٌ مورد تق 183با بيش از چهل هزار نفر آزمودني دريافتند كه در 
تكليف مختلف ميداني و  90). اين نتايج با استفاده از 7( اوليه لوك را حمايت كردند

گزيني هدفهاي تئوري لوك و التهام مبني بر نقش مثبت آزمايشگاهي، عموميت و صحت يافته
اند كه اهداف هدادبر عملكرد را نشان دادند. همچنين تحقيقات زيادي در اين زمينه نشان 

و اهداف خودگزين و  2)1992مدت نسبت به اهداف بلندمدت مؤثرتر هستند (بويس كوتاه
گزين هر دو در بهبود عملكرد به يك ميزان اثربخش خواهند بود (سوئين و جونز  مربياهداف 
 هاي خود گرچه نتايج استواري را در اهميت برخي عوامل انگيزشيبررسي). ما در 8،9(3)1995

هنگامي كه حداقل دو مورد از اين عوامل را همزمان ارائه  ،اما نتايج تحقيقات ،مشاهده كرديم
گزيني و هدف) در بررسي نقش ارائه 1385( متفاوت است. براي مثال سنه و همكاران ،اندداده

مهارت در يادگيري  روشاين دو يك از  بازخورد به صوت مجزا و تركيبي نشان دادند بين هيچ
) در 2006( 4). بر خالف آن اسميت و وارد 10( داري وجود نداردمعنيويس واليبال تفاوت سر

هاي مختلف فوتبال هنگام ارائه همزمان بازخود و اهميت تكليف بهبود يادگيري را مهارت
هاي بررسي مداخله مجزاي متغييرها ارائه نشده بود يافتهالبته در اين پژوهش . مشاهده كردند

بر انگيختگي در مراحل مختلف مؤثر تحقيقات مختلف بر اهميت هر يك از عوامل ). در 11(
). اما جالب است كه وقتي همه اين موارد با هم به 4،5،6،7،8( شده استتأكيد يادگيري 
يك از آنها با گروهي كه هيچ ،شوند آثار آن بر يادگيريميها در ابتداي يادگيري ارائه آزمودني

  ). 12برابر است( ،ندانكردهرا دريافت 
هاي ذكر شده و تأثير هـر يـك بـه طـور جداگانـه بـر عملكـرد و اجـراي         با توجه به اهميت مؤلفه

)، 10،11،12هاي ورزشي و نيز ابهامي كه در اسـتفاده از هريـك از مـداخالت وجـود دارد (     مهارت
زا بـه آزمـايش   هـاي همسـان و مجـ   گروهها را به صورت منفرد در محقق بر آن است كه اين مؤلفه

پرتـاب آزاد بسـكتبال    هـا را در هريـك از مراحـل يـادگيريِ    مؤلفهگذارد و اولويت و اهميت نقش ب
دانشجويان دختر سالم مشخص سازد. بر اين اساس پژوهش حاضر در صـدد پاسـخگويي بـه ايـن     

، گزينـي در مراحـل اكتسـاب   هـدف است كه آيا بين ارائه مجزاي بازخورد، اهميت تكليف و سئوال 

                                                                                                                    
1."Do your Best"  
2. Boyce 1992  
3 Swain & Jones 
4 Smith, SL and Ward, P  
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  .داري وجود دارد يا نهمعنييادداري و انتقال پرتاب آزاد بسكتبال دانشجويان دختر مبتدي تفاوت 

  روش تحقيق
 1گروه تجربـي و   3گروه ( 4روش آن از نوع طرح تحقيق نيمه تجربي با نگرش پژوهش كاربردي و 

 . استگروه كنترل) 

  آزمودنيها
دانشگاه آزاد شهر قـدس كـه در واحـد تربيـت      دانشجويان دخترشامل جامعه آماري پژوهش حاضر 

نفر به صورت داوطلبانه در اين پژوهش شركت  48از ميان آنها است. ) ثبت نام كرده بودند، 2بدني (
بررسي سالمت از طريق مطالعه پرونده پزشكي آنها در بدو  .همگي غير ورزشكار و سالم بودند .كردند

 4بصورت تصادفي سـاده بـه   . جامعه آماري ري ارزيابي شد. ورود به دانشگاه و سابقه خانوادگي بيما
 ).1ند (جدول شدنفري تقسيم  12گروه 

  برنامه تمرين   -الف
 15دقيقه گرم كردن شامل حركات كششي و نرمشي، آزمون پرتاب پنالتي  10در هر جلسه پس از 

 15زمون شامل اين آشد. ) اجرا 1كوششي بسكتبال (جزء آزمون توانايي هاي بسكتبال هريسون
پرتابي اجرا شد.  5پرتاب آزاد بسكتبال است كه از روي نقطه پنالتي و در قالب سه بلوك 

ت كرده و سپس بلوك بعدي را ها بعد از هر بلوك تمريني، به مدت يك دقيقه استراحآزمودني
به  .شدگذاري شوت بسكتبال ايفرد ثبت نمرهدادند. نحوه امتيازات آزمون بر اساس شيوه انجام 

اين ترتيب كه  اگر توپ پرتاب شده از باال روي سبد قرار گيرد و گل نشود يك امتياز و در 
 شد نميهيچ امتيازي دريافت  در غير از اين دو حالت شد. داده مي امتياز 2صورت گل شدن 

)10.(     
  مراحل آزمون -ب 

ه اجراي صحيح مهارت پرتـاب  نحو در جلسه آغازين،  ها وآزمودنيبندي گروهپس از  پيش آزمون:
ايـن   گرفت . صورت ) 1991روش آموزشي ارائه شده توسط اشميت (آزاد بسكتبال با استفاده از 

-پـيش هـا  آزمـودني سپس از   ).13(شامل دستورالعمل كالمي و نمايش الگوي ماهر است روش 

ل را از نقطه پنـالتي  پرتاب آزاد بسكتبا 15بايست ميبه صورتي كه هر آزمودني  .. آزمون گرفته شد
هـا  آزمـودني اي براي سطح مهارت پايهاز اين مرحله به عنوان خط .  شودو امتياز وي ثبت  كنداجرا 

  در پرتاب آزاد بسكتبال استفاده شد.
 

                                                                                                                    
1. Harrison Basketball Ability Test                           
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هـا وارد مرحلـه تمرينـي شـده و     آزمودنيآزمون، پيشبالفاصله پس از مرحله  مرحله اكتساب:
گزينـي و گـروه   هـدف ي انگيزشي مربوطه (گروه بازخورد، گروه هامؤلفهتجربي با حضور هايگروه

 15اي، آزمـون پرتـاب پنـالتي    مداخلـه بدون حضور هـيچ گونـه    )اهميت تكليف و گروه كنترل
كردند و امتيازات آنها در هـر  ميجلسه اجرا  3هفته و هر هفته  6كوششي بسكتبال را به مدت 

  شد. ميجلسه ثبت 
آزمون بالفاصله بعد از آخرين جلسه تمـرين و مشـابه شـرايط    پس: پس آزمون (آزمون اكتساب)

كوشـش پرتـاب پنـالتي     15هـاي تمـام گروههـا     آزمودنيآزمون انجام شد. به اين صورت كه پيش
  بسكتبال را بدون حضور مؤلفه هاي انگيزشي انجام دادند.

منظور رفع آثـار مـوقتي    تمريني و استراحت بهبياين آزمون نيز پس از دو هفته  آزمون يادداري:
هـا  آزمون و در شرايط يكسان براي تمام گروهپسها مشابه آزمودنياجرا و سنجش پايداري عملكرد 
كوششي بسكتبال را بدون هـيچ   15ها آزمون پرتاب پنالتي آزمودنيبه عمل آمد، به طوري كه همه 

  اي اجرا كردند.مداخله
آزمون يادداري و براي سنجش ميزان انطباق و انتقـال  ساعت پس از  24اين آزمون  آزمون انتقال:
با تغيير در زاويه پرتاب انجام شد . به اين صورت كه از آزمودني ها خواسته شد تا از  به شرايط جديد

از سـمت   ،پنـالتي  ينقطـه  يدرجه نسبت به خط عرضي زمين بسكتبال و از همان فاصله 45زاويه 
 راست زمين به طرف حلقه شوت كنند.

    
  طرح تحقيق . 1 جدول

 دوره تمرين
  

  ها گروه

ش آزمون
پي

  

  اكتساب

س آزمون 
پ

  

  يادداري

آزمون يادداري

  انتقال

آزمون انتقال
 

 × هدف گزيني

رين
 تم

مه 
برنا

  
)6 

ته)
هف

  

× 

  هفته) 2( 

×  

  ساعت 24

×  
  ×  × × × بازخورد

  ×  × × × اهميت تكليف
 × × × × كنترل

 
  روش ارائه مداخالت -ج

شد و به آنها اطمينان داده شد كه امتيـاز آنهـا   ها در هر جلسه ثبتآزمودنياجراي  اهميت تكليف:
بخشي از نمره پايان ترم آنها در اين واحد خواهد بود. همچنين اهميت پرتاب پنالتي و  ،در هر جلسه

  شد.در شرايط حساس مسابقات توضيح داده ها تيمبازي  تأثير آن در نتيجه 
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گردیاد تاه از آساتانه امتیااز معاین      ها زمانی به دریافت پاداش منتهیآزمودنیاجرای  ینی:گزهدف

ایان آساتانه امتیااز در هار      .شاد.(  آزمون وی تعیینپیشفراتر رود  معیار هر شخص با توجه به نمره 

 هاا اطمیناان داده شاد تاه در    آزماودنی ای افزایش یافت. به عبار  دیگر باه  فزایندهجلیه به صور  

 .شود میمیانگین امتیاز مشخص اجراهای آنها محاسبه  یک صور  تیب

تننادگی  تقویات ته عمدتاً نقش انگیزشای و   شدارائه بازخورد به گونه ای  بازخورد با بار انگیزشی:

بعد از هار اجارای صاحیح باه فارد باازخورد        .شودآن برای تمک به افزایش سطح انگیختگی فراهم 

ین اطالعاتی از اجارای آزماودنی بارای او در پایاان هار جلیاه تمارین        تالمی مثبت داده شد. همچن

بوسایله تادی تاه باه      -هر فرد در آزمون روی جدولی بدون ذتر ناام فارد     . نمره عملکردشدفراهم 

مشخص شد و هر فرد می توانیت نمره عملکرد خود را در هار جلیاه مقاییاه     -افراد داده شده بود 

هاا در جلیاا    آزماودنی میازان پیشارفت هار تادام از      .ر آزمون ببیندتند و موقعیت گروه خود را د

 شد . تر تذتر دادهضعیفمتوالی به آنها نشان و به افراد 

 های آماری روش

اساتفاده شاد.     1ها از آزمون آمااری تلوماوگرو  ا اسامیرنو      به منظور بررسی طبیعی بودن داده

و در نهایات در مررلاه اتتیااب،     آزماون پیشررله ها در مها در بین گروهمتغیر  اختال  میانگین

مورد ارزیابی قرار گرفات. جهات بررسای     2توسط آزمون آنالیز واریانس یک طرفه یادداری و انتقال

های تجربی و تنترل در مرارل اتتیااب، یاادداری و انتقاال از آزماون     آثار برنامه تمرینی در گروه

هاا ، آزماون   استفاده شد . جهت بررسی اختال  بین گاروه  های مکررآنالیز واریانس با اندازه گیری

 محاسبه گردید.  > 15/1pسطح   ها مقدار خطا در به تار رفت. در همه آزمون تعقیبی بن فرنی

 يافته های تحقيق

ترد. نتایج آزماون آناالیز واریاانس    تایید ها را دادهاسمیرنو  طبیعی بودن توزیآ  -آزمون تلوموگرو 

. متغیار  < P) 15/1هاا نشاان داد    دار را بین گروهآزمون عدم تفاو  معنیپیشهای درتوریک سویه 

ها در ابتدای جلیاا  تمارین در جادول    ها و نیز میانگین ضربان قلب آزمودنیهای توصیفی آزمودنی

هاا  داری باین گاروه  معنیارائه شده است ته بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس یک سویه، تفاو   2

 . P) 15/1های توصیفی مشاهده نشد  شاخصدر 

 

 

                                                                                                                   
1. Kolmogorof -  Semirnof Test  

2. One Way Analyze Variance  
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  . ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي توصيفي آزمودني ها2جدول 
  كنترل بازخورد هدف گزيني اهميت تكليف گروهها

 4/23 ± 10/2 0/24 ± 26/1 0/22±14/1 2/23±03/1 سن (سال)

 1/164 ± 89/4 1/165 ± 80/5 2/163±39/4 3/163±21/7 قد (متر)

 5/53 ± 55/6 3/54 ± 66/5 9/53±86/7 7/55±92/8 وزن (كيلوگرم)
  

شود، هر چهار گروه در مرحلـه اكتسـاب پيشـرفت    ميمشاهده  3همانطور كه در جدول شماره 
 18توان اذعان داشـت كـه تمـرين تكليـف مـورد نظـر در       ميبنابراين  داشتند.اي مالحظهقابل 

با ايـن تفـاوت كـه در     .ها شده استگروهپرتاب آزاد بسكتبال در جلسه منجر به بهبود عملكرد 
گزيني و بازخورد، پيشرفت بيشتري حاصل شده به طوري كه باعث ايجاد تفاوت هدفهاي گروه
-بـي ). درآزمون يـادداري نيـز، پـس از دو هفتـه     >05/0pدار با دو گروه ديگر شده است (معني

بـازخورد همچنـان باعـث    ارائـه  گزينـي و  هـدف ايط شود كه تمرين در شرميتمريني، مشاهده 
تري در تكليف مورد نظر نسبت به گروه اهميت تكليف و كنترل شـده اسـت و   ثباتيادگيري با 

دار معنـي ها در يادگيري مهارت پرتاب آزاد بسـكتبال در آزمـون يـادداري    گروهتفاوت بين اين 
نتقال با تغيير در زاويه پرتاب و شـرايط  كه در آزمون ااست در حالي  . اين )>05/0pبوده است (

ها گروهداري  بين معنيها رخ داد به نحوي كه تفاوت گروهجديد تمريني، افت در عملكرد تمام 
ها در شرايط تمرين با مداخله انگيزشي، در هنگام آزمودنيبا اين حال  .)<05/0pمشاهده نشد (

نسـبت بـه شـرايط بـدون مداخلـه (گـروه        عملكرد بهتـري افت كمتر و انتقال به شرايط جديد، 
  كنترل) داشتند.

  

  ميانگين و انحراف معيارامتيازات گروه ها در مراحل پيش آزمون، پس آزمون،  .3جدول
  يادداري و انتقال

 انتقال يادداري پس آزمون پيش آزمون گروهها

 16/15 ± 58/3 75/15 ± 62/3 08/16±52/3 33/9±55/4 اهميت تكليف

 41/17 ± 05/4 08/20 ± 36/3* 50/19±08/3* 16/9±13/4 نيهدف گزي

 25/17 ± 30/3 83/19 ± 92/3* 58/19±23/2* 00/10±55/4 بازخورد

 41/13 ± 69/4 50/14 ± 11/3 75/15±30/3 66/8±96/3 كنترل

  > P 05/0* معني داري در سطح 
  

آزمون تـا يـادداري و   پسآزمون، پسدرصد تغييرات بين سه مرحله پيش تا  4در جدول شماره 
هفته اجراي مهارت در شرايط  6شود  يادداري تا انتقال ارائه شده است. همانطور كه مشاهده مي

درصـد بهبـود در اجـراي مهـارت شـوت       70اي موجب بـيش از  مداخلهكنترل و بدون هر گونه 
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 100آزمون تا بـيش از  سپگزيني بر تغييرات پيش تا هدفبسكتبال شده است. با اين حال آثار 
گزينـي و بـازخورد   هـدف آزمون تا يادداري تنهـا گـروه هـاي    پسدرصد مشاهده شد. در پروسه 

در عملكـرد  هـا  گروهو داراي تغييرات مثبت بودند و بقيه  داشتندپيشرفت  در عملكرد همچنان
در عملكـرد   تغييـرات كاهشـي و افـت   افت داشتند. در مرحله يادداري تا انتقال، هر چهار گروه 

  ند.داشت
  درصد تغيير بين مراحل مختلف ارزيابي مهارت .4جدول 

 يادداري تا انتقال پس آزمون تا يادداري پيش آزمون تا پس آزمون گروهها

 -% 8/3 -% 5/6 %+71 اهميت تكليف

 -% 13 %+ 8/2 %+103 هدف گزيني

 -% 1/13 %+ 5/1 %+95 بازخورد

 -% 5/7 -% 6/7 %+81 كنترل

  بحث و نتيجه گيري
مداخله هاي انگيزشـي بـر مراحـل مختلـف اكتسـاب،      تأثير انواع هدف از تحقيق حاضر بررسي 

يادداري و انتقال مهارت مجرد پرتاب آزاد بسكتبال بود. نتايج اين پژوهش نشان داد اسـتفاده از  
ر، باعـث  گزيني و بازخورد در مرحله اكتساب مهارت مذكوهدفهاي انگيزشي به خصوص مؤلفه

هـاي تحقيـق   يافتـه بروز عملكرد و يادگيري بهتر گروه ها در تمام مراحل آموزشي شده اسـت.  
جلسه اكتسـاب، منجـر بـه بهبـود      18حاكي از آن است تمرين مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در 

با اين تفسير كه دو گروه  است. هاي تجربي و كنترل) شدههاي تحقيق (گروهعملكرد تمام گروه
هـاي ديگـر در   دار آماري در بهبود عملكـرد بـا گـروه   معنيگزيني و بازخورد تفاوت هدفبي تجر
). همچنين اين تفـاوت در آزمـون يـادداري نيـز پـس از دو هفتـه       >05/0pآزمون داشتند (پس

همچنـان  گزينـي و بـازخورد   هدفهاي تمريني حفظ شد و مشاهده گرديد گروهبياستراحت و 
كـه دو گـروه   است  در حالي . اين)>05/0pهاي ديگر بودند (بت به گروهداراي عملكرد بهتر نس
افت در عملكرد را در آزمون يادداري نشان دادند. در آزمون انتقال كـه   ،اهميت تكليف و كنترل

بـا ايـن    .ها افت در عملكرد داشتندبا تغيير در زاويه و جهت تكليف پرتاب همراه بود، تمام گروه
به اين معنا كـه ايـن دو گـروه     .گزيني و بازخورد اين افت كمتر بودهدفوه تفاوت كه در دو گر

تر با شرايط جديد انطباق يافته و در انتقال مهارت به زاويه و جهـت جديـد، بهتـر    راحتتجربي 
 ). 1عمل كردند (شكل 
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  . مقايسه ميانگين امتياز آزمون پرتاب آزاد بين گروه ها در مراحل پيش آزمون، 1شكل 

  كتساب، يادداري و انتقالا
  

) مبني بر نقش مثبت 1990هاي تئوري لوك و التهام (نتايج پژوهش حاضر از صحت يافته
 )2006( و همكاران 1مالليهاي تحقيق يافتهكند. همچنين با ميگزيني بر عملكرد حمايت هدف

بي در بازيكنان راگبي گزيني بر اجراي راگهدفدر پژوهشي به بررسي تأثير نيز همخواني دارد. آنان 
هاي آنها نشان داد مداخالت ايجاد شده در بهبود عملكرد يافتهدانشگاهي پرداختند. تجزيه و تحليل 

  ).14(ها هم در تمرين و هم در مسابقات مؤثر بوده است آزمودنيهاي راگبي مهارت
يني بر عملكرد بازيكنان گزهدفاي بر روي تأثير بازخورد كالمي و ) در مطالعه2002( 2بروست و وارد

هاي ايجاد شده در بهبود عملكرد تمريني آنان ماهر زن فوتباليست مقطع متوسطه نشان دادند مداخله
مؤثر بوده و حركت با توپ بازيكنان در محدوده سطح معيار حتي بعد از حذف مداخله نيز حفظ شده 

) تأثير 2001ن (او همكار 3دنبرگ) كه با پژوهش حاضر همخواني دارد. عالوه بر اين، فر15(بود 
هاي ساده و پيچيده بررسي دانش آموز در مهارت 103را بر ادراك و عملكرد حركتي  بازخورد افزوده

گروه تمريني  4ها را به دو روش ساده و پيچيده، تحت شرايط مخروطها مهارت چيدن آزمودنيكردند. 
اطالعاتي و تركيبي از بازخورد انگيزشي و اطالعاتي) (بدون بازخورد، بازخورد با بار انگيزشي، بازخورد 

تفاوتي بين نوع بازخورد بر ادراك و اجراي افراد  ،كردند. بر اساس نتايج تحقيق، در مهارت سادهاجرا 
وجود نداشت. ولي در مهارت پيچيده، گروهي كه تركيبي از بازخورد انگيزشي و بازخورد اطالعاتي 

                                                                                                                    
1. Melaly  
2. Brobst & Ward  
3. Fredenburg  
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كه اين يافته ها نيز با تحقيق  )16گيري بهتر و مؤثرتري را نشان دادند (دريافت ميكردند اجرا و ياد
تأثير بازخورد افزوده بر ") در پژوهشي تحت عنوان 2006نيز ( 1. هارلي و لياست حاضر همسو 

آزمودني زن و  28روي  "اكتساب و يادگيري يك الگوي هماهنگي دودستي (تكليف تعقيبي مداوم)
).  17است (مؤثر بازخورد همزمان با اجراي تكليف، در مهارت هماهنگي بسيار مرد نشان دادند ارائه 

هاي گزيني و ارائه بازخورد در اجرا و يادگيري مهارتهدفبنابراين تحقيقات ذكر شده، نقش مثبت 
 .است هاي پژوهش حاضريافتهمختلف حركتي را تأييد كردند كه حمايتي بر 

) مغـايرت دارد. آنهـا در   1385هاي پژوهش سنه و همكاران (هيافتاز طرفي نتايج اين تحقيق با 
يـك از   گزيني و بازخورد به صوت مجزا و تركيبي نشان دادند بين هـيچ هدفبررسي نقش ارائه 

). 10داري وجود نـدارد ( معنيهاي ارائه مداخله بر يادگيري مهارت سرويس واليبال تفاوت روش
رت هاي مختلف فوتبال هنگام ارائه همزمان بازخود و ) در مها2006( 2همچنين اسميت و وارد 

هـاي  يافتـه در ايـن پـژوهش بـر خـالف     .)11اهميت تكليف بهبود يادگيري را مشاهده كردنـد ( 
البتـه ايـن    .نقش مثبت اهميت تكليف را بر يادگيري حركتـي نشـان داده اسـت    ،تحقيق حاضر

بـوده كـه از آن متـأثر شـده باشـد.       شدبا تأثير ممكن است به دليل ارائه همزمان آن با بازخورد
هـاي اسـتفاده شـده در    آزمـودني هـا و يـا   مهـارت تواند به دليل نـوع  ميها تفاوتهمچنين اين 

 هاي مختلف باشند.تحقيق

گزيني هدفهاي رفتاري و ) در بررسي افزايش دقت پرتاب آزاد بسكتبال از طريق مدل1987( 3اليزابت
نفر  12دانشگاهي به نتايج مؤثري در اين زمينه دست يافت. او  در بين تيم زنان بسكتبال درون

تايي پرتاب آزاد بسكتبال بود مورد  10هفته تمرين كه هر جلسه شامل دو بلوك  6آزمودني را طي 
به صورت واقعي و حاصل از عملكرد افراد به صورت انفرادي در اختيار  ،مطالعه قرار داد. اهداف

هاي تحقيق يافتهشد. گيري از اهداف فردي حاصل ميانگينهداف گروه با ها قرار گرفت و اآزمودني
گزيني به عنوان يك تكنيك مؤثر براي حفظ پيشرفت عملكرد در طي دوره هدف كندتأكيد مي
اي  هفته 6). با توجه به نتاج پژوهش حاضر و شرايط تمرين 18كند (مياي از زمان عمل گسترده

گزيني بر بهبود عملكرد پرتاب آزاد هدفيافته مهم تأثير  _ه توسط اليزابتمشابه با پژوهش انجام شد_
 .استبسكتبال قابل توجيه 

نفر از شركت كنندگان در  252گزين) بر مربيگزين و خود) تأثير تعيين هدف (1994( 4بويس و ويدا

                                                                                                                    
1. Hurley & lee 
2. Smith, SL and Ward, P  
3. Elizabet  
4. Boyce & Wayda 
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ين شده بود نسبت برداري را بررسي كردند. نتايج نشان داد گروهي كه هدف براي آنها تعيوزنهكالس 
گزين و گروه كنترل، پيشرفت بيشتري در يادگيري تكليف داشتند خودبه گروه تعيين هدف به صورت 

اين تحقيق نيز در حمايت از  از آنجا كه در اين پژوهش نيز اهداف توسط مربي تعيين شده بود، ).19(
 يافته هاي پژوهش حاضر است.

زن) را  43مرد و  185هاي مختلف المپيك (رشتهزشكاران ) ميزان درك ور2000وينبرگ و همكاران (
هاي تعيين هدف و تقدم در بكارگيري انواع آن را از طريق پرسشنامه بررسي كردند. استراتژيدر زمينه 

 كردند و ترجيح نتايج نشان داد تمامي اين ورزشكاران از تعيين هدف براي بهبود عملكرد خود استفاده
ها آنبراي خود تعيين كنند كه سطح دشواري آن اندكي فراتر از سطحي باشد كه هايي را دادند هدف 

  ).  20قادر به اجراي آن هستند (
برنامه هاي حاوي بازخورد عملكرد بهتري  با توجه به اثرات انگيزشيِ  كند،مي ) بيان 1958( 1اسمود
و گيري كردند را اندازه  KRاز هم كاركردهاي خالص انگيزشي حاصل  2نمايند. گيبز و براونميايجاد 

) نحوه 1968( 3) و لوك، كاتلج و كوپل1967نتايج در جهت تأييد خصلت انگيزشي بازخورد بود. لوك (
. آنها نتيجه گرفتند انواع معيني از بازخورد بر كردند ايجاد اثرات انگيزشي توسط بازخورد را مطالعه 

گذارد. اين تأثير باعث انگيزش بيشتر فرد به تالشي ميكند اثر ميهدفي كه فرد براي خود انتخاب 
هاي جنبهشود. افزايش حالت انگيختگي فرد به عنوان يكي از ميتر و پايدارتر در انجام وظيفه سخت

) كه اين يافته نيز توجيهي در نتايج 3انگيزش در اثرات بازخورد بر رفتار حركتي دخالت داشته است (
 .است  حاضر تحقيق

زايي)، يادگيرنـده را آگـاه   انرژياين ارائه بازخورد اطالعاتي به همراه نقش انگيزشي (يا  عالوه بر
شود يادگيرنده اهداف اجرايي باالتري را تنظيم نمايد و به طور كلي تكليف را ميساخته و باعث 

م غيرمسـتقي تـأثير  سازد. از آنجا كه اكثـر ايـن آثـار اجرايـي بـوده، امـا داراي يـك        تر ميجذاب
يادگيري نيز هستند، هنگامي كه يادگيرنده در سطح انگيختگي بااليي قرار دارد، تمايل بيشـتر،  

تر، شديدتر و جديت بيشتري براي تمرين دارد و هر عاملي كه باعث ارتقاء سطح تمرين طوالني
) ( 1993اريكسون و همكـاران  ، 1996 4تواند يادگيري را نيز افزايش دهد (اريكسون ميگردد، 

). اين تحقيقات از نتايج پژوهش حاضر در اثرگذاري مثبت بازخورد بر اجـرا و يـادگيري   22، 21
  كنند. ميتكليف حمايت 

گزينـي و ارائـه بـازخورد باعـث     هدفتوان اذعان داشت تمرين در شرايط انگيزشي ميدر نهايت 
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3. Locke, Cartledg & Koeppel 
4. Ericsson 
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شرايط جديد تمرينـي  ا بها آزمودنيپذيري در انطباقبهبود عملكرد، يادداري و افزايش انتقال و 
هاي اهميت تكليف و كنترل كمتر بوده اسـت. بـه عبـارتي اجـرا و     ، اما اين انطباق در گروهشده

گزيني و ارائه بازخورد نسـبت بـه شـرايط    هدفيادگيري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در شرايط 
 .مؤثرتر استانگيزشي) مؤلفه اهميت تكليف و كنترل (بدون ارائه هيچ گونه 
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شناختی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری، استرس و بهزیستی روان

 ورزشکاران نخبه
 

 3، اکبر قوامی2حسن محمدزاده، 1بهنام ملکی
 

 19/10/1931:مقاله تاریخ پذیرش  19/11/1931:مقاله تاریخ دریافت

 چکیده 
و بهزیستی هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری، استرس 

 بۀورزشکار نخ 01های تحقیق عبارت بودند از  آزمودنی .است شناختی ورزشکاران نخبهروان
ورزشی مختلف انتخاب و  میان پنج رشتۀگیری در دسترس از  استان البرز که از طریق نمونه

های پرخاشگری باس  صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی قرار گرفتند و پرسشنامه به
( را تکمیل کردند. 1330شناختی ریف )( و بهزیستی روان1110(، استرس کوزن )1331پری )و 

های هوش هیجانی قرار گرفتند و  جلسه تحت آموزش تکنیک 10افراد گروه آزمایش طی  ،سپس
و   های تحقیق را تکمیل کردند. برای تجزیه های هر دو گروه، دوباره پرسشنامه در پایان آزمودنی

-کواریانس یک  تحلیلو آزمون  )مانکوا( متغیره چند کوواریانس   تحلیلها از آزمون  دهدا  تحلیل

استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش هوش  >α  10/1داری  متغیری )آنکوا( در سطح معنی
یعنی این دوره سبب  ؛دار دارد شناختی مورد بررسی تأثیر معنیهیجانی بر هر سه متغیر روان

 (p<11/1) شناختیبهزیستی روانو افزایش  (p<11/1) استرسو  (p<11/1) پرخاشگریکاهش 
چگونگی کنترل و تنظیم هیجانات از طریق طور کلی هب. های گروه آزمایشی شده است آزمودنی

شناختی تواند بر متغیرهای روان و می استآموزش هوش هیجانی در ورزشکاران بسیار مهم 
 ته، عملکرد ورزشکاران را بهبود دهد.درگیر با هیجانات تأثیر مثبت داش

  

شناختی، آموزش هوش هیجانی، پرخاشگری، استرس، بهزیستی روان واژگان کلیدی:
 ورزشکاران نخبه. 

                                                                                                                   
 )نویسندۀ مسئول( شهر ريدانشگاه آزاد اسالمی واحد مدرس رفتار حرکتی، دانشجوي دکتري . 1
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 مقدمه

هاي تخصصی تنها ضامن هاي جسمانی و تاکتیکی و مهارت ، توانایی امروزه در دنیاي ورزش

امّا  ،دهند رد خود را در تمرینات نشان میموفقیت نیستند. بسیاري از ورزشکاران بهترین عملک

هاي فشارزاي  ها و تماشاگران و موقعیت هنگام مسابقه و رقابت و با رویارویی با رقیبان، رسانه

اند )از جمله خشم، ترس، امید، نامیدي،  شوند. هیجانات مختلف دیگر دچار واکنش هیجانی می

و براي بیان تمام حاالت احساسی و روانی نگرانی، احساس حقارت، غرور، غم ، شادي و غیره( 

اغلب محققان، مربیان، مدیران . (1روند ) کار میم جسمانی همراه آن بهمثبت و منفی و عالئ

چه قبل از مسابقه، چه حین بازي و  تأثیر هیجانات را بر عملکرد ورزشی ورزشی و ورزشکاران

یا عملکرد منجر به آمیز ملکرد موفقیتر ورزشکاران عبیشتو  اندکردهچه بعد از مسابقه تأیید 

شناسی ورزشی نیز به پژوهشگران روان (.2دهند ) عوامل هیجانی نسبت می شکست خود را به

اند که هر چه ورزشکار در درک، شناسایی، تنظیم و ابراز دقیق هیجانات  این نتیجه رسیده

مدتر باشد و د فردي کارآشو اختیار خواهد داشت که موجب میتوانمندتر باشد، عادات فکري در 

کارگیري  (. توانایی درک، استنباط )تحلیل( و به4 ،3ترین عملکرد خود را نشان دهد )به

 1شیاري، هوش هیجانیوهاي هیجانی در افراد متفاوت است و این مجموعه از سطوح ه مهارت

متمایز و  ريهاي نظمدل .(5سزایی دارد )ملکرد فرد سهم بهدهد که در ع فرد را تشکیل می

هایی مثل مهارت هاکه بیشتر آن نشان داده شده است همپوش متعددي براي هوش هیجانی

ها در  توانایی ارزیابی و ابراز صحیح هیجان )توانایی هاي درون شخصی(، توانایی ارزیابی هیجان

کارگیري هها و توانایی ب دیگران )توانایی هاي بین شخصی(، توانایی تنظیم مؤثر هیجان

 (.6شود ) حساسات براي هدایت رفتار را شامل میا

دهد هوش هیجانی، برخالف هوش شناختی توانایی ثابت و  ها نشان می نتایج بسیاري از پژوهش

هاي ویژه میزان  توان از طریق آموزش نیست، بلکه قابل رشد و تغییر است و می يتغییرناپذیر

توانند بر  زیرا افراد می (؛9 -7بخشید ) ی و کیفی آن را بهبودآن را افزایش داد و سطح کمّ

هاي هیجانی و نوع نگرش خود را  توانند واکنش ویژه میهو ب باشند هیجانات خود کنترل داشته

 (.11وقایع تغییر دهند ) در مورد

کارشناسی نشان  دانشجوي دورۀ 135روي  ( با انجام پژوهشی2112) 2گروس مونیرو و شن

بین دو گروه تجربی و کنترل در  دار یجانی تفاوتی معنیههفته آموزش هوش  11دادند 

ها،   ده از هیجانسازي تفکر، استفاها، آسان مثل درک و ابراز هیجان ؛هاي هوش هیجانی مؤلفه

                                                                                                                   
1. Intelligence training 

2. Groves, McEnrue, Shen 
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 (. 11)کند ایجاد میها  و کنترل و مدیریت هیجان ها تشخیص هیجان

شخصیت آدمی است و بر  هیجان و چگونگی کنار آمدن افراد با آن، بخشی از ،از سوي دیگر

دلیل پیچیدگی حاالت این همه بسیاري از ورزشکاران به (. با2گذارد ) عملکرد فرد تأثیر می

بنابراین ورزشکاران براي  هایی دارند؛و چه ضعفاند در کدام صفت قويدانند  هیجانی نمی

هبرد افزایش عنوان راهاي هوش هیجانی به توانند از آموزش مؤلفه هیجانات خود می کنترل

 ند. کنآمیز استفاده  عملکرد موفقیت

( در تحقیقی نشان دادند بین توانایی 2119) 2( به نقل از لن و همکاران2111) 1توتردل و لچ

آمیز بازیکنان هاي هیجانی مربوط به عملکرد موفقیت هاي تنظیم هیجان و حالت مربوط به مهارت

آمیز مدیریت طور موفقیتهتوانند هیجانات خود را ب کریکت ارتباط وجود دارد و بازیکنانی که می

 (.     4کار ببرند )هطی رقابت را براي بهبود عملکرد ب کنند، قادرند هیجانات تجربه شده

بازیکن  76(  در تحقیقی ارتباط هوش هیجانی و عملکرد ورزشی 2116) 3پرلینی و هالورسون

در  یشتريها نشان داد بازیکنانی که نمرات بن. نتایج تحقیق آکردندهاکی لیگ برتر را بررسی 

دست آوردند در روابط بین فردي، مدیریت استرس، خودآگاهی و مدیریت ههوش هیجانی ب

طور مثبت با عملکرد ورزشکاران در هکسب کردند و هوش هیجانی بهتري هیجان نیز نمرات ب

براي عملکرد بازیکنان  یبین مهمحین بازي مرتبط بود. در این تحقیق، هوش هیجانی پیش

 (.12شناخته شد )

رد بر عملکرا ( در تحقیقی اثر شش هفته آموزش هوش هیجانی 2117) 4آجاهی و فاتوکان

برداري بررسی  هاي بسکتبال، هندبال، والیبال و وزنه اي رشته حرفهورزشکار مرد غیر 92ورزشی 

با شناخت  یسه با گروه کنترل،، در مقاهاي تحقیق کردند و به این نتیجه رسیدند که آزمودنی

 (. 13آزمون نشان دادند )بیشتر هیجانات خود و دیگران، عملکرد بهتري در پس

آرامش، غرور، اي از احساسات و هیجانات خوشایند ) به استناد گزارش پژوهشی کر مجموعه

 شادي و ...( و احساسات و هیجانات ناخوشایند )خشم، اضطراب، بدخلقی، ،قدردانی، امید

هاي روانی و بدنی، حقارت و ...( در اثر برد و باخت در ورزشکاران افزایش و کاهش پیدا  تنش

ن با این قبیل ؛ بنابراین ضروري است متخصصاگذارد تأثیر می تشدبهکند و در عملکرد آنان  می

هاي  هایی که دچار واکنش اگر ورزشکار در رویارویی با موقعیت(. 14احساسات کار کنند )

و  اي کارآمد مجهز نباشد و توانایی کمی براي درک شود به راهبردهاي  مقابله نی میهیجا

                                                                                                                   
1. Totterdell, &Leach 

2. Lane, et al 

3. Perlini, &Halverson 

4. Ajayi, M., & Fatokun 
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دچار هیجانات ناخوشایند و افت  ،هاي خود و دیگران داشته باشد و مدیریت هیجان کنترل

 ،1ها نیز در ورزشکاران باعث افزایش پرخاشگري شود و این حالت هیجانات خوشایند می

ورزشکار از عملکرد واقعی خود  در پی آنشود که  می 3شناختیانافت بهزیستی رو و 2استرس

عنوان هر شکلی از رفتار فیزیکی یا کالمی با هدف آسیب پس پرخاشگري )به .شود دور می

 دلیلبهتواند  درونی که می یعنوان حالت( و استرس )به15) دیگر( ۀرساندن به موجود زند

بار،  ها بالقوه زیان و اجتماعی باشد که این موقعیت موقعیت محیطی یاهاي فیزیکی بدن  خواسته

بهزیستی (، و 16) شوند( غیرقابل کنترل یا فراتر از استعداد سازگاري ما ارزیابی می

هاي هیجانی و احساسات مثبت به  بازتابی از طرز فکر و واکنش عنوانبهشناختی ) روان

جانات خوشایند و ناخوشایند با هوش هم آمیختگی با هی دلیل دربه(، 17) رویدادهاي زندگی(

حساس و سطح اول ورزش  هايدانتوانند بر عملکرد ورزشکار در می هیجانی ارتباط دارند و می

و  (25 -12نتایج بسیاري از تحقیقات )توان از   وجود چنین ارتباطی را میدنیا تأثیرگذار باشند. 

    .هوش هیجانی استباط کرد موردمبانی نظري موجود در 

 هبرد نظري را در زمینۀتوان دو را متعدد هوش هیجانی می هايه به تعریفبا نگا طور کلیهب

( 1997، )دیدگاه توانمندي مایر و سالووي دیدگاه اولیه :الگوهاي هوش هیجانی مشخص کرد

داراي  وعاطفه و هیجان است  کند که در بر گیرندۀ نوعی از هوش تعریف می اهوش هیجانی ر

ها براي تسهیل تفکر، فهم هیجانی، مدیریت  ادراک هیجانی، استفاده از هیجان ۀچهار مؤلف

 ،ان -)رویکرد مختلط یا ترکیبی بار و دیدگاه دوم (26)است با خود و دیگران  ارتباطجان در هی

ز تر ا کند که به مراتب گسترده تعریف می ايهاي غیرشناختی هوش هیجانی را توانایی (2111

نفس،  فردي )خودآگاهی، جرئت، حرمت هاي مهارتهاي درون ت و شامل مؤلفهدیدگاه اولیه اس

 ،فردي، تعهد اجتماعی، همدلی( )روابط میان فردي هاي میانتمهار ،خودشکوفایی، استقالل(

توانایی تحمل ) کنترل استرس ،پذیري( مون واقعیت، مسئله گشایی، انعطاف)آز سازگاري

 بناییزیر مؤلفۀ .(27) است بینی(شادي و خوش) عمومی فشارهاي روانی و کنترل تکانه( خلق

بر وجود ارتباط بین هوش  )کنترل هیجانات در خود و دیگران( در رویکرد اول مدیریت هیجان

 مدیریت استرسبنایی هاي زیر مؤلفهو شود(  نوعی هیجان محسوب می) هیجانی با پرخاشگري

سرزندگی و ابراز احساسات مثبت و ) و خلق عمومی )کنترل حاالت روانی و تحمل فشارها(

بر وجود  در رویکرد دوم( خوشایندناحفظ نگرش مثبت حتی هنگام وجود احساسات منفی و 

                                                                                                                   
1. Aggression 

2. Stress 

3. psychological well-being 
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راین بر اساس بناب ؛شناختی اشاره دارندارتباط بین هوش هیجانی با استرس و بهزیستی روان

ن هوش هیجانی فرض بر این است که میزاها، هاي درگیر در آن فهها و مؤلاین رویکرد

نقش داشته  هاآن در شناختیو بهزیستی روان استرس ،در تعیین میزان پرخاشگري ورزشکاران

ش آموزش هو ۀبا توجه به نادر بودن تحقیقات در زمین دارد. همچنین نیاز که به بررسی باشد

متوسط  متغیري از هیجانات )از ماهیت رقابتی ورزش دامنۀکه  هیجانی در ورزشکاران و از آنجا

گیرد و  تجارب هیجانی مثبت و مطلوب به اجراي بهتر  تا شدید، از مثبت تا منفی( را در بر می

ی در بنابراین چگونگی کنترل و تنظیم هیجانات از طریق آموزش هوش هیجان شود؛ منجر می

 ها وشناختی درگیر با آنبر میزان متغیرهاي روان احتمال داردو  ورزشکاران بسیار مهم است

محقق در پژوهش حاضر بر آن  ؛ از این رومتعاقب آن بر عملکرد ورزشکاران تأثیرگذار باشند

آموزش هوش هیجانی باعث کاهش پرخاشگري و استرس در  است تا مشخص کند که آیا

همچنین آیا آموزش هوش هیجانی باعث افزایش بهزیستی  شود؟میوررزشکاران نخبه 

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آموزش  ،پس در کل؟ شودمیوررزشکاران نخبه  شناختی روان

 ۀشناختی وررزشکاران نخبهوش هیجانی بر میزان استرس، پرخاشگري و بهزیستی روان

 . هاي مختلف ورزشی استان البرز است رشته

 پژوهش شناسیروش
ۀ جامع با گروه کنترل است. آزمون آزمون و پس پیشو طرح آن  استتجربینوع تحقیق نیمه

یک  کمدستکه  بودهاي مختلف ورزشی  ورزشکاران مرد در رشته آماري تحقیق شامل کلیۀ

ۀ حضور در تیم ملی را یا یک بار سابقمقام اول تا سوم کشوري در کارنامۀ ورزشی خود داشتند 

باشند. با استفاده از   در سال اخیر در شرایط مسابقه قرار داشته اند ومربوطه داشته در رشتۀ

 پنج رشتۀ ،هاي مختلف ورزشی فعال در استان البرز گیري تصادفی نسبی از میان رشته هنمون

نفر آزمودنی به  61)کاراته، فوتبال، تکواندو، بسکتبال، کشتی( انتخاب و تعداد  انفرادي و گروهی

صورت گیري در دسترس انتخاب شدند و به صورت نمونهپنج رشته بهتفکیک از میان این 

ها قبل از شروع دوره و و گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. همگی آزمودنیتصادفی در د

ۀ ورزشی مربوط، به رسمی در رشت رست قبل و بعد از انجام یک مسابقۀد ،آزمونعنوان پیش به

 ،شناختی و پرخاشگري را تکمیل کردند. سپسهاي استرس، بهزیستی روان نامهترتیب پرسش

جلسه( آموزش هوش هیجانی برگزار شد، اما  16یش به مدت دو ماه )براي ورزشکاران گروه آزما

ن آزموپایان آموزش، دو گروه مانند پیش به گروه کنترل آزمایش خاصی داده نشد. سرانجام در

هاي  آزمون پرسشنامهورزشی مربوط به پس ۀرسمی در رشت درست قبل و بعد از انجام مسابقۀ
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 ند.دادتحقیق پاسخ 

 که در ایران نیز (22گریوز بود ) برادبري و ۀوش هیجانی برگرفته از برنامپروتکل آموزش ه

( به اثبات 29) (1329) پژوهش نقدي در براي آموزش هوش هیجانی لکپرتاین  کیفیت بهینۀ

 د. شصورت کارگاهی برگزار هبراي آموزش این برنامه، شانزده جلسه آموزش ب ؛رسید

 ؛انواع آن در زندگی یسایاول و دوم: تعریف هیجان و شنا ۀجلس

 ؛اي و افکار همراه با هیجانات هاي چهره سوم و چهارم: شناسایی حالت جلسۀ

هاي  بین افکار خودکار، هیجانات و رفتار از طریق نمونه ۀپنجم و ششم: بررسی رابط جلسۀ

 ؛عملی

 ؛هفتم و هشتم: چگونگی شناسایی هیجانات در دیگران جلسۀ

 ؛مختلف ابراز هیجانات و لزوم مدیریت هیجانات در زندگی هاي نهم و دهم: شیوه جلسۀ

بینی هیجانات و شناخت اولین  )شامل پیش یکهم: کنترل هیجان هم و دوازده جلسۀ یازد

 ؛عالئم هیجان در خود(

) کنترل هیجان از طریق تغییر موقعیت،  2هم: کنترل هیجان  هم و چهارد ۀ سیزدجلس

 ؛ی(هاي هیجان سازي و کلیدواژه آرام

هاي حل مشکالت هیجانی و ابراز  )آموزش شیوه 3هم: کنترل هیجان هم و شانزد ۀ پانزدجلس

    .ها(هیجان ۀشایسته و کنترل شد

 2(، استرس کوزن1992) 1هاي پرخاشگري باس و پري ها از پرسشنامه آوري دادهبراي جمع

 ( استفاده شد.1994) 3شناختی ریفبهزیستی روان ( و2116)

 سؤالی است و چهار جنبۀ 29نامه (: این پرسش1992) پرخاشگري باس و پري ۀپرسشنام

سنجد. سازندگان  پرخاشگري )فیزیکی، کالمی، خشم، خصومت( و در کل پرخاشگري فرد را می

گزارش  29/1هاي پرسشنامه  براي مؤلفهرا آن ضریب آلفاي کرونباخ )ضریب همسانی درونی( 

 21/1نه ماهه  ۀی آن بعد از یک دوری، ثبات همبستگی بازآزماکردند و از نظر اعتبار بازآزمایی

 نیامسعودفارسی این پرسشنامه در پژوهش  ۀروایی و پایایی نسخ(. 31) گزارش شده است

هاي این  و ضریب همسانی درونی مؤلفه شدتأیید  و غیرورزشکاران بر روي ورزشکاران( 1326)

( آلفاي کرونباخ براي 1329) پژوهش نقدي همچنین در (.31) گزارش کردند 24/1مقیاس را 

ها  مقیاسن، همبستگی درونی بین خردهآ ۀگزارش شد و براي روایی ساز 25/1پایایی این ابزار 

                                                                                                                   
1. Buss and Perry Aggression Scale 

2. kusen Stress Inventory 

3.Ryff  Psychological well-being Questionarie 
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، خشم 72/1، پرخاشگري کالمی 24/1کل محاسبه شد که براي پرخاشگري فیزیکی  ۀبا نمر

 پنحس بر اساس طیف هاي این مقیا مؤلفه ۀهم. (29) دست آمدهب 62/1و خصومت  26/1

 بندي شده است.اي لیکرت )خیلی موافق تا خیلی مخالف( درجه درجه

توسط زنجانی  ال دارد کهؤس 77(: این مقیاس 1994) شناختی ریف روان بهزیستی  ۀپرسشنام

شناختی  منظور سنجش بهزیستی روانبه و سنجیبر اساس روش و اصول روان (1323طبسی )

 اي لیکرت درجه مقیاس پنجدر  کهمقیاس است خرده ششون داراي تهیه شده است. این آزم

به دارد که ل سؤا 23بندي شده است. پرسشنامه در مجموع  ( درجهکامالً موافقم تا کامالً مخالفم)

میزان بهزیستی  ۀدهندها نشان شود و جمع نمرات مؤلفه گذاري می صورت معکوس نمره

با استفاده از آلفاي  ،نامهیی این پرسش( ضرایب پایا1322) شناختی است. در پژوهش شجاعی روان

نیز با استفاده از دست آمده و روایی صوري آن هب 92/1و  94/1کرونباخ و تصنیف به ترتیب 

 (. 25است ) شده( تأیید 2112) 1ذهنی کییز و ریف بهزیستی نامۀاالت با پرسشهمبسته نمودن سؤ

ماده تشکیل شده و و در مقیاس چهار  31امه از ن(: این پرسش2116) استرس کوزن نامۀپرسش

گذاري  امتیاز نمره 4تا  یکزیاد( به ترتیب از  )اصالٌ، تاحدي، متوسط، خیلی اي لیکرت درجه

با  ،ی این آزمونیشود و پایا الت روش نمره دادن معکوس میشود که براي بعضی از سؤا می

 کند،میالت را بررسی ا تجانس سؤامیزان همبستگی درونی یاستفاده روش ضریب انسجام که 

هاي  آزمون این آزمون با سنجییق رابطهراز طآن مالکی به دست آمده است. روایی  24/1

در (. 32) دست آمدهب = 29/1r 2موره ۀآزمون استرس ادراک شدو  ياستاندارد استرس هر

روي  (1329فارسی این پرسشنامه در پژوهش ناصریان ) ، روایی و پایایی نسخۀضمن

تجانس سؤاالت  پرسشنامه   یا طوري که ضریب همسانی درونیهب شدورزشکاران نخبه تأیید 

 (. 32) شدگزارش  26/1

بندي و تنظیم نمرات خام از  با توجه به ماهیت پژوهش از آمار توصیفی براي توصیف، طبقه

بخش آمار ها استفاده شد. در  میانگین، انحراف استاندارد و رسم نمودار ۀطریق محاسب

متغیري واریانس چندمتغیري )مانکوا( و کواریانس یکوها ک استنباطی براي آزمون فرضیه

  12 ۀنسخ spssافزاري آماري نرم ها از بستۀ براي تجزیه و تحلیل داده کار برده شد.ه)آنکوا(  ب

 گرفته شد. α = 15/1ها  داري تمامی فرضیهیاستفاده شد. سطح معن

 

                                                                                                                   
1. Ryff CD, Keyes 

2. hery , Moreh 
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 ی پژوهشهایافته
 د:شوآوري شده طبق جداول زیر ارائه میهاي جمعداده

 
  هاگروه شناختیبهزیستی روان و پرخاشگری، استرس نمرات میانگین .1جدول 

 آزمونپس و آزموندر پیش
 میانگین تعداد نوبت آزمون گروه متغیر

 پرخاشگري

 آزمایش
 76/2 31 آزمونپیش

 44/2 31 آزمونپس

 کنترل
 77/2 31 آزمونپیش

 72/2 31 آزمونپس

 استرس

 13/91 31 آزمونپیش آزمایش

 91/21 31 آزمونپس

 92/22 31 آزمونپیش کنترل

 29/22 31 آزمونپس

 شناختیبهزیستی روان

 19/49 31 آزمونپیش آزمایش

 61/52 31 آزمونپس

 22/49 31 آزمونپیش کنترل

 96/42 31 آزمونپس
 

آزمون پرخاشگری، های پسروی میانگین نمره مانکوا(متغیری )یج تحلیل واریانس چند. نتا1جدول 

 آزمونبا کنترل پیش های آزمایش و کنترلزشکاران گروهشناختی ور بهزیستی روان و استرس

 مقدار نام آزمون
DF  

 فرضیه
DF 

 خطا
F 

 سطح 

 داریمعنی

 مجذور 

 اتا

 توان 

 آماری

 P 91/1 11/1 <11/1 94/9 37 2 92/1 آزمون اثر پیالیی

 P 91/1 11/1 <11/1 94/9 37 2 11/1 آزمون المبداي ویکلز

 P 91/1 11/1 <11/1 94/9 37 2 77/53 آزمون اثر هتلینک

 P 91/1 11/1 <11/1 94/9 37 2 77/53 رويآزمون بزرگترین ریشه
 

ها، بین آزمون ۀداري همآزمون سطوح معنیدهد با کنترل پیشنشان می 2مندرجات جدول 

شود، براي پی بردن به این داري مشاهده میهاي آزمایش و کنترل تفاوت معنیورزشکاران گروه

متغیري در کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد، دو تحلیل کواریانس یک درنکته که 

ان تأثیر برابر عالوه، میزنشان داده شده است. به 3متن مانکوا انجام شد که نتایج آن در جدول 



 

 PF

F 

 
 P

 P

 P

 PF

 P

F

 PF
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 گیری  بحث و نتیجه
هاي گروه آزمایشی با نمرات  هاي تحقیق، میزان نمرات پرخاشگري آزمودنی بر اساس یافته

تأثیر آموزش  دهندۀنشاندار دارند که  آزمون تفاوت معنیهاي گروه کنترل در پس آزمودنی

ها نتایج بسیاري  هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگري ورزشکاران گروه آزمایشی است. این یافته

 2دولسکی(، سوخو2112) 1(، رازل و کبمن1325) ها از جمله پژوهش رمضانی از پژوهش

هوش هیجانی بر خشم و  ۀکنند( و ... را مبنی بر نقش تعدیل2117) 3(، انیوال33) (2114)

شناسی را نیز تأیید  روان -عصب  ها دستاوردهاي حوزۀ حتی این یافته کند. تأیید می پرخاشگري

و آمیگدال  ویژهههاي کناري، ب نواحی زیر قشري، دستگاه ۀصورت که در مجموع کنند بدین می

پیشانی نقش مؤثري در مدیریت هیجان یا هوش هیجانی و ارتباط آن  ۀارتباط آن با قشر قطع

هاي ورزشی، ورزشکاران را در با توجه به اینکه رقابت (.19با مهار و بروز خشم دارد )

د، هنجارها و تقسیم کارهاي رایج به آسانی عدهند که ممکن است قوا قرار می یهای وضعیت

هایی داشت  توان چنین تبیین می، آمیز منجر شودی پرخاشجویانه و خشونتیرونقض و به رویا

هاي فکر کردن قبل از واکنش نشان دادن و به تأخیر که چون ورزشکاران نکاتی مانند مهارت

هاي مخرب و آنی در مقابل تهدید دیگران را طی آموزش هوش هیجانی یاد  انداختن واکنش

 ،از طرفی هاي بروز هیجان خشم کنترل الزم را داشته باشند. یتتوانند در موقع گیرند، می می

جاي تکانشی رفتار هداري بگیرند که با خویشتن ها یاد می ورزشکاران احتماالً طی این برنامه

جسمی و روانی به خود یا به دیگران واکنش سازنده و صحیح  ۀکردن و بدون وارد کردن ضرب

-هفرد در تنظیم هیجانات با ب( نیز معتقد است، 2112) 4طور که پلیتريداشته باشند. همان

سازي شدت و جهت هیجان در خود و دیگران به تعدیل و زی بازنگري و بایدست آوردن توانا

پردازد و  یافتگی میصورت درونی و تغییر جهت آنها به سمت سازشمهار هیجانات منفی به

هاي این قسمت از  یافته ،در کلپس  .(34شود ) گونه موجب حفظ هیجانات لذت بخش می بدین

بر اساس تئوري توانمندي مایر  را وجود ارتباط بین هوش هیجانی و پرخاشگري تحقیق فرضیۀ

هوش هیجانی مطرح کرده براي زیر بنایی  ايعنوان مؤلفهمدیریت هیجان را بهکه و سالووي )

 بخشد.  قوت می است(

داري بر بهزیستی  ش هیجانی تأثیر معنینتایج دیگر این تحقیق، نشان داد آموزش هو

                                                                                                                   
1. Rozel, E.J., Quebman 

2. Sukhodosky 

3. Eniola 

4. Pellittery 
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(، 1322شناختی ورزشکاران گروه آزمایشی دارد. این یافته با نتایج تحقیق شجاعی ) روان

شناختی مثبت هوش هیجانی و بهزیستی روان ( که بر رابطۀ2112) 2گاالکر و (2115) 1آستین

ه به حالت مثبت ذهن شناختی اصطالحی است کبهزیستی روان اند، همسو است. تأکید کرده

ساس اثر آنی بر میزان آن دارد. ورزشی ح هاياشاره دارد و وقایع مختلف زندگی از جمله رقابت

بینی، شادکامی، هاي مختلف از جمله امید، خوش شناختی افراد با هیجانمیزان بهزیستی روان

عنوان می بهخلق عمو مؤلفۀهمچنین  (.17احساس رضایت فردي و .... ارتباط مثبت دارد )

توانایی احساس رضایت از ان بر  -هوش هیجانی در دیدگاه مختلط بار  براي اساسی ايمؤلفه

زندگی، احساس رضایت از خود و دیگران، سرزندگی و ابراز احساسات مثبت، حفظ نگرش 

 شناختیبهزیستی رواناشاره دارد که با  م وجود احساسات منفی و ناخوشایندمثبت حتی هنگا

بودن میزان کم مدیریت تنش از عوامل عمده  ضعف در ،از سوي دیگر .انی داردهمپوش

احتمال  (.35گیرد ) شناختی در افراد است که تحت تأثیر آموزش نیز قرار میبهزیستی روان

ها و فشارهاي روانی،  ی مقابله با تنشطی آموزش هوش هیجانی، چگونگدارد ورزشکاران 

هیجانات مثبت و خوشایند به جاي  ۀهاي تجربث پیرامون، راهارزیابی مثبت از وقایع و حواد

 از طریق افزایش خلق عمومیضمن کاهش استرس،  ،هیجانات منفی و ناخوشایند را فرا گرفته

 .کنندخود ایجاد می  در بهزیستی روانشناختی یتغییرات مثبت

ان ، استرس ورزشکارنتایج تحقیق نشان داد با افزایش هوش هیجانی از طریق آموزش ،در نهایت

 3هاي بسیاري از تحقیقات از جمله تحقیق کرگ تحقیق با یافته کند. این یافتۀ کاهش پیدا می

د که نشان دادند بین هوش هیجانی و استرس رابطه وجود دار ( و ...2111) (، نوربخش2119)

ساسی هوش ان که مدیریت استرس را مؤلفۀ زیربنایی و ا - و با تئوري مختلط یا ترکیبی بار

قسمت  و احساسی و هیجانی است یرس واکنشهمخوانی دارد. از آنجا که است داند،هیجانی می

و محدود  استپروتکل آموزش هوش هیجانی استفاده شده در این تحقیق، کنترل هیجان  ۀعمد

اي از آموزش کنترل  هاي ویژه اهمیت موقعیت خطرناک یا هیجانات ناخوشایند قسمت کردن

مدار هیجان ها درست مانند مقابلۀ ق این آموزشند، احتماالً ورزشکاران از طریهیجان هست

زا و رسیدن به هدف تنظیم )یکی از راهبردهاي مقابله با استرس که براي تعدیل عامل استرس

خود را در توجه به  ۀپردازد(، روی زا میاز عامل استرس حاصلهاي هیجانی مرتبط با یا حالت

دهند و با خودگویی مثبت، تجسم اجراي  ارزیابی و تفسیر آن عامل تغییر می زا وعامل استرس
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 کنند.  یند مقابله را تسهیل میآگر را کاهش و فر افکار مداخله و یابی آمیز، آرامشموفقیت

آمادگی روانی  عنوان روشی براي افزایشبهنتایج تحقیق حاضر آموزش هوش هیجانی را  ،در کل

-هاي مهم روان حوزهو آن را در  تشخیص داده ایجاد عملکرد بهتر مفید منظوربهورزشکاران 

طور که یرا همانز ؛داند کاربردي می ،تأثیر دارندکه به ویژه در آمادگی قهرمانان  ورزشیشناسی 

هاي مقابله با  ها خواهند توانست شیوه نتایج تحقیق نشان داد ورزشکاران از طریق این آموزش

روانی مختلف  عواملفرا گیرند و میزان  یند و افزایش هیجانات خوشایند راهیجانات ناخوشا

 درگیر با هیجانات را در خود تنظیم کنند.
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 مقدمه

زیرا  ؛نیسترسیدن به اوج اجرا ابزار  تنها یجسمانو ممارست  نیتمر ،ورزش یایدنامروزه در 

 یها یژگیو و توانمندی ،تخصصی یها مهارتجسمانی و تاکتیکی و  یها ییتواناعالوه بر 

 هایموقعیتند در ورزشکاران مجبور .استثر بر پیشرفت ورزشی ؤشخصیتی نیز از عوامل م

 وعیش(. 1) شوند یم جانیهدستخوش  ها تیموقعدر واکنش با آن و زا رقابت کنند اضطراب

، واکنش یطیمحبد  طیشرامسابقه، وجود  انیجربد در  یداور رینظزا اضطرابعوامل 

 تجربۀ، یورزشدور شدن از اخالق  متیقبه برد به  لیتمامسابقه،  انیجرتماشاگران در 

، یمربتوسط  کنیباز خیتوبمنظور بردن، ، احتمال تقلب بهبیرقتقلب  ۀ، مشاهدیدگید بیآس

منظور حفظ مؤثر را به یا مقابله یها مهارتضرورت وجود  ،مسابقه انیجردر  یمرباد انتق

در  یناتوان زیرا؛ دکن یم ریناپذاجتناب یورزش تیموفقبه  یابی دستورزشکار و  یروانسالمت 

 نیبنابرا ؛(3 ،2) بخش خواهد بودانیزورزشکاران  زیآمتیموفقعملکرد  یبرا اضطرابمقابله با 

 هایموقعیتعملکرد ورزشکار را در  رسد یمکه به نظر  یمهم یتیشخص یها یژگیو از جمله

عوامل مزاحم  ریتأثو مانع  دهد یمقرار  ریتأثتحت  یورزش یها طیمحهمچون  ییزا ضطرابا

 یشناسروانبه  کمترتوجه  لیدلامروزه، به .است 1یجانیهو هوش  یروان یها مهارت، شود یم

 یاپیپ یهاشکست ورزشکاران است ممکن ،یشناخت روان یها مهارت کارگیریهو عدم ب ورزش

؛ آورد یمبه بار  یورزش ۀآنان و جامع یبرا یریناپذجبران  یها خسارت کهمتحمل شوند 

 جینتا تواند یم ورزشکاران عملکردمرتبط با  یرهایمتغورزش و  یشناسروانتوجه به  بنابراین

 عملکردبا  کهورزش وجود دارد  یشناسرواندر  یمهم یها مؤلفه .داشته باشد یمندسود

با  یکینزداست. اضطراب ارتباط  2اضطراب رهایمتغ نیا ۀاز جمل؛ ندادر ارتباط ورزشکاران

اضطراب و  نیب ۀبر رابط ها افتهی. دشو یمظاهر  یورزش یها رقابتدارد که در  یورزشعملکرد 

. استبر عملکرد ورزشکاران  زیادراب اضط یمنف ریتأث دهندۀنشانو  کنند یم دیکأتعملکرد 

 یعنی ؛دیآ یم دیپد یختگیانگافزایش است که با  شیتشو ایاز ترس  یمبهماضطراب شکل 

 دهد یم یروکننده دیتهد یتیموقع ۀبه مثاب یتیموقع یتلقعلت که به یمنف جانیهاز  یحالت

بیش از حد عملکرد  ولی اضطراب ،اضطراب در حد متعادل آن برای ورزشکاران الزم است .(4)

بنابراین برای جلوگیری از اثرات منفی اضطراب بیش از حد،  ؛دهد یمورزشکاران را کاهش 

روانی و هوش هیجانی اثرات  یها مهارتروانی و هوش هیجانی الزم است.  یها مهارتآموزش 

ود بهب را به دنبال آن عملکرد ورزشی ورزشکاران ،منفی اضطراب بیش از حد را تعدیل کرده

                                                                                                                   
1. Emotional inteligence  
2. Anxiety 
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 (.5) بخشد یم

است، بلکه  یشناخت رواننظری  ۀجنب یحاوتنها نهمورد توجه  ایدهیپدعنوان به یجانیههوش 

. هوش افتی یمناسباز مشکالت نهفته پاسخ  یاریبس یبرا توان یمآن  یارتقاعمل با  دانیمدر 

، گریدبه عبارت  ؛است گرانیدخود و  جاناتیه، فهم و کنترل زارادراک، اب ییتواناشامل  یجانیه

دارند و استفاده از آن  یجانیهکه بار  یاطالعاتعبارت است از پردازش مناسب  یجانیههوش 

 .(6) الزم است ی کهارتباط یبرقراردر جهت فکر کردن و 

و انطباق با  یسازگارو  گرانید، ارتباط با گرانیدبا شناخت فرد از خودش و  یجانیههوش 

 توان یمدر واقع  در ارتباط است. یاجتماع یها خواستهدن موفق شدن در برآور یبرا طیمح

و  یشغل، یلیتحصمختلف  یها حوزهدر  تیموفقفرد به  یابی دستدر  یجانیهگفت هوش 

تنها نه یجانیه. هوش (7) داشته باشد یعموماز هوش  تر مهمبه مراتب  ینقش تواند یم یورزش

ورزشکاران و  یورزش یها جانیه تیریمد در دیجد یروش زینکشورها  ریسادر  بلکه رانیادر 

 ریتأثی و ورزشکاران ورزش رانیمد، انیمرباغلب محققان، . شود یماصالح عملکرد آنان محسوب 

 دییتأ -ی و چه بعد از مسابقهباز نیحچه قبل از مسابقه، چه -یورزشعملکرد بر  را جاناتیه

 یجانیهبه شکست خود را به عوامل  منجر ای زیآمتیموفقورزشکاران عملکرد  بیشترو  اندکرده

 تیشخصاز  یبخشکنار آمدن افراد با آن  یچگونگو  جانیه ،(. در واقع1) دهند یمنسبت 

 لیدلاز ورزشکاران به یاریبس ،همه نیابا  .گذارد یم ریتأثاست و بر عملکرد فرد  یآدم

 ییتوانادارند.  یهایضعفو چه ترند یقوکه در کدام صفات  دانند ینم یجانیهحاالت  یدگیچیپ

مجموعه از سطوح  نیادر افراد متفاوت است و  یجانیه یها مهارت یریکارگدرک، استنباط و به

(. 8) دارد ییسزاهبو در عملکرد فرد سهم  دهد یم لیتشکفرد را  یجانیه، هوش یاریهوش

طور مناسب خود را به یها مهارت چگونه فرد بالفاصله دهد یمدر فرد نشان  زیاد یجانیههوش 

و متناسب با  ازینمورد  یجانیهحالت  شود یمو باعث  ردیگ یمکار مختلف به یها تیموقعدر 

 یجانیهباشد هوش زیادی  یختگیانگ ازمندین تیموقعکه اگر  یطوردهد، به شینمارا  تیموقع

 آرامش ازمندین تیموقعاگر  گریدو از طرف  افزایش دهدورزشکار را  یختگیبرانگ تواند یم

که اگر ورزشکار هوش  یحالورزشکار به خود آرامش بدهد. در  شود یمباعث  ،باشد یجانیه

، کم تالش ناتیتمردر  یتعهدبیمانند  یانهراناسازگا یرفتارهاداشته باشد  یفیضع یجانیه

و  ییشناسااما اگر در درک،  ،نشان خواهد دادرا کردن و عدم استقامت در مقابل شکست 

و  والوتر ، تلول،نیلخواهد داشت.  یبهترعملکرد  ،بهتر باشد جاناتیه قیقد زارو اب میتنظ

و ابراز  میتنظ، ییشناساهر چه ورزشکار در درک،  که دندیرس جهینت نیابه  (2002) 1دوانپورت

                                                                                                                   
1. Lane, Thelwell, & Lowther, & Davonport  
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 دشو یمخواهد داشت که موجب  اریاختدر  اییفکرعادات  ،دتر باشدنتوانم جاناتیه قیدق

در  یجانیهبهبود مهارت هوش  قیطراز  کنانیبازو  انیمرب نیهمچنکارآمدتر باشد.  یفرد

 یقیتحقدر  1و هالورسون ینیپرل. (2) کنند جادیا یپربازده یورزش طیمح توانند یمورزشکاران 

 یهاک یها میتورزشکار  76 یروب او اضطر یجانیهارتباط هوش  ۀاربدر 2006در سال  که

در  ،ها بیشتر از دیگران بودآن یجانیهنمرات هوش  نیانگیمکه  یکنانیباز دریافتند ندانجام داد

نمرات  زین اضطرابو تحمل  جانیه تیریمد، یخودآگاهاضطراب،  تیریمد، یفرد نیبروابط 

اثر شش »تحت عنوان  2007 در سال یقیتحقدر  2فاتوکان و یجاه. آبه دست آوردند هتریب

 یها رشته یا حرفهریغزشکار مرد ور 22 یورزشبر عملکرد  یجانیهآموزش هوش  ۀهفته برنام

 شد باعث یجانیهکه آموزش هوش  مالحظه کردند «یبردارو وزنه  بالیوالبسکتبال، هندبال، 

 ،یکلطور . بهداشته باشد یداریمعنپیشرفت  گروه کنترل ، در مقایسه باگروه تجربیعملکرد 

به اهداف  دنیرس یبرا یقدرت گرانید جاناتیهدرک  ییتواناو  خود جاناتیهاز  یآگاه

 طیمحو  یمیتروح  توانند یم کنانیبازو  انیمرب در نتیجه، و کند یم ایجاددر ما  زیآمتیموفق

مورد  یروانمهارت  زیاد یجانیههوش  دارای  افراد نیهمچن. وجود آورندبه یبازدهپر  یورزش

 یجانیه هایضعف و هاقوت و شناخت ها ییتوانااز استفاده شناخت و ، کنترل اضطراب یبرا نیاز

 ورزشکاران نیبنابرا ؛کنند یم نییتعرفتار و عملکرد ما را  ،ها مهارت نیا رایز را دارند؛ خود

عنوان راهبرد هوش هیجانی به یها مؤلفهاضطراب و هیجانات خود از  کنترل یبرا قادرند

 یها مهارتزش به آمو ، اغلب ورزشکاران کامالًیکلطور به ند.کنآمیز استفاده افزایش موفقیت

 یبرا، اما ردیگ ینمسرچشمه  یرواناز مشکالت  ازین نیادارند و  ازین یجانیهو هوش  یروان

 ها مهارت نیا یریادگیبه  دیباتر ؤثربهتر و م ییآکارمنظور جسم و ذهن به نیبارتباط بهتر 

در سوق  تواند یمدر ورزش  یجانیه ییتواناو  یجسمان یها مهارت قیتلف نیبنابرا؛ بپردازند

 انیمباشد. شناخت و ارتباط  دیمفکارساز و  ،به اهداف یابی دست یسودادن افراد به 

 یواگذارو  کنانیبازدر انتخاب  تواند یمتنها ورزشکاران نه یجانیهو هوش  یروان یها یژگیو

بلکه  ،کمک کند به مربیان ها آنبرخورد با  یچگونگمختلف و درک رفتار و  یها تیمسئول

 یورزشریغ یرفتارهااز بروز  تواند یم گرید؛ به عبارت شود تنش در تیم کاهش موجب دتوان یم

. در کند یریشگیپ شود یم گرانیدبه  بیآسکه باعث  یاعمالانجام  و بردن مسابقهمنظور به

عدم درک خود موجب  نیا ،خورد یمافراد به چشم  در در درک متقابل یناتوان ینوععصر حاضر 

 رسد یمبه نظر  و دهد یمسوق  یرمنطقیغ یرفتارهاافراد را به بروز  که شود یم ییها سوءتفاهم

                                                                                                                   
1. Perlini & Halverson 

2. Ajayi & Fatokun 
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 دارند.  جانیه تیریمددر درک و فهم و  یشتریب ییتواناورزشکاران 

 ابدیدرنخبه و اضطراب ورزشکاران  یجانیههوش  ۀرابط یبررسدر نظر دارد با  زین قیتحق نیا

بینی اضطراب ورزشکاران استفاده برای پیش آن یها مؤلفهو  یجانیههوش ز ا توان یم ایآکه 

کنترل اضطراب و عملکرد بهتر  یبرا یکارراهعنوان به توان یم یجانیهاز هوش  ایآو  کرد

اضطراب و  نیب ۀرابط یبررسمنظور پژوهش حاضر به نیبنابرا استفاده کرد؛ ورزشکاران

 است. شدهدر ورزشکار نخبه انجام  یجانیههوش  یها مؤلفه

  قیتحق یشناسروش
ورزشکاران  ۀیکلرا  پژوهش نیا یآمار ۀ. جامعاست یهمبستگاز نوع  یفیتوص پژوهش نیاروش 

 که دادندتشکیل می کاراته و ، شنایقرانیقا واترپلو، بسکتبال، هندبال، یها رشتهدر  نخبه دزن و مر

داد نمونه بر اساس تع (.=300Nد )نداشتقرارداد رسمی  اصفهان برتر گیل یها باشگاه از یکی با

 ۀ. با توجه به نسبت مردان و زنان ورزشکار در جامعنفر برآورد شد 168جسی و مورگان جدول کر

( آن به 63/0) نفر 105زنان و  از نمونه به (37/0)نفر  63 1یا هیسهمگیری ، بر اساس نمونهقیتحق

 دزیترایپهیجانی هوش  یسؤال 30 ۀپرسشنام برای ارزیابی هوش هیجانی از ،افتیمردان اختصاص 

 - یحالت ۀپرسشنام از ها کنندهشرکتاضطراب  زانیمسنجش  یبراو  2003در سال  2و فارنهام

 .(13، 12)استفاده شد  1270در سال 3برگر لیاشپ یصفت

و فارنهام ساخته شده متشکل از  دزیترایپتوسط  2003در سال که  یجانیههوش  ۀپرسشنام

)کامالً مخالف تا کامالً موافق( تعلق  5تا  ای از یکنمره سشنامهپر الؤسبه هر  است. سؤال 30

 نیاو  یردگ یم یک ۀو با پاسخ کامالً مخالف نمر 5 ۀهر فرد با پاسخ کامالً موافقم نمر .ردیگ یم

در پرسشنامه  دتوان یمکه فرد  یا نمره بیشترین. دوش یمت معکوس برعک  سؤاالروند در 

 طهیحرا در چهار  یجانیهمذکور، هوش  ۀ. پرسشناماست 30 نمره کمترینو  150کسب کند 

کنترل احساسات و عواطف،  ،گرانیددرک عواطف و احساسات خود و  اند از:سنجد که عبارتمی

 و دزیترایپو نگرش مثبت.  ینیب( و  خوشیاجتماع یها مهارت)، گرانیدروابط خود با  میتنظ

 یبراشده محاسبه بیضر دند.کرگزارش  86/0 را ت پرسشنامهسؤاال یدرون یهمسانفارنهام 

 دایهو نیهمچندست آمد. هب 84/0 کرونباخ یآلفا بیضربا استفاده از این پرسشنامه،  ییایپا

و  80/0 بیترتبه  راپرسشنامه  نیا ۀ فارسیاعتبار نسخ( 1385ی )ازغندی احمد( و 1382)

                                                                                                                   
1. Quota  

2. Petrides & Furnham  

3. Spielberger  
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 .(15 ،14)کردند  گزارش 76/0و  86/0 را آن همسانی درونیو  70/0

ساخته شده، برگر و همکارانش  لیاشپتوسط  1270در سال که  یصفت - یحالت ۀپرسشنام

 یمحتوهر فرم که  دارددو فرم جداگانه پرسشنامه  نیا. دوش یم سنجش اضطراب استفاده یبرا

صورت  نیبد کنندهشرکتخام هر  ۀنمر ۀمحاسب .است نهیگز چهار یدارا سؤالو هر  سؤال 20

 نیا. دوش یممنظور  4 ۀنمر «ادیز یلیخ»پاسخ  یبراو  کی ۀنمر «اصالً»پاسخ  یبراکه است 

 آورد،دست به دتوان یمکه فرد  یخام ۀنمر . بیشتریندوش یمعک   ،ت معکوسسؤاال یبراروش 

 ۀاعتبار نسخ( 1388ی )نخعیی عطا( و 1387پناهی شهری ) .است 30 ،نمره کمترینو  120

 را و همسانی درونی آن 75/0و  76/0 بیترتبه  یداخل قاتیحقتدر  را فارسی این پرسشنامه

 .(17 ،16) کردندگزارش  82/0و  80/0

-از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در سطح معنی ها دادهبرای تجزیه و تحلیل 

 استفاده شد. p<05/0داری

 های پژوهشیافته
 یها افتهیو  جینتااست که  قیتحقدر  یاساس یها گاماز  ها دادها استخراج ی لیتحلو  هیتجز

با  یجانیههوش  نیب شود یممشاهده  1که در جدول  طور همان .دارد یبستگبه آن  قیتحق

 یجانیههوش  یها مؤلفه نیب نیهمچن( و =001/0P) ردوجود دا یداریمعن ۀاضطراب رابط

کنترل ، یاجتماع یها مهارت ،جاناتیه کنترل عواطف ودیگران،  از عواطف خود و یآگاه :شامل

 . (=001/0P)رد داوجود  یداریمعن ۀبا اضطراب رابط و نگرش مثبت ینیبخوش
 

 آن با اضطراب یها مؤلفهو  یجانیههوش  نیبپیرسون  یهمبستگضرایب  .1جدول
 ها شاخص

 رهایمتغ  
 یدارسطح معنی یهمبستگ بیضر

 001/0 **-533/0 و اضطراب یجانیههوش  

 001/0 **-523/0 اضطراب با گرانیدو عواطف خود ز ا یآگاه

 001/0 **-472/0 اضطراب با جاناتیهکنترل عواطف و 

 001/0 **-127/0 اضطراب  با یاجتماع یها مهارت

 001/0 **-366/0 اضطراب  و نگرش مثبت با ینیبکنترل خوش
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( ینجایههوش  یها مؤلفه) نیبشیپ یرهایمتغن یبمتغیره چند ونیرگرس نتایج تحلیل

 (اضطراب) مالک ریمتغ و

اجرا شد  رهیمتغچند یونیرگرس لیتحل یجانیههوش  یها مؤلفهاضطراب از  ینیبشیپبرای 

داری روی معنی زانیمبه  یجانیههوش  یها مؤلفهنشان داد  لیتحل نیا جینتا(. 2)جدول 

رای هوش ( و ورزشکاران داp ،526/70=F ،284/0=R2=001/0) گذارند یماضطراب اثر  راتییتغ

 یجانیههوش  یها مؤلفه، گریدبه عبارت  ؛کنند یماضطراب کمتری را تجربه  یشتر،ب یجانیه

همبستگی مربوط به  نیشتریبکنند و  نییتباضطراب را  ان یواردرصد از  4/28 توانند یم

اجتماعی  یها مهارتمربوط به  نیکمتر( و r=523/0) گرانیدآگاهی از عواطف خود و  ۀمؤلف

(127/0=r )است . 

با بعد  بیترترابطه را به  نیشتریباضطراب  دهد یمنشان  رهیمتغچند ونیرگرسآزمون  یبررس

 ، =B ) -212/0) جاناتیهکنترل عواطف و ، =B( -371/0) گرانیداز عواطف خود و  یآگاه

 .( دارد =B-128/0) و نگرش مثبت ینیبکنترل خوش ( ، =B-0/ 214) یاجتماع یها مهارت
 

 هوش هیجانی یها مؤلفهبینی اضطراب از تایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای پیشن .4جدول 
 ها شاخص

 رهایمتغ  
B Beta T Sig 

 001/0 -66/4 -371/0 -77/0 اضطراب  با گرانیدعواطف خود و ز ا یآگاه

 001/0 -61/3 -212/0 502/0 اضطراب با جاناتیهکنترل عواطف و 

 001/0 -71/2 -214/0 -537/0  اضطراب با یاجتماع یها مهارت

 001/0 -27/1 -128/0 -308/0 اضطراب  باو نگرش مثبت  ینیبکنترل خوش

 یریگجهینتبحث و 

 ۀنخب اندر ورزشکار یجانیههوش  یها مؤلفهاضطراب و  نیب ۀرابط یبررسهدف پژوهش حاضر 

عواطف خود و ز ا یآگاه ۀمؤلف نیبدهد نشان می قیتحق یها افتهی اصفهان بود. یها باشگاه

 ،گریدبه عبارت  ؛وجود دارد یداریمعن یمنف یهمبستگاضطراب در ورزشکاران  با گرانید

 رشیپذو  یجانیه یریپذ، انعطافیذهندرست، آموزش  یخودآگاهبه آرامش مستلزم  دنیرس

در  ریدرگ یذهن یندهایآفر 2010در سال  1اعمال خود است. پوش یبرا یشخص تیمسئول

افراد  یو کرده است. بیانن به اعتماد به نف  و آرامش سیدر برای یعاملسات را ادراک احسا

همواره در  گرانیداحساسات خود و  قیدقکه با شناخت  نامد یمگمنام  یشناسان روان را آرام

                                                                                                                   
1. Push 
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افراد  بیشتر افتیدر 2005در سال  1کانور .(18) شوند یمموفق  یزندگ یهامتینامالمقابله با 

خود  یجانیهبا دقت حاالت  ها آن ؛ زیرادارند با اضطراب یتر موفق رویارویی، بخو یخودآگاهبا 

به  توانند یمکنند و  انیبچگونه و چه وقت احساساتشان را  دانند یم، کنند یمرا درک و ابراز 

ارتباط  در موردکند  یسع دیبافرد  نیبنابرا ؛کنند میتنظرا  شان یخلقکارآمد حاالت  یا گونه

 .(12) کسب کند نشیبخود  یها واکنش، احساسات و افکار انیم

 4فاتوکان و یجاهآ  ،(1221) 3، گوندوال(2005) 2و همکاران ت یگر یها افتهیبا  پژوهش جینتا

 ،(2006) 5و همکاران  ینیپول ،(1384) یگلمکانباقر زاده  ،(1386) ، بشارت(2007)

. (26 -20، 11، 3است )همسو  (1225) 7گلمن و (1285) 6انگی یمار، (1383) پور یفردوس

 ریتفسقادر است با  ،کسب کرده خوبی ۀنمر طهیح نیاکه در  یفردنشان دادند تحقیقات این 

 ها،ضعف ها،خود، شناخت قوت جاناتیهاز  قیعم، داشتن فهم گرانیداحساسات خود و 

تحمل  تر سانآرا  یروح یفشارها ،کنار آمده یخوببه  طیشرابا  شتنیخو یها زهیانگو  ها ارزش

 و دهند ینمکنترل خود را از دست  یزندگل در طو اضطراببا منابع  رویاروییدر  کند. این افراد

کاربرد  .پردازند یم تیموقعآن  به حل مسائل مربوط بهسازگارانه  ایوهیشدر صورت امکان به 

اران ارتباط که با ورزشک یشناسان رواناین یافته برای مربیان ورزشی این است که مربیان و 

آن  داده، رشد و بهبود کنترل عواطف خود و دیگران را به ورزشکاران آموزش یها راهباید  دارند

از  دهند یمورزشی ترجیح  یها مهارتورزشکاران هنگام فرا گرفتن  ؛ زیرارا تقویت کنند

 و احساسات شناسند یمکسانی که احساسات خود را به خوبی راهنمایی مربی بهره بگیرند. 

از  یا طهیحدر هر  شوندرو میروبهبا آن  ای اثربخشگونه و به کنند یمدیگران را نیز درک 

 د. نزندگی ممتاز و کارآمدتر

 یداریمعن یمنف یهمبستگاضطراب در ورزشکاران  با جاناتیهکنترل عواطف و  ۀطیح نیب

کسب  خوبی ۀمرن جاناتیهکنترل عواطف و  ۀطیحکه در  یفرد به عبارت دیگر، ؛وجود دارد

 کردنآرامش خود، دور  یبرا و ردیگکار هو عواطف خود را درست ب جاناتیهقادر است  ،هدکر

 ییتوانا باشد. داشته یکمتراضطراب  جهینتدر و  دینما رفتار یخوببه  ها یافسردگو  ها اضطراب

 ۀدارامهار و در  تیموفق .دارد یخاص تیاهم یجانیهسالمت  ناگوار در یها جانیهکنترل 

                                                                                                                   
1. Kanur 

2. Geritis at al 

3. Gondola 

4. Ajayi & Fatokun 

5. Perlini at al  
6. Mary Yonge 

7. Goleman 
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 .(27) شود یمخود موجب کاهش اضطراب  یخودبه  زیبرانگفشارزا و چالش  هایتیموقع

همبستگی منفی  اضطرابو  جاناتیهکنترل عواطف و بین  از نتایج دیگر پژوهش این بود که

، (2005)و همکاران  ت یگر (،2000) 1کانتر یها افتهیبا داری وجود دارد. این یافته یمعن

 (1384) یگلمکانباقر زاده  و (1386)، بشارت (2007) فاتوکان و یجاهآ، (1221)گوندوال 

بهتر  ،ندتر موفقکه در کنترل عواطف و احساسات خود  یافرادنشان دادند  ی دارد کههمخوان

 .(28، 22 -20، 11، 3) دارند یکمترو اضطراب  را مدیریت کنندزا تنش یها تیموقع توانند یم

گفت ورزشکارانی که عواطف و احساسات خود را به خوبی کنترل  وانت یمین این یافته یدر تب

 دارند.  تریبهعملکرد ورزشی سطح  ،کنند یم

 یهمبستگاضطراب در ورزشکاران  و یاجتماع یها مهارت ۀطیح نیبنشان داد  قیتحق جینتا

ان ورزشکار یاجتماع یها مهارتاست که هر چقدر ی بدان معن نیا ؛دار وجود داردمعنی یمنف

فرد  شود یمباعث  ها جانیهکنترل و تنظیم . خواهد بود ترکم ها آناضطراب  زانیم ،باشد هترب

خوشایند  یها جانیه ،و تعارض کمتری داشته باشد. از سوی دیگر تر مثبتبا دیگران روابط 

در حالی که بروز  شود یمدیگران  سویموافق از  یها واکنشموجب برانگیخته شدن 

طور مستقیم بر به تواند یم ها جانیه. ابراز دکن یمهم دور از افراد را  معموالًمنفی  یها جانیه

در خود و دیگران  ها جانیهبگذارد. همچنین، ادراک صحیح  گرایشی و اجتماعی اثر یها زهیانگ

 ۀجنبهوش هیجانی، باعث تعمیق ارتباطات میان فردی، تقویت  یها مؤلفهعنوان به ،و همدلی

-که افزایش سالمت روان شود یمحساسات و دریافت کمک از سوی دیگران حمایتی، بیان ا

 شناختی را در پی خواهد داشت.

 و یجاهآ، (1221)، گوندوال (2005) و همکاران ت یگر، (2000)کانتر  کلیمانتایج پژوهش 

از هوش  مؤلفه نیانشان دادند  که (1384) یگلمکانباقرزاده  ،(1386) ، بشارت(2007) فاتوکان

  (. 28، 22 -20، 11، 3) دارد یهمخوانبا پژوهش حاضر با اضطراب رابطه دارد  یجانیه

اضطراب  و یجانیهو نگرش مثبت از هوش  ینیبکنترل خوش نیبنشان داد  قیتحق جینتا

مثبت و  جینتابه بروز  یدواریاماعتقاد و  ،گرید به عبارت ؛دار وجود داردمعنی یمنف یهمبستگ

مثبت، ارتباط  یبرخوردها، تیکفااحساس  موجبتفکر و احساسات  از یرومندین بیترک

 (2004) 2ریما ۀ. به گفتشود یمرفتار هوشمندانه  لیتسهسطح عملکرد و  شیافزاسازنده، 

 ،ینیبخوش ۀجینت رایزاند؛ و در انجام امور ناموفق نیبدب زیادی دارند،اضطراب که  یافراد

و افکار  جاناتیهکنترل  ۀکنندلیتسه شتریب ینیبشخوهمچنین است.  ها مهارتاستفاده از 

                                                                                                                   
1. Counter 

2. Mayer 
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  .(22) است یمنف

 ت یگر جینتا بااضطراب  باو نگرش مثبت  ینیبکنترل خوش ۀاین پژوهش در مورد رابط جینتا

 1التومر و همکاران، (1382)اصالنخانی ، (1384) یگلمکانزاده باقر (،2005)و همکاران 

 یرهایمتغنشان دادند  های دارد. آنهمخوان (2007) 2و الورز( 1386) عیلیا، اسم(2007)

 یشناخت روان یسازگارو  ییارویرو یراهبردها یداریمعناضطراب به طور  یابیارزو  ینیب خوش

که احساسات خود را تشخیص  ادی. از نظر الورز افر(33 -30، 22، 20) کنند یم نییتبرا 

ۀ هیجانی خود را تنظیم تجرب مؤثرترای هگونبه ،کنند یمرا درک  ها آنو معنی ضمنی  دهند یم

بیشتری دارند تا افرادی که از منفی موفقیت  یها تجربهدر سازگاری با  ،و در نتیجه کنندمی

، هوش هیجانی بر رقابتی یها ورزش ژهیوبه ،ورزش. در کنند یملحاظ هیجانی ضعیف عمل 

مانی که افراد قدرت تعدیل هیجانات و بنابراین، ز ؛سزایی داردهب ریتأثبازی  ۀعملکرد و نتیج

در تعاملی سازنده با افراد تیم، رفتار  توانند یم ،فشارهای روانی موجود در بازی را داشته باشند

گران بازی منصفانه و جذابی را به نمایش بگذارند. با ابا بازیکنان تیم مخالف، داوران و تماش

چه  هوش هیجانی را در کاهش هر یها ؤلفهمتعامل  ریتأث توان یمتوجه به آنچه گفته شد، 

منظور موفقیت ورزشی و تیمی مطرح ورزشکاران، به میانموجود در  یها تنشبیشتر اضطراب و 

 کرد.

بینی تغییرات آگاهی از عواطف خود و دیگران بیشترین سهم را در پیش ۀمؤلفبا توجه به اینکه 

پیشنهاد  بیشتری بر اضطراب گذاشت. مناسب در آن اثر با مداخلۀ توان یم اضطراب دارد،

آگاهی از عواطف خود و دیگران  بر اضطراب  ۀتحقیقات آتی به بررسی تجربی اثر مداخل شود یم

  بپردازند.
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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. Generallyو the 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 training, Aggression, Stress, 
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 un-

trained 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 setting, feedback, task 
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 self-
modeling 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 13-
38 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 risk-
taking. 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 Self-

Description 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 Self-
Description Questionnaire, Students.   
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