ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﻰ
زﻣﺴﺘﺎن1400
ﺷﻤﺎره 3

ورزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻧﮕﺎه ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎد ﺑﺮاى اﻟﻤﭙﯿﮏ
ﺑﺮرﺳﻰ ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺎرﮐﺖ ورزﺷﻰ ،ﺳﺮﺳﺨﺘﻰ و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪى داﻧﺶ آﻣﻮزان
دﺧﺘﺮﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﻰ راﺑﻄﻪ ﭼﺎﺑﮑﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﺪﻧﺴﺎزى ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﻰ اﺛﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻦ آراﻣﻰ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب رﻗﺎﺑﺘﻰ ﮐﺎراﺗﻪ ﮐﺎران ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﺗﻮان ﻫﻮازى و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﻰ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ
ﺑﺎرده ﻫﺎى وزﻧﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
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فصلنامه مطالعات اجتماعی در مدیریت ورزشی
دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی به شماره  81440مورخ
 1397 / 02 / 17می باشد.

مطالعات اجتماعی در مدیریت ورزشی
صاحب امتیاز و مدیر مسؤل
دکتر محمدرضا اسماعیلی
سردبیر
دکتر علی محمد صفانیا
مدیر داخلی
دکتر آیه ریزوندی

روابط عمومی
فاطمه صدرالدینی
صفحه آرایی و طراحی
سجاد صیدزاده
ّ
مدیر وب سایت
علیرضامسعودنیا

اعضایهیئتتحریریه
(به ترتیب حروف الفبا)
بسم اهلل الرحمن الرحیم
نشریه علمی مطالعات اجتماعی در مدیریت ورزشی
زیر نظر شورای سردبیری
Ãحق چاپ برای نشریه محفوظ است .نقل و اقتباس از مطالب نشریه (نوشته ،نمودار
و جدول) با ذكر دقيق و كامل منبع آزاد است.
Ãدرستی و صحت مطالب چاپ شده بر عهده نویسنده میباشد .مطالب مندرج در
مقاالت ،منعكس كنندهي ديدگاه نشریه نيست.
Ãكليه امور مالي نشریه با شماره حساب  0200296526005بانك ملي سيبا به نام
محمدرضا اسمعيلي انجام ميشود.
تماس با نشریه
آدرس پستی :نشانی :میدان ونک ،خیابان ونک ،خیابان کار و تجارت ،پالک 55
تهران ،صندوق پستی 17445-163
تلفکس روابط عمومی)021( :
تلفن همراه پیامک09057576201 :
وب سایت:

w w w. s s s j o u r n a l . i r

ایمیلdr.m.esmaeili@gmail.com :
چاپخانه :چاپ عطا ،خیابان جمالزاده جنوبی ،پالک 28
تلفن چاپخانه66918640 :

دکتر فریده اشرف گنجویی (دانشیار
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی)
دکتر محمدرضا اسماعیلی (دانشیار
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز)
دکتر فریدون تندنویس (استاد دانشگاه
خوارزمی)
دکتر محمد پورکیانی (دانشیار دانشگاه
شهید بهشتی)
دکتر علی محمد صفانیا (استاد دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات)
دکتر ابوالفضل فراهانی (استاد دانشگاه
پیام نور)
دکتر کوروش قهرمان تبریزی (دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان)
دکتر هاشم کوزه چیان (استاد دانشگاه
تربیت مدرس)
دکتر حبیب هنری (دانشیار دانشگاه
عالمه طباطبایی)

اولویت های نگارشی

اصول كلي پذيرش مقاله

هدف از انتشار نشریه مطالعات اجتماعی در
مدیریت ورزشی چاپ و اشاعه دانش تولید
شده توسط محققین گرایش های مختلف
علوم زیستی و علوم انسانی تربیت بدنی و
علوم ورزشی می باشد .در نشریه مطالعات
اجتماعی در مدیریت ورزشی مقاالت علمي
تخصصی به صورت مقاالت پژوهشی اصیل،
مقاالت مروری ،مقاالت كوتاه ،چکيده بلند
پژوهشي ،مطالعه موردی ،و با روش های
کمی و کیفی پذيرش می شود .مقاله
نباید در نشريه ديگری چاپ شده باشد .با
توجه به گرايش علمي مطالعات اجتماعی
در مدیریت ورزشی ،مقاالت پژوهشی و
مروری پذيرفته ميشود .عناوین کاربردی
ورزش همگاني و ورزشي خانوادگي در
اولويت چاپ قرار دارد.
چاپ مقاالت کاربردي در زمینه تربیت
بدنی و علوم ورزشی مهمترين هدف نشریه
مطالعات اجتماعی در مدیریت ورزشی
است .مقاله کاربردي در مطالعات اجتماعی
در مدیریت ورزشی به مقاله اي گفته مي
شود که پيشنهاد ورزشي و تمريني داشته
باشد .و این مقاالت براي بخشي از اعضاي
خانواده و جامعه مورد استفاده قرار گيرد.

شوراي سردبيري نشریه مطالعات اجتماعی در مدیریت ورزشی براي ارزيابي مقاالت
ارسالی برای چاپ موارد زير را مورد تأکيد قرار مي دهد:
Ãدريافت مقاله فقط از طريق پست الكترونيك خواهد می باشد و دفتر نشریه از
قبول مقاله به هر شکل دیگری معذور می باشد .ایمیل نشریه:

اهم سیاست های نشریه
 .1انتشار یافته های علمی علوم ورزشی
گرایش علوم زیستی و علوم انسانی
 .2توجه به کلیه گرایش های حوزه علمی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
 .3افزایش سرعت انتشار مقاالت علمی
 .4توسعه دانش همگانی فعالیت جسمانی
از طریق وب سایت نشریه

dr.m.esmaeili@gmail.com

Ãفقط مقاله علمی پژوهشی حاوی مطالب و یافته های جدید پژوهشی با روش
های کمی یا کیفی و یا مقاله مروری در مطالعات اجتماعی در مدیریت ورزشی چاپ
مي شود.
Ãمقاالت محققین حوزه ها و گرایش های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی،
گرایش های علوم زیستی و همچنین علوم انسانی در مطالعات اجتماعی در مدیریت
ورزشی چاپ می شود.
Ãهر مقاله يک چکيده کوتاه حداکثر  250کلمه داشته باشد .چکیده کوتاه به
صورت جمله به جمله باید به زبان دوم ترجمه شود.
Ãتعداد کلمات به کار رفته در مقاله از  8000کلمه بيشتر نباشد.
Ãمقاله به زبان فارسی روان باشد و آئين نگارش زبان فارسي به طور كامل رعايت
شود .مطالب و مقاالت ويرايش شده باشد.
Ãمقاله در صفحه  A4با حاشيه  3سانتيمتر در ويندوز و نرم افزار  wordو يك
ستوني تايپ گردد.
Ãتمام مطلب با فونت نازنين يا بي نازنين  12تايپ شود.
Ãتمام تیترها با فونت نازنين يا بي نازنين  12پررنگ ( )boldتايپ شود.
Ãقبل از هر تیتر یک خط فاصله (یک خط خالی) گذاشته شود.
Ãدر صورت وجود کلمات خاص و معادل واژه های تخصصی به زبان اصلی فقط
به صورت پاورقی با شماره در انتهای مقاله آورده شود .کلیه پاورقی ها در داخل متن
شماره گذاری شود و متن آنها در آخر مقاله آورده شود.
Ãبراي هر مقاله جدول يا شکل (نمودار) پيش بيني شود .عنوان جدول در باالی
آن و عنوان شکل در زیر آن گذاشته شود.
Ãاصل جدول و شکل ها (نمودارها) باید در داخل فایل متن قرار داشته باشد.
Ãدر صورت وجود ،عکس ها با کيفيت  dpi 300به صورت جداگانه ايميل شود.
Ãنشریه در ويرايش مقاالت ارسالي به صورتي كه به اصل مطالب علمي مقاالت
آسيب نرسد ،آزاد است.
Ãمقاله بدون امضا و بدون منبع بررسي نمي شود.

راهنمای نگارش
در مطالعات اجتماعي در ورزش

لطفا موارد زیر را در تنظیم مقاله رعایت
کنید:
 .1عنوان
در صفحه اول ،عنوان كامل مقاله حدکثر

نشریه مطالعات اجتماعي در ورزش در زمینه علوم ورزشي و به زبان فارسي منتشر مي

 20کلمه ذكر شود.

در اين نشريه مقاالتي چاپ می شود كه نتيجه پژوهش كاربردي و توسعه اي در زمینه

 .2نویسنده (گان)

گردد .در اين مجله معیارهای نگارشی مقاله های ژوهشی در نظر گرفته شود و از این رو
علوم ورزشي باشد.

نام و نام خانوادگی به همراه رتبه و سمت

به منظور رعايت هماهنگي در نشریه الزم است هر مقاله مشتمل بر موارد ذیل می باشد:

علمی نويسنده يا نويسندگان ،دانشگاه (یا

 -1عنوان

موسسه) محل انجام تحقيق ذكر شود.

 -2نویسنده (گان)
 -3چکیده فارسی

نویسنده مسول با عالمت * مشخص
شود و تلفن هراه و نشانی مكاتباتي شامل

 -4عنوان و نویسنده (گان) و چکیده انگلیسی

ایمیل ایشان در پاورقی ذکر گردد.

 .6روش شناسی

 .3چکیده و واژه های کلیدی

 .7نتايج و یافته های تحقیق

در چکیده بطور صریح ،موضوع و نتایج

 .8بحث و نتيجهگيری

پژوهش انجام شده معرفی می شود.

 -9منابع

یعنی بیان می کند که چه کاری ،چگونه

 -10موارد دیگر

و به چه منظور انجام شده و چه نتیجه ای

 .5مقدمه

حاصل شده است .چکیده حاوي هدف،
برای تسریع در داوری مقاله ،لطفا قبل از ارسال آن به نشریه به آیین نگارش مقاالت

روش كار ،نتايج ،بحث و نتيجه گيری می

پژوهشی در صفحه شناسنامه نشریه دقت شود و در هنگام تایپ مقاله لحاظ گردد.

باشد و برای هر کدام حداکثر یک جمله
بیان می شود .در چکیده نباید هیچ گونه

هنگام تایپ مقاله ،لطفا قبل از هر یک از عناوین مقاله یک خط فاصله (یک خط خالی)

جزئیات ،جدول ،شکل یا فرمولی را درج

گذاشته شود.

کرد .همچنین ارجاع به منابع در چکیده
انجام نمی شود .چکیده در یک پاراگراف

و حداکثر  150کلمه تنظیم می شود .در به نتايج مقاله اشاره نشود.
انتهای چکیده واژههای كليدی بین  3تا 6

 .6روش شناسی

کلمه معرفی می شود.
حداقل  3و حداکثر  5واژه کلیدی که در اين قسمت روش بررسی توصيفی يا تحقيق تجربی بايد توضيح داده شود .جامعه و
احتماال متغیرها یا جامعه آماری مورد نمونه مورد مطالعه ،ابزار اندازه گیری و اعتبار آن ،مواد و وسایل به كار رفته ،شيوه اجراي
مطالعه می باشد ذکرمی شود.
پژوهش ،روشهای آماری و نرمافزار مورد استفاده و مالحظات اخالقی در قسمتهای
 .4چکیده و واژه های کلیدی انگلیسی
(یا به زبان دیگر)
چکیده انگليسی (یا به زبان دیگر) در کمتر
از  150كلمه که ترجمه چکیده فارسی
است .به طور دقیق چکیده فارسی به صورت
جمله به جمله به انگلیسی (یا به زبان

جداگانه توضيح داده مي شود.
 .7نتايج
نتايج كمي و كيفي به دست آمده در اين قسمت ارایه مي گردد .در قسمت نتايج ،یافته
های تحقیق و توضيحات نوشتاری مقدم و موخر بر جدول ها و شکل ها (نمودارها)
ارایه می شود.

دیگر) برگردان می شود .در انتهای چکیده  .8بحث و نتيجهگيری
انگليسی ترجمه دقیق واژه های کلیدی در بحث و نتيجهگيری ،نتايج بطور كافی با مبانی نظری و همچنین نتايج يافته هاي
فارسی به انگلیسی برگردان می شود.
متن مقاله
متن مقاله شامل :مقدمه ،روش شناسی،
نتايج ،بحث و نتيجهگيری باشد.
 .5مقدمه

ساير پژوهش ها مقايسه می شود .سپس نتيجه گيری از تحقيق ارایه شود و پاسخ به
سواالت و یا رد  /تاييد فرضيه ها مطرح شده در مقدمه مورد ارزيابی واقع شود .در
قسمت نهايی بحث ،پیشنهادات تحقیق بیان می شود.
 -9منابع
در پایان مقاله ،منابع به ترتيب استفاده در متن و داخل كروشه شماره گذاری می شود
[شماره منبع].

مقدمه بايد به طور خالصه به هدف ابتدا منابع فارسي و سپس منابع خارجي نوشته شود.
پژوهش ،مساله و مشکل تحقیق حاضر،
ضرورت تحقیق ،سوالها (یا فرضیه ها) -10 ،موارد ديگر
ضرورت تحقيق ،تحقیق های قبلی و مبانی در صورت لزوم الف :قدرداني وسپاسگذاري و ب :ضمايم اطالعات جانبي در انتها و پس
نظری اشاره كند .همراه با ذكر منابع ولی از منابع آورده مي شود.

مثال برای نوشتن ترتیب اجزای
منبع
كتاب
نام خانوادگي مؤلف ،نام (تاريخ انتشار)،
عنوان كتاب ،نام مترجم ،محل نشر
(ناشر) ،شهر محل چاپ ،شماره صفحه.
[ ]1اسمعیلی ،محمدرضا ( ،)1388تاریخ
تربیت بدنی ،انتشارات سمت ،تهران.
مقاله
[ ]2نام خانوادگي نويسنده ،نام (تاريخ
انتشار) ،عنوان مقاله ،نام نشريه ،شهر
محل چاپ ،دوره يا جلد ،شماره (سال)،
شماره صفحه يا صفحات.
[ ]3عباسعلي ،گائيني ( ،)1388تاثير
به طور کلی ،ساختار کلی استناد دهی به روش  APAاز روش زير تبعیت میکند.

مكمل كراتين بر عملكرد سرعتي
شناگران آماتور ،ششمين همايش ملي
تربيت بدني و علوم ورزشي ،ص.41
کتاب خارجى
[4] Balali, M., Tabarestani, M., Farhoodi, M. and Panjvani, F. A. (1991),
Study of clinical and laboratory findings of sulfur mustard in 329 war victims, Med J MUMS, 34, 7-15.

مقاله خارجى

yلیکن در مورد منابعی که از اينترنت بازيابی میشوند نیازي به ذکر شماره صفحه نیست.

[5] Sohrabpour, H. (1989), Cinical manifestation of chemical agents on Iranian
combatants during the Iran Iraq conflict.

ذکر نام پديدآورنده و تاريخ انتشار اثر کفايت میکند .مانند :وزارت علوم تحقیقات و فناوري،

()1399

yدر صورتی که تاريخ انتشار اثر در اينترنت وجود نداشت از کلمه بی تا استفاده میشود.

 First World Congress on Biological andمانند( :وزارت علوم تحقیقات و فناوري ،بی تا)

Chemical Warfare Agents, Belgium,
291 297.

مقالهاینترنتی
برای پايگاه های اينترنتی نوشتن آدرس
کامل وب سایت ضروری است.
 -10موارد دیگر
در صورت لزوم الف :قدردانی وسپاسگذاري

yاگر تعداد مؤلفان بیش از سه نفر باشند ،تنها نام خانوادگی نويسنده اول ذکر شده و از

عبارت «و ديگران» استفاده میشود .مانند( :مرادي و ديگران.1389 ،ص)35

yاگر به بیش از يک منبع در متن ارجاع داده شود اسامی و سال انتشار با نقطه ويرگول

از هم جدا

میشوند .مانند( :مرادي، 1398 ،ص81.؛ عابدي و ديگران ، 9837 ،ص)11.

yاگر به چند اثر يک نويسنده ارجاع داده میشود ،بعد از ذکر نويسنده و سال انتشار ،ديگر

سالها با نقطه ويرگول از هم متمايز میشوند ،مانند( :باکلند2012 ،؛2016؛)2020

yبراي کتابهايی که به فارسی ترجمه شدهاند ،نام مترجم به عنوان استناد درون متنی ذکر

نمیشود و فقط نام خانوادگی نويسنده اصلی همراه با تاريخ انتشار اثر در داخل کشور خواهد
آمد .مانند( :احمدی ،1389 ،ص)81 .

yاگر به يک منبع چند بار استناد داده میشود ،الزم است هر بار نام نويسنده و سال انتشار
و ب :ضمایم اطالعات جانبی در انتها و پس ذکر گردد و از عبارت «همان» استفاده نشود .الزم به ذکر است که حتماً مشخصات کامل هر

از منابع آورده می شود.

منبعی که در داخل متن بدان ارجاع داده شد ،بايد در فهرست منابع ،آورده شود.

ساختار کلی استناد دهی به روش  .2استناد به کتاب
APA
براي استناد دهی به کتاب ،در بخش فهرست منابع به صورت زير عمل شود:
به طور کلی ،ساختار کلی استناد دهی به
کتاب انگلیسی (یک نویسنده)
روش  APAاز روش زير تبعیت میکند.
ارجاعات درون متن و انتهاي متن ،جزئیاتی
را در بر میگیرد که به شرح زير است.
 .1قواعد استناد درون متن

yبراي استناد دهی درون متنی به يک

Gorman, J. M. (1996 ). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art
therapy, medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press.

کتاب فارسی (یک نویسنده)
اسماعيلي ،محمدرضا ( )1398مبانی مدیریت ورزشی،تهران ،انتشارات مؤلف.

مقاله مجله به ترتیب ،نام خانوادگی نويسنده ،کتاب انگلیسی (بیش از دو نويسنده):

ويرگول ،سال انتشار ،ويرگول ،حرف ص ،نقطه
و شماره صفحه در داخل پرانتز ذکر میشود.
مانند( :اسماعیلی  .1390ص .)83

Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (1998 ). Evaluation of the neighborhood
(congregate) meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support
Society

کتاب فارسی (بیش از دو نويسنده)
کوکبی ،احمد ،رضايی ،سعید و محمدي،
مهدي ( )1397درآمدي بر مفاهیم
اساسی مطالعه .تهران :چاپار.
کتاب ويرايش شده:
اگر کتابی نسخه اصالح شده با ويراست
دوم و بعدي داشته باشد به شکل زير
نوشته میشود:
مرادي ،نوراهلل ( )1383مرجع شناسی
عمومی .ويراست دوم .تهران :سمت.
کتاب مجموعه مقاالت:
مثال انگلیسی:
Lindgren, H. C. (2001 ). Stereotyping.
In The Corsini encyclopedia of psychology andbehavioral science (Vol.4
, pp.1617 -1618 ). New York, NY: Wiley

مثال فارسی:
نوروزي چاکلی ،عبدالرضا ()1397جامعه
اطالعاتی و جهانی شدن .در محسن
حاجی زين العابدينی (ويراستار) ،مجموعه
مقاالت همايشهاي انجمن کتابداري و
اطالعرسانی ايران (ص ص978-929.
) تهران :کتابخانه ملی جمهوري اسالمی
ايران

کتاب بدون نويسنده:

مقاله با يک نويسنده:

Merriam-Webster’s collegiate diction-

مثال انگلیسی:

ary (1993 ). Springfield, MA: MerriamWebster.

Rutherford, B. J. (2006). Reading disability and hemispheric interaction on a lexical decision task. Brain and Cognition, 60, 56-63

 .3استناد به پايان نامه و طرح پژوهشی

مثال فارسی:

بهصورت زير عمل میشود:

در مدیریت ورزشی ،تهران ،دوره ششم74-63 ،)23( 3 ،

پايان نامه:

مقاله با دو نويسنده:

به منظور استناد دهی در بخش فهرست ریزوندی ،آیه .تجاری ،فرشاد .اسماعیلی ،محمدرضا )1396(.آزمون مدل ساختاری
منابع به پاياننامههاو طرحهاي تحقیقاتی عملکرد مدیران باشگاههای ورزشی بر مبنای بازاریابی کارآفرینانه ،پژوهشهای کاربردی

ریزوندی ،آیه ( .)1395آزمون مدل حري ،عباس ،و شاهبداغی ،اعظم ( .)1383استناد در آثار علمی :چالهها و چالشها .مجله
مفهومی بازاریابی کارآفرینانه .پايان نامه روان شناسی و علوم تربیتی.96-65 ،)2(34 ،

دکتری .گروه مدیریت ورزشی .دانشکده مقاله بیش از دو نويسنده:

تربیت بدنی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکز.
طرح پژوهشی:

عموزاده ،محمد ( .)1390مبانی نظري

Rush, K. L., Waldrop, S., Mitchell, C., & Dyches, C. (2005). The RN-BSN distance education experience: From educational limbo to more than an elusive degree. Journal of Professional Nursing, 21, 283-292

مقاله بیش از سه نويسنده:
Esmaili MR, Tojari F, Zarei A. MAGNTResearch Report, (2015). Relationship
between job satisfaction, organizational commitment and organizational justice

میان رشتهايها در حوزه علوم انسانی

with organizational citizenship behavior in physical educators. MAGNTResearch

و موقعیت کنونی آنها در بعضی از

Report. 3;2:199-210.

دانشگاههاي معتبر جهان .طرح پژوهشی  .5استناد به منابع اينترنتی
درون دانشگاهی .دانشکده ادبیات و علوم گزارشهاي آنالين:
انسانی .دانشگاه اصفهان.
 .4استناد به مقاالت مجالت

Shields, M., & Wilkins, K. (2006). Findings from the National Survey of the
Work and Health of Nurses (Report No. 83-003-XPE). Retrieved from Canadian
Institute for Health Information website: http://secure.cihi.ca/cihiweb/products/
NHSRep _ENG.pdf
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بررسی ارتباط مشارکت ورزشی ،سرسختی و خودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع
متوسطه شهر تهران
بررسی رابطه چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی باشگاه های بدنسازی شهر تهران
بررسی اثر تمرین تن آرامی بر اضطراب رقابتی کاراته کاران کودک و نوجوان
رابطه بین دانش تغذیه ،توان هوازی و سطح فعالیت بدنی در دانشجویان پسر بارده
های وزنی مختلف
تأثیر تداخل زمینهای فزاینده نظامدار بر یادگیری پارامتر برنامه حرکتی در افراد کم
توان ذهنی

مطالعات اجتماعی در مدیریت ورزشی

نشریه علمی تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی
سال نخست  ،دوره اول ،شماره سوم ،زمستان 1400
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بررسی ارتباط مشارکت ورزشی ،سرسختی و خودکارآمدی
دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهر تهران
محدثه شهرکی ،کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
محمدرضا اسمعیلی ،دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
عبدالرضا امیرتاش ،دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده
امروزه ،عصر ماشینی است و اهمیت ورزش ،مشارکت ورزشی وتوجه به ویژگیهای روانشناختی الزامی
است .سرسختی روانی وخود کارآمدی در زندگی شایان اهمیت است .و خط مشیهای صحیح از
سوی مسئولین آموزش و پرورش و برنامههای تدوین شده از سوی سازمانها و همچنین نظارت
و ارزیابی برنامه ها منجر به ارتقا دهنده کیفیت زندگی می شود.تحقیق حاضر به بررسی ارتباط
مشارکت ورزشی،سرسختی وخودکارآمدی پرداخت .این پژوهش از دسته تحقيقات حال نگر و
توصیفی همبستگی؛ کاربردی بوده است .وجامعۀ آماری را کلیه دانشآموزان دخترمقطع متوسطه
شهر تهران حدود 500نفر که188نفربه صورت دردسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند .و ابزارهای
مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سرسختی اهواز ،مشارکت ورزشی شارکی و خودکارآمدی
شرر با میزان پایایی مطلوب بودند .نتایج ،در دو بخش توصیفی و استنباطی (اسمیرنوف کلوموگروف،
رگرسیونوبرازشمدل)بررسیگردید.یافتههابیانگررابطهمطلوببینمشارکتورزشیوسرسختی
با خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران بوده است ومشارکت وسرسختی قابلیت
پیشبینی خودکارامدی را دارمی باشند ومدل برازش شده ،از برازش مطلوب برخورداربوده است .در
نهایت پیشنهاد می شود تحقیق حاضر بروی گروهای مختلف صورت بگیرد.
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مقدمه
توسعه وپيشرفت واقعي كشورها شاخص هاي مختلفي دارد كه يكي از مهمترين آنها ورزش مي باشد .رويكردهاي متفاوتي نسبت
به اين پديده وجود دارد كه برخي از آنها با نگاه قهرماني و در برخي موارد نگاه سالمت عمومي و نشاط جامعه و دررويكرد ديگر
نگاه اقتصادي مدنظر قرارمي گيرد .اما صرف نظر از همه آنها اهميت تربيت بدني و ورزش روز به روز در حال افزايش است
(سازمان تربیت بدنی .)1381،شرکت افراد به سمت ورزش منجر به بهبود وضعیت جسمانی ،سالمت روحی وسرگرمی بهینه افراد می
شود(کوهن و همکاران2014،1؛سان.)2013،2بطوریکه ورزش و فعالیت بدنی با کاهش فشار خون ،فیبرینوژن پالسما ،و یسکوزیته،
سبب بهبود در متابولیسم گلوکزوسطح چربی خونو جلوگیری ازبیماری های قلبی عروقی می شود(طالیی و همکاران .)2013،گئورگی
و هاوال)2013(3برداشت کردند که فعالیت بدنی تاثیر مداوم بر روی سالمت افراد دارد(فینگر)2014،4ازینرو مشارکت افراد درفعالیت
های فیزیکی و بدنی سببتوسعهاجتماعی ،شناختیو روانی و در سطح باالتر سبب بهبود تناسب اندام می گردد(گئورگی و هاوال.)2013،
امروزه اكثر محققان بدنبال شناخت مسائل روانشناختی برای افزایش بازدهی افراد وسازمانهای مختلف ومدارس هستند .نقش استرس
را به عنوان عاملي در برانگيختگي فيزيولوژيك مكرر و طوالني كه به بروز بيماريها منجر ميشوند ،تاييد ميكنند .البته مقابله
باشرایط استرس زا وتحمل وضعیت ،نشانگر سرسختی افراداست .سرسختی یکی از متغیرهای موثر در سالمت افراد است که توسط
کوباسا()1979ابداع گردید(کوباسا .)1979،سرسختی مجموعه ای از ویژگی هایی است که به عنوان منبع مقاومت در مواجهه با
رویدادهای استرس زای زندگی عمل می کند .این سازه از سه مولفه مبارزه جویی ،کنترل و تعهد تشکیل شده است(.مدی)2004،
شخصی که از تعهد باالیی برخوردار است ،به اهمیت و ارزش و معنای این که چه کسی است و چه فعالیتی انجام می دهد باور دارد.
افرادی که در مولفه کنترل قوی هستند رویدادهای زندگی را قابل پیش بینی و کنترل پذیر می دانند و بر این عقیده اند که قادرند
آنچه را که در اظرافشان رخ می دهد تحت تاثیر قرار دهند .افراد مبارزه جو بر این باورند که تغییر و تحول از ویژگی های روال طبیعی
زندگی است و انتظار وقوع دگرگونی مشوقی برای رشد و بالندگی است نه تهدیدی برای امنیت(.کوباسا)1998،
بنابراین مشارکت در ورزش و افزایش سرسختی می تواند بر پیامدهای رفتاری چون خودکارآمدی اثر بگذارد .خودکارآمدی بر توانايي
دانش آموزان براي غلبه برمشكالت تأثيرميگذارد .به عقیدۀ بندورا)1997( 5عناصر خود پندارۀ هر شخص ،مجموعۀ باورها و انتظاراتش
در مورد تواناییهای خود برای انجام مؤثر تکالیف و برآورده کردن موارد ضروری است .وی این مؤلفه را خودکارآمدی نامیده است.
محققان دریافتندکه خودکارآمدی به شدت باانگیزش و عملکردکاری مرتبط است .هرچه سطح خودکارآمدی افرادباالباشددامنه انتخاب
های شخصی که آنها واقعا ًوبه طور جدیدرنظرمیگیرند وسیعتراست .از آنجایی که دانش آموزان به عنوان رکن نظام آموزش کشور،
در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه ای دارند ،توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی ،باروری و

شکوفایی هرچه بیشتر آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می گردد .یکی از عوامل بسیار مهم در پیشرفت تحصیلی و ورزشی توجه به
عوامل روانشناختی همچون سرسختی و خودکارآمدی می باشد .در پژوهش هاي متعدد ،نقش ورابطه مثبت سر سختي روانشناختي
و خودکارآمدی با سالمت رواني و جسماني باالتر ،مقاومت وپايداري درمقابل فشارهاي زندگي ،موفقيت و كارايي بيشتردرحوزه هايي
مانند تحصيل ،شغل ...،ورابطه منفي آن با انواع بيماريهاي رواني وجسماني با مشارکت در ورزش نشانداده شده است .من جمله :زاهد
1. Cohen,et al
2. dSun
3. Gregory and Dhaval
4. Finger
5. Bandura
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بابالن()1392در تحقیقش تحت عنوان بررسی رابطه سرسختی وامید وخودکارآمدی دانشجویان ورزشکار پرداخت  1175.دانشجوی
دختر وپسر اردبیلی صورت گرفت .نتایج رگرسیون نشان داد که سرسختی وامید توان پیش بینی خودکارآمدی را دارا می باشند.
امید به زندگی قدرت بیشتری در پیش بینی داشته است .سان ()2013در تحقیق خود در ارتباط با ورزش در اوقات فراغت بیان کرد
که انجام ورزش و فعالیت بدنی منجر به تقویت کیفیت زندگی ،بهبود سالمت جسم و روانی ،پرورش اخالق خوب ،افزایش یادگیری،
لذت بردن از ذهن و خودپنداره و خودکارآمدی می گردد .همچنین ورزش سبب می شود که دانش آموزان بتوانند و قادر هستند که
کارهای خود را انجام دهند .شالنگوسکی وهمکارانش( )2014تحت عنوان خودکارآمدی ورزشکاران دانشجو به بررسی عوامل اصلی
خودکارامدی پرداخت .مقاله مروریش به بررسی عوامل موثر بر خودکارامدی،اثرات جنسیت ومقایسه با سطح ورزش آنان پرداخت نتایج
نشان داد تجربیات وسالهای شرکت در ورزش وبیشتر بودن آن وجنسیت مذکر بودن رابطه معناداری با سطح مطلوب خودکارامدی
داشت .لذا با توجه به مباحث فوق و عدم پژوهش در این زمینه تحقیق در پی این سوال است که چه رابطه ای بین مشارکت ورزشی
و سرسختی با خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه منطقه  2تهران وجود دارد؟

روش تحقیق
این پژوهش از دسته تحقيقات حال نگر وتوصیفی همبستگی ؛کاربردی بوده است .وجامعۀ آماری را کلیه دانشآموزان دخترمقطع
متوسطه شهر تهران حدود500نفر که188نفربه صورت دردسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند .و ابزارهای مورد استفاده در این
پژوهش پرسشنامه سرسختی اهواز ،مشارکت ورزشی شارکی و خودکارآمدی شرر با میزان پایایی مطلوب بودند.نتایج ،در دو بخش
توصیفی(جدول)و استنباطی (اسمیرنوف کلوموگروف،رگرسیون وبرازش مدل )با استفاده رایانه و نرم افزار  SPSSولیزرل انجام
گردید..

یافته ها
بین مشارکت ورزشی و سرسختی با خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران ارتباط وجود نداشت.
جهت پاسخگویی به فرضیه اصلی پژوهش از تحلیل رگرسیون بین مشارکت ورزشی و سرسختیبه عنوان متغیرهای مستقل
(پیشبین)و خودکارآمدی به عنوان متغیر وابسته (مالک) ،با روش همزمان استفاده شد .نتایج ضریب همبستگی چند گانه(جدول
)1نشان داد که بین مشارکت ورزشی و سرسختیبا خودکارآمدی رابطه مستقیم و معناداری ()r=0/142 ،p>0/01وجود
داشت .همچنین ضریب تعیین R2،نشان داد که  37/7درصد واریانس خودکارآمدی مربوط به مشارکت ورزشی و سرسختی
و 62/3درصد به عواملی ،خارج از مدل مذکور مربوط بوده است.
جدول 1نتایج همبستگی چندگانه بین مشارکت ورزشی و سرسختی با خودکارآمدی
مدل رگرسیون

N

R

R2

P

همزمان

081

0/241

0/773

0/000
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همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره (جدول )2نشان داد که مشارکت ورزشی () t=5/198 ،p>0/001و سرسختی
() t= 0/003 ،p>0/003واجد شرایط پیش بینی خودکارآمدی بودند .وازاینروازمقایسهمشارکت ورزشی ()1/378و
سرسختی ( ،)0/006میتوان به اهمیت بیشتر متغیر مشارکت ورزشی در پیش بینی تغییرات خودکارآمدی نسبت به متغیر
دیگر پی برد( .جدول)3
جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون بین مشارکت ورزشی و سرسختی با خودکارآمدی
ضرایب غیر استاندارد
رگرسیون همزمان

Sd. Er

B

مقدار

ضرایب استاندارد

سطح معنی داری P

T

Beta

عرض از مبدا

0/662 4/960

-

51/23

0/000

مشارکت ورزشی

0/490 0/874

0/873

-5/891

0/000

سرسختی

0/140 0/300

0/600

0/300

0/10

همچنین به ازای هر واحد از سرسختی میزان  0/003به خودکارآمدی افزوده خواهد شد .همچنینبین مولفههای مشارکت ورزشی با
خودکارآمدیدانش آموزان دختردوره متوسطه شهر تهران ارتباط وجود داشت.نتایج ضریب همبستگی چندگانه(جدول )4نشان میدهد
که بین مشارکت ورزشی با خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری ()r= 0/104 ،p>0/05وجود داشت .همچنین ضریب تعیین R2
نشان داد که  11درصد واریانس خودکارامدی مربوط به مشارکت ورزشی و  89درصد به عواملی ،خارج از مدل مذکور مربوط بوده
است.
جدول  :4نتایج همبستگی چندگانه بین مشارکت ورزشی با خودکارآمدیدانش آموزان
مدل رگرسیون

N

R

R2

P

همزمان

081

0/401

0/110

0/610

نتایج رگرسیون چند متغیره (جدول )5نشان داد که مشارکت ورزشی واجد شرایط پیش بینی خودکارآمدی بوده است.
جدول  :5نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیشبین مشارکت ورزشی با خودکارآمدی
رگرسیون همزمان
عرض از مبدا
مشارکت

ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد
B

Sd. Er

Beta

مقدارT

سطح

0/851 2/229

-

81/84

داری P
0/000

0/240 -0/85

-0/401

-1/93

0/610

معنی
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همچنینبین مولفههای سرسختی با خودکارآمدی دانش آموزان دختردوره متوسطه شهر تهران ارتباط وجود داشت .نتایج
ضریب همبستگی چندگانه(جدول )6نشان داد که بین مولفههای سرسختی با خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری (،p>0/05
)r= 0/298وجود داشت .همچنین ضریب تعیین  R2نشان داد که  15/7درصد واریانس خودکارآمدی مربوط به مولفههای
سرسختی و  84/3درصد به عواملی ،خارج از مدل مذکور مربوط شد.
جدول  :6نتایج همبستگی چندگانه بین مولفههای سرسختی با خودکارآمدی
مدل رگرسیون

N

R

R2

P

همزمان

081

0/793

0/751

0/000

نتایج رگرسیون چند متغیره (جدول )7نشان داد که کنترل ( ،) t=- 4/294 ،p>0/05تعهد () t=1/53 ،p>0/05واجد
شرایط پیش بینی خودکارآمدی بودند و مبارزه جویی () t= -1/713 ،p<0/05واجد شرایط پیش بینی خودکارآمدی نبود.
همچنین نتایج مربوط به شیب خط رگرسیون()Bدر مورد متغیرهای پیشبین نشان داد که بین کنترل ( ،)B =0/202تعهد
()B= 0/167رابطه مستقیمی وجود داشت .ضریب معیاری بتا

()βنیزبهعنوانمقیاسیازاهمیتنسبیمتغیرهاکاربردداشت.

ازاینروازمقایسهکنترل(،)0/59تعهد(،)0/74میتوانبهاهمیتبیشترمتغیرکنترلدرپیشبینیتغییراتخودکارآمدینسبتبهمتغیردیگر
پی برد.
جدول  :7نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیشبین مولفههای سرسختی با خودکارآمدی
ضرایب غیر استاندارد
رگرسیون همزمان

ضرایب استاندارد

B

Sd. Er

Beta

مقدار
T

سطح معنی داری P

عرض از مبدا

3/59

0/372

-

41/28

0/000

کنترل

0/202

0/560

0/522

3/621

0/200

تعهد

0/761

0/930

0/303

4/492

0/000

مبارزه جویی

0/380

0/940

0/321

1/317

0/980

همچنین ارائه مدل ارتباطی بین متغیرهای مشارکت ورزشی و سرسختی و خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر
تهرانمعنی دار بوده است .محقق از مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  lisrelنسخه  8 .8استفاده کرده استبر این
اساس نتایج جدول 8نشان داد که بین متغیرهای مشارکت ورزشی وسرسختی به عنوان متغیرهای مستقل و خودکارآمدی بعنوان
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متغیر وابسته رابطه معنادار وجود داشت.
جدول  .8نتیجه آزمون فرضیه پژوهش براساس مدل معادالت ساختاری
مسیر

مشارکت،سرسختیوخودکارآمدی

T
0/77

ضریب مسیر
0/70

سطح معناداری
0/100

باتوجه به مقدار تی و سطح معناداری میتوان نتیجه گرفت که بین متغیرهای مشارکت ورزشی وسرسختی به عنوان متغیرهای مستقل
و خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری به میزان  0/77وجود داشت.در این بین محقق ابتدا به بررسی بارهای عاملی و برازش اولیه
مدل پرداخت که با توجه به آمارههای به دست آمده دارای برازش الزم جهت آزمون بودند.
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با توجه به شکل ضرایب رگرسیونی استاندارد شده و مقادیر در شکل  1همه ارتباط بین خودکارآمدی وسرسختی ومشارکت ورزشی را
تایید کردند .در ارتباط بین متغیرها مؤلفه سرسختی بیشترین اهمیت را داربوده است.
جدول  9-4شاخصهای برازش کل مدل در ارتباط بین مشارکت،سرسختی وخودکارآمدی
مقادیر شاخصها

شاخصهای برازندگی مدل مفهومی

3044/23

Chi-Square

421

درجه آزادی ()df

0/821

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد()RMSEA

0/98

شاخص برازش هنجار شده ()NFI

0/78

نیکویی برازش ()GFI

0/750

ریشه میانگین مربعات باقیمانده ()RMR

بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول  9مشاهده شد ،اکثر مقادیر تمامی شاخصها نشان دهندهی برازش مناسب و قابل قبول مدل
مورد نظر بوده است؛ تنها ریشه میانگین مربعات خطای برآورد()RMSEAبه نظر رسید که مناسب نیست که با توجه به خروجیهای
نرم افزار این مقدار با  90درصد اطمینان بین  0/096و  0/14با سطح معناداری بین p>0/001قرار داشت .بنابراین و براساس برازش
مناسب الگوی مفهومی پژوهش ،همخوانی الگوی مفهومی با دادههای گردآوری شده مورد تایید واقع شد.

بحث
داشتن زندگی سالم از ويژگي هاي خاص شخصيت سالم است.در بحث روابط بين فردي ،نگرش فرد نسبت به خود و ارزيابي كه
ازخود دارد ،خود کارامدی نقش كليدي را ايفا ميكند.این که شخص از خود ارزیابی مثبت داشته باشد،به موفقیات خود،به تجربیات
موفق خود ،باورها يا قضاوت افراد از تواناييهاي خودشان در انجام يك تكليف خاص ،به گونهاي كه تكليف مورد نظر بصورت مفيد و
موثر انجام شود .در اين رابطه تاثيرات بيروني و اجتماعي نيز تحت تاثير باورهاي خودكارآمدي ميتوانند كم يا زياد شوند.مشارکت در
ورزش فواید بسیاری دارد ورزش منجر به افزایش اعتماد بنفس وخودکارامدی می شود .سرسختي ميتواند عزت نفس و خودکارآمدی
را افزایش وحتی پیش بینی کند ،يعني افزايش سرسختي باعث افزايش خودکارامدی ميشود .مؤلفههاي سرسختي يعني تعهد ،كنترل،
مبارزهجويي بر نگرش فرد نسبت به خود و ديگران به طور مثبت تاثير ميگذارد و باعث افزايش خودکارآمدی ميشود.سرسختي
مجموعهاي متشكل از ويژگي شخصيتي است كه در مواجهه با حوادث فشارزاي زندگي ،به عنوان منبعي از مقاومت به عنوان سپري
محافظ عمل ميكند وبا استفاده از تئوريهاي وجود گرايي در شخصيت ،سخترويي را تركيبي از باورها در مورد خويشتن و جهان
تعريف ميكند كه از سه مؤلفه تعهد ،كنترل و مبارزه جويي تشكيل شده است.
شخصي كه از تعهد بااليي (نقطة مقابل بيگانگي)برخوردار است ،به اهميت ارزش و معناي اينكه چه كسي هست و چه فعاليتهايي
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انجام ميدهد،باور دارد ،و بر همين مبنا قادر است در مورد هر آنچه كه انجام ميدهد ،معنايي بيايد و كنجكاوي خود را برانگيزد .اين
اشخاص با بسياري از جنبه هاي زندگيشان همچون :شغل ،خانواده ،روابط بين فردي كامال در آميخته ميشوند .افرادي كه در مؤلفه
كنترل (نقطه مقابل ناتواني) قوي هستند ،رويدادهاي زندگي را قابل پيشبيني و كنترل ميدانند ،و بر اين باورند كه قادرند با تالش
آنچه را كه در اطرافشان رخ ميدهد تحت تاثير قرار دهند.
چنين اشخاصي براي حل مشكالت ،به مسئوليت خود ،بيش از اعمال و يا اشتباهات ديگران تاكيد ميكنند .مبارزه جويي (نقطة مقابل
احساس خطر يا تهديد)نيز باور به اين امر است كه تغيير و نه ثبات و امنيت ،جنبة طبيعي زندگي است .اشخاصي كه مبارزة جويي
بااليي دارند ،موقعيتهاي مثبت و يا منفي را كه به سازگاري مجدد نياز دارند ،فرصتي براي يادگيري و رشد بيشتر ميدانند تا تهديدي
براي امنيت و آسايش خويش .چنين باوري انعطاف پذيري ،و قدرت تحمل رويدادها و موقعيتهاي مبهم و ناراحت كنندة زندگي را
به همراه دارد.مشارکت ورزشی وفعالیت ورزشی هموارهجزءمکملیاززندگیفردوخانوادهدرطیاعصاروتمدنهاي گوناگون انسان بوده وهست
درارتباطات خانوادگی وفعالیتهاي گوناگون زندگی اجتماعی سهم بسزایی داشته وازرهگذرفعالیتهاي تفریحی و اوقات فراغت و برگزاري
مراسم آیینی چندمنظوره ،براي اعضاي خانواده خرسندي ،لذت وشادي به ارمغان آورده است و نیزبراي ایجادامنیت ،آسایش روانی
واجتماعی براي افرادوجوامع ،تأمین بهداشت و سالمتی و زندگی سالم بعنوان یکی از دستاوردهاي فعالیت بدنی تأثیر ارزنده اي گذاشته
است .همچنین تاثیری چشمگیر در افزایش خودکارامدی دارد.
واضح است،اینکه افراد با باورهاي قوي در مورد تواناييهاي خود در مقايسه با افرادي كه در مورد تـواناييهاي خود ترديد دارند در انجام
تكاليف كوشش و پافشاري بيشتري را نشان ميدهند در نهايت عملكرد آنها در تكليف وزندگی بهتر است و افرادي كه خودكارآمدي
بااليي دارند نسبت به كساني كه خود ترديدي بر آنها حـاكم است راهبـردهـاي يادگيري بيشتري را بكار ميبرند.چه خوب که
سرسختی،مشارکت ورزشی فراهم آید .پیشنهاد می شود که آموزش راههای افزایش مهارت های روانشناسی همچون سرسختی و انجام
پژوهشهای مشابه در سایر نمونه ها صورت بگیرد.
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بررسی رابطه چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی باشگاه
های بدنسازی شهر تهران
علیرضا آراسته ،کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
فریده اشرف گنجویی ،دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
علی زارعی دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

مقدمه
تحوالت صورت گرفته در مفهوم بازاریابی در دهه اخیر ،همه سازمان ها و کلیه کسب و کارها
را به سمت عملکرد بهینه سوق داده است .چنان که افزایش رقابت برای كسب موفقیت میان
سازمان ها موجب شده است سازمان ها ارزش بیشتری برای برند خود قائل شوند وبدنبال برند
سازی باشند تا بتوانند خودشان را نسبت به رقبایشان متفاوت جلوه دهند(رحمان.)2017 ،
امروزه منابع انسانی سازمانها،از مهمترین دارایی و سرمایههای اصلی سازمان ها محسوب
میشود.همچنین منبعی برای کسب مزیت رقابتی پایدار در سازمان خواهند بود .از طرفی
جذب استعدادهای واجد شرایط در برخی از حوزهها کاری بهشدت کاهشیافته است (کا،
)2012کارکنان و امور مربوط به آنان وایجاد شرایط موثر در افزایش عملکرد در موفقیت
سازمان های خدماتی نقش حیاتی دارند(روستا و همکاران)1392،شایدیکی از با اهمیتترین
دالیل توجه به این موضوع دستیابیسازمانها به منابع انسانی باال و وجود چابکی سازمانی باال
در بازار کار رقابتی باشد که الزاماً با استراتژیهای عادیامکان پذیر نیست(دلور)2008،در واقع

عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در پژوهش های مدیریت است و بدون
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شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در سازمان ها به حساب می آید (مارچ وساتون .)1997 ،1صاحب نظران مدیریت منابع انسانی
معتقدند عملکرد در برگیرنده مسائلی چون موفقیت سازمان ،عملکرد گروه های درون سازمانی و رضایت فردی بوده و تجزیه و تحلیل
در سطح فردی ،گروهی و سازمانی اشاره دارد .فرهنگ لغت آکسفورد ،عملکرد را انجام کامل یک کار و ارزیابی را فرایند بررسی و
سنجش کیفیت ،ارزش و ماهیت آن تعریف کرده است .تحقیقات و بررسی های گوناگون نشان داده است که عملکرد ،پدیده ای چند
بعدی و سازه ای اجتماعی است (گابیلکا)2014 ،و ترکیب گسترده ای از بخش های غیر ملموس هم چون افزایش دانش سازمانی و
هم بخش های عینی و ملموس هم چون نتایج اقتصادی و مالی است .در عین حال سازمان های تجاری کنونی که با تغییرات سریع
تکنولوژی ،ریسک فزاینده ،جهانی شدن ،انتظارات و خصوصی سازی مواجه اند (کریکتو و یوسف ،)2003،2دیگر نمی توانند در چنین
محیطی عملکرد را به طور سنتی و با روش های گذشته هدایت و کنترل نمایند و باید رویکردهای جدیدی اتخاذ کنند.
یکی از راه های پاسخ گویی به عنوان عوامل تغییر و تحول سازمانی و کسب مزیت رقابتی از فرصت های حاصل از آن ها ،دست یابی
به قابلیت های چابکی است .به واقع ،چابکی شناسایی موفق مبانی رقابت ،انسجام منابع و اقدامات مناسب در محیط دانش و دارای
تغییرات سریع به وسیله فراهم کردن محصوالت و خدمات مشتری پسند است .سازمان چابک همیشه برای یادگیری هرچیز جدیدی
که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره گیری از فرصت های جدید می شود آماده است (جعفرنژاد و شهائی .)1386 ،در واقع این
مشکل که سازمان ها چگونه میتوانند در محیطی پویا و غیرقابل پیش بینی موفق شوند ،موضوعی است که به عنوان مهم ترین چالش
دنیای امروز شناخته می شود؛ هرچند راه کارهای مختلفی مثل تولید به هنگام ،مهندسی مجدد ،سازمان های مجازی ،شبکه سازی
معرفی شدهاند ،اما چابک گشتن سازمان از محبوب ترین آن هاست .در چنین محیطی ،چابکی تبدیل به قابلیت مهمی شده است که
تاثیرات بسیاری بر عملکرد دارد (راویچاندران.)2007 ،3
با عنایت به آن چه ذکر شد و نیز نظر به خالء مباحث و پژوهش های تئوریک در رابطه با عنوان تحقیق حاضر،یکی از فعالیت های
اجتماعی و فرهنگی که پیوندی پویا با مجموعه نهادها و ساختارهای اجتماعی دارد و باید به عنوان بخشی از نیازهای ساختاری انسان
مورد توجه افراد جامعه قرار گیرد ،ورزش است و یکی از علل مهم ترقی و توسعه کشورهای پیشرفته ،اهتمام ارکان این جوامع به اصل
مهم ورزش و تعمیم آن در سطوح مختلف است .در سال های اخیر ،توجه زیادی به میزان کار آمدی منابع حوزه تربیت بدنی و ارزیابی
عملکرد آن ها معطوف شده است؛ اما به نظر نمی رسد که این اقدامات از انسجام کافی برخوردار باشند .از طرفی ارزیابی عملکرد در
سازمان های ورزشی یکی از مقوله های مورد توجه بسیاری از کارشناسان و مدیران این سازمان ها بوده است ،چرا که این سازمان ها
نیازمند شناسایی وضع موجود خود به منظور توسعه در راستای دست یابی به وضع مطلوب خود هستند .بنابراین ،مطالعات جدیدی
در این حوزه انجام گرفته ،اما رویکرد جامعی که بتواند این گونه سازمان ها را از ابعاد گوناگون ارزیابی کند ،کمتر ارائه شده است .از این
رو ،باتوجه به اهمیت ورزش بدنسازی وباشگاه های بدنسازی ورواج آن میان عموم جامعه و تاکید مدیران ومربیان وکارکنان باشگاه های
ورزشی مبنی بر ارتقاء عملکرد سازمان های کشور ،این پژوهش بر روی باشگاه های بدنسازی شهر تهران اجرا می شود ،بنابراین محقق
قصد دارد چرایی و چگونگی ارتباط چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی باشگاه های بدنسازی شهر تهران را بررسی کند.

March and sutton
Crocitto and youssef
1Ravichandran

1
2
3
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روش تحقیق
از آنجاییکه هدف تحقیق تعیین مدل ارتباطی میان متغیرهای چابکی سازمانی و همچنین عملکرد سازمانیباشگاه های بدنسازی شهر
تهران بود روش انجام تحقیق با توجه به استراتژی اجرا ،توصیفی  -همبستگی و به از لحاظ استفاده از نتایج کاربردیواز لحاظ زمان
حال نگر در نظر گرفته شد .از آنجایی که جامعه تحقیق مورد نظر باشگاه های بدنسازی شهر تهران می باشد که بدلیل وسیع بودن و
دردسترس بودن تنها تحقیق باشگاه های بدنسازی مناطق 2و3و 5مورد بررسی قرار گرفت که برای تعیین حجم نمونه از جدول تعیین
حجم نمونه مورگان بهره گرفته خواهدشد ،براساس این جدول برای جامعه ای به تعداد  1000نفر  367نمونه آماری بایستی لحاظ
شود که روش نمونه گیری در دسترس بود.
ابزارها شامل :پرسشنامه چابکی شامل  24سؤال است که  4مؤلفه (پاسخگویی به مشتری ،آمادگی رویا رویی با تغییرات ،ارزش قائل
شدن برای مهارت و دانش ،تشکیل دادن مشارکت مجازی) را دربرمی گیرد
که پرسشنامه مذکور توسط لحافی ( )1390طراحی و استانداردشده است ،مقیاس اندازهگیری این پرسشنامه از نوع پنج ارزشی لیکرت
است که هر پاسخ ،امتیازی بین  1تا ( 5از خیلی کم تا خیلی زیاد) را به خود اختصاص میدهد.و پرسشنامه عملکرد سازمانی
پرسشنامه مذکور توسط کاپالن و نورتون ( )2004طراحی و استاندارد شده است ،مقیاس اندازهگیری این پرسشنامه از نوع پنج ارزشی
لیکرت است که هر پاسخ ،امتیازی بین  1تا ( 5از خیلی کم تا خیلی زیاد) را به خود اختصاص میدهد.
جهت تجزیه و تحلیل داده هایازضریب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط چابکی سازمانی با عملکرد سازمانیباشگاه های بدنسازی
شهر تهران استفاده شد وهم چنین جهت تبیین و پیش بینی متغیر عملکرد سازمانی از طریق کار چابکی سازمانی ،از روش رگرسیون
خطی ساده استفاده شد.

یافته ها
بین چابکی سازمانی با عملکرد باشگاه های بدنسازی شهر تهران ارتباط معنی داری وجود داشت.
(جدول  :)1ارتباط بين چابکی سازمانی و عملکرد باشگاه های بدنسازی

متغيير
چابکی

عملکرد سازمانی
ضريب همبستگي
0/27

سطح معناداري
0/100

ضريب تعيين
%15/48

سطح معناداری ()α= 0/05
با توجه به نتايج آزمون پیرسون ،سطح معناداري بدست آمده كمتر از  0/001ميباشد ،بنابراين فرضيه صفر رد ميگردد و
فرضيه مقابل تاييد ميگردد ،بدين معني كه با  %99اطمينان ميتوان گفت ،بين چابکی سازمانی و عملکرد باشگاه های بدنسازی
رابطه معناداري وجود داشت.
نتایج نشان می دهد ارتباط نسبتاً قوی بين چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی آزمودنی ها وجود دارد که این ارتباط مثبت
و مستقیم ( ) = 0r/72است ،بنابراين نتيجه ،ميتوان گفت ،هرچه چابکی سازمانی آزمودنیها بیشتر گردد احتمال بهتر شدن
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عملکرد باشگاهی آن ها نیز افزایش خواهد یافت .هم چنین ضريب تعيين محاسبه شده نشان می دهد که  51/84درصد عملکرد
سازمانی آزمودنی ها توسط چابکی سازمانی آنها تبیین می گردد ،یا به عبارتی  51/84درصد واریانس دو متغییر مشترک
است.
همچنین ابعاد چابکی سازمانی قابلیت پیش بینی عملکرد سازمانی باشگاه های بدنسازی شهر تهران را داشتند.
(جدول  :)2مشخص کنندههای کلی تحلیل رگرسیونی رابطه بین چابکی سازمانی و عملکردسازمانی باشگاه های بدنسازی

شاخص آماری
مدل رگرسیونی
1

ضر

یب و ا ر یا نس واریانس تعدیل

همبستگی

تبیینشده

شده

0/27

0/15

0/25

سطح معناداری

F

77/2358

0/100

با توجه به نتایح پژوهش حاضر مشخص شد که  0/51درصد از واریانس (یا تغییرات) متغیر عملکرد سازمانی باشگاه
های بدنسازی توسط ابعادچابکی تبیین میگردد .همچنین با توجه به مقدار  F=2358/77و سطح معناداری به دست آمده
( )sig=0/001که در سطح  0/05معنادار میباشد .میتوان گفت که ابعاد چابکی سازمانی قادرند تغییرات عملکرد سازمانی
باشگاه های بدنسازی را تبیین کنند.
ضرایب تاثیر رگرسیونی متغیرهای پیش بین بر متغیر مالک
(جدول  :)3نتایج
ِ

الگو
1

متغیر ها ی
مستقل

(ثابت)

ضرایب غیر استاندارد
B

خطا
استاندارد

ضرایباستاندارد
ی

t
Beta

0/10

0/93

-

آمادگی رویارویی با تغییرات

0/83

0/20

0/24

تشکیل دادن مشارکت مجازی

0/53

پاسخگویی به مشتری

0/21

ارزس قائل شدن برای مهارتها و دانش 0/81

0/80
0/10
0/10

Sig

0/13

0/157

0/51

41/49

0/100

0/72

02/30

0/100

0/34

33/67
13/77

0/100
0/100
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براساس جدول فوق میتوان گفت از مجموع مولفههای چابکی سازمانی از عوامل موثر بر عملکرد سازمانی باشگاه های بدنسازی
میباشند .آمادگی رویارویی با تغییرات بیشترین تأثیر و پاسخگویی به مشتری کمترین تأثیر را بر میزان حضور دارد .ضریب رگرسیونی
 0/38آمادگی رویارویی با تغییرات بدان معناست که به ازای هر واحد تغییر در انحراف معیار بعد آمادگی رویارویی با تغییرات0/38 ،
واحد تغییر در عملکرد سازمانی به وجود میآید و از آنجا که جهت این رابطه مثبت است ،تغییرات به صورت مستقیم و از نوع افزاینده
میباشد .در ضمن تفسیر سایر متغیرها نیز بدین صورت میباشد و صرفاً میزان و جهت تغییر میکند.
آمادگی رویارویی با تغییرات ( +)0/42پاسخگویی به مشتری ( = 0/01 + )0/15عملکرد سازمانی
تشکیل دادن مشارکت مجازی ( +)0/43ارزش قائل شدن برای مهارت و دانش (+ )0/27

پاسخگویی
مشارکت مجازی

عملکرد سازمانی
تغییرات
مهارت و دانش
(شکل  :)1مدل تحلیل میزان تأثیرات مستقیم متغیرهای مستقل بر عملکرد سازمانی
		

بحث و نتیجه گیری
در تحقیق حاضر مشخص شد که بین چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی باشگاه های بدنسازی شهر تهران رابطه مثبت و معناداری

وجود دارد عالوه بر آن این رابطه نسبتاً خوب است .در میان تمامی روشهای موجود در استفاده کارآمد از نیروی انسانی وچابک از سایر
روشها توجه صاحب نظران را بیشتر به خود جلب کرده است چرا که با افزایش مهارتهای کارتیمی میتوان تعداد کمتری نیروی انسانی
را به کار گرفت و نتایجی را عاید سازمان کرد که در صورت عدم استفاده ازسازمانی غیر چابک دست پیدا کردن به همان میزان بازده،
نیازمند تعداد بیشتری نیروی انسانی است .توجه به مهارتهای آموزش و بهبود آن در سازمان ،افزایش قابلیتها و تواناییهای اعضای افراد
کارآمد وتوانا یا همافزایی را موجب میشود .عالوه بر این ،کاهش تنش و تعارض ،کسب نتایج بهتر و سریعتر ،برقراری ارتباطات موثر
و ،...از دیگر مزایای توجه به این مهارتها در سازمان میباشد .بنابراین تفسیر میتوان گفت این نوع رابطه معناداری که مابین کارتیمی
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و عملکرد سازمانی پیدا شده است ،جای تعجب ندارد چرا که به گونهای اهم موراد فوق فرایند رسیدن به عملکرد برتر را در سازمان
تسهیل میکنند .این نتیجه تحقیق یعنی ارتباط با نتایج تحقیقات دالرو و همکاران ( ،)2008پروکتر و باریج ( ،)2008گابسیا و همکاران
( )2011و چن و همکاران ( )2015همسو است .همچنین نتایج نشان داد چابکی قابلیت پیشبینی عملکرد سازمانی را به صورت
مستقیم و به صورت غیرمستقیم دارد بنابراین حدود  42درصد از تغییرات عملکرد سازمانی توسط چابکی قابل تبیین است .در نهایت
نتایج برآمده از آزمون رگرسیون چندگانه مشخص ساخت که از مجموع تمامی مولفههای ارتباطات و تصمیمگیری از عوامل موثر بر
عملکرد سازمانی میباشند .ارتباطات بیشترین تأثیر و تصمیمگیری کمترین تأثیر را بر میزان حضور دارد .این نتیجه تحقیق تا حدودی
با نتایج تحقیق سبحانی و همکاران ( )1390همسو است با این حال نمیتوان این متغیرها را جدای از فرایند دستیابی به عملکرد برتر
دانست کما این که این عوامل شاید سهم بسزایی در این فرایند ایفا کنند که در چارچوب عملیاتی این تحقیق به آنها پرداخته نشد.
به طور کلی میتوان اشاره به این داشت که عوامل مختلفی در دستیابی به عملکرد سازمانی برتر نقش دارند که یکی از مهمترین این
عوامل بر طبق یافتههای تحقیق حاضر چابکی است اما عالوه بر آن نیز نیروهای کنشی وجود دارند که موجبات چابکی را در سازمان
فراهم میکنند .یکی از راههای پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی و کسب مزیت رقابتی از فرصتهای حاصل از آنها دستیابی
به قابلیتهای چابکی است .سازمان چابک همیشه برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهرهگیری از
فرصتهای جدید میشود آماده است بر این اساس ،به نظر میرسد سازمانها با داشتن پیش آگاهی دربارۀ تغییر ،تصور آن و از آن فراتر
پذیرش وقوع قطعی تغییر ،به جای هراس از آن بهتر میتوانند مسیر تغییر را تعیین کنند و حتی خود عامل تحقق آن باشند؛ چرا که
بهترین راه پیشبینی آینده خلق آن است .از اینرو فراهم ساختن شرایط سازمان چابک و نهادیه کردن توانمندیهای چابکی در سازمان
میتواند موجبات ارتقاء عملکرد را فراهم آورد .همچنین نتایج نشان داد که بعد تشکیل دادن مشارکت مجازی بیشترین و بعد ارزش
قائل شدن برای مهارتها و دانش کمترین ارتباط را با عملکرد سازمانی دارا هستند .از جمله محدود تحقیقهای صورت گرفته در این
زمینه که ارتباط ابعاد چابکی را با عملکرد سازمانی در زمینه ورزش مورد بررسی قرار داده است تحقیق ویسی ( )1392است که رابطه
معناداری را بین ابعاد چابکی سازمانی با عمکرد سازمانی گزارش کرده است .همچنین نتایج حاکی از آن بود که چابکی سازمانی به
صورت مستقیم بر عملکرد سازمانی باشگاه های بدنسازی شهر تهران اثر گذار است که با نتایج تحقیقات صارمی و اژدری ()1388
دیگرت و مارکس ( )2013همسو است .در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که مجموع مولفههای چابکی سازمانی ،از عوامل موثر بر
عملکرد سازمانی میباشند .آمادگی رویارویی با تغییرات بیشترین تأثیر و پاسخگویی به مشتری کمترین تأثیر را بر عملکرد سازمانی دارد.
به طور کلی چابکی سازمانی نیز میتواند موجبات ارتقاء عملکرد را فراهم کند .چابکی سازمانی تنها به صورت مستقیم و بدون دخالت
عاملهای تأثیر گذار در این فرایند نقش مثبت و مستقیم ایفاء میکند .عوامل دیگری نیز هستند که در این معادله هر کدام برای خود
نقشی دارند و به گونهای معادالت را تغییر میدهند .این عوامل عبارتند از نگرش مثبت به تغییرات و فناوریهای جدید ،فناوریهای نوین و
سیستمهای اطالعاتی بانکی ،واکنش به تغییرات محیطی و سالیق مشتریان و روابط انسانی میان کارکنان (قاسمی)1388 ،؛ استراتژی،
منابع انسانی ،کیفیت فراگیر ،تولید به موقع (الفت و زنجیرچی)1389 ،؛ پذیرش فناوری اطالعات و بهبود تمایل به استفاده از آن
(رحمانی )1390 ،سازمان یادگیرنده (احمدی و همکاران)1391 ،؛ آگاهی از ابعاد و شاخصهای چابکی سازمانی (رمضانیان و همکاران،
)1392؛ توانمند سازیهای تعالی سازمانی (حیدری و همکاران)1393 ،؛ داشتن پتانسیل ،خالقیت ،مسئولیتپذیری ،انعطالفپذیری ،تعهد
مدیریت،اشاره کرد .از طرفی ورلی و الر ( )2010چارچوبی جامع برای چابکی ارائه کردند و از آن برای تشخیص قابلیت سازمانها استفاده
کردند .نتایج این مطالعه نشان داد تبدیل شدن به سازمان چابک چالش برانگیز است؛ زیرا احتمال گذر از وضعیتی ثابت به وضعیت
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دیگر بسیار دشوار است .عالوه بر این ،چابکی قابلیت پویای طراحی سازمان است که میتواند نیاز به تغییر را هم از منابع داخلی و هم از
منابع خارجی احساس کند و عملکرد باالی حد متوسط خود را حفظ کند .مسئله اصلی همراستا کردن ساختارها ،فرایندها و سیستمها
به صورت پویا برای حفظ آنهاست.امروزه نقش چابکی سازمانی و تأثیر ان در تمامی زمینهها بر هیچ کس پوشیده نیست .دستیابی به
چابکی میتواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات ،کاهش هزینههای ناشی از عکسالعمل نامطلوب به تغییرات و موجب از اتالف منابع
و همچنین توان رقابت ،افزیش کارایی و بهرهوری ،ایجاد انگیزش و به رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد.
پیشنهاد میشود همواره چابکی سازمانی را که نقش اساسی در برایند تغییر دارد و در نهایت این نقش عملکرد را تحت اثر خود قرار
میدهد مورد توجه مدیران ومسئوالن باشگاه ها قرار دهند.
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بررسی اثر تمرین تن آرامی بر اضطراب رقابتی کاراته
کاران کودک و نوجوان
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چکیده
هدف و زمینهء پژوهش :در ورزش های رقابتی ،اضطراب صفتی رقابتییکی از زمینه ها و چالش
های مطالعاتی محسوب میشود .اضطراب رقابتی پاسخ هیجانی منفی مشخصی به محرک های
تنش زای رقابتی مثل محرک های محیطی مرتبط با عملکرد خوب رقابتی است .تمرین ذهنی
از اساسی ترین و پرکاربردترین مداخالت برای ورزشکاران مخصوصاً در ورزش های رقابتی
است .پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تمرین ذهنی از نوع تن آرامی بر میزان اضطراب
رقابتی ورزشکاران انجام شد .داده ها وارد نرم افزار 24 SPSS IBMشد و با روش تحلیل
کوواریانس در سطح  0.05تجزیه و تحلیل شد .روش شناسي :در این پژوهش که یک مطالعه
نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود 23 ،کاراته کار کودک
و نوجوان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش
(12نفر) و کنترل (11نفر) قرار گرفتند .برای اندازه گیری اضطراب رقابتی از پرسشنامه اضطراب
ورزشی کودکان و نوجوانان()2-SASاستفاده گردید .گروه آزمایش تحت مداخله گروهی
تمرین ذهنی به صورت  8جلسه تن آرامی قرار گرفتند .یافته ها :دو گروه از نظر اضطراب رقابتی
و زیرمقیاس های اضطراب جسمانی و اختالل در تمرکز تفاوت معناداری نداشتند .اما از نظر
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زیرمقیاس نگرانی ،گروهی که مداخله تن آرامی را دریافت کرده بود از سطح نگرانی کمتری خبر دادند .نتیجه گیری :با توجه به اینکه
کنترل نگرانی در مسابقات ورزشی عامل مهمی محسوب می شود ،تمرین ذهنی از نوع تکنیک های تن آرامی روش مناسبی برای
کاهش نگرانی کاراته کاران کودک و نوجوان به شمار می آید.
واژه های کلیدی :تمرین ذهنی -اضطراب رقابتی-اضطراب صفت حالت -کاراته -کودک ونوجوان.

مقدمه
اضطراب یک حالت هیجانی نامطلوب است که با نگرانی ،تنش و تشویش همراه است؛در پاسخ به تهدیدی نامعلوم پدید می آیدو فرد را
گوش به زنگ می کند ،یعنی به فرد هشدار می دهد که خطری در راه است و باعث می شود که فرد بتواند برای مقابله با خطر ،اقداماتی
به عمل آورد .هرکسی دچار اضطراب می شود .مجموعه عالئمی که در حین اضطراب وجود دارد ،اغلب در هر فرد به گونه ای متفاوت
از دیگران است .به طور کلی احساس اضطراب دو مؤلفه دارد :با خبر شدن فرد از تغییرات جسمی خود (مثل تپش قلب و تعریق) و با
خبر شدن از اینکه عصبی شده یا ترسیده است .اضطراب عالوه بر اثرات حرکتی و احشایی ،بر تفکر ،ادراک و یادگیری فرد هم تأثیر می
گذارد و اغلب سردرگمی و تحریف هایی در ادراک ایجاد می کند .این تحریف ها باعث کاهش تمرکز و اختالل در یادگیری می شود[.]1
چارلز اشپیل برگر در سال  1996نظریهء اضطراب حالت -صفت خود را تدوین کرد .طبق این نظریه ،اضطراب دو نوع است :حالت
و صفت .اضطراب حالتی ،یک حالت هیجانی موقت است که از موقعیتی به موقعیت دیگر تفاوت می کند؛ از ادراک آگاهانهء نگرانی
و تنش در فرد ناشی می شود و با فعالیت سیستم عصبی خودمختار در ارتباط است .اضطراب حالتی لحظه به لحظه در حال تغییر
است و متناسب با تهدید ادراک شده در یک موقعیت تعیین می شود[.]2مقیاس اضطراب ورزشی ))1SASبه منظور
بررسی اضطراب چندبعدی رقابتی صفتی و یا حالتی تدوین شد[ .]3مفهوم اضطراب چندبعدی برآمده از نظریهء چند بعدی
اضطراب)MAT(2است[.]4
این نظریه ،به تبیین ارتباط بین اضطراب و عملکرد می پردازد .مفاهیم کلیدی نظریهء چند بعدی اضطراب شامل ،اضطراب
حالت ،اضطراب حالتی شناختی -نگرانی و افکار منفی در مورد عملکرد خود -و اضطراب حالتی جسمانی -تغییرات لحظه
به لحظه در ادراک برانگیختگی فیزیولوژیکی -می باشد .شایان ذکر است که بین اضطراب شناختی و عملکرد رابطهء
خطی منفی وجود دارد .یعنی با افزایش اضطراب شناختی ،عملکرد کاهش می یابد و بر عکس .اما بین اضطراب جسمانی و
عملکرد رابطه به صورت Uبرعکس و قله ای است .به این معنا که افزایش اضطراب جسمانی تا نقطهء بهینه ای منجر به افزایش
عملکرد می شود اما اضطراب جسمانی بیش از حد و پس از قله ،عملکرد را کاهش می دهد [.]5
تجربهء افکار منفی و درک فعالیت فیزیولوژیکی و میزان باور فرد از توانایی مقابله با چالش ها در به وجود آوردن اضطراب حالتی حائز
اهمیت است .در حالی که اضطراب صفت یک ویژگی شخصیتی است که فراوانی و شدت واکنش هیجانی شخص نسبت به فشار را
Sport Anxiety Scale
Multidimensional Anxiety theory
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منعکس می کند و از این نظر بین مردم تفاوت آشکاری وجود دارد[ .]6اضطراب صفتی فرد را مهیای شرایطی می کند که به طور
عینی از جنبه های روانشناختی یا جسمانی خطرناک نبوده ولی فرد ،آنها را به صورت تهدید کننده فرض می کند .به عبارتی ،اضطراب
صفتی ،زمینه ای برای تخمین زدن شرایطی است که به عنوان اضطراب حالتی ،تهدیدآمیز هستند.فردی که دارای اضطراب صفت

باالست احتماالً موقعیت های بسیاری را تهدیدآمیز و خطرناک می پندارد .به ویژه او ممکن است نگران باشد که مبادا قضاوت دیگران
دربارهء وی عزت نفسش را تهدید کند[.]7

یکی از مواردی که به مطالعه و بررسی اضطراب صفت پرداخته می شود در ورزشکاران مخصوص ٌا در ورزشهای رقابتی است .ورزشکاران
به دالیل مختلف از جمله کسب موفقیت ،رقابت ،یا تفاوت میان توانایی های خود و قابلیت مورد نیاز عملکرد ورزشی مضطرب می
شوند[ .]3ورزشکارانی که اضطراب صفت باالیی دارند اغلب موقعیت ها را تهدیدآمیزتر از سایر افرادی که اضطراب صفتی پایین دارند،
می بینند .بنابراین با اضطراب حالتی بیشتری نیز پاسخ می دهند[ .]8در مطالعهء یاگی و هوریکاوا 1تحت عنوان «رابطهء اضطراب
صفتی ،اضطراب حالتی و عملکرد گل زدن پنالتی توسط بازیکنان فوتبالیست» که در سال  2012در برزیل صورت گرفت ،مشخص شد
که بازیکنانی که اضطراب صفت باالتری داشتند ،تحت شرایط فشار ،اضطراب حالت بیشتری را تجربه کردند[.]9
اضطراب رقابتی پاسخ هیجانی منفی مشخصی به محرک های تنش زای رقابتی مثل محرک های محیطی مرتبط با عملکرد خوب
رقابتی است .اضطراب در ورزش ،الزاماً منجر به عملکرد بد در افراد نمی شود؛ بلکه گاهی می تواند محرک عملکرد ورزشی باشد.

اضطراب وزرشی هم می تواند مهارکننده و هم می تواند تسهیل کننده عملکرد باشد .این امر بستگی به میزان کنترل اضطراب دارد که
وابسته به تفاوت های فردی است ؛ در افراد مختلف توانایی کنترل اضطراب متفاوت است[ .]4اضطراب بسیار باال و بسیار پایین باعث

کاهش عملکرد ورزشی می گردد .ورزشکاران دارای اضطراب باال ،به ندرت می توانند توان بالقوهء خود را بالفعل درآورند و معموالً در
مسابقات در مقایسه با تمرین ها ضعیف تر عمل می کنند .در تحقیق پنالتی یاگی و هوریکاوا نیز این امر منجر به عملکرد نامطلوب در
گل کردن پنالتی ها شد[.]9

از دیرباز برای کمک به ورزشکاران در کنترل اضطراب مداخله های روانشناسی انجام می شده است؛ ا ّما اخیرا ً اهمیت این مداخالت با

تغییر چشمگیر عملکرد ورزشکاران بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال مشخص شد که تمرین ذهنی منجر به کاهش
اضطراب رقابتی و افزایش اعتماد به نفس در شناگران می شود[ .]10تمرین ذهنی از اساسی ترین و پرکاربردترین مداخالت برای

ورزشکاران مخصوصاً در ورزشهای رقابتی است و علت اصلی مهارت و تاکتیک ورزشکاران است .تمرین ذهنی اشاره دارد به فرآیند
تمرین با اهداف و برنامه هایی برای اثرگذاری بر فرآیند ذهنی و شخصیت ورزشکاران ،و نیز تطبیق و کنترل رفتار ورزشی خودشان از
طریق به کارگیری راه های بخصوص برای ارتقاء حالت روانشناختی[ .]11در گذشته فقط به تمرین جسمی توجه می شد و از تمرین
ذهنی غفلت شده بود .امروزه اثر مداخالت روانشناسی بر کاهش اضطراب ورزشکاران و بهبود عملکردشان موجب شده تا چهار تکنیک
اساسی به صورت برجسته مورد استفاده قرار بگیرد .این تکنیک ها -تمرین های ذهنی -تصویرسازی ذهنی ،هدف گذاری ،خودگویی
و تکنیک های تن آرامی جسمی هستند[ .with a special focus on high-intensity sports (HIS]12برای مثال
در پژوهش ماماسیس و داگانیس2در سال  2010تاثیرات برنامه تمرین ذهنی بر اضطراب پیش از مسابقات در عملکرد تنیس در
ورزشکاران بررسی شد .مداخله ی تمرین ذهنی آنها ،هدف گذاری ،تفکر مثبت و خودگویی ،تمرکز ،تکنیک های تنظیم برانگیختگی
و تصویرسازی بود .نتایج حاکی از کاهش اضطراب جسمانی و شناختی و افزایش اعتماد به نفس ورزشکاران در گروه آزمایش بود.
Yagi and Horikawa
Mamassis and Doganis
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همچنین با افزایش اعتماد به نفس ،عملکرد این تنیس کاران نیز افزایش یافته بود[.]13پژوهش ها حاکی از این است که تصویر سازی
ذهنی نیز منجر به کاهش اضطراب رقابتی ،افزایش تمرکز ،افزایش انگیزه و برانگیختگی روانیدر ورزشکاران می شود[ .]16[ ]14ساینگ
مشهورترین تمرین های ذهنی را ،روش تمرین آرام سازی ،تمرین ارام سازی با بیوفیدبک ،روش تمرین حساسیت زدایی منظم ،و روش
تمرین شبیه سازی بر می شمارد[ .]11نکته قابل توجه این است که در هر ورزش ،بر اساس خصوصیت آن و ویژگی ورزشکاران ،برخی
روشهای تمرین ذهنی مناسب تر از سایر روش ها هستند .مثال در پژوهشی از نوعی تمرین ذهنی برای جوانان ورزشکار استفاده شد
که متناسب با ورزش تیمی (مانند راگبی) نبود و نتایج رضایت بخش حاصل نشد[]17
with the intervention group receiving two 2-hour sessions of mental skills training after the two baseline matches.
Results indicated no statistically significant effects for the mental skills training on any of the domains of competitive anxiety, apart from statistically significant group and time main effects for somatic anxiety intensity. The results
raise doubts regarding the suitability of the current mode of mental skills training for young athletes in contact team
sports. Future work should explore how to best tailor a programme to suit the needs of such athletes and investigate
the timeframe required for proper evaluation.”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Ong”,”given”:”Nathanael
C.H.”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””},{“dropping-particle”:””,”family”:”Griva”,”given”:
”Konstadina”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”container-title”:”International Journal of
Sport and Exercise Psychology”,”id”:”ITEM-1”,”issue”:”5”,”issued”:{“date-parts”:[[“2017”,”10”,”20”]]},”page”:”475487”,”publisher”:”Routledge”,”title”:”The effect of mental skills training on competitive anxiety in schoolboy rugby
players”,”type”:”article-journal”,”volume”:”15”},”uris”:[“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=12a907ba00db-32ea-b8dd-90e26c0d5033”]}],”mendeley”:{“formattedCitation”:”[17]”,”plainTextFormattedCitation”:”[17]”,”pre
viouslyFormattedCitation”:”(17.

مداخله های ترکیبی منجر به پیشرفت های بیشتری در عملکرد وزرشکاران می شود .بهترین پاسخ درمانی زمانی اتفاق می افتد که
مداخله با نشانه های اضطرابی (کودک) ورزشکار همانند باشد .برای مثال ،مناسب ترین مداخله برای کودکان با نشانه های شناختی
نگرانی ،درمان شناختی است .درمان تن آرامی برای کودکان با ازدیاد نشانه های جسمانی مناسب است و در نهایت ترکیبی برای
کودکانی که هم نشانهء جسمانی و هم شناختی دارند[ .]18[ ,]7بیشتر مطالعات در زمینه اضطراب رقابتی بر روی بزرگساالن و
جنسیت مردان صورت گرفته است .حال آنکه بسیاری از کودکان و نوجوانان دختر نیز در رقابت های ورزشی به صورت حرفه ای و
جدی شرکت می کنند ولی کمتر به آن پرداخته می شود .اضطراب رقابتی آنان بایستی مورد مطالعه قرار گیرد و اقدامات الزم به منظور
کاهش اضطراب رقابتی شان صورت گیرد.
طی بررسی های به عمل آمده و با در نظر گرفتن شرایط ،روش تمرین ذهنی آزمودنی ها در این پژوهش تکنیک های تن آرامی بود.
چون تمرین های تن آرامی به صورت رفتاری و عملی هستند ،برای سنین پایین اثربخشی سریع تری دارند .هدف پژوهش حاضر این
است که بررسی کنیم آیا تمرین ذهنی از نوع تن آرامی منجر به کاهش اضطراب رقابتی کاراته کاران کودک و نوجوان می شود یا خیر.

روش شناسی
نمونه های پژوهش :در این مطالعه ،از یکی از باشگاه های کاراتهءشهر مشهد به صورت نمونه گیری در دسترس  23نفر ورزشکار در
بازهء سنی  9تا  16سال انتخاب شدند .این ورزشکاران همگی خود را برای رقابت های مسابقات کشوری کاراته در سبک شیتو آماده
می کردند.

بررسی اثر تمرین تن آرامی بر اضطراب رقابتی کاراته کاران کودک و نوجوان
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روش اجرایپژوهش :یک ماه و نیم قبل از برگزاری مسابقات ،پرسشنامهءمقیاس اضطراب ورزشی 2 -برای کودکان و نوجوانان توسط
مربی آن ها توزیع شد .این مقیاس با  15سوال ساده عالوه بر اندازه گیری اضطراب صفتی رقابتی ،دارای  3زیر مقیاس نگرانی ،اضطراب
جسمانی ،و اختالل تمرکز می باشد که اضطراب را در این حوزه ها می سنجد .افراد به صورت تصادفی به دو گروه  12و  11نفرهء
آزمایش و کنترل تقسیم شدند که گروه کنترل جز تمرینات آمادگی بدنی تمرین دیگری انجام ندادند ،ولی گروه آزمایش ،عالوه بر
تمرینات کاراته 8 ،جلسه تن آرامی همراه با تمرینات در منزل انجام دادند .قبل از شروع مداخله ،رضایت نامهء کتبی از والدین به
منظور آگاهی از تمرینات تن آرامی گرفته شد .اولین جلسهء تمرین ذهنی به صورت تن آرامی توسط کارشناس ارشد روانشناسی و آگاه
به نحوهء اجرای جلسات گروهی تن آرامی صورت پذیرفت .برای جلسات تمرین گروهی از دستورالعمل تمرین تن آرامی برای کودکان
که آرلن اس .کوپن در سال  1974آن را تدوین کرده است استفاده شد[ .]19خالصه ی دستورالعمل در جدول  1آمده است .این
دستورالعمل که انجمن مشاورهءمدرسهء آمریکا )ASCA( 1آن را به چاپ رسانده است ،تا کنون در پژوهش های زیادی مورد استفاده
قرار گرفته است و در مدارس ابتدایی از آن برای کاهش اضطراب دانش آموزان استفاده می شود .با اجرای این دستورالعمل کودکان
یاد می گیرند که چطور عضالت گروهی مختلف خود را ریلکس کنند .از قوهء تخیل کودکان در اجرای تمرینات استفاده می شود و به
این شکل عضالت گروهی به صورت خودکار درگیر می شوند .مدت زمان هر بار تمرین حداکثر 15دقیقه است .توصیه میشود که هر
دفعه بیشتر از  15دقیقه تمرین طول نکشد و بیش از  3گروه ماهیچه هم به یک بار توضیح داده نشود .در جلسات ابتدایی کودکان
مفاهیم جدیدی را یاد می گیرند .دو الی سه جلسه ی کوتاه در هفته کمک می کند که کودکان این مفاهیم و تمرین های جدید
را یادبگیرند[.]19در پایان مداخالت ،دو روز مانده به مسابقات ،از هر دو گروه مجددا پرسشنامهءمقیاس اضطراب ورزشی 2 -برای
کودکان و نوجوانان گرفته شد .تمرین های تن آرامی متغیر مستقل ،و سطح اضطراب صفتی رقابتی شرکت کنندگان متغیر وابسته
است که دارای  3زیر مقیاس نگرانی ،اختالل تمرکز و اضطراب جسمانی می باشد.
ابزار اندازه گیری :ابزار اندازه گیری نسخه فارسی پرسشنامهء مقیاس اضطراب ورزشی 2 -برای کودکان و نوجوانان()2-SASبود.
تحلیل آماری:پس از بررسی همگنی رگرسیون در تحلیل واریانس یکطرفه ،ازمون تحلیل کوواریانس اجرا شد.

نتایج
در این مطالعه  23کاراته کار در گروه سنی  9تا  16سال مورد ارزیابی قرار گرفتند که بیشتر آن ها زیر 13سال بودند .رده بندی کمربند
آزمودنی ها که بیانگر سطح پیشرفت آنان بود در جدول 1پیوست آمده است .همانطور که مشاهده می شود ،در گروه آزمایش کاراته
کاران با رده بندی نارنجی و سبز بیش از گروه کنترل بود .اطالعات مدال آوری آزمودنی ها در مسابقات کمیته و کاتای رقابت های
کشوری در گروه آزمایش و کنترل جمع اوری شد .افراد گروه ازمایش در مجموع  24مدال و افراد گروه کنترل در مجموع  14مدال
کسب کردند .نتایج اطالعات جمعیت شناختی ورزشکاران گروه آزمایش و کنترل نیز در جدول  2ذکر شده است.
طی بررسی نمرات اضطراب صفتی رقابتی آزمودنیها ،مشخص شد که میانگین اضطراب رقابتی گروه آزمایش  6/00و میانگین
اضطراب رقابتی گروه کنترل  13/45بوده است .پس از بررسی همگنی رگرسیون مشخص شد که دو گروه در پیشآزمون تفاوت
معنادار داشتند .بنابراین از تحلیل کوواریانس استفاده گردید تا اثر متغیر تصادفی کمکی خنثی شود .پس از اصالح نمرات پیشآزمون،
اثر معنادار عامل بین آزمودنیهایدو گروه وجود داشت( .)0.0005<P , 4.384 =Fنمرات میانگین تعدیلشده عامل نگرانی
American School Council Association
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پیشنهاد میکند که گروهی که تمرین ذهنی را دریافت کردهاند ،در مقایسه با گروه کنترل دارای نگرانی پایینتری بودند (شکل.)1
بهعالوه نتایج نشان داد که دو گروه ازنظر اختالل تمرکز و اضطراب جسمانی تفاوت معناداری نداشتند .به این دلیل که همانطور که
اشاره شد اضطراب رقابتی و عوامل آن در گروه آزمایش در پیش ازمون باال نبوده است .اما عامل نگرانی که انتظار می رفت با نزدیک
شدن زمان مسابقات فزونی یابد ،با کمک مداخالت تن آرامی ،نه تنها بیشتر نشد بلکه توانست کاهش معناداری پیدا کند(جداول
پیوست 2و.)3

بحث و نتیجه گیری

اضطراب در ورزشهای رقابتی ،مخصوصاً کاراته که به فن و تمرکز باالیی نیاز دارد ،نقش تأثیرگذاری دارد .اضطراب صفتی رقابتی شامل
ابعاد نگرانی ،اختالل تمرکز و اضطراب جسمانی است .بعد نگرانی که به عنوان نگاه به عواقب منفی در مورد عملکرد ضعیف مشخص
میشود ،به بررسی نگرانی های ورزشکاران ازجمله نگرانی از اینکه «همه چیز را خراب کنم ،بد بازی کنم ،عملکرد خوبم را نشان
ندهم و “ ...میپردازد .بعد اختالل تمرکز که با مشکالت ورزشکار در تفکر کردن و گذر از جنبه های کلیدی در طول رقابت در ارتباط
است ،شامل عباراتی از قبیل «تمرکز روی کاری که باید در مسابقه انجام دهم برایم مشکل است ،یا تمرکزم را در حین رقابت از دست
میدهم” است .بعد اضطراب جسمانی نیز به بررسی عامل جسمانی اضطراب میپردازد و شامل عباراتی مثل «در عضالتم احساس
لرزش میکنم .یا احساس دل به هم خوردگی میکنم” میباشد[.]3
نگرانی.ازآنجاکه در مسابقات کشوری کاراته ،رقابت شدیدی بر سر مدال آوری وجود دارد ،انتظار می رود که کودکان و نوجوانان اضطراب
رقابتی باالیی را تجربه کنند .در این مطالعه ،آزمودنیها به طور میانگین در عامل نگرانی در مقایسه با عوامل اختالل تمرکز و اضطراب
جسمانی نمرات باالتری را گزارش دادند .کسب نمرات باال در عامل نگرانی می تواند بازتاب حساسیت و اهمیت باالی مسابقات باشد .این
یافته همسو با پژوهش گراسبرد و همکاران در سال  2009است .گراسبرد و همکاران پس از بررسی اضطراب رقابتی در  1038ورزشکار
دختر و پسر در بازه سنی  9تا  14سال ،دریافتند که جنسیت بر نمرات اضطراب مؤثر است .بهطوریکه نگرانی در مورد عملکرد در
دختران بیشتر و اختالل تمرکز در پسران بیشتر است[ .2006 ,Smoll, Cumming, & Grossbard]20در مطالعهء ما ،تمام
آزمودنیها دختر بودند ،مشاهده شد که در دختران عامل نگرانی باالست (نسبت به عوامل اختالل تمرکز و اضطراب جسمانی) .نکتهء
قابل توجه این است که تمرین های تن آرامی منجر به کاهش نگرانی ورزشکاران در گروه آزمایش شد (نمودار ،)1علی رغم اینکه با
نزدیکی به زمان برگزاری مسابقات (مثل گروه کنترل) باید نگرانی به طور طبیعی افزایش می یافت .یکی از عوامل تأثیرگذار بر نگرانی،
رابطهء بین مربیان و ورزشکاران است[ .]21ورزشکاران گروه آزمایش ،به خاطر شرکت در جلسات تن آرامی ،بیشتر به باشگاه آمدند و
با مربیان خود تعامل بیشتر و مؤثرتری داشتند که ممکن است در کاهش نگرانی آن ها مؤثر بوده باشد.
اختالل تمرکز و اضطراب جسمانی .دو گروه از نظر اختالل تمرکز تفاوتی نداشتند .اختالل تمرکز اگرچه یکی از عوامل اضطراب رقابتی
است ،لیکن مشخص شده است که احساسات و هیجانات تأثیر بسزایی در آن دارند .مک کارتی و همکاران دریافتند که هیجانات
ورزشکاران برای استنباطهای شناختی و اختالل تمرکز مهم هستند و استنباط شناختی نیز بر عملکرد ورزشکاران جوان تأثیرگذار
است[ .]22به طور کلی می توان اضطراب را به دو دستهء جسمانی و شناختی تقسیم بندی کرد .نشانه های شایع اضطراب شناختی
شامل افکار منفی ،احساسات نگرانی و عصبی بودن است .نشانه های شایع اضطراب جسمانی ،شامل تجربهء پروانه در شکم ،عرق کردن،
تنفس سنگین یا ضربان قلب باال است [ .]23در افرادی که به اضطراب بیشتر به صورت جسمی و نه ذهنی ،واکنش نشان می دهند
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نشانه های اضطراب جسمانی بسیار بیشتر از اضطراب شناختی است[ .]24پژوهش ها حاکی از آن است که ماساژ ،تمرین ،رژیم غذایی
سالم ،یوگای مالیم ،و عادات خواب سالم بر کاهش اضطراب جسمانی ورزشکاران مؤثر است .در مطالعهء حاضر دو گروه سطح اضطراب
جسمانی پایینی داشتند و از نظر این عامل نیز تفاوتی با هم نداشتند .می توان گفت چون از ابتدا اضطراب جسمانی گروه آزمایش پایین
بوده ،تمرینات تن آرامی نتوانسته اثر خود را به صورت معناداری در حوزه جسمانی نشان دهد.
با توجه به اهمیت مسائل روانشناختی در مسابقات ورزشی قهرمانی و گرایش رو به رشد انجام مداخالت روانشناسی برای ورزشکاران،
تمرین ذهنی (در اینجا از نوع تن آرامی) میبایست در برنامه های آماده سازی ورزشکاران برای مسابقات وارد شود .تمرین ذهنی اشاره
دارد به فرآیند تمرین ،با اهداف و برنامه هایی برای اثرگذاری به فرآیند ذهنی و شخصیت ورزشکاران ,که شامل تن آرامی ،بازخورد
زیستی ،1حساسیت زدایی منظم ،و تمرین شبیه سازی و تصویرسازی ذهنی می باشد .از سری مداخالت تمرین ذهنی ،تن آرامی از
مزایایی برخوردار است که اجرای آن را برای کودکان و نوجوانان آسان می کند .چون تمرین های تن آرامی به صورت رفتاری و عملی
هستند ،برای سنین پایین اثربخشی سریع تری دارند .از آنجا که اضطراب رقابتی سازهء پیچیده ای است ،به نظر می رسد که کمتر

تحت تأثیر تمرینات تن آرامی قرار می گیرد .نکتهء قابل توجه این است که احتماالً تمرین های تن آرامی در کاهش نگرانی کودکان
و نوجوانان کاراته کار در سطح حرفه ای مؤثر است .لذا توجه به این دست تمرین ها به منظور کاهش نگرانی ورزشکاران کودک و

نوجوانمخصوصاً در زمان مسابقات ،حائز اهمیت است.
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The Effect of Relaxation on Competitive Anxiety of Child and Teenager Karate Practitioners
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Abstract
Background and Purpose: In competitive sports, competitive trait anxiety is one of the study areas and challenges.Competitive anxiety is a specific negative response to competitive stressors, such as environmental stressors associated with
good competitive performance. Mental training is one of the most basic and most used interventions for athletes, especially in competitive sports. The purpose of this study was to investigate the effect of relaxation exercises on competitive anxiety levels in athletes.The data were entered into SPSS software IBM 24 and analyzed by covariance analysis
(P=0.05). Methodology: In this research, a semi-experimental study with pre-test and post-test design with non-equal control group, 23 karate children and adolescents were selected by available sampling method. They were randomly divided
into two groups (12 people) and control (11 people). To measure competitive anxiety, sports anxiety scale for children and
teenagers (SAS-2) was used. The experimental group was subjected to 8 sessions of relaxation. Results: There was no significant difference between two groups in terms of competitive anxiety and subscales of physical anxiety and disturbance
in concentration. But in terms of worry, the group that received relaxation intervention reported less concern. Conclusion:
Considering that control of the concern in sports is an important factor, mental training such as relaxation techniques is a
suitable way to reduce the concerns of child and adolescent karate practitioners.
Key words: Mental Training- Competitive Anxiety- State Trait Anxiety- Karate- Child and Teenager
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مطالعات اجتماعی در مدیریت ورزشی

نشریه علمی تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی
سال نخست  ،دوره اول ،شماره سوم ،زمستان 1400
تاریخ دریافت1399 / 5 / 30 :
تاریخ تصویب1400 / 8 / 15 :

رابطه بین دانش تغذیه ،توان هوازی و سطح فعالیت بدنی
در دانشجویان پسر بارده های وزنی مختلف
امین داج لیری ،کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
دکتر فرهاد رحمانی نیا ،عضو هیأت علمی ،دانشگاه گيالن ،رشت
دکتر علیرضا علمیه ،عضو هیأت علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی رشت

چکیده
زمینه و هدف :با توجه عوامل مؤثر در بروز رده های وزنی مختلف (چاقی ،اضافه وزن ،وزن
مطلوب و کم وزنی) ،این بررسی برای بدست آوردن اطالعات در مورد نقش فعالیت بدنی و
دانش تغذیه(الگوی مصرف مواد غذایی)می باشد ،هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین
دانش تغذیه ،توان هوازی و سطح فعالیت بدنی در دانشجویان پسر با رده های وزنی مختلف
بود .مواد و روش ها:آزمودنی های این تحقیق 409نفر با میانگین قد ،وزن و سن به ترتیب،
 22/2± 3/74،45/4 ± 15/kg/m²95 ،177 ± 8/cm35سال بودند .که برای این
حجم نمونه ،پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و شاخص تن سنجی اجراشد و شاخص توده
بدنی ()kg/m²محاسبه شد .میزان فعالیت بدنی با پرسشنامه فعالیت بدنی(بک) ،میزان دانش
تغذیه بر اساس تکمیل پرسشنامه استاندارد دانش تغذیه (پارمنتر و واردل )1999و میزان توان
هوازی از تست پله آستراند اندازه گیری گردید.برای بررسی رابطه بین دانش تغذیه ،توان هوازی
و سطح فعالیت بدنی در دانشجویان پسر با رده های وزنی مختلف از آزمون آماری ضریب
همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه روش (گام به گام ) استفاده شده است .یافته
ها :نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سطح فعالیت بدنی و

46

مطالعات اجتماعی در مدیریت ورزشی  /سال اول  /زمستان  / 1400شماره ( 3دوره )1

شاخص توده بدنی رابطه معنادارمعکوس وجود دارد (.)p>0/05بین دانش تغذیه و شاخص توده بدنی رابطه معنادار معکوس وجود
دارد ( .)p>0/05بین توان هوازی و شاخص توده بدنی رابطه معنادار معکوس وجود دارد(.)p>0/05و نتایج تحلیل رگرسیون چند
گانه (گام گام )نشان داد که از بین متغیر ها ی پیش بین ،متغیر سطح فعالیت بدنی به عنوان بهترین پیش بینی کننده برای رده
های وزنی (شاخص توده بدن )می باشد( .)p>0/05بین دانش تغذیه با سطح فعالیت بدنی در دانشجویان پسر کم وزن رابطه معنی
داری مشاهده شد(.)p>0/05بین دانش تغذیه با سطح فعالیت بدنی دردانشجویان پسربا وزن مطلوب رابطه معنی داری مشاهده
شد(.)p>0/05بین دانش تغذیه با سطح فعالیت بدنی دردانشجویان پسربا اضافه وزن رابطه معنی داری مشاهده شد(.)p>0/05
بین دانش تغذیه با سطح فعالیت بدنی در دانشجویان پسر دچار چاقی رابطه معنی داری مشاهده شد(.)p>0/05بین دانش تغذیه
با توان هوازی در دانشجویان پسر کم وزن رابطه معنی داری مشاهده شد(.)p>0/05بین دانش تغذیه با توان هوازی در دانشجویان
پسر با وزن مطلوب رابطه معنی داری مشاهده شد( .)p>0/05بین دانش تغذیه با توان هوازی در دانشجویان پسر با اضافه وزن رابطه
معنی دارای مشاهده شد ( .)p>0/05بین دانش تغذیه با توان هوازی در دانشجویان پسر دچار چاقی رابطه معنی داری مشاهده
شد( .)<0p/05بحث و نتیجه گیری :یافته های تحقیق حاضر نشان داد رابطه بین دانش تغذیه ،توان هوازی و سطح فعالیت
بدنی در دانشجویان پسر با رده های وزنی مختلف از لحاظ آماری در جهت معکوس معنادار است .بدين ترتيب میتوان نتيجه
گيری کرد كه دانش تغذيه ،توانهوازی و سطح فعاليت بدنی درتبیین تغييرات شاخص توده بدن نقش دارند همچنین میتوان نتیجه
گرفت که اضافه وزن و چاقی در دانشجویان پسر از شیوع باالیی برخوردار است .به طوری که ٪9/5دانشجویان دارای کم
وزنی٪61/5 ،دارای وزن مطلوب٪21 ،دچار اضافه وزن و ٪7/8آنان چاق می باشند.
واژههای کلیدی :رده های وزنی مختلف ،دانش تغذیه،سطح فعالیت بدنی،توان هوازی

مقدمه
در پنجاه سال گذشته پژوهشها نشان دادهاند مهم ترین عواملی که سبب بروز ناتوانیها و مرگهای زودرس میشوند از بیماریهای عفونی
به بیماریهای مزمن و تحلیل برنده تغییر یافتهاند .در طی این سالها به علت افزایش رفاه بیش از حد در زندگی ،زیادهروی در مصرف
چربیها ،گوشت و شکر رایج شده و از سوی دیگر ،میزان فعالیت بدنی کاهش یافته است و عوامل فوق سبب افزایش بیماریهای غیر واگیر
و خطرات ناشی از آن شده است(.)4همچنین طبق مستندات رژیم غذایی و تغذیه نقش مهمی را در حفظ سالمتی وپیشگیریاز بیماری
ایفا میکند(.)19بر اساس گزارشات ( ،)2005از بین  1/6میلیارد نفر از بزرگساالن جهان حدود  400میلیون نفر چاق هستندو انتظار
میرود در سال  2015این رقم به  2/3میلیون فرد بزرگسال با اضافه وزن و  700میلیون نفر چاق برسد( .)8چاقی و کم وزنی پديدههای
چند عاملی هستند كه از تعامل چندين عامل پيچيده همچون وراثت و اجزای رفتاری به وجود میآيند.اجزای رفتاری نيز به نوبه خود
شامل فعاليت بدنی و رژيم غذايی میباشد كه تحت تأثير زمينههای اجتماعی ،فرهنگی و محيطی قرار دارد (.)12،15الگوهای زندگی
روزمره بیشتر انسانها را به سوی یک زندگی بی تحرک رهنمون میسازد .زندگی صنعتی با وجود خدمات فراوانی که به انسانها کرده
است ،عوارضی را نیز برای او به دنبال داشته که مهمترین آنها فقر حرکتی است .همان طور که میدانید بدن انسان برای حرکت طراحی
و ساخته شده است و از دیدگاه فیزیولوژیکی ،با زندگی بی تحرک سازگاری ندارد .برخی شواهد نشان دادهاند که نداشتن یا پایین
بودن فعالیت بدنی یک عامل مهم در شیوع اضافه وزن و چاقی است .اما در مقابل مشكل ديگری هم وجود دارد كه موجب رنج و آزار
بسياری از افراد میشود و آرامش و آسايش را از آنان سلب میكند؛ اين مشكل کم وزنی است.کاهشانرژیدريافتی وياكاهشانرژیمصرفی
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سبب افزايش شيوع کم وزنی هستند؛ اما به نظرمی رسدعوامل ارثی نيززمينه سازابتالبه کم وزنی باشند(.)24کم وزنی وچاقی ازعمده
مشكالت سوءتغذيه میباشند و از طرف دیگر در کنار مشکل چاقی و اضافه وزن مشکل کم وزنی نیز بخصوص در کشورهای در
حال توسعه شایع است( .)33مهمترین عوارض سوءتغذیه عدم رشدکافی،بروزعفونتهاوکاهش توانمندی بوده است که باعث ضعف،
ناتوانی ،معضالت روانی،اجتماعی ،اقتصادی،فرهنگی و افت آموزشی وبهداشتی میشودکه با وجوداقدامات چشمگیر انجام شده دربخش
بهداشت،همچنان گریبانگیرمردم ایران است(.)1ازبيندومشكل چاقی و کم وزنی ،توجه سيستمهای بهداشتی دركشورهایپيشرفته به
چاقی بيشتر معطوف شده و این در حالی است که عوارض کم وزنی درسنين پايين مشهودتر وزيان بارتراست(.)20توجه به پیشینه
تحقیق نشان می دهد که شیوع چاقی و اضافه وزن نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه که شهر نشینی
و صنعتی شدن در آن ها رو به گسترش است ،و به عنوان یک مشکل بهداشتی در حال افزایش است .همین طور در کشور ما که به
عنوان یک کشور در حال توسعه با پدیده شهر نشینی و صنعتی شدن رو به رو می باشد ،شیوع چاقی در حال افزایش می باشد(.)31
شیوع چاقی در ایران در سال های 1999،2005و  2007میالدی به ترتیب  ،٪22.3 ،٪19.6 ،٪13.6بوده است .شیوه
اضافه وزن در سال های  2005 ،1999و  2007میالدی به ترتیب  ٪36.3 ،٪35.8 ،٪32.2بوده است( .)30در مالزی
شیوع چاقی در کودکان13-17سال از  ٪1در سال  1990به  ٪6در سال  1997افزایش یافته است .در ایران نیز در همین
خصوص تحقیقاتی صورت گرفته که به آن ها اشاره می کنیم .نتیجه تحقیق مطالعه قاسمی نشان می دهد ٪11 ،پسران و
٪9دختران شهری و ٪ 6.9پسران و  ٪ 7.3دختران روستایی اضافه وزن دارند( .)31همچنین دربانی شیوع چاقی و اضافه
وزن در کودکان 7-12سال را به ترتیب ٪6.5و  ٪10.9گزارش کرده است (.)34به عالوه تحقیقات زیادی عوامل مؤثر
بر چاقی را بررسی نموده و نداشتن فعالیت بدنی و کم تحرکی را به عنوان یکی از دالیل عمده در افزایش وزن بدن کودکان
دانسته اند(.)31داشتن فعالیت بدنی مناسب یکی از ساده ترین راه های دستیابی به حفظ سالمتی و داشتن وزن مطلوب می
باشد(.)16همچنین تایل و همکارانش با مطالعه شیوع چاقی در بچه های بالغ( 13-18سال)دریافتند که چاقی در افرادی که
فعالیت بدنی شان کمتر بوده شیوع بیشتری دارد.در بررسی انجام گرفته بر روی نوجوانان آمریکایی در سال  2004مشاهده
شد افرادی که دچار چاقی و اضافه وزنی بودند،در مقایسه با نوجوانان دارای وزن طبیعی به طورمعنی داری کم تر فعالیت
بدنی داشتند(.)36همچنین در بررسی بیماری های غیر واگیر در کشور بخت چاقی در مردان متأهل ٪1/09برابر بیشتر
از مردان مجرد بود(.)6در بررسی بیماری های غیر واگیر شامل همه گروه های سنی( 15تا  65سال)بخت چاقی به دنبال
ازدواج در مردان و زنان به ترتیب  ٪2.2و  ٪2.3افزایش یافت(.)23جنسیت ،موقعیت نسبت به خطر فقر،و نژاد سه عامل
خطر در ارتباط با مشکل اضافه وزن هستند؛ که اغلب در مطالعات کنترل وزن نادیده گرفته می شوند .هم چنین گزارش
شده که فقر و سطح پایین تر تحصیالت ،مستقل از نژاد ،با چاقی مرتبط است .نتایج حصل از پژوهش انجام شده در سیستان
و بلوچستان ()26و یزد( ،)17شیوع کم وزنی ،اضافه وزن و چاقی را به ترتیب (،٪8.8 ،٪18( ،)٪1.5 ،٪8.6 ،٪16.2
)٪4.3گزارش کرده اند( .)13مطالعه انجام گرفته توسط مرتضوی و همکاران شیوع کم وزنی و چاقی را در زاهدان ٪18.3
و  ٪1.3گزارش کردند( .)28البته نتایج حاکی از اختالف کم چاقی و کم وزنی در کشور ما نیز گزارش شده است ،طی
تحقیق جعفری و همکاران در ساری بر روی  240دختر  14-18ساله انجام دادند شیوع کم وزنی و چاقی به ترتیب ٪3.7
و  ٪3.2گزارش گردید( .)18حال با توجه به مطالب فوق سعی خواهیم کرد .شیوع چاقی ،اضافه وزن ،وزن مطلوب و کم
وزنی را در دانشجویان بررسی کرده و همچنین به بررسی رابطه بین دانش تغذیه ،توان هوازی و سطح فعالیت بدنی در دانشجویان
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پسر با رده های وزنی مختلف پرداخته و در پایان نتایج به دست آمده را با یافته های محققان داخل و خارج کشور مقایسه نماییم.

مواد و روش ها
جامعه ونمونه آماری
این مطالعه یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق ،کلیهی دانشجویان پسر حاضر در دانشگاههای
شهرستان تنکابن که واحد تربیت بدنی عمومی 1و  2را انتخاب کرده و با استفاده از روش نمونه گیری اولیه هدفدار  409نفر به عنوان
حجم نمونه انتخاب شدند وبرای آنها پرسشنامه دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی اجرا شد.
جدول  -3توزیع فراوانی و شاخص توده بدن پاسخگويان بر حسب رده های وزنی دانشجویان
متغیر (توده بدن)

فراوانی

درصد

وزن مطلوب

252

16/6

چاق

23

7/8

کم وزن

اضافه وزن

کل

9/6

93

12

68

904

٪001

نمودار  :1فراوانی و شاخص توده بدن پاسخگويان بر حسب رده های وزنی دانشجویان
ابزار جمع آوری اطالعات
پس از ترجمه پرسشنامه استاندارد دانش تغذیه(پارمنتر و واردل )1999و تعدیل برخی از سوالها با توجه به عادتهای غذایی در فرهنگ
ایرانی با نظر خواهی از متخصصین جهت به دست آوردن روایی صوری و با استفاده از روش آلفای کرونباخ جهت به دست آوردن پایایی
آن اقدام شد .آلفای کرونباخ برای قسمت دانش برابر با  0/78و برای نگرش برابر با  0/74به دست آمد ،بدین ترتیب پرسشنامه برای
مرحله اصلی توزیع آماده گردید.سطح فعالیت بدنی با استفاده از پرسشنامه بک 1و همکاران با ایجاد تغییراتی ارزیابی گردید .پرسشنامه
مذکور شامل  16سوال است که در سه بخش قرار دارد ،بخش اول ،فعالیت بدنی .بخش دوم ،اوقات فراغت .بخش سوم ،فعالیت ورزشی
Baeck Questionare of Physical Activity

1
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و فعالیت بدنی مربوط به شغل تنظیم شده است .همچنین برای اندازه گیری توان هوازی از آزمون پله آستراند و نوموگرام آستراند
رایمینگ به ترتیب زیر استفاده شد .آزمودنی موظف بود با آهنگی که از مترونوم پخش می شد به مدت  5دقیقه و در هر دقیقه 22/5
بار از پله باال و پایین رود.بعد از  5دقیقه فعالیت از آزمودنی خواسته می شد تا در حالت ایستاده بماند ،بعد از  15ثانیه ضربان قلب
آزمودنی به مدت  15ثانیه شمارش می شد .در صورتیکه آزمودنی بیش از  25سال سن داشت ،از عامل اصالح سن استفاده می شد.
بدین صورت که مقدارتوان هوازی برآورد شده از طریق معیار لیتر در دقیقه را با توجه به سن آزمودنی در عامل اصالح سن ضرب نموده
و عدد به دست آمده برآورد توان هوازی فرد خواهد بود.برای محاسبه وزن از ترازوی دیجیتالی وتعیین قد دانشجویان از متر نواری
استفاده شد ودر برگه ثبت نتایج ،ثبت گردید.
روش آماری
برای بررسی طبیعی بودن داد ه ها از آزمون آماری کلموگروف اسمیرنف و برای بررسی رابطه بین دانش تغذیه ،توان هوازی و سطح
فعالیت بدنی در دانشجویان پسر با رده های وزنی مختلف از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه
روش (گام به گام )1استفاده شده است .در همه آزمون ها مقدار خطا در()p>0/05محاسبه شد .و تمامی تجزیه و تحلیلهای آماری
با استفاده از نرم افزار Spssانجام شد.

یافته ها
نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف ،طبیعی بودن توزیع داده ها را تایید کرد .و نتایج میانگین قد ،وزن ،سن آزمودنی ها در جدول
شماره  2گزارش شده است.
جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد قد ،وزن و سن آزمودنی ها
جنسیت

قد

مرد

وزن

47/4 ± 51/59

771 ± 8/53

سن

22/2 ± 3/54

جدول  3توزیع ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پاسخگويان در شاخص دانش تغذیه ،سطح فعالیت بدنی وتوان هوازی براساس
رده وزنی
فعاليت بدني

دانشت غذيه

توان هوازي()¹ˉlit.min

رده وزني

ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد ميانگين

انحراف استاندارد

كم وزن

42/6

8/4

7/9

1/3

2/5

./62

وزن مطلوب

44/3

8/1

8/5

1/3

2/7

./54

اضافه وزن

44/8

6

8

1/2

2/5

./48
Stepwise
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چاق

43/5

7/3

6/8

1/3

2/2

./55

ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پاسخگويان در شاخصهای«دانش تغذيه ،سطح فعاليت بدنی و توان هوازی » به تفكيك ردههای
وزنی ،حاکی از آن است که :دانش تغذيه ،بيش ترين ميانگين به ميزان  44/8با انحراف استاندارد () 6به پاسخگويان دارای اضافه وزن
تعلق دارد و كم ترين ميانگين به ميزان  42/67با انحراف استاندارد () 8/4متعلق به پاسخگويان دارای كم وزنی می باشد .در شاخص
سطح فعاليت بدنی ،بيش ترين ميانگين متعلق به رده وزن مطلوب به ميزان  8/5با انحراف معيار  1/3می باشد و كم ترين ميانگين
به ميزان  7/3با انحراف استاندارد  1/3مربوط به رده چاق است .در شاخص توان هوازی پاسخگويان اختالف اندكی در ردههای وزنی
مشاهده می شود و نهايت اين كه بيشترين ميانگين به ميزان  2/7متعلق به رده وزن مطلوب است(جدول .)3
در بررسی فرضیه تحقیق تحت عنوان اینکه بين دانش تغذيه ،توان هوازي و سطح فعاليت بدني با رده هاي وزني دانشجويان پسر رابطه
وجود دارد .در بررسی همبستگی متقابل بین متغیرهای دانش تغذيه ،توان هوازي و سطح فعاليت بدني با رده هاي وزني در ماتریس
همبستگی که در جدول شماره چهار گزارش شده است با انجام آزمون همبستگی پیرسون نتایج نشان می دهدکه رابطه بین دانش
تغذيه با رده هاي وزني در سظح 0/95معنی دار است ورابطه محاسبه شده معکوس است .رابطه بین توان هوازي با رده هاي وزني در
سظح 0/95معنی دار است ورابطه محاسبه شده معکوس است .رابطه بین سطح فعاليت بدني با رده هاي وزني در سظح 0/95معنی دار
است ورابطه محاسبه شده معکوس است(.جدول )4
جدول 4ضریب همبستگی پیرسون بین دانش تغذيه ،توان هوازی و سطح فعاليت بدنی با رده های وزنی
متغير

sig

میزان شاخص توده بدن

سطح فعاليت بدنی

**-0/160

0/001

دانش تغذيه

**-0/146

0/003

توان هوازی

**-0/155

0/002

همچنین،جهت بررسی نقش پیش بینی کنندگی دانش تغذيه ،توان هوازی و سطح فعاليت بدنی با رده هاي وزني از رگرسیون
چندگانه (گام به گام )استفاده شد که خالصه نتایج آن در جدول شماره 5ارائه شده است.
جدول شماره5خال صه تحلیل رگرسیون متغیر های دانش تغذيه ،توان هوازی و سطح فعاليت بدنی با رده های وزنی
β
متغیرها ی
∆R 2
R2
R
sig
F
پیش بینی کننده
sr 2
گام اول سطح فعالیتبدنی

1

6

0/620

0

/

0

01/66 0/320

0/000

-0/061

0/661
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نتایج جدول فوق نمایانگر این است که متغیرسطح فعالیت بدنی قادر به توجیه 2/3درصد واریانس رده های وزنی(0/023
2

)= ∆Rشده است .همچنین نتایج جدول 5نشان می دهد Fمحاسبه شده متغیر سطح فعالیت بدنی از لحاظ آماری معنی دار

است با 95درصد اطمینان نتیجه گرفته می شود که بین متغیرهای پیش بین سطح فعالیت بدنی با رده های وزنی را بطه
وجود داردواز بین متغیرهای پیش بین (دانش تغذيه ،توان هوازی و سطح فعاليت بدنی )تنهامتغیر سطح فعاليت بدنی قدرت
پیش بینی متغیرمال ک رده های وزنی را دارد .همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بین دانش تغذيه وسطح فعاليت بدنی
دردانشجويان پسركم وزن رابطه وجود دارد.نتایج در جدول شماره  6گزارش شده است.
جدول  : 6توزیع ضریب همبستگی بین دانش تغذيه و سطح فعاليت بدنی در رده کم وزنی
دانش تغذيه سطح فعاليت d.f Cd
دانش تغذيه

1/00

سطح  αRجدول سطح معنی داری trTجدول

**./756

سطح فعاليت **0/756

37

1/00

57/2

0/01

0/393

0/000

7/03

2/7

با توجه به ضریب همبستگی به میزان (0/756و )<0P/05بین دانش تغذيه و سطح فعاليت بدنی در دانشجويان پسر كم وزن
رابطه وجود دارد .رابطه بین دانش تغذيه و سطح فعاليت بدنی در دانشجويان پسر كم وزن با 95درصد اطمینان معنیدار است.
جهت رابطه مثبت است ،و همچنین ضریب تعیین محاسبه شده  57/2نشان میدهد که میتوان 57/2درصد از تغييرات سطح
فعاليت بدنی را به دانش تغذيه نسبت داد.
همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد کهبین دانش تغذيه وسطح فعاليت بدنی دردانشجويان پسربا وزن مطلوب رابطه وجود دارد.
نتایج در جدول شماره  7گزارش شده است.
جدول  :7توزیع ضریب همبستگی بین دانش تغذيه و سطح فعاليت بدنی در رده وزن مطلوب
دانش تغذيه سطح فعاليت  d.f Cdسطح  αRجدول سطح معنی داری  trTجدول
دانش تغذيه 1/00
سطح فعاليت **0/739

**./739
1/00

250

54/6

0/01

0/254

0/000

71/33

2/57

با توجه به ضریب همبستگی به میزان ( 0/739و))<0P/05بین دانش تغذيه و سطح فعاليت بدنی در دانشجويان پسر با وزن
مطلوب رابطه وجود دارد .و رابطه بین دانش تغذيه وسطح فعاليت بدنی در دانشجويان پسر با وزن مطلوب با  95درصد اطمینان
معنی دار است.جهت رابطه مثبت است .همچنین ضریب تعیین محاسبه شده  54/6نشان می دهد که می توان 54/6درصد از تغييرات
فعاليت بدنی را به دانش تغذيه نسبت داد.
همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بین دانش تغذيه وسطح فعاليت بدنی دردانشجويان پسر با اضافه وزن رابطه وجود دارد .نتایج
در جدول شماره  8گزارش شده است.
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جدول :8توزیع ضریب همبستگی بین دانش تغذيه و سطح فعاليت بدنی در رده اضافه وزن
دانش تغذيه سطح فعاليت  d.f Cdسطح  αRجدول سطح معنی داری trTجدول
دانش تغذيه

**./754

1/00

سطح فعاليت **0/754

1/00

84

56/8

0/267

0/01

10/5

0/000

2/61

با توجه به ضریب همبستگی به میزان ( 0/754و)<0P/05بین دانش تغذيه و سطح فعاليت بدنی در دانشجويان پسر با اضافه
وزن رابطه وجود دارد.و رابطه بین دانش تغذيه و سطح فعاليت بدنی در دانشجويان پسر با اضافه وزن با  95درصد اطمینان
معنی دار است،جهت رابطه مثبت است .ضریب تعیین محاسبه شده  56/8نشان می دهد که می توان 56/8درصد از فعاليت
بدنی را به دانش تغذيه نسبت داد .
همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بین دانش تغذيه وسطح فعاليت بدنی در دانشجويان پسر چاق رابطه وجود دارد .نتایج
در جدول شماره  9گزارش شده است.
جدول  :9توزیع ضریب همبستگی بین دانش تغذيه و سطح فعاليت بدنی در رده چاقی
دانش تغذيه سطح فعاليت  d.f Cdسطح  αRجدول سطح معنی داری  trTجدول
دانش تغذيه 1/00

**0/762

سطح فعاليت **0/762

1/00

58

30

0/01

0/393

0/000

6/43

2/7

با توجه به ضریب همبستگی به میزان ( 0/762و )p>0/05بین دانش تغذيه و سطح فعاليت بدنی در دانشجويان پسر چاق
رابطه وجود دارد .و رابطه بین دانش تغذيه و سطح فعاليت بدنی در دانشجويان پسر چاق با  95درصد اطمینان معنی دار
است .جهت رابطه مثبت است .ضریب تعیین محاسبه شده 58نشان می دهد که می توان  58درصد از تغييرات فعاليت بدنی
را دانش تغذيه نسبت داد.
همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بین دانش تغذيه و توان هوازی در دانشجويان پسر كم وزن رابطه وجود دارد .نتایج
در جدول شماره  10گزارش شده است.
جدول  :10توزیع ضریب همبستگی بین دانش تغذيه و توان هوازی در رده كم وزنی
دانش تغذيه توان هوازی  d.fCdسطح  αRجدول سطح معنی داری  trTجدول
دانش تغذيه

1/00

توان هوازی **0/637

**0/637
1/00

37

40/5

0/01

0/393

0/000

5/02

2/7

با توجه به ضریب همبستگی به میزان ( 0/637و)p>0/05بین دانش تغذيه و توان هوازی در دانشجويان پسر كم وزن رابطه
وجود دارد .و رابطه بین دانش تغذيه و توان هوازی در دانشجويان پسر كم وزن با  95درصد اطمینان معنی دار است .جهت
رابطه مثبت است.ضریب تعیین محاسبه شده  40/5نشان می دهد که می توان 40/5درصد از تغييرات توان هوازی را به
دانش تغذيه نسبت داد .
همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد کهبین دانش تغذيه و توان هوازی در دانشجويان پسر با وزن مطلوب رابطه وجود دارد.
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نتایج در جدول شماره  11گزارش شده است.
جدول  :11توزیع ضریب همبستگی بین دانش تغذيه و توان هوازی در رده وزن مطلوب
دانش تغذيه توان هوازی  d.f Cdسطح  αRجدول سطح معنی داری  trTجدول
دانش تغذيه

1/00

توان هوازی

**0/826

**0/826
68/2 250

1/00

0/01

0/254

0/000

23/17

2/57

با توجه به ضریب همبستگی به میزان( 0/826و)p>0/05بین دانش تغذيه و توان هوازی در دانشجويان پسر با وزن مطلوب
رابطه وجود دارد.و رابطه بین دانش تغذيه و توان هوازی در دانشجويان پسر با وزن مطلوب با  95درصد اطمینان معنی
دار است .جهت رابطه مثبت است ..ضریب تعیین محاسبه شده  68/2نشان می دهد که می توان 68/2درصد از تغييرات
فعاليت بدنی را به دانش تغذيه نسبت داد .
همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد کهبین دانش تغذيه و توان هوازی در دانشجويان پسر با اضافه وزن رابطه وجود دارد.
نتایج در جدول شماره  12گزارش شده است.
جدول  :12توزیع ضریب همبستگی بین دانش تغذيه و توان هوازی در رده اضافه وزن
دانش تغذيه توان هوازی  d.f Cdسطح  αRجدول سطح معنی داری  trTجدول
دانش تغذيه 0/841** 1/00
0/01 70/7 84

توان هوازي **1/00 0/841

0/267

0/000

2/61 14/23

با توجه به ضریب همبستگی به میزان ( 0/841و) p>0/05بین دانش تغذيه و توان هوازی در دانشجويان پسر با اضافه
وزن رابطه وجود دارد .و رابطه بین دانش تغذيه و توان هوازی در رده اضافه وزن با  95درصد اطمینان معنی دار است.
جهت رابطه مثبت است .ضریب تعیین محاسبه شده  ٪ 70/7نشان می دهد که می توان 70/7درصد از تغييرات توان هوازی
را به دانش تغذيه نسبت داد .
همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بین دانش تغذيه و توان هوازی در دانشجويان پسر چاق رابطه وجود دارد .نتایج در
جدول شماره  13گزارش شده است.
جدول  :13توزیع ضریب همبستگی بین دانش تغذيه و توان هوازی در رده چاقی
دانش تغذيه توان هوازی d.f Cd
دانش تغذيه 1/00
توان هوازی **0/366

سطح  αRجدول سطح معنی داری

 trTجدول

**0/366
1/00

30

2/01 2/15 0/03 0/304 0/05 13/4

با توجه به ضریب همبستگی به میزان ( ./366و)p>0/05بین دانش تغذيه و توان هوازی در دانشجويان پسر چاق رابطه
وجود دارد .و رابطه بین دانش تغذيه و توان هوازی در دانشجويان پسر چاق با  95درصد اطمینان معنی دار است .جهت
رابطه مثبت است .ضریب تعیین محاسبه شده  13/4نشان می دهد که می توان 13/4درصد از تغييرات توان هوازی را
به دانش تغذيه نسبت داد .
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بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده آن است که:میانگین و انحراف معیار« دانش تغذیه» دانشجویان پسر ()6/2 ± 45/2برآورد
شده است .همچنین میتوان نتیجه گرفت که :دانشجویان پسر از لحاظ دانش تغذیه در سطح پایینتر از متوسط قرار دارند .که
مغایر با نتایج تحقیق برزگری و همکاران( ،)1390دانش تغذیه دانشجویان پسر ٪57/28بود که نشان می دهد ،دانشجویان
از لحاظ دانش تغذیه در سطح متوسطی قرار دارند(.)7
نتایج این مطالعه ارتباط معنی داری بین دانش تغذیه و توان هوازی دانشجویان پسر با ردههای وزنی مختلف نشان داد ،که
همسو با نتایج مطالعه دانشمندی و همکاران ()1389است .نتیجه این مطالعه نشان داد که بین ظرفیت هوازی و سن BMI ،و
تعداد ساعات ورزش در هفته ارتباط معنی داری وجود دارد( .)11همچنین نتایج مطالعه نورا و همکاران ( ،)1390نشان داد
که در پسران رابطه معکوس معنی داری بین صدک چربی بدن و آمادگی قلبی  -تنفسی وجود دارد .این نتایج هم راستا با نتایج
مارشال 1و همکاران ()2004بود ،آنها در تحقیقات خود افزایش فعالیت بدنی برنامه ریزی شده را برای جلوگیری از چاقی
و افزایش چربی بدن ضروری بیان نمودند( .)32با یافته های شیمال کولی 2و همکارانش ()2010همسو است که رابطه بین
 BMIو درصد چربی و توان هوازی با برخی از متغیرهای آنتروپومتریکی مورد بررسی قرار دادند و نتایج تحقیق رابطه
بین  BMIو درصد چربی و توان هوازی با برخی از متغیرهای آنتروپومتریکی مشاهده شد .و مغایر با یافته تحقیق ابراهیمی
عطری و همکاران( ،)1391نشان داده است که هیچ گونه رابطه معنیداری میان ترکیب بدنی (درصد چربی بدن)BMI،
و توان هوازی ندارد .که همچنین یافتههای گائینی( ،)1385مقدسی( ،)1389ضیایی( ،)1386تسوناواکی)2003(3همسو
با یافتههای ابراهیمی عطری و همکارانش و همچنین با تحقیق حاضر نا همسومی باشد(.)14میانگین وانحراف معیار
ظرفیت هوازی برآورد شده از مطالعه حاضر دردانشجویان پسر()2/5 ±0/49بدست آمد .که کمتراز یافته های مطالعه
تاکسورت وشاهنواز()1977لحمی وهمکاران()1999مالک وهمکاران ()2005مطلبی و همکاران()2009دانشمندی و
همکارن()1389به ترتیب:

()2/69 ،3/4 ،4/451 ،2/9046 ،2/65است (.)11

میانگین و انحراف معیارفعالیت بدنی برآورد شده از مطالعهی حاضر در دانشجویان پسرمقطع کارشناسی (،)8/1 ± 1/3
مقطع کاردانی ()8/4 ± 1/4بدست آمد.که نشان می دهد ،دانشجویان پسر از میزان فعالیت بدنی در سطح متوسط قرار
دارند.همسو ،با نتایج پژوهش مقدم و همکارن ( ،)1388نشان داد که تقریباً نیمی از دانش آموزان فعالیت بدنی کمی داشتند.
در مطالعه ای دیگر در ترکیه یابانچی 4و همکاران ()2010که بر روی  1066نفر از مردان و زنان ترکیهای انجام دادند،
مشاهده کردند که سن یکی از مهمترین عامل تأثیرگذار بر روی چاقی و چاقی شکمی است که همسو با تحقیق حاضر می
باشد ( .)29ولی بررسی هازا)2007( 5همسو با تحقیق حاضر؛ حاکی از کاهش فعالیت بدنی با افزایش سن می باشد .مغایر
با یافتههای مطالعه گری 6و همکارن( ،)2004معیری ()2005نشان داد  59درصد نوجوانان غیر فعال بوده که این امر
در دختران به طور معنیداری بیشتر از پسران بوده است به طوری که اکثر آنان  1-3ساعت در روز را صرف تماشای
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تلویزیون و کارهای کامپیوتری می کردند ،این نتایج می تواند ناشی ازتغییر درالگوی فعالیتهای روزمره در منزل و محیط
کار افراد باشد(.)27
ممکن است یکی از دالیل پایین بودن میزان شیوع اضافه وزن و چاقی در گروه مورد مطالعه برزین و همکاران(،)1388
میزان  ٪37/9انجام فعالیت بدنی متوسط و شدید در آنان باشد .ارتباط معنی دار کم تحرکی و شیوع چاقی و اضافه وزن
در سوئیس( ،)2008انگلیس( ،)2008آمریکای جنوبی( ،)2002کویت()2003و ایران()2008گزارش شده است(.)8
نتايجپژوهشدانشمندیوهمکاران(،)1388نشانمیدهدكهبينكموزنی،چاقیوشاخصتودهبدنباآمادگیجسمانیدانشآموزانرابطهمعنید
اریوجوددارد ،این نتایج با یافتههای تحقیقات مارتینز ،)2002(1کیل ،)2001( 2کندال)2002(3و تییل)2002(4همخوانی
دارد .آنهادرپژوهشخوددريافتندكهافرادفعالنسبتبهافرادغيرفعال BMIکمتری دارند ( .)35همچنین با نتایج مطالعه حاضر
همسو می باشد؛ نشان می دهد که سطح فعالیت بدنی با شاخص توده بدن و ظرفیت هوازی رابطه معنی داری دارد .نتایج
مطالعه حاضر حاکی از آن است که  ٪21دانشجویان پسر دارای اضافه وزن هستند در حالی که پژوهش انجام شده توسط
میردار و همکاران()1384حاکی از آن است که  ٪35/1درصد از دانشجویان دختر و  ٪20/3از دانشجویان پسر دانشگاه
مازندران دارای اضافه وزن هستند و همچنین پژوهش انجام شده بر روی دانشکده پزشکی ضیاءالدین پاکستان نشان میدهد
که  ٪12/6ازدانشجویان آن دارای اضافه وزن بودند .مطالعات انجام شده در طی سال های  1999-2002درآمریکا نشان می
دهد که تقریباً  ٪65ازافراد باالی  20سال ،چاق یا دارای اضافه وزن بودند( .)25در تحقیق حاضر  ٪7.8پسران دانشجو،
چاق هستند .که همسو با نتایج تحقیق میردار و همکاران ( ٪28/1 ،)1384از دختران دانشجو و  ٪8/5از پسران دانشجو،
چاق هستند.)25(.
نتایج مطالعهی بحرالعلوم و همکاران( ،)1389نشان داد در دانشجویان فعال میانگین درصد چربی بدن  13/4 ± 3/2و
دانشجویان غیر فعال  16/7 ± 6/2بود که اختالف آن ها از نظر آماری معناداری بود .در نمایه توده بدن دانشجویان فعال
دارای میانگین  22/6 ±2/8و دانشجویان غیر فعال  22/3 ±3/8بودند ولی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت.
با توجه به نورم دانشکده آمریکایی طب ورزش حدود  ٪40از دانشجویان غیر فعال و  ٪13دانشجویان فعال اضافه چربی
داشتند .در نمایه توده بدن حدود  ٪13از دانشجویان غیر فعال و  ٪10از دانشجویان فعال اضافه وزن داشتند(.)5
نتایج مطالعه حاضر شیوع کم وزنی ،وزن مطلوب ،اضافه وزن و چاقی در دانشجویان پسر  18 30ساله را به ترتیب
 ٪7.8 ،21 ،61.5 ،9.6نشان داد .میانگین  BMIدانشجویان در وضعیت طبیعی قرار دارد و شیوع چاقی و کم وزنی به
ترتیب پایین بوده است ()٪9.5 ،7.8؛ اما شیوع اضافه وزنی نسبتاً زیاد ( )٪21می باشد.
آماموتو 5و همکاران()2004گزارش کردند که میزان اضافه وزن در دانشجویان ژاپنی برابر با  ٪5/8و میزان چاقی صفر
درصد ()٪0بوده است( .)9مطالعه ساکاماکی 6و همکاران ()2005که بر روی دانشجویان چینی انجام شد نشان داد که ،شیوع
اضافه وزن  ٪2/5و شیوع چاقی  0/4درصد؛ اما در ایاالت متحده شیوع اضافه وزن یا چاقی ( > BMI(25در دانشجویان
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 ٪35گزارش شده است( .)9بونز و همکاران( ،)2007شیوع چاقی را در مردان  19-26ساله امریکایی را  ٪21/1بیان
کردند( .)10تحقیق دیگری توسط آیت الهی و همکارن ()2010در شیراز انجام شد .شیوع اضافه وزن و چاقی را در مردان
به ترتیب 49/7و 10/5درصد گزارش کرد که یک افزایش  5/8درصد در مردان را طی یک دوره  14ساله نشان می
دهد( .)29مطالعه ای که توسط وقاری و همکاران ()2010در گلستان انجام شد ،شیوع چاقی را در مردان  ٪15/4و شیوع
اضافه وزن را  ٪ 32/9گزارش کرد( .)30در یک بررسی در شهرشیراز()12()1381در مردان 19-29ساله انجام شد،
متوسط نمایه توده ی بدن  22/1±3/8کیلو گرم بر متر مربع ،کمبود وزن  ،٪12وزن طبیعی ،٪69/7اضافه وزن ٪13/9
و چاقی  ٪4/4گزارش شد( .)8نتایج مطالعه برزین و همکاران ( ،)1386شیوع اضافه وزن و چاقی را در مردان جوان
 18 -25سالهی شهر تهران به ترتیب  23/2و  ٪ 9/5و متوسط نمایه تودهی بدن (±انحراف معیار)را  ،24/1±6/5کیلوگرم
برمتر مربع گزارش کرد .بیشترین شیوع اضافه وزن در افراد  24سالهبا  ٪41/5و بیشترین میزان چاقی در  25ساله ها
با  ٪18/4مشاهده شد .از کل افراد مورد مطالعه  ٪ 6/9کمبود وزن داشتند( > 18/5نمایه توده ی بدن)و بیشترین میزان آن
در 18ساله ها دیده شد()٪ 15/4در افراد  24و  25ساله مشکل کم وزنیدیده نشد( 0درصد)که نشان می دهد در جوانان شهر
تهرانی مسأله اضافه وزن و چاقی بر مسایل سوء تغذیه برتری دارد( .)8نتایج تحقیق برزگری و همکاران ( ،)1390نشان داد
که میانگین BMIدانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان در وضعیت طبیعی؛ اما شیوع اضافه وزن نسبتاً زیاد ()٪14/1
وشیوع چاقی بسیار پایین بوده است ( .)7()٪2.2نتایج مطالعه وارو(،)2001در ایاالت متحده شیوع اضافه وزن  36و شیوع
چاقی  ٪21گزارش شده است واما در ایاالت متحده شیوع اضافه وزن و چاقی ()BMI<25در دانشجویان  ٪35گزارش
شده است و در اروپا  10تا  20درصد مردان دچار چاقی هستند(.)1
یافته های تحقیق حاضر شبیه میزان اضافه وزن و چاقی در مردان  18-25ساله شهر تهران( ،)1386ومردان 19-29
ساله شهر شیراز( ،)1381و مردان  16-24ساله انگلیس ( ٪23(،)2007و  ،) ٪6و مردان  19-38ساله یونان ()2004
( ٪26/5و )٪4/7و مردان  18ساله اتریش ( ٪15/5()2007و )٪5/8است .هم چنین ،بسیار مشابه یافته های استاماتاکیس
است( ،)2008که در مردان  16 -24ساله چهار منطقهی مختلف دنیا (هلند ،هنگ کنگ ،آمریکا و سنگاپور)انجام شد و
شیوع نمایه ی تودهی بدن غیر طبیعی  ،٪32/2چاقی  ٪9/2و متوسط نمایهی توده بدن را  ٪23/6گزارش کرده است(.)8
مطالعه ای که در جمعیت کشورهای همسایه و شرق مدیترانه انجام شده است نشان داده اند که در بحرین و کویت(،)2003
 ٪ 25مردان چاق هستند)3(،مطالعهای که در عربستان ()1996انجام شد شیوع اضافه وزن و چاقی درمردان ٪ 51/5
گزارش کرد.در هنگ کنگ ( ٪ 28/8 ،)2001کل جمعیت بررسی شده اضافه وزن داشتند و  ٪ 3/4چاق بودند ()22
در فلسطین ( ٪ 48/7 ،)2003مردان دچار اضافه وزن بودند( .)2مطالعهی که بر روی دانشجویان ژاپنی ()2004و چینی
()2005انجام شد میزان شیوع اضافه وزن و چاقی به ترتیب  ٪2.5 ،٪5.8و ( ٪0صفر درصد) ٪0/4 ،گزارش شد(.)7
مطالعه ظفر()2007در پاکستان شیوع اضافه وزن و چاقی در دانشجویان پزشکی  17-26ساله شهر الهور  ٪20/5و ٪6/2
گزارش شده که کمتر از میزان آن درمطالعه برزین و همکاران ( ،)1386و همسو با تحقیق حاضرالبته کم وزنی در آن
مطالعه بیشتر بود(.)8()٪21/3
ط باشدو درست به همین علت
این واقعیت میتواند با درآمد سرانه ،الگوی غذایی و شیوه زندگی مردان جوان دو کشور مرتب 
مشکالت وزنی درجوانان ایرانی درمقایسه با جوانان کشورهای عربی کمتر است .به عنوان مثال مطالعه ال آلمی()2005
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در پسران جوان عربستان سعودی چاقی و اضافه وزن  ،٪17/2مطالعه آجلونی ()1998در مردان 25سال به باالی
اردنی ،٪49/7نتایج تحقیق سی بای ()2003در مردان  20سال به باالی لبنانی  ،٪57/7نتایج مطالعه مارتینز ()2006در
پسران دبیرستانی کویتی  ،٪44/4نتایج تحقیق َبدر در نوجوانان  11-19ساله مصری ،٪12/1مطالعه کالتردر مردان 18
ساله عرب و یهود ساکن فلسطین اشغالی به ترتیب  25و ٪ 23بوده است .با توجه به یافتههای فوق مشخص می شود که
میزان اضافه وزن ،چاقی در گروه مورد بررسی در تحقیق حاضر مشابه کشورهای توسعه یافته است ولی شیوع چاقی از
کشورهای اروپایی بیشتر واز جوانان آمریکایی کمتر است( .)8شیوع چاقی شکمی در مطالعه آزادبخت()2005در مردان
بزرگسال تهرانی  ٪32/1گزارش شد که می تواند به دلیل وسعت بیشتر دامنه سنی افراد شرکت کننده در آن مطالعه باشد.
در مطالعه راموس و همکاران ()2001چاقی شکمی  ٪39/2گزارش شد .هم چنین در مطالعه ای در کشورعمان که توسط
الریامی و همکاران ( ،)2003شیوع چاقی شکمی در مردان  ٪31/5گزارش شد که به مراتب بیشتر از یافتههای مطالعه
برزین و همکاران()1386است .مطالعه بهوپال()1999درمردان پاکستانی شیوع چاقی کمتر از مردان اروپایی گزارش شد
ولی میزان شیوع چاقی درآن ها از اروپایی ها بیشتر بود ( .)8همچنین در بررسی عزیزی( ،)2004که در 762مرد -29
 20ساله تهرانی انجام شد متوسط نمایه توده بدن  24±4/4گزارش شد که مشابه یافتههای تحقیق برزین و همکاران()1386
است( .)8یافتههای تحقیق عبدالهی وهمکارنش( ،)1389میزان شیوع چاقی در جمعیت شهری ( ٪25/5مردان  ٪20/3در
مقابل زنان)٪30/7و نیز شیوع اضافه وزن و چاقی در کل  ٪ 62/6( ٪ 64/1مردان در مقابل ٪65/7در زنان)به دست آمد.
مطالعههای انجام شده در ایران قاری پور( ،)2003سالم( ،)2001آزادبخت ()2001نشان دهنده افزایش چاقی و اضافه وزن
است .یافته های تحقیق عبدالهی و همکاران( ،)1384نشان داد که شیوع چاقی با افزایش سن ،به طور معنی داری افزایش
می یابد به طوری که نسبت خطر چاقی درسنین باالتر در مقابل سن زیر  29سال  3تا  4برابر بیشتر است در مطالعههای
انجام شده در ایران الگوی مشابهی مشاهد شد ( .)1یکی از کاستی های این تحقیق این بود که فقط در مورد دانشجویان پسر و
در مقطع تحصیلی (کار دانی ،کار شناسی )انجام شده است که پیشنهاد می شود محققین در تحقیقات آتی ،در مورد دانشجویان
دخترو مقطع تحصیلی باالتر (کارشناسی ارشد ،دکترا)انجام دهند ،تا نتایج قابل استنادتری به جامعه ارائه گردد.

References
Abdollahi Ali akbar, Behnampour Naser, Vaghari Gholam Reza, Bazrafshan Hamid Reza(2010): The Correlation Between Age, Gender and Education withObesity in Urban Population of Golestan Province: Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism; Volume 12. No.3:276-282.
Abdul-Rahim HF, Holmboe-Ottesen G, Stene LC,Husseini A, Giacaman R, Jervell J, et al.Obesity in a rural and an urban
Palestinian WestBank population. Int J Obes Relat Metab Disord2003; 27: 140-6.
Akhavan Tabib A, Kelishadie R, Sadri GH, SabetB, Toluei HR, Baghaei A. Healthy heard program: Obesity in center of
Iran. The Journal of QazvinUniversity of Medical Sciences 2003; 7: 27-35.[Farsi].
Agha Alinejad Hamid,Rajabi Hamid,Sediq Serostani Rahmatollah,Alizade Farzaneh,the amount of body activity relation
,body preparedness and body combination to social-economical condition of Tahran girl students.Publication of movment and sport science,the first copy,number 6,p.p 1-14..

)1  (دوره3  شماره/ 1400  زمستان/  سال اول/ مطالعات اجتماعی در مدیریت ورزشی

58

Bahrololoom Hasan,Tohidnejad Alireza,Rabiee mohamad raza,(2010). comparision of body combination of boy students by regular body activity and nonactives of Shahrood university,knowledge and good-health season-book,number
2-3,Shahrood medical science university.
Bakhshi E, Mohammad K, Eshraghian MR, Seifi B (2010). Factors related to obesity among Iranian men: results from the
National Health Study. Public Health Nutr; 13: 1389-94.
Barzegar Ali,Ebrahimi Mohsen ,Azizi mohamad,Tabesh Saeed,(2011). Studing of knowledge level,nutrition metods of
Golestan University students,exercise science search-book.year 7,number 12.
Barzin Mariam ,Mirmiran Parvin,Ramzankhani Ali,Hatami Hossein,Azizi Fereydoon,(2009), Prevalence of Obesity in
Young Tehranian Males (18-25y).
Entering Military Service (Shahrivar 1386). ranian Journal of Endocrinology & Metabolism. Vol 10 No.6 March 2009.
605-6014.
Beydoun MA, Wang Y.(2008).Do nutrition Knowledge and beliefs modify the association of socio-economic factors and
diet quality among US adults? Prev Med.46(2):145-53.
Boone JE, Gordon-Larsen P, Adair LS, Popkin BM.Screen time and physical activity during adolescence:longitudinal
effects on obesity in young adulthood. Int JBehav Nutr Phys Act 2007; 4: 26.
Daneshmandi Hasan, Choobineh Ali Reza, Rajaei Fard Abdol Reza(2011): Estimation of aerobic capacity and determination of its associated factors among male workers of Industrial Sector of Shiraz City(2010):work health season-book
,Iran.period 8.number3.
Daniels SR, Arnett DK, Eckel RH, Gidding SS, Hayman LL,Kumanyika S, et al (2005). Overweight in children and
adolescents:pathophysiology, consequences, prevention, and treatment.Circulation;111(15):1999-2012.
Donr, Kirendall & et al (1987). “Measurement and Evaluation for physical educator ″, human kinetics Publisher, Inc
Printed in the united stste of America, p.p (121-186).
Ebrahim Atry Ahmad, Sanati Mahdi, Khodabakhshi Mahmod (2012):The relationship between body composition , body
mass index (BMI), anaerobic power and vo2max inof elite volleyball players college: Exercise physiology and management national conference.
Esmaillzadeh A, Mirmiran P, Azadbakht L, Etemadi A,Azizi F (2006). High prevalence of the metabolic syndrome in
Iranian adolescents. Obesity (Silver Spring). 14:377-82.
Ferdosiyan sahar (2009). the study of BMI measure alterations in the women who go on a diet for losing weight and the
factors which are related to it on the centeral and sadeqiye educational clinics of Tehran. patients.Master of art’s thesis.
medical science university and shahid beheshti hygienic services.
Golestan M, Akhavan Karbasi S, Falah Tafti M, Sharaf Aldini M (2008).Prevalence of obesity, overweight and underweight in guidance school students. Top of Form. Journal of Shahid SadoughiUniversity of Medical Sciences and Health
Services;16(2):31-35.[Persian].
Jafarirad S, Keshavarz S, Khalilian A. (2006). The relationship between socioeconomic factors and body mass index
(BMI)in adolescent girls of Sari. J Mazandaran Univ Med Sci. 2006; 16 (51):75-80

59

 توان هوازی و سطح فعالیت بدنی در دانشجویان پسر بارده های وزنی مختلف،رابطه بین دانش تغذیه

Jen Em Adams.Exercise physiology laboratory guide,Translation:Farhad Rahmani Nia,Hamid Rajabi,Abas Ali
Gayini,Hossein Mojtahedi,The first edition.
Khabaz Khoob Mahdi,Fotoohi Akbar,Moradi Ali,Mohamad Kazem,(2005). increasing of fatness and thinness according
to body mass and the connected factors in Dezfool students.Iran Epidmiology magazine.period 3,number 4-3,p.p32-43.
Karaji Bani Mansor, Montazerifar Farzaneh, Mohammadi Mahdi, Dashipur Ali Reza(2004): The prevalence of obesity
and wasting in primary school girls in the city of Zahedan: year 6,Winter of 1383, NO.4:289-296.
Ko GT, Wu MM, Tang J, Wai HP, Chan CH,Chen R. Body mass index profile in Hong KongChinese adults. Ann Acad
Med Singapore 2001;30: 393-6.
Maddah Mohsen. (2012)The Factors associated with adult obesity in Iran: A review. Iranian Journal of Nutrition Sciences
& Food Technology. Vol. 7, No. 1, 119-127.[Persian].
Matin homaee Hasan , Moradi Fatah, Azarbayjani Mohamad Ali, Peeri Maghsoud(2011): Growth Hormone, Insulin Resistance Index, Lipid Profile, and Cardiorespiratory Function in Obese and Lean Inactive Young Men: Correlations with
Plasma Acylated Ghrelin Levels: Knowledge & Health 2011;6(NO.2):18-25.
Mirdad Shadmehr, Mirashrafi Seyed Baqer, Bakhshandeh Amir, Shadmehri Saeedeh, Keyvanloo Fahimeh,(1384). studing on the connection of fat percent under skin ranking and BMI ranking in boy and girls unathlete students.exercise
science search-book.year1,number12,p.p9-76.
Montazerifar F, Karajibani M, Rakhshani F, Hashemi M (2009). Prevalenceof underweight, overweight and obesity
among high- school grills in Sistan va Baluchistan. East Mediter Health J,15(5):1293-300.[Persian]. Passmore R, Eastwood A. Human Nutrition and Dietetics: 8th ed.Hong Kong: Longman group Limited; PP. 115-20, 450-518.
Moghadam Masoumeh, Hajikazemi Eftekharalsadat,Roozbeh Farah, Hoshyar rad Anahita, Hosseini Agha Fatemeh(2011):
Relationship between Physical Activity and Triceps Skin Fold Thickness inadolescent girl students: Iran Journal of Nursing (IJN): Vol.24, No. 69:62-68.
Mortazavi Zinat, Shahrakipoor Mahnaz.(2002), Body Mass Index in Zahedan University Of Medical Sciences Students,
Journal of Tabib Shargh: 4 (2): 81-86.[Persian].
Mosavi Baqarabad Seyed Fatemeh,The relationship between body activity and nutrition condition by common fatness in
aduits men and woman.Master thesis.Physical education college and Gilan university exercise science.
Mosavi Vahid, studing of body indexes varisbles on heart vessel and desth for every reason in people who are above 30
years old.studing on cube sugar and lipids.
Najafi Moharram ali ,(2010). Surveying the prevalence of fatness and overweight in guidance school male students in
zanjan city and its relationship with physical activity. Master of Arts. Department of Physical Education(General)- Sport
Physiology.
Noora Mahdi,Hosseyni Ali,Keykhosravi Farideh,Azarbayjani Mohamanali,Fathi Iman(1390).studing of the relationship
between the amount of fatness by effective factores on heart-vessels health and social-economical condition of Fars university students,season-bookm, year 1, number 2.
Poorqasem Gargary B.Hamed Behzad M,Seyed Sajad N,Kooshavar D,Karami S,The relationship of body mass whit

)1  (دوره3  شماره/ 1400  زمستان/  سال اول/ مطالعات اجتماعی در مدیریت ورزشی

60

nutrition attitude in highschool girla students of Tabriz,nemical magazine of Tabriz medical science university,period
32,number3,p.p24-29.
Rahmani Nia farhad,daneshmandi hasan,darbani hoseyn (2004). ascertainment of the outbreak of fatness and excess
weight in boy students and it’s relation with physical activities level. Movement Magazine, 22: 47-52.
Rahmani-Nia Farhad, Daneshmandi Hasan, Tagipur Amir(2009).The relationship between light and heavy by body preparedness and social-economical condition of students.Exercise-life Publication number 3.
W. Daniel Schmidt, Craig J. Biwer, Linda K. Kalscheuer(2001), Effects of Long versusShort Bout Exercise on Fitness and
Weight Loss in Overweight Females. Journal of the American College of Nutrition, Vol. 20, No. 5, 494 501.

Abstract

The relationship between nutrition knowledge, aerobic power and Level of physical activity in university males students
different body weight classes

Discussion: According to this research echievment ,the result is:There is a meaningful relationship between all variables
and the direction of all relationship is negative.by increasing in each of variables of nutrition knowledge, aerobic power
and physical activity level the amount of the students body mass index decreases.so we can find out that nutrition knowledge, aerobic Power and physical activity level are affected the nomination of body mass index changing.Also heavy and
fat are increasing in the boy students. 5/9٪ of students are lights5/61٪ have normal weight, 21٪are heavy and 8/7٪are
fat.Methodology: 409 persons used in this discribtive studing. The questionnaire of Demografic information and the body
test index was filled for them, and the body mass index (kg/m²) was calculated. The amount of physical activity with
physical activity questionnaire(Baeck),the amount of nutrition knowledge according to filling the standard questionnaire
of nutrition knowledge(Parmenter & Wardal 1999)and the amount of aerobic Power was measured whit the astrand stairs
test.The amount of physical activity ,nutrition knowledge and diffrent weight ranking prevalence was considered by satistic witting.Purpose & Background:According to the key pattern of the information collection about the effective factors
on different body weight Classes (fat, heavy ,normal weight and light),this studing for achieving the information about
physical activity and nutrition knowledge pattern, (foodstuffa model consumption)had done on boy students whit different
weight ranking in Tonekabon.Results: The average of length,weight and age35/8 ± 177 cm, 95/15 ± 4/74 kg/m², 45/3
±2/22 was been. In addition to the most profution of refers to the normal weight ranking by 252students and6/61 % , the
least refers to the fat ranking by 32 students and 8/7%.The average and the veer of standard of participation examinations
in this research show that nutrition knowledge 8/43± 7/32,aerobic power 2 52/0 ± 47/, physical activity level 92/7 ±1/27
was achieved.
Keywords:different body weight classes, nutrition knowledge, Level of physical activity, aerobic power
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تأثیر تداخل زمینه ای فزاینده نظامدار بر یادگیری پارامتر
برنامه حرکتی در افراد کم توان ذهنی
الهه سهرابی ،کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر ،شوشتر ،ایران
نرگس منجزی ،کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش رفتارحرکتی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

چکیده
هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر روشهای مختلف آرایش تمرین(مسدود ،فزاینده
نظامدار ،تصادفی) بر اکتساب ،یادداری و انتقال پرتاب دارت در افراد کم توان ذهنی انجام شد.
روش بررسی :از بین  120دانش آموز دختر کم توان ذهنی 30 ،دانش آموز  16-12ساله که
سابقه آموزشی در زمینه مهارت مالک نداشتند ،به طور تصادفی انتخاب شدند پس از توجیه
کلی از آنها پیش آزمون بعمل آمد ،سپس به طور تصادفی در سه گروه با آرایش تمرینی مختلف
تقسیم شدند ،گروها با توجه به آرایش تمرینیشان ،در  9روز تمرین کردند .آزمون اکتساب بعد
از آخرین جلسه تمرین و آزمون یادداری با فاصله  48ساعت از آخرین جلسه تمرین با انجام
 4کوشش از هر فاصله ،و آزمون انتقال با فاصله  48ساعت از آخرین جلسه تمرین با انجام 12
کوشش پرتابی از فاصله جدید صورت گرفت.
یافته ها :در مرحله اکتساب نتایج تحلیل واریانس مرکب روی عامل جلسات تمرین حاکی از
تفاوت معنیدار دسته کوشش نهم با سایر دسته کوششها بود ( .) 041/0=Pدر حالی که
اثر گروه ها و تعامل گروه و جلسات تمرین معنیدار نبود ( .) 073/0=Pنتایج تحلیل
واریانس یک راهه آزمون یادداری سه گروه حاکی از وجود تفاوت معنیدار بین گروه
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هایی تمرین است ( .)046/0 =Pنتایج تحلیل واریانس یک راهه آزمون انتقال نیز تفاوت معنی داری را بین گروهها نشان
داد (.)021/0=p
نتیجه گیری :با توجه به آزمونهای یادداری و انتقال می توان نتیجه گرفت که تداخل زمینه ای با آرایش فزاینده نظام دار نسبت
به مسدود و تصادفی دریادگیری و انتقال پارامتر مهارت پرتاب دارت در افراد کم توان ذهنی مفیدتر است.
واژه های کلیدی
مسدود ،تداخل زمینه ای ،فزاینده نظامدار ،تصادفی

مقدمه
یکی از سوال هایی که مربیان در زمان برنامه ریزی آموزش چند مهارت در یک جلسه از آموزش و تمرین مهارت ها با ان مواجه می
شوند این است که با چه نظمی تمرین دهند تا شرایط یادگیری اثر بخش تری به وجود آید .در همین زمینه ،دو نوع آرایش تمرین به
شکل مسدود و تصادفی مطرح شده است.تمرین مسدود نوعی تمرین کلیشه ای (قالبی ) است که مهارت ها در آن بدون مداخله اعمال
دیگر تکرار میشوند و تمام کوشش ها ی تمرینی یک مهارت ،پیش از شروع تمرین مهارت بعدی کامل می شود .در مقابل در تمرین
تصادفی نظم از پیش تعریف شده ای در تکرارها وجود ندارد .این که از کدام روش ،در کدام جلسات و در طی چه مدتی استفاده شود،
یکی از مسائل پیش روی آموزش دهنده های مهارت های حرکتی بوده و هست .با توجه به تحقیقات صورت گرفته در این زمینه ،اغلب
در مرحله اكتساب تمرين مسدود باعث اجراي بهتري نسبت به روش تصادفي ميگردد .ولی در مقابل در يادداري و يا انتقال اين برتري
در آرايش تصادفي مشهودتر است .دليل برتري آرايش تصادفي را اختالل تمرين قبلي در اجراي تمرين بعدي ميدانند ،كه اين امر به
احتمال زياد موجب بازسازي مجدد الگو ( )1يا فراموشي الگوي حركت پيشين و بخاطر آوردن طرح عمل جديد( )2در هر کوشش می
شود .خواسته هر مربي يا معلمي است که فراگير در اجراي يکايک کوششها با الگوي برخواسته از متن تفکر و تعمل خود تمرين كند،
زيرا اين همان چيزي است كه در روز مسابقه ،يا در دنياي واقعي با آن مواجه خواهد شد .اعمال اين تغييرات هم ميتواند پارامتريک
(ويژگيهاي ظاهري) ،هم تغيير در الگوي حركت (برنامه حركتي تعميم يافته) و يا تركيبي از اين دو باشد .از آنجا كه ميدانيم يادگيري
موثر زماني اتفاق مي افتاد که معلم و یا درمانگر از روشهاي موثرتر آموزشي استفاده نمايد ،همچنين اين اعتقاد وجود دارد که هر فرد
در شرايطي كه محيط آموزشي مناسب براي او فراهم شود قابليت آموختن و يادگيري را دارا ميباشد ،سوالي كه براي مربيان و معلمان
مطرح است اين بوده و هست كه چه تغييراتي ،با چه نظم و آرايشي و در چه شرايطي را بكار گيرند تا بهره جلسات آموزش بهينه شود؟
یکی از ویژگی هاي مهم تمرین که احتمال موفقیت را افزایش می دهد تغییر پذیري در تجارب تمرینی فرد است ( .)3در برنامه ريزي
تمرين متغير ،در حين انجام يك تكليف ،يك يا چند تكليف ديگر نيز تمرين ميشود ( .)4-3یکی از راه ای برنامه ریزی تمرین متغیر ،به
کار بردن پدیده ای به نام اثر تداخل زمینه ای است .بتیگ واژه تداخل زمينهاي را براي نامگذاري اثري به کار برد که در اثر تمرين يک
يا چند تکليف در ضمن تمرين يک تکليف ديگر بوجود ميآيد .هنگامي که فرد فقط يک تکليف را تمرين ميکند؛ تغييرپذيري ناچيز
است .اما اگر فرد در يک جلسه تمرين چند تكليف مختلف را بدون ترتيب از پيش تعريف شده تمرين كند ،تداخل زياد خواهد بود .اکثر
مردم به تداخل به عنوان يک عامل منفي مينگرند و انتظار دارند موقعيتهايي که تداخل کمتر است به يادگيري بيشتري منجر شود.
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با اين وجود بتيگ در زمينه يادگيري مهارتهاي كالمي نشان داد که ،هر چند تداخل ناچيز به اجراي بهتري در اكتساب منجر ميشود،
اما تداخل زياد به اجراي بهتري در يادداري و انتقال ميانجامد( .)5, 6شي و مورگان اولين كساني بودهاند كه پيشبينيهاي آزمايشهاي
بتيگ را در زمينه تكليفهاي حركتي بررسي و مورد تاييد قرار داده اند .آنها نشان داده اند كه از همان ابتداي كوششهاي اكتساب ،گروه
مسدود عملكرد بهتري داشته است .در مقابل در يادداري فوري و تاخيري عملكرد گروه تصادفي بهتر از گروه مسدود بود .در آزمون
انتقال نيز عملكرد گروه تصادفي بهتر از گروه مسدود بود( .)1در همين ارتباط پژوهشهاي زيادي انجام شده است كه در آنها از تكاليف
آزمايشگاهي مختلف ،سطوح مختلف تغييرپذيري و گروههاي سني مختلف استفاده شده است ،كه در بيشتر آنها اثراتي مشابه يافته
هاي شي ومورگان مشاهده شده است (.)8 ,7
با وجود دقت در تحقيقات آزمايشگاهي و دارا بودن روايي باالي آنها ،اين مطلب را نبايد فراموش كرد که وجود تحقيقات خارج از
آزمايشگاه براي رسيدن به نتايجي کاربردي الزامي است .به همين دليل از همان سالهاي ابتدايي ،مطالعاتي براي بررسي تعميم پذيري
اثر تداخل زمينه اي به زمينه هاي كاربردي ،بويژه ورزش صورت گرفته است .نتايج تحقيقات مرتبط با ورزش انجام گرفته در اين زمينه
همسويي كاملي با يكديگر نداشته است .به عنوان مثال جنتایل در سال  1972تغییر در ویژگیهاي تنظیمی و غیر تنظیمی مهارت
را در هنگام تمرین الزم و این تجربه را براي آنان مفید دانسته است (  .) 14تحقیقات نشان می دهد در مقایسه گروه تمرین ثابت و
متغیر ،گروه تمرین متغیر در آزمون انتقال (حرکت جدید) بهتر از گروه تمرین ثابت عمل می کند .همچنین درمورد آزمودنی هاي
کودك نیز این برتري با گروه تمرین متغیر است ( .)28بارتولي و همكارانش نشان داده اند كه در اكتساب و يادداري مهارتهاي واليبال
نتايج گروههاي تمرين تصادفي و زنجيره اي بهتر از گروه مسدود بوده است ( .)۹در مقابل ميرا و تاني نتوانسته اند اثر تداخل زمينه اي
را در مورد مهارت پرتاب دارت نشان دهند ( .)۱۰برخی از محققین به بررسی شیوه هاي مختلف تمرینی پرداختند .رهاوي و همکاران
در سال 1392در مقایسه گروه هاي مختلف قالبی ،تصادفی و زنجیره اي در مهارت بسکتبال و بررسی اثر تداخل زمینه اي بریادگیري
برنامه حرکتی و پارامتر ،تفاوت هاي معناداري را در مرحله یادداري مشاهده نمودند به طوري که گروه تمرین تصادفی در هر دو عامل
برتر از سایر گروه ها عمل نمود (  .)5حمایت طلب و همکاران نیز در سال 1388در مقایسه سه گروه تمرین مسدود ،تصادفی و
مسدود -تصادفی در مرحله اکتساب بین گروه ها در مهارت هاي سرویس هاي ساده ،چکشی و موجی تفاوت معناداري را در یادداري
مشاهده ننمودند ولی در آزمون انتقال نمرات گروه و سطح مهارت مسدود -تصادفی به طور معناداري برتر از سایرین بود ( .)2جونز
و فرنچ سطح مهارت فراگیر و نوع مهارت باز یا بسته را در بروز اثر تداخل زمینه اي موثر می دانند ( .) 20ازسویی دیگر لطفی حسین
آباد و همکاران در سال  1385در مرحله اکتساب و انتقال اثر گروه هاي تمرینی قالبی ،زنجیره اي و تصادفی را در مهارت پرتاب آزاد
بسکتبال،غیر معنادار توصیف کردند و مشاهده اثر تداخل زمینه اي را نیازمند به تالش تمرینی و جلسات تمرینی بیشتر دانستند .یان
و همکاران در سال  1998در پژوهشی بر روي کودکان دریافتند سن متغیر تعدیل کننده مهمی بر تغییر پذیري تمرین است ( .) 33
جاروس و گاتمن در سال 2001نیز نوع تکلیف را در شیوه هاي مختلف تمرین قالبی،تصادفی و ترکیبی موثر دانسته اند .آنها دریافتند
در شرایط تمرین تصادفی و ترکیبی (قالب هاي تصادفی) به ویژه در تکالیف پیچیده به علت درگیرشدن فرد در فعالیت هاي شناختی
مرتبط با اجرا ،فواید حاصل از تصادفی بودن در یادگیري مشاهده می شود (.)20
تراولوس در سال 2010ویژگی تغییرپذیري تمرین و تداخل زمینه اي را در اکتساب و انتقال سرویس والیبال ساده در  72دانش آموز
 14ساله در  5گروه تمرینی (تصادفی ،سریالی ،مسدود ،ثابت و ویژه) و گروه کنترل بررسی نمود و نتایج وي نشان داد که درمرحله
انتقال گروه هاي ویژه و تصادفی نسبت به گروه هاي سریالی ،مسدود ،ثابت و کنترل عملکرد بسیار بهتري داشتند.
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با توجه به تحقیقات انجام شده نظریه های مختلف و بعضآ متضادی در خصوص سودمندی روشهای مختلف آرایش تمرین در اکتساب،
یادداری و انتقال مهارتهای حرکتی وجود دارد و در اکثر تحقیقات ،مقایسه مقدار ثابتی از تداخل زمینه ای (مسدود ،تصادفی و زنجیره
ای ) مد نظر بوده است .اما از جمله آرایش های تمرینی که به تازگی در ادبیات یادگیری حرکتی مورد بررسی قرار گرفته است ،تداخل
زمینه ای فزاینده نظام دار می باشد که به افزایش تدریجی تداخل زمینه ای در طول تمرین اشاره دارد .تحقیق حاضر به بررسی پیش
بینی های مگیل وهال و گوادگنولی و لی خواهد پرداخت که بیان نموده اند حضور یا عدم حضور اثر تداخل ،به تغییراتی بستگی دارد
که فرد در مهارت و روش تمرین به وجود می آورد ( مگیل و هال ،1990گواداگنولی  .)2004با توجه به این که پژوهش های کمی
در این زمینه از آرایش تمرین صورت گرفته ،محقق سعی دارد تا به بررسی این نوع تداخل زمینه ای پرداخته و میزان اثر بخشی این
آرایش تمرینی را با آرایش های تمرینی مسدود و تصادفی در یادگیری پارامتر حرکتی در افرادکم توان ذهنی مقایسه کند .اگر چه افراد
کم توان ذهنی در مقایسه با افراد معلول از استعداد کمتری برخوردار هستند ولی عالقه آنها نسبت به شرکت در فعالیت های ورزشی
و یادگیری اگر بیش از افراد عادی نباشد ،کمتر هم نیست .بسیار روشن است که کودکان کم توان ذهنی نیاز دارند از نظر آمادگی
جسمی ،توانایی حرکتی و مکانیک بدن پیشرفت کنند در مطالعات مقایسه ای ،همیشه دانش آموزان کم توان ذهنی در زمینه های
قدرت ،تحمل ،چاالکی ،تعادل ،سرعت دویدن ،انعطاف پذیری و زمان واکنش نسبت به کودکان هنجار امتیازهای پایین تری کسب
می کنند (احمد وند)1380،
پیدا کردن راههای موثر و معنا دار برای تسهیل در یادگیری افراد با معلولیت ذهنی تالش چالش بر انگیزی است .شواهد نشان میدهد
که مداخالت آموزشی طراحی شده برای ارتقاء سطوح باالتری از پردازش شناختی به افراد کم توان ذهنی کمک کرده است
در این تحقیق شرکت کننده های کم توان ذهنی آموزش پذیر در یک آزمایش به تاثیر سطوح مختلف از تداخل زمینه ای می پردازند
و اینکه با افزایش تدریجی سختی تمرین می توان یادگیری بیشتری در مرا حل انتقال و یادداری ایجاد کرد؟

روش شناسی تحقیق
همان طور که گفته شد ،هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه تأثیر آرایشهای مختلف تمرین(مسدود ،فزاینده نظام دار و تصادفی) بر اکتساب
و یادداری مهارت پرتاب دارت (در فاصله های  300سانتی متر 360 ،سانتی متر و  420سانتی متر) است و همچنین پرتاب از فاصله
 250و  450سانتی متری در مرحله انتقال می باشد .روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بوده ،آرایشهای مختلف تمرین(مسدود ،فزاینده
نظام دار و تصادفی) به عنوان متغییرهای مستقل تحقیق و میزان اکتساب ،یادداری و انتقال مهارت مالک ،متغیرهای وابسته تحقیق
بودند .به منظور تحقق اهداف تحقیق ،از بین  120دانش آموز کم توان ذهنی شهر کرمانشاه که شرایط شرکت در تحقیق را داشتند،
 30دانش آموز کم توان دهنی  16-12ساله که هیچ گونه سابقه آموزشی یا تجربه در زمینه بسکتبال نداشتند ،به طور تصادفی انتخاب
شدند .پس از توجیه کلی درباره چگونگی انجام تمرینات مورد نظر در مهارت مالک و سنجش و ثبت مشخصات فردی(شامل سن و
قد) ،پیش آزمون بعمل آمد ،سپس با توجه به نمرات پیش آزمون به طور تصادفی در سه گروه تمرینی (مسدود ،فزاینده نظام دار و
تصادفی) قرار گرفتند.
آزمودنیها پرتاب دارت را طی  9روز و هر روز به تعداد  9کوشش با توجه به برنامه تمرینی در هر گروه در سه فاصله ( الف 300 :سانتی
متر ،ب360 :سانتی متر ج420 :سانتی متر) انجام دادند .هر شرکتکننده  27پرتاب را در هر یک از فاصله ها و در مجموع  81پرتاب
را در دوره تمرین انجام می داد .گروه مسدود  27کوشش را در حالت الف و سپس  27کوشش دوم را در موقعیت ب انجام و در ادامه
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 27کوشش آخر را در موقعیت ج به اتمام رساند .گروه فزاینده نظامدار تالش 1تا  27را به صورت مسدود( 9کوشش در هر فاصله) و در
ادامه کوششهای  28تا  54را به صورت زنجیره ای(حد متوسط از دو نوع تمرین مسدود و تصادفی) انجام دادند(اشمیت  .)2005برای
مثال سریهای الف ،ب و ج را به صورت تکراری( هر فاصله  9کوشش) به تمرین پرداختند و کوششهای  55تا  81پرتابها در هر سه
فاصله با تعداد مساوی به صورت تصادفی انجام دادند .گروه تصادفی تمام کوششها را به صورت تصادفی از هر سه فاصله انجام داد .بعد
از آخرین جلسه تمرینی آزمون اکتساب (همانند پیش آزمون) گرفته شد و پس از  48ساعت آزمون یادداری تاخیری (همانند پیش
آزمون) از آزمودنیها با انجام  4کوشش(از هر فاصله و در مجموع  12پرتاب ) با آرایش قالبهای کوچک و آزمون انتقال با انجام 10
پرتاب از فاصله  250سانتی متری و  460سانتی متری به صورت متناوب به عمل آمد .امتیاز دهی در روی سیبل دارت مشخص شده
بودو هدف پرتاب کننده دارت  10دایره متحدالمرکز را تشکیل میداد .دوایر به ترتیب از خارج به داخل نمره گزاری شده بودند و اخرین
دایره خارجی نمره  1و سپس نمرات  2تا  10نمره گزاری شده بودند .هیچ نمره ای به پرتاب های اطراف خارج از دایره تعلق نمیگرفت.
به منظور تجزیه و تحلیل داده به دست آمده در بخش آماری ،از آزمون تحلیل واریانس عاملی و واریانس یک راهه و همچنین آزمون
تعغیبی توکی استفاده شد.

نتایج و یافته های تحقیق
نتایج تحلیل واریانس عاملی مرکب روی عامل جلسات تمرین حاکی از تفاوت معنیدار بین دسته کوشش های اول ،دوم و
نهم با سایر دسته کوشش ها بوده است  ،041/0 =pدر حالی که اثر گروه ها و تعامل گروه و جلسات تمرین معنیدار نبوده
است .073/0=Pبه عبارت دیگر ،بین میزان تأثیر شیوه های مختلف مسدود ،فزاینده نظامدار و تصادفی افراد مورد مطالعه
تفاوت معنیداری وجود نداشت(جدول 1ونمودار )1
نتایج تحلیل واریانس یک طرفه در خصوص آزمون یادداری تفاوت معنیداری بین گروه ها ارائه کرد .046/0=pبه طوری
آزمون تعقیبی نشان داد ،گروه فزاینده نظامدار و تصادفی در آزمون یادداری نسبت به گروه مسدود عملکرد دقیقتری داشتند(
فزاینده؛  041/0=pو تصادفی؛  .) 007/0=pهمچنین بین گروه های فزاینده نظام دار و تصادفی تفاوت معنیداری مشاهده
نشد (جدول  2و  3و نمودار .)2
نتایج تحلیل واریانس یک طرفه در خصوص آزمون انتقال تفاوت معنیداری بین گروه ها ارائه کرد .021/0=pبه طوری که
آزمون تعقیبی نشان داد ،گروه فزاینده نظامدار و تصادفی در آزمونانتقال نیز نسبت به گروه مسدود عملکرد دقیقتری داشتند(
فزاینده؛  041/0=pو تصادفی؛  .) 001/0=pهمچنین بین گروه های فزاینده نظام دار و تصادفی تفاوت معنیداری مشاهده
نشد (جدول  4و  5و نمودار )3

بحث و نتیجه گیری
این تحقیق با هدف مقایسه اثر بخشی سه سطح کم ،زیاد و افزایشی تدریجی تداخل زمینه ای در یادگیری پرتاب دارت در افراد کم
توان ذهنی انجام شد .بررسی عملکرد مرحله اکتساب نشان داد که تغییر آرایش تمرین از نظر هدفگیری بین گرو ها تفاوتی را ایجاد
نکرده است .به عبارت دیگر اثر جلسات تمرین در همه گرو ها معنا دار بوده است .این نتیجه با نتایج مرحله اکتساب بیشتر پژوهشهایی
که مشابه تحقیق حاضر در آنها از مهارت های ورزشی استفاده شده ( فرنچ و ورنر؛ ،1990لطفی؛ ،1380پینتر و همکاران؛  ،1994ادوارد
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و همکاران؛  ،1988پورتا؛  ،1988دل و ری استوارت؛  )1989همسو می باشد.
همچنین این بخش از نتایج با اکثر پژوهشهایی که در آنها از تکلیفهای آزمایشگاهی استفاده شده( لی و ریزبرگ1991؛ بورتولی و
همکاران؛  ،1992ماریا؛  ) 2001مغایرت دارد ،دلیل تفاوت حاضر با موارد ذکر شده را می توان در تفاوت های موجود در ماهیت
تکلیف آزمایشگاهی و میدانی و تعداد جلسات تمرینی و همپنین نظام نمره دهی دانست (بالندین؛  ،1982پتراکیز؛  ،1985مگیل و
هال؛ .)1990
در آزمون یادداری تاخیری که دو روز پس ار آخرین جلسه تمرین انجام شد ،نتایج نشان داد که در آرایشهای تمرینی با سطوح متفاوت
تغییر پذیری تفاوت معنا داری بین گرو ها بوجود آمده بود به این صورت که میانگین خطای مطلق گروه فزاینده نظام دار به طور معنا
داری کمتر از گروه مسدود بود ،ولی تفاوتی بین میانگین خطای گروه تصادفی وفزاینده نظام دار به وجود نیامده بود .نتیجه این تحقیق
با نتایجی که از تحقیقات (دل و ری؛  ،1989پینتر و همکاران؛  ،1994پورتا؛  )1994به دست آمده همسو بود .در مقابل یافته هایی
نیز وجود دارد که نشان می دهد وقتی مهارت ها با پارامتر های یافته متفاوتی کنترل شوند ( نمازی زاده ،حاتمی ،اصالنخانی  1388؛
مگیل و همکاران 1996؛ گود و مگیل  1986؛ لیسبرگ و همکاران  )1991تداخل زیاد تاثیری بر یادگیری مهارت های ورزشی ندارد.
در آزمون انتقال تاخیری که با تغییر فاصله انجام شد یافته هایی مشابه ازمون یادداری تاخیری بدست امد ،به این ترتیب که نتایج
نشان داد بر اساس میانگین خطای مطلق عملکرد گروه فزاینده نظام دار بهتر از گروه مسدود بوده است و تفاوت معناداری بین گروه
فزاینده نظام دار وتصادفی وجود نداشته است .و این نتایج با نتایج تحقیقات قبلی (شی تیتز؛  ،1993گرین و شروود؛ ،2000سهرابی؛
 ،1383فوالدیان؛  )1385همسو می می باشد .و همچنین نتایج بدست آمده از تحقیقات در افراد کم توان ذهنی (پورتا؛  ،1988ادوارد
و همکاران؛  )1988را نیز تایید می کرد.
به طور مرسوم در تحقیقات انجام شده در حوزه تداخل زمینه ای اغلب تداخل زیاد (تمرین تصادفی) در مقابل کم (تمرین مسدود)
مرود بررسی قرار گرفته است که در اغلب آنها نتایج ارائه شده توسط شی و مورگان مورد تایید قرار گرفته است .هرچند اختالف نظر
هایی بین محققان وجود دارد ،اما در کل این مطلب که تداخل زمینه ای در یادگیری حرکتی موثر است رد نشده است ،با وجود اینکه
تداخل زیاد در مرحله اکتساب اغلب باعث افت اجرا به خصوص در افراد کم توان ذهنی میشود ،ولی در نهایت وجود تداخل را عامل
موثری در تسهیل یادگیری مهارت های حرکتی قلمداد می کنند .در فرا تحلیل هایی هم که تا کنون در این زمینه انجام شده است
عوامل مهمی که بر اثرات ناشی از تداخل معرفی شده اند از جمله این عوامل شباهت تکلیف ها ،میزان تداخل اعمال شده ،و تغییر
پذیری تمرین می باشد.
در تحقیق حاضر از سه پارامتر فاصله ای استفاده شد ،در آرایشی که با واژه افزایشی نامگذاری شده با ادامه جلسات تمرین سطح تداخل
اعمال شده در بین کوششهای پیاپی در هر جلسه با نسبتی معین و بصورت تدریجی و منظم (از مسدود به تصادفی) افزایش یافت.
در مجموع نشان داد که تمرین با ویژگی آرایش افزایشی باعث یادگیری بهتری نسبت به روش تصادفی شده است .به بیان دیگر این
پژوهش در کل نشان داد که اگر به طور تدریجی تداخل زمینه ای باال رود برای مهارت آموزی یک مزیت ایجاد مینماید.
نتایج بدست آمده از این پژوهش دارای کاربردهای عملی مستقیم و غیر مستقیم میباشد .در آموزش مهارت های پرتاب دارت در افراد
کم توان ذهنی میتوان به مربیان توصیه نمود که بجای استفاده از روشهای سنتی با هدف ایجاد شرایط مؤثر یادگیری ،بهتر است یرنامه
تمرینی دارای آرایش افزایشی باشد .به این صورت که در ابتدا از آرایش مسدود و در ادامه و به تدریج از آرایش تصادفی استفاده نمایند.
در تحقیق حاضر تنها اثر بخشی روش تداخل افزایشی در مورد آموزش یک مهارت حرکتی(مهارت پرتاب دارت) بررسی شد .ما با
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 استفاده در،توجه به پژوهشهایی که در زمینه استفاده از پدیده تداخل زمینه ای در دیگر حوزها مانند آموزش مهارت های شناختی
 متخصصین کاردرمانی و مربیان تربیتی از، معلمان،کار درمانی و دیگر حوزهای مرتبط انجام شده میتوان اینگونه پیشنهاد نمود که اکر
.رویکرد افزایشی تداخل استفاده نمایند به احتمال زیاد فرایند آموزش و یادگیری تسهیل خواهد شد
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جدول -1یافته های تحلیل واریانس عاملی مرکب برای مقایسه عملکرد گروه ها در مرحله اکتساب
مجمو

شاخصها

منبع تغييرات

عامل(تمرين)

درون آزمودني

گروه *آزمون

بين آزمودني

گروه

خطا
خطا

ع درجه آزادي F

P

مجذورات
76/49

61/4

81/4

041/0

55/43

22/9

75/1

073/0

43/273

54/124

64/3

2

63/126

27

38/0

78/0

*معنی داری در سطوحα=0/05
جدول :2نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در مرحله یادداری
مجموع مجذورات

درجه آزادی

درون گروهی

0/860

0/741

2

جمع

0/612

92

بین گروهی

72

مقدار F

6/052

مقدارP
/640

جدول :3آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه عملکرد گرو ها در مرحله یادداری
متغیر
مسدود

فزاینده نظام دار

تصادفی

مسدود
تفاوت میانگین

0/11

0/980

P

0/140

0/700

فزاینده نظام دار تفاوت میانگین

P

جدول :4نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در مرحله انتقال

-0/110

0/270
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بین گروهی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

32/540

2

71/734

درون گروهی

72

04/284

جمع

F

71/248

P

0/120

92

جدول  :5آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه عملکرد گرو ها در مرحله انتقال
متغیر
مسدود

فزاینده نظام دار

تصادفی

مسدود
تفاوت میانگین

-2/770

-1/905

P

0/000

0/100

فزاینده نظام دار تفاوت میانگین

P

نمودار( :)1روند پیشرفت عملکرد گروها در طول دوره تمرینی

0/865
0/360
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نمودار( :)2مربوط به نمرات سه گروه تمرینی در مرحله یادداری

نمودار(:)3مربوط به نمرات سه گروه تمرینی در مرحله انتقال
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