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  چکیده

 یراخ اتیقتحق یجهستند که بر طبق نتا یحرکت -یو روان یروانشناخت هاییحس حرکت سازه ی ودرك خودپنداره بدن: مقدمه و هدف

شجویان بدنی با حس حرکت در دان هارتباط بین خودپندار بررسی هدف از انجام این تحقیق. کنندیم یفاا یدر عملکرد ورزش یینقش بسزا

  ورزشکار بود.  مرد

ـ  روش  هايي یکصد نفر در رشتهامرحله چند گیري تصادفی. براساس نمونهبودهمبستگی  نوع از و توصیفی پژوهش روش :یشـناس

 ± 94/1با میانگین سنی  92 -91 سال دانشگاه اراك درنفر از بین دانشجویان  33نفر، بدمینتون و کشتی هر کدام  34مختلف والیبال

هاي تنظیم زاویه بدنی و همچنین آزمون همشخصات فردي و خودپندار نامهها از دو پرسشآوري دادهانتخاب شـدند. براي جمع  80/21

هاي آوري شده با استفاده از آزمون. اطالعات جمعاستفاده شد) 1990( آبالکووا و کنترل نیرو دست برتر) 1988( ژکوفسکیدسـت برتر  

   .ها بررسی شدندواریانسهمبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان و تحلیل 

   .اددهاي مختلف (والیبال، بدمینتون و کشتی) نشان داري را بین خودپنداره بدنی و حس حرکت در گروهرابطۀ معنیها یافته :هایافته

ري را نسبت باالتها در هر دو مؤلفۀ خودپنداره بدنی و حس حرکت نمرات ها تحقیق والیبالیستیافته با توجه به: گیريو نتیجه بحث

رکت باشد از حس حکه عامل اصلی موفقیت در آنها حس حرکت دست برتر می یورزشهای ،نتایج نشان دادها کسب کردند. به سایر گروه

  بیشتري برخوردارند. بدنی ةخودپنداربهتر و 

  

  .ورزشکاران تنظیم زاویه دست برتر، حس حرکت، کنترل نیرو، ،خودپنداره بدنیها: کلید واژه
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 مقدمه

 قرار ورزش علوم محققان توجه مورد اریبس ورزشـکاران  در یحرکت -یروان يمهارتها نقش شـناخت  تیاهم امروزه

 متمرکز ردف یشناخت تکامل بر ثرؤم یخارج و یداخل عوامل کنترل و ادراك به يریادگی و رفتار توسعه. است گرفته

 از یکی و دارد فرد یعاطف و یشناخت تکامل در ياکننده نییتع نقش عوامل، نیا از یکی عنوان به خودپنداره .است

ثر ؤم و در فرایند قهرمانی ردیگیم قرار نیتمری و بدن تیفعال ریتاث تحت که اســت فرد یروان يهاجنبه نیمهمتر

 زا یکی و بردیم کار به شیخو فیتوصــ يبرا فرد که اســت يهایژگیو همجموع بدنی خودپنداره ).4-1(اســت 

 بدســت جامعه افراد گرید با ارتباط و یاجتماع تجارب قیطر از جیتدره ب که اســت یاجتماع رشــد مهم يهاجنبه

). 6( داندیم خود مورد در احســاس یچگونگ ای و خود از یمنف و مثبت یابیارز را خودپنداره ،1مارش). 5-3( دیآیم

 از برخورداري موجب نیز آمیز موفّقیت تجارب و آمد خودکار طریق رفتارهاي از مثبت ارزیابیِ خود تکامل طرفی از

 تأثیر تواند،می که عواملی جمله از داده، نشان ). تحقیقات7-4( گردید خواهد به خویشـتن  نسـبت  مثبت احسـاس 

که  بودند معتقد 1986باشد. مارش و همکاران، می منظم بدنی باشد، تمرینات داشته افراد خودآگاهی روي بر مثبتی

 فرد توسط که است اعمالی جهت پیشگویی، بالقوه هايتوانایی از نظري ساختار یک بلکه نیسـت،  ذاتی خودپنداره

 است و خاص ذهنی عوامل مجموعه ورزش مسـتلزم  در موفّقیت دارند اعتقاد محققان ). اکثر7-5( دشـو می انجام

 شوندمی مربیان محسوب و بازیکنان براي اطالعات غنی منابع عوامل، مجموعه این در خاص شـخصیتی  صـفات 

پس وقتی که درك فرد از بدن به شـکل مطلوبی باشد، این حالت بر میزان موفقیت و عملکرد مطلوب فرد   ).4-6(

که با توجه رســد می نظر کنند. لذا بهها شـرکت می گذارد. همچنین کسـانی که به نحو مطلوبی در فعالیت تاثیر می

ــکاران نزدیک رقابت به ــکاران موفقیتنخبه،  ورزش ــمانی، آمادگی به زیاديتا حد  ورزش و  تکنیکی آمادگی جس

انی و ور آمادگیاز  سمانیج مادگینار آکرت یابند که ددسنند به موفقیت توامی ورزشکارانی و دارد بستگی اکتیکیت

ــند برخوردار خودپنداره بدنی باالتري  و خودکارآمد رفتارهايطریق  از مثبت خودارزیابی کاملی تطرف ). از6( باش

  ).7( گردید خواهد به خویشتن نسبت مثبت احساس از برخورداري موجب نیز آمیز موفقیت تجارب

ــت،  ورزش در که یحرکت -یروان يهاتیقابل از دیگر یکی      در 2حرکت حس زیتما ای صیتشــخضــروري اس

ی ( دوك کیمکان يهارندهیگ از حاصــل اطالعات مجموعه به حرکت صیتشــخ حس). 9، 8( اســت ورزشــکاران

 داشته فیتکال ياجرا دقت با يادیز ارتباط که )10( شـود یم گفته کینامید حالت از عضـالنی، اندام وتري گلژي) 

. حس )14-11( اسـت  مسـابقه  بازنده ای برنده کننده نییتع حرکت قیدق ياجرا ،یورزشـ  مسـابقات  از ياریبسـ  در

 يروین دیتول و میتنظ درك، )ب ،اندام حرکت درك )الف که عبارتند از :باشد، ؤلفه میم سـه  يدارا واقع درحرکت 

 اریسب فیتکال انجام هنگام مفصل مطلوب ۀیزاو میتنظ در که اندام تیوضـع  درك و یابیجهت حس )ج ،عضـالت 

 زادآ پرتاب لیقب از يریگنشانه و یپرتاب يهامهارت چون یورزش يهامهارت از ياریبس موفق ياجرا. است لیدخ

 يهاروش از کیی).  17-13( هستند دست هیزاو و روین قیدق میتنظ ازمندین يراندازیت در يریگهدف و بسـکتبال 

 -یروان عملکرد یابیارز جهت و نیتدو يشورو ریجماه اتحاد در 1988 سال در که حرکت حس صیتشـخ  یابیارز

 امکان حرکت حس .)14( اســت برتر دســت هیزاو میتنظ و روین کنترل آزمون د،یگرد یمعرف ورزشــکاران یحرکت

 ظحف ییتوانا. سازدیم فراهم را فیتکل و حرکتی يازهاین و اهداف براساس آن اصـالح  و حرکت يهایژگیو درك

 هايژوهشپ نیهمچن. اسـت  ثرؤم زین حرکت اقتصـاد  بر ورزش، در یکیتکن يایمزا بر عالوه نهیبه رويین دیتول و
  

1. Marsh  

2. kinesthetic differentiation  



   41... بدمینتون،هاي والیبال، ارتباط بین خودپندارة بدنی با حس حرکت در رشته  

 شواهد ).9( است ثرؤم نیز ورزشکاران یدگید بیآس از يریجلوگ و یبازتوان در حرکت حس دادند، نشـان  ریاخ ۀده

 قرار افراد یانجیه و یروان یموقت طیشرا ریثتأ تحت تواندیم روین دیتول ياراد کنترل دهد،یم نشـان  ریاخ یقیتحق

 و یکیآناتوم لحاظ به یجانیه و یحرکت یعصــب يمدارها ،يرفتار مطالعات يهاافتهی طبق که چرا ؛)15، 8( ردیگ

 روین ياراد دیتول دامنه شیافزا موجب تواندیم یجانیه حاالت بروز). 16( دارند یکینزد ارتباط گریکدی با يکارکرد

 به حرکتی -روانی هايآزمون لذا ).17، 8( شود یعنخا -يقشر یحرکت ریمسـ  يریپذ کیتحر شیافزا نیهمچن و

 بکار قهرمانی و گريغربال آموزشی، هايجنبه از یورزش اهداف به رسیدن جهت کارآمد و ارزشـمند  ابزاري عنوان

 طراحی یمطلوب تمرینی هايبرنامه توانیممی هاآزمون طریق از ورزشی مهارتهاي کمی و کیفی ارزیابی با. روندمی

 هايخطا تشــخیص در آن از کشــور در تاکنون که حرکتی -روانی هايآزمون از یکی ).18( کنیم ریزيبرنامه و

 مکک هاآزمون این. باشدمی برتر دست زاویه تنظیم و روین کنترل هايآزمون اسـت،  نشـده  اسـتفاده  ورزشـکاران 

). 19،14( دهیم افزایش را ورزشکاران در عملکرد آنها تقویت با و مشخص ورزشـکاران  در حرکت حس تا کنندمی

 اطمینان بضری برتر، دست زاویه تنظیم و نیرو کنترل در اشتباه میزان کاهش و تشخیص با توانمی طریق این از

 با را ورزشکاران در حرکت حس همچنین داده افزایش ورزشی هايمهارت در را آنها عملکرد و ورزشکاران انتخاب

 یسع ،هستند بودن دیمف احسـاس  يدارا که يافراد دهدیم نشـان مطالعات  ).20( نمود مقایسـه  ورزشـکاران  غیر

 انجام يزتریآم تیموفق صــورت به را تهایفعال تینها در که کنند متمرکز فیوظا انجام يرو را خود توجه کنندیم

ــته ).29 -22 ،4( دهندیم ــت در رش ــایر ورزشاجراي حرکات دس هایی که هاي پینگ پنگی مانند بدمینتون و س

اي هسـتند که به کنترل عضالنی  هاي پیچیدهباشـد. مهارت عامل اصـلی موفقیت در آنها حس حرکت دسـت می  

  ).8، 22باشند (شناختی متعددي در اجراي صحیح آنها دخیل می -دقیق وابسته و عوامل روانی و ادراکی

ــتريب یدکأکه ت یادگیري یهدر مرحله اول ینو همچن خودپنداره بدنی یتاهم بنـابراین با توجه به       بر دقت  یشـ

 یانمثال ورزشکار جو يوجود داشته باشد. برا ۀبا حس حرکت رابط ه بدنیخودپندار ینرسـد ب یبه نظر م ،باشـد یم

 یرويو ن زهیرها کردن ن یهبدنش، زاو یتوضع ییردهد که با تغیم یصتشخ يبه زود یردگیم یادرا  یزهکه پرتاب ن

دهد. لذا حس حرکت نقش  ییراش را تغیزهفرود ن یۀجهت و به همان اندازه زاو ،توان مسـافت یکند میکه اعمال م

اند که افراد متبحر، کمتر به بازخورد نشـــان داده یقاتکند.  تحقیاعمال م یـت قو موفّ یـادگیري  ینـد در فرا یمهم

ــود، بلکه از طریم یمتک یناییب ــب کرده بمطلو یجهنت یاکنند که آیحس حرکت، درك م یقش یر. خ یاد انرا کس

 آن یشرفتو پ یورزش يهامهارت یادگیريثر در ؤو خطا و روش م کوشـش  یندفرا یهمراحل اول ،حس حرکتپس 

اما  یرد،گیافراد قرار م یحاالت روان یرثأدهد حس حرکت تحت تیاگرچه شـواهد مذکور نشان م  .)20-14( اسـت 

 یانرو يهایژگیحس حرکت با و یصتشخ يهالفهؤاست که ارتباط م ینمشـخص نشده، ا  یآنچه هنوز به روشـن 

 یحرکت -هاي روانیبا توجه به اهمیت مؤلفه بنابراین ).21، 14، 9، 8( افراد و مخصـوصـا ورزشـکاران چگونه است   

ارتباط مقایسۀ حاضـر   اند، هدف از تحقیقهاي ورزشـی دخیل در مهارت مطلوب عملکرد که در اجراي هر چه بهتر

  باشد.می کشتیو  بدمینتونهاي والیبال، هبین خودپنداره بدنی با حس حرکت در رشت

  

  

  تحقیق   روش شناسی
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 پسر انیدانشجوجامعه آماري شامل کلیه  کاربردي بود. هدف نظر از روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و

براساس آمار اداره کل آموزش و مشغول به تحصیل بودند  اراك دانشگاهدر  1392در سـال  مقطع کارشـناسـی که   

نفر داراي شــرایط ورود به  140بین  از( نفر ورزشــکار 100. نمونه آماري شــامل نفر بود 2500انشــگاه تعداد آنها د

هاي مختلف ي در رشــتهامرحله چند یتصــادف يریگنمونه روش با که 80/21 ± 94/1با میانگین ســنی ) تحقیق

دند. مالك ورود ورزشکار براساس ش نفر از بین دانشجویان انتخاب 33نفر، بدمینتون و کشـتی هر کدام   34والیبال

سال سابقه ورزشی و عضو یکی از  6پرسـشنامه اطالعات فردي داشتن یکی از موارد زیر بود. الف) داشتن حداقل  

ردند. بهاي ورزشی دانشگاه بودند که همگی در آمادگی به سر میباشـگاهاي رسمی. ب) دانشجویانی که عضو تیم 

هاي زمونو آی بدن یفیتوص خودفرم کوتاه  پرسشنامهپرسشنامۀ اطالعات فردي،  جمع آوري اطالعات با استفاده از

ر ابزار گردآوري اطالعات به شرح زی در سطح دانشگاه انجام شد.تنظیم زاویه دسـت برتر  کنترل نیرو دسـت برتر،  

    شوند:معرفی می

فردي آزمودنی از این پرسشنامه حاوي سواالتی در رابطه با مشخصات پرسـشـنامه مشـخصات فردي:     .1

 .قبیل سن، قد، وزن، جنسیت، میزان فعالیت بدنی در هفته، سابقه ورزشی، رشته ورزشی و پست ورزشی بود

فرم کوتاه  پرسشنامه « از ،یبدن خودپنداره يریاندازگ يبرا :1بدنی صیفیتو -دخو فرم کوتاه پرسشنامه .2

سئوال است که براي  36خودتوصیفی بدنی شامل  ۀفرم کوتاه پرسـشنام . شـود  یم اسـتفاده  »یبدن یفیتوصـ  خود

(ســـالمتی، هماهنگی، فعالیت بدنی، چربی بدنی، لیاقت  انـدازه گیري نـه خرده مقیـاس خاص از خودپنداره بدنی   

(عزت نفس) طراحی شـده است. هر   ورزشـی، ظاهر، قدرت، انعطاف پذیري و اسـتقامت) و یک خرده مقیاس کلی  

ساده است که در قالب درجه بندي لیکرت و به صورت شش درجه اي (طیف کامالً یک از سئواالت، جمله اخباري 

) فرم کوتاه 2010همچنین مارش، مارتین و جاکســون ( .شــودها پاســخ داده میدرســت تا کامالً غلط) به ســئوال

پرسـشـنامه خودتوصـیفی بدنی را ساختند. این پرسشنامه وضعیت افکار و احساسات و گرایشهاي فرد را نسبت به    

هد دنتایج تحلیل عامل اکتشافی این پرسشنامه در ایران توسط بهرام و همکاران نشان میدهد. بدن خود نشان می

دهند و پایایی آن نیز از همســانی درونی باالیی درصــد از واریانس را تشــکیل می  04/64ر کل ســئواالت آن د

90/0=α ) 21برخوردار است.( 

 هیزاو میتنظ دســتگاه ازحس حرکت  يریگزه اندا يابر: 2ژکوفســکی آزمون تنظیم زاویه دســت برتر .3

 جهت و نیتدو سابق يشورو ریجماه اتحاد در 1988 سال در این دستگاه .شـد  اسـتفاده ژوکوفسـکی   برتر دسـت 

 از )1389در کشــور توســط بهرامی ( آزمون نیایی روا. دیگرد یمعرف ورزشــکاران یحرکت -یروان عملکرد یابیارز

 گزارش شده است86/0  یزآن ن یاییو پا 1/0 يدار یمعن سطح در 75/0 یاصل دستگاه با یهمبستگ بیضر قیطر

 ها، دست راستشد (دست برتر تمام آزمودنیمی یدسـت برتر آزمودنیها مشخص ابتدا ، آزمون نیا اجراء يبرا). 22(

این  گرفت.درجه بود، قرار می 90آن  أس دســتگاه که حداکثر زاویۀآرنج دســت برتر آزمودنی در ربود). ســپس 

ها جهت آشنایی با نحوة اجرا ابتدا تمام آزمودنیکند. دسـتگاه در دو جهت چپ و راسـت با دسـت برتر حرکت می   

تنظیم زاویه دست برتر را توسط آزمونگر، با استفاده از بازخورد بینایی انجام دادند. سپس  مرتبه آزمونآزمون، سـه  

 نیانگیم داد ورا ســه مرتبه انجام میتنظیم زاویه دســت برتر  آزمون ،بدون اســتفاده از بازخورد بینایی یآزمودن هر

هر  در شروع حرکت ۀداد. زاویبه دست می را هایآزمودن مطلققدر ي خطا زانیم ،کوشش سه از آمد دسـت  به نمره
  

1. Short-Form of Physical Self Description Questionnaire (PSDQ-S) 

2. Zhecoofski dominant-hand's angle accommodation test 
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ــط ،مرتبه ــدانتخاب میآزمونگر  توس اي به عمل آمد که درجات آزادي براي همه آنها کامل و از . آزمون به گونهش

 ).22چ محدودیت حرکتی برخوردار نبودند (هی

ــت برتر .4 آزمون آبالکووا  از برتر دســـت روین کنترل يریاندازگ يرا: ب3آبالکووا آزمون کنترل نیرو دس

 صفر از گرم، لویک کی تیحساس با را روین که ،شد استفاده استاندارد کیزومتریا نامومترید) با کمک دستگاه 1990(

استفاده براي  .)22( گزارش شـده است  69/0 و پایایی آن نیز 73/0یی آن روا .کندیم يریاندازگ گرم، لویک 100 تا

ها تنظیم شــد تا دســته به راحتی در بین انگشــتان آن متناســب با دســت برتر آزمودنی ۀاز دینامومتر، اندازه دســت

ها به صـورت ایستاده و در حالی که صفحه مدرج دینامومتر به طرف خارج بدن آنها  ها قرار گیرد. آزمودنیآزمودنی

قدار براساس م را نامومترید رهیدستگ، دست دادن حرکت نبدو سپس وقرار داشـت با دسـت کشـیده آن را گرفته    

ده  ابی بدون استفاده از بازخورد بینایی آزمودن هر از مرتبه سه. دادندنیروي خواسـته شده توسط آزمونگر، فشار می 

ــتراحتثانیه  ــپس آن نمره به عنوان میانگین خطاي  عمل به آزمون آنها، نیب اس ي مطلق کنترل نیروقدر آمد. س

 ).23،22(گردید ها ثبت دست برتر آزمودنی

حس لی ک، کنترل نیرو دست برتر و تنظیم زاویه دست برتر بودند که خطاي هاي مالكحاضر متغیر تحقیق در     

ها از داده نرمال یعاز توز یناناطم يبرا بین نیز خودپنداره بدنی بود.پیش کردنـد و متغیر حرکـت را انـدازگیري می  

ــون، براي اطمینان  آزمون کلموگروف  ــتگی پیرس ــی ارتباط متغیرها با هم از آزمون همبس ــمیرنوف، براي بررس اس

 یانسو تحلیل وار سادهواتسون استفاده شد و در نهایت آزمون رگرسیون  _استفاده از رگرسیون، از آزمون دوربین 

  SPSSاستفاده شد و کلیه عملیات آماري با استفاده از نرم افزار  براي تعیین محل اختالفات و آزمون تعقیبی شـفه 

  .انجام شد 16نسخه 

  ها یافته

دنی که خودپنداره بلموگروف اسمیرنوف استفاده شد. نتایج نشان داد ها از آزمون کبودن داده نرمانبراي بررسـی   

)000/1= Z ،266/p= 004/1()، کنترل نیرو=Z ،123/p= ،( تنظیم زاویه دست برتر)013/1=Z ،180/=p ( ًو نهایتا

ســـطح معناداري تمامی متغیرهاي برخوردارند.  نرمالاز توزیع  )=Z ،249/p=020/1( خطـاي کلی حس حرکـت  

ــیه  p≥05/0تر از تحقیق بزرگ هاي آماري از ها و دیگر مراحل آزموناســـت. به همین دلیل، براي آزمون فرضـ

   پارامتریک بهره گرفته شد.هاي آماره روش

هاي خودپنداره بدنی، خطاي کنترل نیرو، هاي آماري شرکت کنندگان در پژوهش را در مورد نمرهشاخص )1(جدول 

  دهد.خطاي تنظیم زاویه دست برتر و مقدار خطاي کلی حس حرکت نشان می

  کشتیو  والیبال، بدمینتونهاي، هاي تحقیق، شامل ورزشکاران رشتهآمار توصیفی گروه )1( -جدول

M ± SD گروه  تعداد 
            شاخص                                  

 متغیر

 والیبال  34  /58 ± 24/5

 بدمینتون 33  /38 ± 89/4  خودپنداره بدنی

 کشتی  33  /36 ± 52/4

 خطاي تنظیم زاویه دست برتر والیبال  34  19/4 ± 78/1

  

3. Ablacova force control dominant-hand's test  
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M ± SD گروه  تعداد 
            شاخص                                  

 متغیر

 بدمینتون 33  89/3 ± 42/3

 کشتی  33  59/3 ± 22/4

 والیبال  34  04/3 ± 65/1

 بدمینتون 33  22/2 ± 21/3 خطاي کنترل نیرو دست برتر

 کشتی  33  03/2 ± 40/5

 والیبال  34  61/3 ± 71/1

 بدمینتون 33  64/2 ± 23/3 خطاي کلی حس حرکت

 کشتی  33  70/2 ± 81/4

کنید نتیجه همبسـتگی پیرسـون نشان داد که بین مولفۀ خودپنداره   میمشـاهده  ) 2(همان طور که در جدول      

منفی  والیبال همبستگی بدنی با خطاي تنظیم زاویه دسـت برتر، کنترل نیرو و خطاي کلی حس حرکت در رشـته  

و  وقوي وجود دارد. در رشـته بدمینتون نیز بین مولفۀ خودپنداره بدنی با خطاي تنظیم زاویه دست برتر، کنترل نیر 

ــتگی منفی قوي و معناداري وجود دارد. در نهایت بین مولفۀ خودپنداره بدنی با    خطـاي کلی حس حرکـت همبسـ

وجود  کشتی همبستگی منفی قوي خطاي تنظیم زاویه دست برتر، کنترل نیرو و خطاي کلی حس حرکت در رشته

  دارد.

  هاي ورزشی مورد مطالعه ماتریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیق در رشته )2( -جدول

  خطاي کلی

حس 

 حرکت

کنترل 

 نیرو

تنظیم زاویه 

 دست برتر

خودپنداره 

 بدنی
 گروه متغیر

 خودپنداره بدنی 1 -/940**  -/969**  -/955**

 والیبال
 تنظیم زاویه دست برتر  1 /990** **998/

 کنترل نیرو   1 /997

  خطاي کلی حس حرکت        1

 خودپنداره بدنی 1 -/884**  -/893** -/904**

 بدمینتون
 تنظیم زاویه دست برتر  1 /844** /971**
 کنترل نیرو   1  /934**

  خطاي کلی حس حرکت        1
 خودپنداره بدنی 1 -/881** -/863** -/913**

 کشتی
 تنظیم زاویه دست برتر  1 /824**  /977**
 کنترل نیرو   1 /926**

  خطاي کلی حس حرکت        1
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  دار است معنی01/0در سطح **

) 153/2واتسـون اسـتفاده شد. که مقدار آن (   _براي اطمینانِ امکان اسـتفاده از رگرسـیون، از آزمون دوربین        

  بدست آمد که فرض استقالل بین خطاها پذیرفته و امکان استفاده از رگرسیون را فراهم کرد.

 ت برتر)(کنترل نیرو و تنظیم زاویه دســ حس حرکتکلی ثیر خودپنداره بدنی بر خطایی أبه منظور پیش بینی ت     

  شود.مشاهده می )3(استفاده شد. که در جدول شماره  چندگانه همزماناز تحلیل رگرسیون 

 خودپندارة بدنی با خطاي کلی حس حرکترگرسیون  مدل خالصه )3( -جدول

خودپنداره )، مولفۀ = P 001/0داري (کنید با توجه به مقدار سطح معنیمشاهده می )4( همانطور که در جدول     

 را پیش بینی کند. خطاي کلی حس حرکت تواند تغییرات مربوط به می بدنی

  ) ضرایب رگراسیونی براي تعیین ارتباط خودپندارة بدنی با خطاي کلی حس حرکت 4( -جدول

  ضرایب استاندارد نشده      ضرایب استاندارد شده 

P t Beta خطاي استاندارد  B      شاخص  

  مدل

001/0  726/133   040/1  367/5  ثابت        1 

001/0  498/6-  534/-  011/  072/-   دست برترتنظیم زاویه  

001/0  738/4-  390/-  013/  062/-  کنترل نیرو دست برتر 

آمده  5ر جدول دکه کشتی  سـه گروه ورزشی والیبال، بدمینتون و  هاي تحقیق دربین مؤلفه ج تحلیل واریانسنتای

   دهد.داري را بین متغیرهاي تحقیق نشان میتفاوت معنی، است

  هاي مختلف مورد مطالعهمتغیرهاي تحقیق در رشته) نتیجه تحلیل واریانس بین  5( -جدول

p  مجذورF df مجذور مربعات 
میانگین 

 مربعات

  شاخص    

          متغیر

001/0  17/21  2  35/8  17/4   بین گروهی 

 درون گروهی

  کل

13/19 97    خودپنداره بدنی  19/  

  99 48/27   

013/0  54/4  2  94/120  47/60   بین گروهی 

  درون گروهی

  کل

خطاي تنظیم زاویه 

 دست برتر
  97 64/1289  29/13  

  99 59/1410   

001/0  55/20  2  49/241  74/120   بین گروهی 

  درون گروهی

  کل

خطاي کنترل نیرو 

 دست برتر
  97 93/569  87/5  

  99 42/811   

001/0  52/9  2  08/170  04/85   بین گروهی 

DW P 2R  برآوردخطاي استاندار   تعدیل شده  R2 R                 مدل     شاخص

153/2  001/0  770/0  239/  774/0  880/0   رگرسیون 
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p  مجذورF df مجذور مربعات 
میانگین 

 مربعات

  شاخص    

          متغیر

  97 93/865  92/8   درون گروهی 

  کل

حس  کلی خطاي

01/1036 99   حرکت   

ها از آزمون شـفه استفاده شده که اطالعات به دست  داري بین میانگین گروهدر ادامه براي تعیین تفاوت معنی     

  شود.داده مینشان ) 6( آمد در جدول

  مطالعههاي مختلف مورد نتیجه آزمون تعقیبی شفه بین متغیرهاي تحقیق در رشته)  6( -جدول

  متغیر گروه اختالف میانگین انحراف استاندارد معناداريسطح

*002/0 107/ 394/   والیبال بدمینتون 

 

 خودپنداره بدنی

*001/0   کشتی /745 /114 

  بدمینتون  والیبال -/394 /107 002/0*

  کشتی /350 /107 006/0*  

  کشتی  والیبال -/745 /114 001/0*

  بدمینتون -/350 /107 006/0*  

  والیبال بدمینتون -97/1 /880 086/0

 

تنظیم زاویه دست 

 برتر

*018/0 941/ 73/2-   کشتی 

  بدمینتون  والیبال 97/1 /880 086/0

  کشتی -/758 /880 691/0  

  کشتی  والیبال 73/2 /941 018/0*

  691/0 880/ 758/   بدمینتون 

*014/0 585/ 75/1-   والیبال بدمینتون 

 

کنترل نیروي 

 دست برتر

  کشتی -00/4 /625 001/0*

*014/0 585/ 75/1-   بدمینتون  والیبال 

  کشتی -24/2 /585 001/0*  

*001/0 625/ 00/4   کشتی  والیبال 

  بدمینتون 24/2 /585 001/0*  

  والیبال بدمینتون -73/1 /721 060/0

 

خطاي کلی حس 

 حرکت

  کشتی -36/3 /771 001/0*

  بدمینتون  والیبال -73/1 /721 060/0

  کشتی -62/1 /721 084/0  

  کشتی  والیبال 36/3 /771 001/0*

  بدمینتون 62/1 /721 084/0  
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    دار است.معنی 05/0در سطح  *

  

  نتیجه گیري و بحث

کشتی  و بدمینتون، هاي والیبالارتباط بین خودپنداره بدنی با حس حرکت در رشتهبررسی  ،هدف از تحقیق حاضر

براي بررسی این هدف میزان خودپنداره بدنی و حس حرکت (تنظیم زاویه و کنترل  بود.در ورزشکاران مرد دانشجو 

 يهالفهؤمنتایج نشــان داد که مورد ســنجش قرار دادیم.  ذکر شــد راهاي نیرو دسـت برتر) ورزشــکاران در رشــته 

 رزشکارانو افراد و مخصوصاً یروان يهایژگیا وبیعنی کنترل نیرو و تنظیم زاویه دست برتر حس حرکت  یصتشخ

 ؛)15(یرد گیافراد قرار م یجانیه و یروان یموقتحاالت  یرثأحس حرکت تحت تارتبـاط معناداري دارند؛ بنابراین  

 هم با يردکارک و ساختاري لحاظ به رفتاري و یحرکت سیناپسیِ الگوهاي ،اخیر مطالعات يهاافتهی با توجه به زیرا

 هاي تحقیق نمراتها در تمام مؤلفهوالبیالیست نشـان داد که به طور کلی  هاي مایافته ).16( دارند نزدیکی ارتباط

ود اما شهاي کمتري دیده میها تفاوتها کسب کردند. بین خودپنداره بدنی گروهبیشـتري را نسـبت به سایر گروه  

تر اســت و کســب نمرات مثبت به ترتیب ملموسها، این تفاوت هاي خطاهاي حس حرکت در گروهلفهؤبین زیر م

رزشی آنها و توان ناشی از موفقیت وها میمیزان خودپنداره بدنی باالي والیبالیست(والیبال، بدمینتون، کشتی) بود. 

ر د موفقیت تیمی نیز بستگی دارد.چراکه خودپنداره بدنی باال به  ).26( موفقیت تیمی باشد با توجه بهیا تفسیر خود 

ند، کایفا میدر آن باشـد که حس حرکت دست، نقش مهمی و غالبی را  هاي میاز آنجا که والیبال از رشـته  ،مقابل

ــته  ــایر رش ــطح باالتري نســبت به س ــتهاي ورزشــی قرار لذا حس حرکت دســت برترِ آنها در س در مقابل . داش

 دنی. تفاوت در نمرات خودپنداره بگیران کمترین خودپنداره بدنی و بیشـترین خطاي حس حرکت را داشتند کشـتی 

؛ چراکه اکثر تحقیقات انجام شـــده در زمینه خودپنداره بدنی حس حرکت بودخطاي کمتر از نمرات اخذ شـــده در 

پیشــنهاد   5اشــنایدر ،4پولســنآنه . )24،25دهند که ورزشــکاران از خودپنداره بدنی مطلوبی برخوردارند (نشــان می

تواند مربوط به افزایش آمادگی بدنی، کـه عوامـل افزایش عزت نفس بـه دنبـال انجام تمرینات بدنی می     انـد هکرد

ارب تجها و نتیجه احساس بهتري از وضعیت بدنی و افزایش حس لیاقت، بهبود رفتار مشـاهده برآورد اهداف و در 

سبت به احساس رضایتمندي فرد نتوانند میباشند. این عوامل به نوبه خود  اجتماعی به دنبال فعالیت با سـایر افراد 

تر عمل کرد و نتایج بهتري را کسب کند هاي ورزشی موفقو باعث شود که در انجام فعالیت خود را بهبود بخشـد 

میزان  رببازان بود. این عامل گیران و بدمینتونکشـــتی ها بیشـــتر ازوالیبالیســـتتیمی میزان موفقیت . )24، 25(

 ،آیدکه حس حرکت یکی از این عوامل به حســـاب می حرکتی آنها -خودپنداره بدنی و همچنین مهارتهاي روانی

ــر با یافته .)26( موثر بود ــنایدر2003(  6توودهاي تحقیقی پژوهش حاض ــو ) 2011( 8)؛ کومبز2003( 7)؛ اش همس

 و یروان طیشرا ریتاث تحت واندتیم روین دیتول ياراد کنترل ،داد نشانآنها  ریاخ یقیتحق شواهد .)16-15(باشـد  می

 لحاظ به روانی و یحرکت یعصــب يمدارها ،يرفتار مطالعات يهاافتهی طبق که چرا ،)15( ردیگ قرار افراد حرکتی

 دامنه شیافزا موجب تواندیم یجانیه حاالت بروز). 16( دارند یکینزد ارتباط گریکدی با يکارکرد و یکیآناتوم

ــ يریپذ کیتحر شیافزا نیهمچن و روین ياراد دیتول ــر یحرکت ریمس ــود یعنخا -يقش با  همچنین ).17( ش
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و هماهنگی بدنی خودپنداره بدنی ) در استرالیا که در مورد ارتباط 2006و همکاران ( 9آنه پولسن هاي تحقیقییافته

نشـان داد که پسران با اختالل هماهنگی  زیرا نتایج حاصـل از تحقیقات آنها   ).24باشـد ( راسـتا می هم ندانجام داد

ــایت از زندگی، ادراك تواناییبدنی باال، نمرات پایین دن و هاي بتري در مولفۀهاي خودپنداره عمومی و بدنی، رضـ

ظاهر، ارتباط با همساالن و والدین و جهت گیري هدف، نسبت به پسرهاي داراي اختالالت هماهنگی بدنی پایین 

(  ساکهاي با یافتهورزشــکاران  خودپنداره بدنیمتفاوت بودن  یج تحقیق حاضــر در زمینهنتا. )24( کســب کردند

ــتاهم) 2005 ــان داد که خودپنداره بدنی هاي خود ). زیرا وي طی یافته5( بود راس ــکاران نش ــتهورزش هاي در رش

  باشد.ورزشی مختلف متفاوت می

حس گیري اندازه هايو روش بررســی ابزارهايکه به  یک مطالعۀ موروريدر  )2010(، 10روســکر و ســارابون     

 هاي مختلفکه حس حرکت در رشــته دبه این نتیجه رســیدنپرداختند  و غیر ورزشــکاران ورزشــکاراندر  حرکت 

هاي . یافته)9( راندهاي درگیر در هر رشته ورزشی مورد نظر از حس حرکت بهتري برخورداباشد و انداممتفاوت می

د هاي ورزشی مور؛ چراکه حس حرکت در رشتهباشدنتایج تحقیقی روسکر و سارابون همسو می پژوهش حاضـر با 

  .متفاوت بودتحقیق حاضر  ۀمطالع

 که گزارش کردند فیلیپین ملی تیم تکوانـدوکـاران   هـاي ویژگی بررســـی )، در2000همکـاران (  و 11پیتر     

ــطح در روانی آمادگی و رفتاري هايویژگی لحاظ ازموفق  تکواندوکاران ــه در تريمطلوب س ــایر با مقایس  س

 مثبت رفتاري هايویژگی از برخورداري که داشت اظهار )2006دیگر ( تحقیقدر  ويهمچنین،  بودند. ورزشکاران

 و مطلوب انگیزش سطح بودن دارا حسـاس،  رویدادهاي در منفی هیجانات و هاتنشنیرو، کنترل  توانایی قبیل از

ــارویدادهاي ح در جوان تکواندوکاران اجراي بهتربر  مؤثر عوامل همترینم  از باال نفس به اعتماد همچنین س س

    ).27، 28اشد (بمی

الترین نمرات ها که باراستا بود؛ چراکه والیبالیستبا نتایج تحقیقی پیتر و همکاران همهاي پژوهش حاضر یافته     

تري مطلوب سطح در حرکتی -روانی آمادگی و  رفتاري هايویژگی  هاي تحقیق کسب کردند از لحاظرا در مؤلفه

 دپنداره بدنیخولفۀ ؤاین تحقیق نشان داد که محاصل از رگرسیون خطی نتایج ها قرار داشتند. نسبت به سایر گروه

، = -713/5ضریب استاندارد شدة رگرسیون متغیر خودپنداره بدنی باشد. می حس حرکتتبین کننده خوبی براي 

تغییر در مولفۀ خودپنداره بدنی، همان مقدار تغییر در متغیر خطاي  -713/5دهد که به ازاي براي این متغیر نشان می

شود. با توجه به منفی بودن ضریب بتاي رگرسیون متغیر خودپنداره بدنی، با کاهش در مولفۀ حس حرکت ایجاد می

تواند عاملی خوبی براي پیشگویی یابد. پس حس حرکت مییش میخودپنداره بدنی، خطاي حس حرکت افزا

مستقل و متغیر وابسته تحقیق،  دهد که بین متغیر/) نشان میR )875به عبارتی مقدارِ خودپنداره بدنی باشد. 

دار است. همچنین ) معنی001/0همبستگی قوي وجود دارد. این مقدار واریانس تبین شده از نظر آماري (در سطح 

با توجه به اهداف  .)= 001/0P( بین مولفۀهاي مالك و پیش بین است دار بودن بینانگر وجود رابطۀ خطیمعنی

ز خطاي باشد، اهاي که عامل اصلی موفقیت در آنها حس حرکت دست برتر میتوان نتیجه گرفت، ورزشتحقیق می

خودپنداره بدنی باالتري برخوردارند، در  حس حرکتی کمتري برخوردارند و همچنین نشان داد ورزشکارانی که از

بین  )= 001/0P(داري با توجه به ارزش سطح معنیمقابل خطاي حس حرکت کمتري دارند. نتایج تحلیل واریانس 
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اما میزان تفاوت بین خطاي تنظیم زاویه دست داري را گزارش کرد. متغیرهاي تحقیقی در سه گروه تفاوت معنی

 که با توجه به آزمون تعقیبی شفه این تفاوت در خطاي هاي تحقیق کمتر بوده سایر مؤلفهها نسبت ببرتر در گروه

 نشان داده شد. )= 691/0P(با کشتی  بدمینتونو  )= 086/0P(والیبال با بدمینتون  بینتنظیم زاویه دست برتر 

 حالتی با حس حرکت) طی تحقیقی که به بررســی رابطه اضــطراب صــفتی و 2014مرادي، بهرامی و خلجی (     

دند ورزشکار و غیر ورزشکار پرداختند، به این نتیجه رسی پسر در دانشجویان (کنترل نیرو و تنظیم زاویه دست برتر)

هاي پژوهشی یافته .)8( تر از غیر ورزشکاران استاضطراب آنها پایینکه حس حرکت ورزشکاران بهتر و همچنین 

 و اضطراب در یجانیه حاالت بروزباشد؛ چراکه آنها نشان دادند مرادي و همکاران همسـو می  تحقیقاتنتایج ما با 

 یحرکت ریمس يریپذ کیتحر شیافزا نیهمچن و روین ياراد دیتول دامنهبهینه  شیافزا موجب تواندیم حد متوسط

   براي کنترل حرکت شود. عینخا -يقشر

شود که بین خودپنداره بدنی با حس حرکت رابطه معناداري وجود دارد به طور کلی از این پژوهش استنباط می     

ــکـاران از حس حرکـت مطلوبی برخوردارنـد؛ زیرا یکی از مهمترین فاکتورهاي موفقیت در ورزش    حس  ،و ورزشـ

 نوانع به حرکتی -روانی هايآزمون زاشود مربیان، معلمان و روانشناسان ورزش باشـد. لذا پیشنهاد می حرکت می

د استفاده کنن قهرمانی و گريغربال آموزشی، هايجنبه از یورزش اهداف به رسیدن جهت کارآمد و ارزشمند زارياب

 امروزه هک یمشکالت از یکچراکه یو با صـرف حداقل زمان به نتیجه مطلوبی در انتخاب ورزشـکاران دست یابند.   

 همچنین ).29( باشدیم آن بودن ریگوقت ای و حیصح یابیاستعداد عدم ،است شده ورزش علم و ورزش ریگبانیگر

ــی هايمهارت کمی و کیفی ارزیابی با  و طراحی یمطلوب تمرینی هايبرنامه توانیممی هاآزمون طریق از ورزش

ــده بر جامعه ورزش،یکی از  زیرا؛ کنند ریزيبرنـامـه   ــناخت کافی نســـبت به طراحی و  ایرادات وارد شـ عدم شـ

 اهشک و تشــخیص با توانمی طریق این ازریزي تمرینات مطلوب و مدرن در کمترین دوره تمرینی اســت. برنامه

 در را نهاآ عملکرد و ورزشــکاران انتخاب اطمینان ضـریب  برتر، دسـت  زاویه تنظیم و نیرو کنترلِ در اشـتباه  میزان

  .نمود مقایسه ورزشکاران غیر با را ورزشکاران در حرکت حس همچنین .داد افزایش ورزشی هايمهارت
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