
 
  15-26 :ص ص

11/08/88:دریافت  

26/11/89:پذیرش  

   هاي اعزامی به مسابقات ستوالیبالیروانی  هاي مهارتتحلیل 

  1387در سال  دانشجویان سراسر کشور

  1کاظم چراغ بیرجندي

  2صادق چراغ بیرجندي

  چکیده

مسـابقات والیبـال دانشـجویان کشـور     اعزامـی بـه   هـاي   روانـی والیبالیسـت  هـاي   هدف از انجام تحقیق حاضـر تحلیـل مهـارت   

روانـی بازیکنـان   هـاي   مقایسـه اي بـوده بـه طـوري کـه تحقیـق مهـارت       -روش تحقیق از نـوع علـی   .قبل و بعد از مسابقه بود

نفـر از بازیکنـان اعزامـی بـه مسـابقات قهرمـانی دانشـجویان          100بـدین منظـور تعـداد   . را قبل و بعد از مسـابقه مـی سـنجد    

پرسشـنامه اي مربـوط بـه    . دفی سـاده انتخـاب شـدند و دو پرسشـنامه در اختیـار هـر نفـر قـرار گرفـت          کشور به صـورت تصـا  

ــود و پرسشــنامه ي خودســنجی انســتیتوي ورزش اســترالیاي جنــوبی   مشخصــات فــردي آزمــودنی هــا  کــه محقــق ســاخته ب

SASI Psych       ـ اطالعـات بـه دسـت    .ل نمودنـد  که آزمودنی ها یک بار قبل و یک بـار بعـد از مسـابقه ایـن پرسشـنامه را تکمی

سـکال والــیس  واسـتیودنت ، مـن ویتنـی ، تحلیـل واریـانس و کر      tهــاي  و همچنـین آزمـون   spssآمـده بـه وسـیله نـرم افـزار      

و  ، سـابقه تمــرین   نتـایج ایــن تحقیـق نشـان داد کــه بـین سـطح تحصــیالت     . مـورد تجزیـه و تحلیــل آمـاري قـرار گرفتنــد     

بـدین صـورت کـه بـا بـاال رفـتن سـطح تحصـیالت ، سـطح           ؛ه معنـی داري وجـود داشـت   روانـی بازیکنـان رابطـ   هاي  مهارت

روانـی قبـل و بعـد از مسـابقه  بـا هـم       هـاي   مهـارت هـاي   مؤلفـه همچنـین همـه زیـر    . روانی نیز افـزایش یافـت   هاي  مهارت

ر معنــی داري تــأثی ،متغیرهـاي انگیــزش ، اعتمــاد بـه نفــس و هدفمنــدي روي کسـب موفقیــت   . تفـاوت معنــی داري داشــتند  

تـأثیر مثبتـی روي کسـب موفقیـت دارد و تمـرین      ، روانـی  هـاي   به طور کلـی مـی تـوان گفـت کـه پیشـرفت مهـارت       .داشتند 

  .بهتر است قسمتی از برنامه تمرینی ورزشکاران باشد ، براي بهبود این مهارت ها 

  

  .، موفقیتروانی، والیبالهاي  مهارت: واژگان کلیدي
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  :مقدمه

هاي  جسمانی در اجراي مهارتهاي  روانی به موازات مهارتهاي  پیشرفت علم روانشناسی، بحث مهارتبا 

بسیاري از روانشناسان ورزشی، مربیان و ورزشکاران در . ورزشی از اهمیت بسزایی برخوردار شده است

در این » مهارت«کلمه وجود ) 13.(می کنندهر چه بیشتري هاي اخیر بر آماده سازي روانی توجه و تاکید  سال

ها هاي روانی است، بدین معنا که ورزشکاران با فراگیري این مهارتدهنده اکتسابی بودن مهارتواژه نشان

  ).5(توانند اجراي ورزشی خود را بهبود بخشندمی

ه ورزشی به وجود سه نوع آمادگی جسمانی، مهارتی و روانی وابستهاي  به طور کلی اجراي بهینه مهارت     

اجراي مهارت تکامل یافته اند، به نظر می رسد هاي  مختلف تمرینی و شیوههاي  از آنجا که روش. است 

فرمولی  1پیتر تري) 10.(تفاوت عملکرد قهرمانان بیش از هر زمان دیگري به آمادگی روانی آنها مربوط باشد

هاي روانی در عملکرد ورزشکاران که بیانگر اهمیت مهارت عملکرد ورزشکاران ارایه کرده را براي ارزیابی

  :).6(است

  آمادگی جسمانی +تکنیک  +هاي روانی مهارت =عملکرد 

ورزش  ٪70کند که هاي روانی در عملکرد ورزشی بیان میدر مورد اهمیت مهارت) 2005( 2مارك جیمز     

کند که بیان می) 1989( 3روشال). 6(باشدآن مربوط به تکنیک و آمادگی جسمانی می ٪30مربوط به ذهن و 

هاي روانی مهمترین جزء موفقیت یک ورزشکار است و عوامل روانی مهمترین روانشناسی ورزش و مهارت

در رشته شیرجه در مقام  1968در المپیک  4میکی کینگ). 16(دنباشاي میشاخص عملکرد ورزشکاران حرفه

ست یابد و این مدال را در سایه مهارت ذهنی او توانست به مدال طال د 1972در المپیک . چهارم ایستاد

-مهارت از استفاده). 15(».متوجه شدم که نیاز دارم بیشتر از فکرم استفاده کنم تا بدنم«: او گفت. بدست آورد

 وجود به دانشگاهی سطوح و المپیک اي،ورزشکاران حرفه عملکرد در ايمالحظه قابل هاي روانی، پیشرفت

هاي روانی و حفظ روحیه خود براي در ارتقاء قابلیت بیشتريلذا ورزشکارانی که توانایی . )2(است آورده

هاي محیط و تنظیم از نحوه مقابله با استرس داشتهقدرت تمرکز زیادي بر تکلیف  ؛هاي سطح باال دارندرقابت

، بدین نمودهو جبران توانند نقاط ضعفشان را شناسایی اهداف واقعی و قابل حصول آگاهی کامل دارند و می

  ).7(دباشنهاي متوالی هاي پیاپی و رکوردشکنیترتیب قادر به کسب پیروزي

در سطح عملکرد ورزشکاران، متاسفانه این امر، مورد توجه جدي  هاي روانیمهارتاهمیت  علی رغم     

فته که یاها انجام تحقیقات اندکی در داخل کشور در مورد این مهارتاندیشمندان داخلی قرار نگرفته و 

در زمینه سطوح  نیز تحقیقات اندکی. اندقرار داده مورد نظر را هاي روانیاز مهارت یک یا دو مولفهمعموال 

لذا در پژوهش . هاي روانی و نحوه کنترل آن صورت گرفته استمهارت و اثرات رقابت بر نوسانات مهارت

والیبال در قبل و بعد از مسابقه را مورد تحلیل و  ورزشکاران رشته ورزشی هاي روانیمهارتحاضر محقق 

هاي روانی در قبل و آیا بین وضعیت مهارت پاسخ به این سواالت اساسی است کهکنکاش قرار داده و درصدد 
 

1. Peter Terry 
2. Mark James  
3. Rushall 
4. Mickey King 
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آیا بین برخی از  داري وجود دارد؟در بازیکنان والیبال تفاوت معنی )بعد از مسابقه بالفاصله(بعد از مسابقه

؟ کدامیک از داري وجود داردهاي روانی آنها رابطه معنیبا وضعیت مهارت بازیکنان مشخصات فردي

  روانی تاثیر بیشتري بر موفقیت ورزشکاران دارد؟هاي  مهارت

انجام هاي روانی تکواندوکاران زن برتر و غیر برتر تحقیقی با عنوان مقایسه برخی مهارت) 1386(جعفري      

هاي تمرکز و تصویرسازي ذهنی در افراد ر بودن مهارت انگیزش و باالتر بودن مهارتتنتایج بیانگر پایین. داد

دوست میهن ).3(داري مشاهده نشدهاي روانی بین افراد برتر و غیر برتر تفاوت معنیدر دیگر مهارت. بودبرتر 

غیرنخبه مرد انجام هاي نخبه و هاي روانی بین والیبالیستتحقیقی تحت عنوان مقایسه برخی مهارت) 1382(

هاي والیبال لیگ برتر نفر از اعضاي تیم ملی والیبال جوانان کشور و بازیکنان جوانان تیم 50بدین منظور . داد

ورزشکاران (هاي آموزشگاهی استان خراسان نفر از بازیکنان والیبال تیم 50و ) ورزشکاران نخبه(کشور 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان . تحت آزمون قرار گرفتند 1SASI Psychبا استفاده از پرسشنامه ) غیرنخبه

از میزان باالتري داري به طور معنی ،هاي روانی ورزشکاران نخبه نسبت به ورزشکاران غیرنخبهداد که مهارت

  ).9(برخوردار بود

ال دختر نخبه هاي روانی بین بازیکنان والیبدر پژوهش خود با عنوان مقایسه برخی مهارت) 1380(تقیان      

داري بیشتر و غیرنخبه به این نتیجه دست یافت که میزان مهارت انگیزش در بازیکنان غیربرتر به طور معنی

هاي روانی شامل تمرکز، اعتماد به نفس، کنترل حاالت روحی، ، ولی دیگر مهارتبودهاز بازیکنان برتر 

  ).2(داري بیش از بازیکنان غیربرتر بودیدر بازیکنان برتر به طور معن ،تصویرسازي ذهنی و هدفمندي

؛ روانی و عملکرد هاي  نفس، مهارته بطه بین اعتماد بدر تحقیق خود با هدف بررسی را) 2001( 2سوزان     

، روانی استفاده می کنند هاي  مهارتهاي  نفس باالتري دارند و از تکنیکه گزارش کرد بازیکنانی که اعتماد ب

هاي مهارتیق دیگري، در تحقهم ) 2007( 3آندرو و گروبالر. )23(عملکرد بهتري دارند، ر شرایط حساس د

 60و برتر بازیکن  60آنها . روانی بازیکنان اتحادیه راگبی را با توجه به میزان موفقیت آنها، مقایسه کردند

و کنترل حاالت روحی به بازیکنان برتر در اعتماد به نفس و دریافتند که  انتخاب نمودندغیر برتر را بازیکن 

در سازگاري با تغییرات ، تر بازیکنان سطوح پایین اماتر بودند داري برتر از بازیکنان سطح پایینطور معنی

 4مالینسکاس. )12(داري برتر از بازیکنان سطح باال بودندبه طور معنی، تیمی و هماهنگی با تیم جدید 

. هاي ورزشی برخوردي بررسی نمودهاي روانی ورزشکاران رشته، تأثیر تمرینات روانی را بر مهارت)2005(

نشان داد که  هنتیج. ورزشکار بودند 33هاي آن بدنی لیتوانی انجام شد و نمونهاین تحقیق در آکادمی تربیت

در قبل و بعد از  با گروه کنترلهاي تصویرسازي، اعتماد به نفس و هدفمندي در گروه تجربی در مهارت

  ).20(اختالف معنی داري وجود داشت  ،مسابقه

این تحقیق با توجه به نتایج تحقیقات ذکر شده و نظریات رایج و لزوم آشنایی و استفاده بیشتر مربیان و      

رشد ورزش والیبال نیز همچون . ی در ورزش والیبال طراحی شده استروانهاي  از مهارتدست اندرکاران 
 

1 . Separation Anxiety Symptom Inventory 
2. Susan  
3. Andrew & Gobbler 
4. Malinauskas 
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ت کاربردي وسیع مربیان و دست اندرکاران رشته والیبال از آمادگی ورزشی مرهون اطالعاهاي  دیگر رشته

هاي  روانی در کنار سایر مهارتهاي  کار گیري ارتقا مهارته عملی بهاي  روانی بازیکنان و آشنایی با شیوه

  .تکنیکی و تاکتیکی می باشد

  

  :روش شناسی تحقیق

شامل کلیه بازیکنان  جامعه آماري این پژوهش. بود پس از وقوع 1ايمقایسه -پژوهش از نوع علیاین روش 

آنها به صورت  از نفر 100 که تعدادد قهرمانی دانشجویان کشور بووالیبال اعزامی به مسابقات هاي  تیم

سن، سطح (خصوصیات شخصی آزمودنی ها . تحقیق انتخاب شدندتصادفی ساده به عنوان نمونه آماري 

توسط پرسشنامه ي محقق ) ع اقتصادي خانواده و سابقه تمرین، وضتحصیالت، رشته تحصیلی، وضعیت تأهل

سنجی انستیتیوي  -روانی بازیکنان، از پرسشنامه خودهاي  مهارتگیري براي اندازه. گردآوري شد  ،ساخته 

SASIورزش استرالیاي جنوبی 
. بقه تکمیل کردندبالفاصله بعد از مسا استفاده شد که بازیکنان آنرا قبل و 2

سوال است و شش مهارت انگیزش، تمرکز، اعتماد بنفس، کنترل حاالت درونی،  60پرسشنامه حاوي این 

پرسش  10براي سنجش هر یک از مهارتها . دهدتصویر سازي ذهنی و هدف گزینی را مورد ارزیابی قرار می

قرار » و همیشه  ندرت، بعضی اوقات، بیشتر اوقاته هرگز، ب«هاي  گزینه، منظور شده و در مقابل هر پرسش 

حداقل  ،روانیهاي  بنابراین به هر یک از مهارت .ه استیافتبه آنها اختصاص  5تا  0به ترتیب امتیاز  ود ندار

روایی و پایایی این پرسشنامه توسط واعظ موسوي در ارزیابی  .امتیاز اختصاص داده می شود 50و حداکثر  10

% 89و بیشترین آن % 69 پایایی آن  کمترین ضریب. گرفتروانی ورزشکاران تیم ملی انجام هاي  مهارت

به دست % 89اعتبار و روایی این پرسشنامه را  ،نفري 30تقیان نیز با استفاده از یک نمونه ). 11(گزارش شد

به منظور ) اسمیر نوف - آزمون کولمو گروف(وجه به نرمال بودن داده هادر این پژوهش با ت ).10(آورده است

براي بررسی رابطه بین وضعیت  از آزمون تی تست زوجی وبعد از مسابقه  روانی در قبل وهاي  ه مهارتسمقای

توي کندال و  ،پیرسون همبستگی یبمیزان کسب موفقیت از ضر روانی با مشخصات فردي وهاي  مهارت

  .رگریسیون گام به گام استفاده شد

  

  :تحقیقهاي  یافته

با توجه به  .انی را در ورزشکاران نشان می دهدروهاي  نمرات مهارتمیانگین و انحراف معیار  )1( نمودار

هاي  در آزمودنی ها  در کلیه زیر مولفهو با استفاده از آزمون تی تست زوجی مشخص شد ) 1( نمودار

 ورل حاالت روحی، تصویر سازي ذهنی روانی مانند انگیزش، اعتماد به نفس، تمرکز، کنتهاي  مهارت

بعد مسابقه تفاوت معنی داري مشاهده شد به طوري که کلیه زیر مولفه ها بعد از مسابقه  و هدفمندي  در قبل

  .نسبت به قبل از مسابقه افزایش داشته است

 

1 . Causal - comparative 
2 . Separation Anxiety Symptom Inventory 
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هر یک از زیر در  ، هاي قبل و بعد از مسابقهبراي مقایسه داده تی تست زوجیبا توجه به نتایج آزمون 

زیر  تمامی ؛)p>0001/0(داري مشاهده شداز مسابقه تفاوت معنیروانی در قبل و بعد هاي  مهارتهاي  مولفه

قبل و بعد و تصویر سازي ذهنی  انگیزش، اعتماد به نفس، کنترل حاالت روحی، هدفمندي ، تمرکزهاي  مولفه

براي مثال مقدار متغیر تصویر سازي  .همه زیر مولفه ها  یافت ومعنی داري داشتند افزایش از مسابقه تفاوت 

  .)1جدول ( بعد از مسابقه بیشتر از قبل از مسابقه بودذهنی 

را روانی با کسب موفقیت هاي  مهارتهاي  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز ارتباط بین زیر مولفه     

انگیزش، اعتماد به هاي  همچنین نتایج آزمون رگرسیون گام به گام نشان داد که مقدار زیر مولفه. نشان داد

درصد تغییرات مربوط به موفقیت و رتبه تیمی را مشخص می کند  87در قبل از مسابقه نفس و هدفمندي 

  ).2جدول(

والیبال  بین برخی از مشخصات فردي بازیکنان کندال،ي ایج آزمون همبستگی ناپارامتري توا توجه به نتب     

طوري که با افزایش سن به ؛ )p >05/0(مشاهده شدداري آنها رابطه معنی روانی هاي  مهارت با وضعیت

برخی از زیر  افزایش یافت همچنین بین سابقه  تمرین در بازیکنان و ن، تمرکز قبل مسابقهورزشکارا

انگیزش  ،به صورتی که با افزایش سابقه تمرین .رابطه معنی داري مشاهده شد  ،روانیهاي  مهارتهاي  مؤلفه

 ،و همچنین با افزایش سطح تحصیالت در ورزشکاران یافتهتصویر سازي ذهنی در قبل از مسابقه افزایش  و

  .)3جدول ( می یابندروانی افزایش هاي  مهارتهاي  تمامی زیر مولفه

  

  :بحث و نتیجه گیري

-در ورزش). 26،17،3(دنباشعوامل روانی مهمترین جزء موفقیت و مهمترین شاخص عملکرد ورزشکاران  می

؛ لذا ارتقاء )20(د بودندر عملکرد تیمی موثر خواه، هاي روانی بین اعضاي تیم و برآیند آنها هاي تیمی تعامل

. دارددر کسب موفقیت اهمیت بسزایی  ،هاي روانی ورزشکاران در قبل از مسابقهجهت کردن مهارتهمو 

به افزایش و یا کاهش هاي روانی ورزشکاران تأثیرگذار بوده و منجر مسابقه ورزشی بر مهارت نتیجههمچنین 

می و ضروري الزم را انی ورزشکاران پس از مسابقه بازتوانی روگاهی گردد؛ که هاي روانی میمهارت

  ). 16(نماید

هاي  مهارتهاي  همه زیر مولفهکه هاي روانی در قبل و بعد از مسابقه نشان داده مقایسه وضعیت مهارت     

تأثیرگذار بر  یعاملتوان اذعان کرد که مسابقه، پس می ند؛ایش یافته اداري افزبه طور معنیورزشکاران روانی 

اي از نشانه  می توانداین افزایش  .گردد می آنهاسبب افزایش  این ورزشکاران بوده و هاي روانی مهارت

مورد این امر بایستی جهت ارتقاء سطح کیفی ورزشکاران ،لذا . باشدشرکت در مسابقات  ازتجارب متعدد آنها 

هاي روانی تصویرسازي بیان کرد که مهارت) 2005(مالینسکاس . توجه جدي مربیان آموزشی قرار گیرد

). 20(یابند که با نتایج تحقیق همخوانی داردپس از مسابقه افزایش می ،ذهنی، اعتماد به نفس و هدفمندي

ز تمرکز و اعتماد به نفس باالتري ا ،نشان داد که ورزشکاران نخبه پس از مسابقه) 1998(نتایج تحقیق گولد 

هاي روانی نشان داد که مهارت) 1382(دوست میهن). 19(برخوردارند که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد
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هاي تحقیق با یافتهاین هم که  ،باشدمی هغیر نخبداري بیش از ورزشکاران ورزشکاران نخبه به طور معنی

  .مطابقت داردحاضر 

اعتماد به نفس باالتري دارند  ،هاهغیر نخبنشان داد که ورزشکاران نخبه نسبت به  )1382(میهن دوست     

هایی در مهارت ،نشان داد که بازیکنان موفق) 2007(اندروتحقیق .  )9(داردمطابقت حاضر که با نتایج تحقیق 

موفق بودند که با نتایج تحقیق برتر از بازیکنان غیر ،همچون هدفمندي، تمرکز، اعتماد به نفس و انگیزش

هاي در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که میزان مهارت) 1380(تقیان ). 12(مطابقت داردحاضر 

روانی شامل تمرکز، اعتماد به نفس، کنترل حاالت روحی، تصویرسازي ذهنی و هدفمندي در بازیکنان برتر به 

تحقیق مطابقت دارد، اما در مورد کنترل این هاي که با یافته است رغیر برتداري بیش از بازیکنان طور معنی

هاي مهارت فزونیبیانگر ) 1386(نتایج تحقیق جعفري ). 2(حاالت روحی با نتایج تحقیق همخوانی ندارد

هاي روانی تمرکز و تصویرسازي ذهنی در افراد برتر بود که با نتایج تحقیق مطابقت دارد، ولی در دیگر مهارت

مورفی ). 3(تحقیق مطابقت ندارداین داري مشاهده نشد، که با نتایج راد برتر و غیر برتر تفاوت معنیبین اف

نشان داد که ورزشکاران نخبه از کنترل حاالت روحی باالتري برخوردارند که با نتایج تحقیق مطابقت ) 1992(

هاي هاي مهارتزیر مؤلفهنقش تواند ابهامات موجود در هاي تجربی میکارگیري شیوهه بنابراین ب). 9(ندارد

  . تا حدودي کاهش دهدرا روانی در قبل و بعد از  سطوح مختلف رقابت 

، روانی با کسب موفقیت هاي  مهارتهاي  بین زیر مولفه ،با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون     

روانی در قبل هاي  مهارتهاي  که با افزایش زیر مولفهبود دهنده این  ننشا ووجود داشت معنی دار ارتباطی 

با نتایج  این مطلب.  می یابدسابقات دست و تیم به نتایج بهتري در م هرتبه تیمی کاهش یافتعدد  ، از مسابقه

از   ،ند بازیکنان موفقه بودکه عنوان کرد ردمطابقت دا) 2005(سکاس مالین و) 2007( اندرو  تحقیقات

که  دنتایج آزمون رگرسیون گام به گام نشان داهمچنین ). 20، 12 (برخوردارند روانی باالتريهاي  مهارت

درصد تغییرات مربوط به  87 ،هدفمندي در قبل از مسابقه انگیزش، اعتماد به نفس وهاي  مقدار زیر مولفه

می  دریک راستا )1386(جعفري و )2002(گیل نتایج  با این مطلب.رتبه تیمی را مشخص می کند  موفقیت و

نشان داد که با بهبود ) 1990(هاجز  . )10،18( نده اکه این سه مولفه را عامل اصلی موفقیت معرفی کرد باشد

 یدوي همچنین عنوان کرد که مربیان با .دنیاباي میهاي روانی نیز افزایش قابل مالحظهعملکرد، مهارت

در دستور کار را دفمندي و اعتماد به نفس در ورزشکاران مبتدي هاي تصویرسازي ذهنی، همهارت بهسازي 

مطابقت با نظر هاجز تحقیق این نتایج ، هدفمندي و اعتماد به نفس  يمولفه  مورد دو در  .خود قرار دهند 

انگیزش، اعتماد به نفس که  د با توجه به اینپیشنهاد می شو .)21(مغایر است ،دارد اما در مولفه تصویرسازي

خالل دوره  در ورزشکاران مربیان و ،بسزایی در کسب موفقیت دارند تأثیر،هدفمندي قبل از مسابقه  و

  . ندیابدست به نتایج بهتري تا در مسابقات  برروي این مولفه ها تمرکز بیشتري نمایند، تمرینات

، پست بازي و خانوادهوضعیت تاهل، وضع اقتصادي (بازیکنان  بین برخی از مشخصات فرديهرچند که      

 و افزایش سن بینمشاهده نشد، لیکن داري هاي روانی آنها رابطه معنیبا وضعیت مهارت) سطح رقابت

همچنین با افزایش سطح تحصیالت، تمامی زیر  . وجود داشتچنین رابطه اي ،تمرکز بازیکنان افزایش 
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انگیزش و تصویر میزان از طرف دیگر با افزایش سابقه تمرین، . روانی افزایش یافتندهاي  مهارتهاي  مولفه

روي دهنده تاثیر مثبت تمرینات منظم  سازي ذهنی در قبل از مسابقه افزایش یافت که می تواند نشان

، ) 1386(جعفري ،) 1382(ت، مهین دوس)1380(تقیان روانی باشد که با نتایج تحقیقاتهاي  افزایش مهارت

 تمرین سابقهبا سطوح باالتر و  درورزشکاران بیان کردند  آنها . ردت دامطابق) 2007(و فولهام)  2007(اندرو

و تمرینات منظم و تجارب ورزشکاران مکرر قات مساب). 2،9،3،12،17(ندداري روانی باالترهاي  مهارت بیشتر،

هاي  مهارتهاي  اما دیگر زیر مولفه. تاثیر گذار باشدروانی آنها هاي  می تواند در پیشرفت و ارتقاء سطح مهارت

علت این . روانی با افزایش سابقه تمرین  افزایش معنی داري نداشتند که مغایر با نتیجه تحقیقات مذکور بود 

، سطوح مهارتی آنهاهاي ورزشی، انفرادي و یا گروهی بودن ممکن است تفاوت در رشته ،عدم همخوانی 

با توجه به عدم همخوانی نتایج تحقیقات، بررسی . ها باشدسن آزمودنییا پژوهش و  مورد تحقیق، مکان

  .رسدروانی ورزشکاران الزم و ضروري به نظر میهاي  بیشتر در زمینه مهارت

سوء . د نرا روشن می نمایعملکرد ورزشکاران اوج عوامل روانی بر  زیادتأثیر  ،نتایج تحقیقات فوق     

 عرضروانی وجود دارد این است که آنها به سرعت آموخته شده و در هاي  مهارت بارهرایجی که در  تبرداش

و تمرین مناسب که بهبود این مهارتها به زمان  در صورتی ؛خواهد شد  شاهدهمثبت آنها م ، بازتابچند جلسه 

 نزدمختلف ورزشی و  هاي آمادگی روانی در رشتههاي  هرچند محتواي برنامه.  )22(کافی نیاز دارد 

که  دارندموضوعات مشترکی  آنها) 1988(متفاوت است ، لیکن بر اساس اظهارات ویلی  ی،روانشناسان ورزش

، انگیزش ، اعتماد به نفس ، تصویرسازي ذهنی ، ) تمرکز ( کنترل توجه هاي  از آن جمله می توان به مهارت

روانی هاي  معتقدند مهارت) 1998( دگول.  )25( ودخودآگاهی و عزت نفس اشاره نمهاي  هدفمندي ، مهارت

از تمرکز ، اعتماد به نفس ، تنظیم سطح انرژي روانی ، انگیزش ،  عبارتندبراي مربیان و ورزشکاران  مفید 

هاي این یافته . )19( که موافق با نتایج تحقیق حاضر می باشد،تصویرسازي ذهنی ، هدفمندي و خودصحبتی 

و مشخصات  شتهروانی داهاي  تاثیر بسزایی روي مهارت ،که شرایط تمرین و مسابقه استتحقیق مبین این 

رتبه بهبود روانی بر روي کسب موفقیت و هاي  همچنین مهارت. آن می باشدفردي نیز از عوامل اثرگذار بر 

وانشناسان ورزشی و لذا ایجاد شرایط مناسب در تیم ها و باشگاه ها جهت استفاده از ر. دنتیمی تاثیر زیادي دار

می تواند در هدایت ، روانی هاي  برنامه ریزي جلسات تمرینی خاص در زمینه بهره گیري از مهارت

  .دباشمفید  شان،ورزشکاران به اوج عملکرد
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ل تشکر را ندند کمایاري رسا را هوشیار که در انجام این تحقیق ما در پایان از آقایان علی محمدنیا و حمید

 .داریم

 
 

 
 
 

  نتایج آزمون تی تست زوجی  مربوط به ورزشکاران )1(جدول 

ف
دی

ر
 

  

 روانیهاي  مهارت

 
 داريسطح معنی آماره آزمون

 0001/0 14/9 انگیزش بعد  -انگیزش قبل  1

 0001/0 92/11 تمرکز بعد -تمرکز قبل  2

 0001/0 26/12 اعتماد به نفس بعد -اعتماد به نفس قبل  3

 0001/0 24/11 حاالت بعدکنترل  -کنترل حاالت قبل  4

 0001/0 97/10 تصویرسازي بعد -تصویرسازي قبل  5

 0001/0 28/12 هدفمندي بعد -هدفمندي قبل  6

 0001/0 -08/15 مهارتها روانی بعد –روانی قبل هاي  مهارت 7

 .باشددار میمعنی 05/0تفاوت در سطح کمتر از * 

  

 

 

 



   25... هاي اعزامی به مسابقات والیبالیستهاي روانی  مهارتتحلیل 

  ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نتایج) 2(جدول 

  r = 000/0/.689  رتبه تیمی -روانیهاي  مهارت   پیرسون  8

9  

  

ون
سی

گر
ر

  

 r =    0001/0/.791  رتبه تیمی –انگیزش قبل 

 r =   0001/0/.642  رتبه تیمی –اعتماد به نفس قبل   10

 r =   0001/0/.608  رتبه تیمی –هدفمندي قبل   11

 
 

روانی در ورزشکاران والیبالهاي  رابطه برخی از مشخصات فردي با مهارت )3(جدول  

 سطح رقابت پست بازي تأهل اقتصاد تحصیالت سابقه تمرین سن مشخصات فردي متغیر

 انگیزش 
207/0 سطح معنی داري  013/0*  009/0*  819/0  235/0  423/0  548/0  

132/0 ضریب  257/0  223/0  020/0  105/0 -  069/0 -  052/0  

 تمرکز
*031/0 سطح معنی داري  497/0  020/0*  893/0  429/0  539/0  821/0  

224/0 ضریب  071/0  195/0  012/0  069/0 -  052/0 -  19/0 -  

 اعتماد
096/0 سطح معنی داري  140/0  003/0*  884/0  639/0  309/0  536/0  

174/0 ضریب  154/0  252/0  013/0  041/0 -  086/0 -  052/0  

 کنترل
معنی داريسطح   061/0  884/0  017/0*  267/0  627/0  334/0  960/0  

195/0 ضریب  015/0  201/0  097/0 -  043/0 -  082/0 -  004/0  

 تصویر
374/0 سطح معنی داري  033/0*  017/0*  958/0  707/0  498/0  760/0  

093/0 ضریب  221/0  200/0  005/0  033/0 -  57 %-  026/0  

 هدف
14/0 سطح معنی داري  376/0  017/0*  482/0  117/0  113/0  143/0  

154/0 ضریب  093/0  200/0  061/0  137/0 -  135/0 -  124/0  

 روانی
077/0 سطح معنی داري  095/0  003/0*  906/0  385/0  297/0  531/0  

184/0 ضریب  174/0  010/0 -  075/0 -  087/0 -  052/0   

 






