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  اساس  انگیختگی و خوشایندي بر، ادراك کارآمدي، بررسی عملکرد حرکتی

 فراانگیزشی و شرایط تکلیف تسلّط

  2احمد قطبی ورزنه، 1دکتر مهدي ضرغامی

  

  چکیده

هدف اصلی . بازگشتی طرح گردید ۀموجود در نظریهاي  ررسی و آزمون ساختاراین مطالعه براي ب: و هدف مقدمه

انگیختگی و خوشایندي ، کارآمديادراك، فراانگیزشی و شرایط تکلیف بر عملکرد حرکتی تسلّطتاثیر ، حاضر ۀمطالع

  . بود )بازخورد منفی( و شرایط نامطلوب) بازخورد مثبت( کنندگان مبتدي دارت تحت شرایط مطلوبپرتاب

 140محور بین  یتفعال تسلّط ۀنام پرسش، براي دستیابی به هدف. است تجربی نیمه ،روش تحقیق حاضر :شناسی روش

فر به صورت تصادفی ن 32، هنام پرسشبه دست آمده در  هاي هاساس نمر دانشجوي پسر توزیع گردید و در نهایت بر

کوششی تشکیل شده بود که  8بلوك  3از  هر تکلیف. گرفتند محور قرار یتفعال و نفري هدف محور16در دو گروه 

مقیاس خودکارآمدي و  24، 16، 8هاي  بعد از کوشش آزمون و کنندگان در پیششرکت. پرتاب بود 4هر کوشش شامل 

  . مستقل تحلیل شد tبه کمک روش آماري ها  داده. صفحه عاطفی را تکمیل نمودند

 محور در عملکرد حرکتی یتفعال هدف محور و تسلّطکنندگان ان داد که بین شرکتنتایج نش :گیريو نتیجهها  یافته

در ( و خوشایندي) در شرایط مطلوب( انگیختگی، )در شرایط نامطلوب( ادراك کارآمدي، )در شرایط نامطلوب(

ور نسبت به افراد مح فعالیت تسلّطتحت شرایط بازخورد منفی افراد . دار وجود داشتتفاوت معنی) شرایط نامطلوب

نتایج به دست آمده از این مطالعه تنها . خوشایندي و کارآمدي باالتري را نشان دادند، هدف محور عملکرد تسلّط

  . ید نمودول موجود در نظریۀ بازگشتی را تایبخشی از اص

  

  .بازگشتی ۀنظری، خوشایندي، انگیختگی، ادراك کارآمدي، شرایط تکلیف، فراانگیزشی تسلّط: کلیديهاي   واژه

  

  

  

  

 
  

  دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز. 1

  مربی دانشگاه شهید چمران اهواز. 2
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  مقدمه

از علم تمرین و ورزش است که شامل مطالعه علمی رفتار اي  هشاخ ،ی ورزش و تمرینشناس روان

. شودورزش و تمرین میهاي  ات در حوزهاطّالعو کاربرد عملی این ، بشر در ورزش و تمرین

تواند براي رین میی ورزش و تمشناس روان، ها در علم ورزش و تمرینمشابه سایر رشته

 )1( .تمرینی به کار گرفته شودهاي   جسمانی و طرحهاي  یتفعال، متنوعحرکاتی هاي  مهارت

براي مطرح کردن موضوعات منحصر به فرد  ی ورزش و تمرینشناس روانبسیاري از پژوهشگران 

ۀ بازگشتی، هایکی از این نظریه. دارند تأکیدویژه هاي  ها و روشهورزش و تمرین بر نظرینظری 

ورزشی هاي  اجرابینی  به عنوان یک ساختار نظري در توصیف و پیش که، باشدمی) 3، 2( 1اپتر

باشد  می ی ورزشیشناس رواندیدگاهی بوجود آمده در  نظریۀ بازگشتی )5، 4( .سودمند بوده است

هاي   از حالت ۀ بازگشتینظری. نماید توجه می که به ساختار ذهنی افراد با در نظر گرفتن انگیزش

 هیجاناتی را که یک فرد در زمانی مفروض تجربه کند تا انگیختگی و می ذهنی متقابل استفاده

ویژه و سطوح انگیختگی هاي   کند تا هیجان می ه تالشنظری، عالوه بر این. نمایدبینی  پیش، کند می

ذهنی هاي  بر طبق این نظریه حالت )2( .توضیح دهد ،ذهنی فرد هستندهاي   ثر از حالتأرا که مت

ذهنی سطوح متفاوتی از هاي  هریک از حالت. گیرد می یک پیوستار قرارهاي افراد در دو انت

یک حالت ذهنی سطوح باالیی از انگیختگی را . دهند می متناسب را ترجیحهاي   انگیختگی و هیجان

هر فرد در یک . دهد می ا نشانکه حالت مخالف سطوح پایین انگیختگی ر در حالی، دهد می نشان

تمایل ( فراانگیزشی تسلّطدهد و این ترجیح اشاره به  می زمان مفروض یک حالت ذهنی را ترجیح

فرد اشاره به یک حالت ذهنی دارد که  تسلّط. دارد) بیشتر به یک حالت ذهنی نسبت به حالت دیگر

 ـ 2هدف محور( تسلّطدو نوع  ،هظریدر این ن )3( .گذراند می فرد بیشتر زمان خود را در آن حالت

. باشدو به معنی هدف می 4»تلوز«حالت هدف محور از لغت یونانی . وجود دارد) 3محور یتفعال

. هستند یتفعال هدفمند و متمرکز روي داراي برنامه و کامالً، يجد افرادي نسبتاً، افراد هدف محور

 ،زیرا انگیختگی پایین ؛)8، 7، 6( نی داشته باشددهد انگیختگی پاییفرد ترجیح می ،در این حالت

، که اگر فرد انگیختگی باالیی را تجربه کند در حالی ؛سازد احساس خوشایندي کندفرد را قادر می

محور از لغت یونانی  یتفعال حالت، حالت مخالف )9( .کنددر این حالت او احساس اضطراب می

  

1. reversal theory Apter 
2. telic 
3. paratelic 
4. telos 
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مند هستند تا  هدر این حالت افراد بیشتر به مفاهیم عالق. استبه معنی در کنار هم یا اطراف  1»پارا«

ها  آن ،شوندمحور به عنوان بازیگوش و خودانگیخته توصیف می یتفعال افراد در حالت. به اهداف

. برند غیرقابل پیش بین لذت میهاي   موقعیتکنند و از احساس شادي می، انگیختگی نسبت به

- که به عنوان هیجان دهند سطح باالیی از انگیختگی را تجربه کنندیافراد در این حالت ترجیح م

شود و سطوح پایین انگیختگی در این حالت به عنوان احساس مالمت زدگی در نظر گرفته می

هاي  را براي حالت 2ارتباط میان احساس انگیختگی و میزان لذت 1شکل  )10، 7( .شود می درك

 . دهدمیمحور نشان  یتفعال هدف محور و

 
 

    

  خوشایندي   

  

  میزان لذت

  

  

  ناخوشایندي  

  

  

  باال              احساس انگیختگی             پایین                                

 یتفعال ارتباط میان احساس انگیختگی و میزان لذت در دو حالت هدف محور و. 1شکل

)2001از اپتر ( محور  

هدف محور جدي و اضطراب گریز هستند در  تسلّطافراد ) 3( اپتر بازگشتینظریۀ براساس      

شود که افراد با  میبینی  پیش، باشندمحور بازیگوش و هیجان خواه می یتفعال تسلّطحالیکه افراد 

. دهند می متفاوتی به تغییرات در شرایط تکلیف پاسخهاي  فراانگیزشی مختلف در روش تسلّط

فراانگیزشی هدف محور هاي  آشکار کرد که حالت) 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11( چندین مطالعه

  

1. para 
2. hedonic tone 

 زدگیهیجان آرامیدگی

 اضطراب المتم
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) 15( الفرنیر و همکاران. گیرند می حرکتی مشخصی قرارهاي  یتفعال محور تحت تاثیر یتفعال و

دهند و در این  می و مخاطره آمیز را ترجیحزا  محور شرایط تنش یتفعال تسلّطدریافتند که افراد 

 )16( تاتچر و همکاران. کنند می هدف محور نتایج بهتري را کسب تسلّطسبت به افراد شرایط ن

و زا  تنشهاي   یتفعال هدف محور در تسلّطمحور نسبت به افراد  یتفعال تسلّطنشان دادند که افراد 

 1مارتین و همکاران. کنند می تري را تجربه چالش برانگیز فشار ادراك شده و ضربان قلب پایین

 محور نتایج بهتري در تکلیف ویدیویی با شرایط استرس فعالیت تسلّطدریافتند که افراد ) 14(

هدف محور در  تسلّطافراد حالی که در ، کنندنسبت به شرایط بدون استرس کسب میمتوسط 

 2همچنین کرومر. کنندنتایج بهتري کسب میمتوسط  شرایط بدون استرس نسبت به شرایط استرس

دارند در ) محوري یتفعال حالت( دریافت افرادي که هیجان خواهی باالتري) 13( ن باامو تن

-هاي چالش برانگیز و تحت فشار عملکرد بهتري داشتند و خطاي کمتري را به ثبت میتکلیف

، 18، 19، 20( مطرح شده نظریۀ بازگشتیتجربی که در هاي  از تحقیقهاي  ههمچنین نمون. رساندند

- سودمند می، انگیختگی همراه است خوشایندي وهاي   کند که اجراهایی که با احساسمی بیان) 6

به بررسی تاثیر چهار ترکیب متفاوت از حالت فراانگیزشی و سطح ) 6( 3کر و همکاران. باشد

حالت ، انگیختگی پایین ـ محور یتفعال حالت، انگیختگی پایین ـ حالت هدف محور( انگیختگی

نتایج نشان داد که . پرداختند) انگیختگی باال ـ محور یتفعال حالت، نگیختگی باالا ـ هدف محور

انگیختگی پایین و  ـ حالت هدف محور( اجراي بهتر تیراندازي با تیروکمان تحت شرایط مطلوب

انگیختگی  ـ حالت هدف محور( نسبت به شرایط نامطلوب) انگیختگی باال ـ محور یتفعال حالت

لذت شدت  که این امر به حمایت از، شودانجام می) انگیختگی پایین ـ محور یتفعال باال و حالت

شناختی  تاثیر نتایج بازي را بر تجربیات روان) 18( 4کر و ون شایک. پردازددر عملکرد ورزشی می

ه مشاهده کردند که بازیکنان راگبی بعد از بردن بازي نسبت بها  آن .بازیکنان راگبی بررسی کردند

در بازي نسبت به شکست موفّقیت . ي هستندتر و کمتر جدخودانگیخته، ترشکست در بازي مثبت

  . مرتبط است) محور یتفعال حالت( در بازي با انگیختگی باال و استرس کمتر

  

1. Martin et al 
2. Cromer 
3. Kerr et al 
4. Kerr & Van Schaik 
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نظریۀ دیگر نظریه که در توصیف رفتار ورزشی و تمرین سودمند است اما خیلی کم با      

خودکارآمدي قوت اطمینان شخص . است) 21( 1نظریه خودکارآمدي بندورا، تلفیق شده بازگشتی

ارتباط اصلی  )22( معین الزم استهاي  آمیز است که براي گرفتن نتیجموفّقیت  به دادن پاسخی

ادراك هاي  ورزشی و تمرینی براي تاثیر بر قابلیتهاي  تحقیقات نظریه خودکارآمدي در پیشینه

از نتایج تجربی مطرح شده آن است هاي  نمون. شود می عملکرد متمرکزهاي  نشده به نتایج و هیجا

، 16( هاو هیجان) 26، 25، 24، 23( که اطمینان کارآمدي به طور مثبتی بر عملکرد حرکتی افراد

مشکل ( هایشان بر مشارکت در تکالیفشانافراد در مورد تواناییهاي   ادراك. گذاردتاثیر می) 28، 27

تر افراد با خودکارآمدي باالتر نسبت به افراد با خودکارآمدي پایین )21( است مؤثّر )ر سادهدر براب

یک رابطه مثبت خطی میان ها  اگر چه این یافته )24، 21( .کنندبیشتر تکالیف مشکل را انتخاب می

ن ارتباطی چنی این که کی براي تعییناند تالش؛ اما کندهیجان و عملکرد را پیشنهاد می، کارآمدي

برقرار شده ، محوري تفاوت دارند یتفعال هدف محوري وهاي  در بین افرادي که در فراانگیزه

هاي  به بررسی تفاوت میان حالت) 11( 3باامو تنن  و بین درویش) 29( 2تنها شاپیرو. است

نتیجه رسید  در مطالعه خود به این) 29( شاپیرو. اندفراانگیزشی مختلف و ادراك کارآمدي پرداخته

محور در ادراك کارآمدي در تکالیف آسان و مشکل  یتفعال کنندگان هدف محور وکه بین شرکت

آشکار کرد که بین نوع ) 11( باامنتایج مطالعه بین درویش و تنن ؛ اما تفاوت معناداري وجود ندارد

. عناداري وجود داردفراانگیزشی افراد و ادراك کارآمدي در تکالیف آسان و مشکل تفاوت م تسلّط

فراانگیزشی متفاوت  تسلّطگیرد که افراد با  می به مطالبی که ذکر شد این سوال شکلتوجه  با

انگیختگی و ، دهند؟ و آیا بین ادراك کارآمدي می چگونه به تغییرات در شرایط تکلیف پاسخ

  دارد؟ فراانگیزشی و شرایط تکلیف تفاوتی وجود تسلّطبه توجه  خوشایندي افراد با

  

  روش تحقیق

این تحقیق شامل کلیه دانشجویانی پسري جامعۀ آماري . باشدروش تحقیق از نوع نیمه تجربی می

را در دانشگاه شهید چمران اهواز  1واحد تربیت بدنی عمومی  87ـ 88بود که در نیمسال دوم 

 بین کلیه) 30( 4ورمح یتفعال تسلّطه نام پرسشگیري براي نمونه )N=140( بودند انتخاب کرده

  

1. self-efficacy Bandura 
2. Shapiro 
3. Bindarwish & Tenenbaum 
4. Paratelic Dominance Scale 
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 30ـ 0باشد که دامنه امتیاز آن بین سوال می 30ه شامل نام پرسشاین . توزیع گردیدجامعۀ آماري 

در گروه بدون  15ـ 8با دامنه امتیاز ، هدف محور تسلّطدر گروه  7ـ 0افراد با دامنه امتیاز . باشد می

، در جامعه مورد نظر. گیرندمحور قرار می تیفعال تسلّطدر گروه  30ـ 16و با دامنه امتیاز ، 1تسلّط

هدف محورقرار  تسلّطنفر به صورت تصادفی در گروه  16یافت شد که  7ـ 0نفر با دامنه امتیاز  27

نفر به صورت  16، قرار گرفتند که از این بین 30ـ 16نفر در دامنه امتیازي  49، همچنین. گرفتند

الزم به ذکر است که از بین جامعه مورد نظر . گرفتندر محور قرا یتفعال تسلّطتصادفی در گروه 

چون . شدند می طبقه بندي تسلّطقرار گرفت که در گروه بدون  16ـ 8بین ها  آن نفر دامنه امتیاز 64

و شرایط تکلبف بر ) محور یتفعال هدف محور و( فراانگیزشی تسلّطهدف از تحقیق حاضر تاثیر 

مبتدي دارت بود از کنندگان  و خوشایندي پرتاب انگیختگی ،ادراك کارآمدي، عملکرد حرکتی

  . صرفنظر گردید تسلّطگروه بدون 

  

  ازه گیرياند ابزار

  :ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از

کنندگان براي همکاري در این مطالعه شرکت استفاده از این فرم براي کسب اجازه از، 2فرم رضایت

  . بود

ات قبلی در مورد پرتاب دارت و تجربی، این فرم جزئیاتی در مورد سن، 3ات شخصیالعاطّفرم      

  . کندمصدومیتی که ممکن است عملکرد فرد را در پرتاب دارت تحت شعاع قرار دهد فراهم می

آیتم  تدوین شده است که) 31( 5فلتز و چیسبه وسیلۀ  این مقیاس، 4مقیاس خودکارآمدي     

باشد که از دامنه کنندگان با استفاده از مقیاس کارآمدي میسطح کارآمدي شرکت راجع بههاي  ساد

ضریب پایایی این . باشدتایی میدههاي  در واحد) اطمینان کامل( تا دامنه صد) بدون اطمینان( صفر

  . به دست آمد 83/0مقیاس براي انجام تحقیق حاضر به روش آلفاي کرونباخ 

تدوین ) 30( کوك و گرکوویچبه وسیلۀ  هنام پرسشاین ، 6 محور یتالفع تسلّطه نام پرسش     

 یتفعال هدف محور وهاي  گیري تمایل فرد در حالتازهاند آیتمی است که براي 30شده و ابزار 

  

1. non dominance 
2. Consent Form 
3. Demographic Information 
4. Self-efficacy Scale 
5. Feltz & Chase 
6. Paratelic Dominance Questionaire 
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براي انجام تحقیق . گزارش کردند 86/0ه را نام پرسشکوك و گرکوویچ پایایی این . باشدمحور می

  . به دست آمد 73/0روش آلفاي کرونباخ  حاضر ضریب پایایی به

است که به اي ه تدوین شده و مقیاس ساد) 32( 2راسل و همکارانبه وسیلۀ  1صفحه عاطفی     

ناخوشایندي و انگیختگی  –حاالت افراد را در ابعاد خوشایندي ) به طور سریع و ساده( طور ویژه

روایی همگرا و افتراقی قویی را بین  )1989( راسل و همکاران. کندگیري میازهاند کسلی –

براي انجام تحقیق حاضر ضریب پایایی این مقیاس به . انگیختگی و خوشایندي گزارش کردند

توانیم به  می مزیت استفاده از این مقیاس این است که. به دست آمد 83/0روش آلفاي کرونباخ 

- ازهاند ، افتدات در محیط اتفاق میرا که در پاسخ به تغییرهاي  طور سریع و مکرر تغییرات حالت

-است که با زدن عالمت احساسات شخص نشان داده می 9×9یک صفحه ، این صفحه. گیري کنیم

نتایج خوشایندي از . شودبراي هر بعد در نظر گرفته می 9تا1سپس محل عالمت به امتیاز، شود

در  9تا1انگیختگی از دامنهدر حالیکه نتایج ، شوددر صفحه از سمت چپ شمرده می 9تا1دامنه 

  . شودصفحه از سمت پائین شمرده می

  

  روش اجرا

مطابق با . گردید مطابق با قوانین بین المللی به دیوار نصبها  در این تحقیق ابتدا صفحه دارت

از صفحه کنندگان  متر و فاصله شرکت 73/1قوانین موجود فاصله مرکز صفحه دارت تا کف زمین 

چون این تحقیق باید به صورت ، براي ایجاد شرایط تکلیف. باشد می متر 37/2دارت براي پرتاب 

شرایط  این که براي. گردند می دو آزمودنی در کنار یکدیگر براي رقابت آماده، رقابتی انجام گیرد

) یعنی شرایط مطلوب و نامطلوب( ایجاد گردد و بتوان شرایط تکلیفها  کامال رقابتی براي آزمودنی

 این پرده بین دو صفحه دارت نصب. گردد می کرد از یک پرده به عنوان مانع استفادهرا اعمال 

. دارت حریف خود را ببینند ۀنتوانند صفحها  گردد که آزمودنی می نصب این پرده باعث. گردد می

طرز . باشد می پرتاب 4کوششی تشکیل یافته که در آن هر کوشش شامل  8بلوك  3این مطالعه از 

کنندگان  آزمونگر فقط به یکی از شرکت ،اولباشد که در بلوك  می تحقیق بدین صورت اجراي این

باشد که بعد از هر کوشش اسم  می نحوه ارائه بازخورد به این صورت. دهد می بازخورد مثبت

 کند می استفاده ... بسیار خوب و، عالی، کند و از کلماتی مانند آفرین می کننده را اعالم شرکت

  

1. Affect Gird 
2. Russell  et al 
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. باشد می کننده این کار بدون در نظر گرفتن عملکرد واقعی شرکت) زخورد کالمی مثبتیعنی با(

دائما کنندگان  تنها به یکی از شرکتاول هنگامی که آزمونگر در بلوك ، نکته قابل مالحظه این است

گیرد در واقع بازخورد  کننده مقابل که هیچ بازخوردي نمی براي شرکت ،دهد می بازخورد مثبت

نصب پرده آگاهی علّت  بوجود خواهد آمد و چون شرکت کننده از امتیاز حریف خود به منفی

شود که او شرایط را به نحوي درك کند که او نسبت به حریف خود بدتر عمل  می باعث ،ندارد

 ۀآزمونگر به ارائ ،در بلوك دوم. کند می کرده و به صورت غیرمستقیم بازخورد منفی دریافت

گردد و تنها در  می بازخورد مثبت ارائهاول در این بلوك نیز همانند بلوك . پردازد می متغیر بازخورد

نحوه ارائه بازخورد این تفاوت وجود دارد که در این بلوك به صورت تصادفی در یک کوشش به 

بازخورد مثبت و در کوشش دیگر به شرکت کننده دیگر بازخورد مثبت کنندگان  یکی از شرکت

در بلوك سوم آزمونگر به شرکت . باشد می 50به  50میزان بازخورد در این بلوك  .شود می داده

در واقع به حریف او . دهد هیچ بازخوردي نمی، بازخورد مثبت گرفتهاول که در بلوك هاي  کنند

گیري عملکرد استفاده ازهاند در این تحقیق از دقت پرتاب دارت به عنوان. دهد می بازخورد مثبت

اصابت دارت ، امتیاز 5) منطقه هدف( دارت ۀاي امتیازبندي اصابت دارت به مرکز صفحبر. گردید

امتیاز در  1 ه،ترین دایرامتیاز و اصابت دارت به خارجی 3به دایره میان دایره مرکزي و خارجی 

  . امتیازي ندارند ،کنندهایی که به صفحه دارت برخورد نمیپرتاب. شودنظر گرفته می

دستورالعمل در مورد ( نحوه پرتاب دارت، ابتدا با محل آزمون ندگان در این تحقیقکنشرکت     

سپس دوره تمرینی شروع شد . طرز اجراي مطالعه و نحوه امتیاز بندي آشنا گردیدند، )پرتاب دارت

با شروع . دهد می پرتاب دارت را انجام 20دقیقه  5مدت  کننده درکه در این دوره هر شرکت

مقیاس خودکارآمدي و صحفه  24و 16 ,8هاي   کنندگان در پیش آزمون و کوششآزمون شرکت

به  عملکردگیري  ازهاند برايها  از پرتاب دارتکنندگان  امتیاز شرکت. عاطفی را تکمیل نمودند

  . محقق ثبت گردیدوسیلۀ 

  

  روش آماري

و ، ین و انحراف معیارتوصیفی نظیر میانگهاي  از آمار، جهت تجزیه و تحلیل آماري در این تحقیق

بین گروهی استفاده هاي  کردن تفاوتمشخّص  مستقل به عنوان آمار استنباطی براي tاز آزمون 

  . جهت تجزیه و تحلیل آماري استفاده گردید 16نسخه  SPSSنرم افزار  از. گردید
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  تحقیقهاي   یافته

  . دهد می زخوردي نشانها را براي دو گروه در سه شرایط بامتغیرمشخصات توصیفی  1جدول 

  

  ها در سه شرایط متفاوتمتغیرتوزیع میانگین وانحراف معیار . 1جدول

  آماري شاخص

  

  متغیر

  فراوانی

  بازخورد منفی  متغیربازخورد   بازخورد مثبت

  میانگین
انحراف 

  معیار
  میانگین

انحراف 

  معیار
  میانگین

انحراف 

  معیار

  عملکرد

هدف 

  محور
16  64/10  59/0  27/10  37/0  07/10  36/0  

یت فعال

  محور
16  79/10  67/0  72/10  76/0  53/10  76/0  

  خودکارآمدي

هدف 

  محور
16  75/83  00/5  75/68  19/6  75/63  19/6  

یت فعال

  محور
16  37/89  89/12  25/81  54/14  87/81  67/11  

  انگیختگی

هدف 

  محور
16  50/6  81/0  81/5  04/1  68/5  94/0  

یت فعال

  محور
16  62/4  85/1  50/5  78/1  06/5  28/1  

  خوشایندي

هدف 

  محور
16  62/7  80/0  93/6  92/0  62/5  02/1  

یت فعال

  محور
16  25/7  34/1  00/7  46/1  00/7  36/1  

محور نسبت به گروه هدف محور در هر  یتفعال شود گروه می همانطور که در جدول مشاهده     

 اند خوشایندي امتیاز باالتري را کسب کرده ادراك کارآمدي و، عملکردهاي  متغیرسه شرایط براي 
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خوشایندي در شرایط بازخورد مثبت که گروه هدف محور خوشایندي باالتري  متغیر به استثناي(

محور در هر  یتفعال انگیختگی گروه هدف محور نسبت به گروه متغیر ا درام ؛)اند را گزارش نموده

  . اند ش کردهباالتري را گزار سه شرایط احساس انگیختگی

هاي تحقیق، تفاوت بین دو گروه هدف محور و فعالیت محور در پیش از آزمون فرضیه

مستقل نشان داد که هیچ تفاوت  tنتایج آزمون . مستقل بررسی شد  tآزمون با آزمون مرحله پیش

 = t (30)، انگیختگی t (30) = -0.784, p= 0.439داري بین دو گروه در ادراك کارآمدي معنی

-0.26, p= 0.79 و خوشایندي ،t (30) = -1.01, p= 0.31 وجود ندارد.  

  . دهد می مستقل را براي عملکرد در سه شرایط بازخوردي نشان tنتایج آزمون  2جدول 

   

  مستقل براي عملکرد در سه شرایط بازخوردي tنتایج آزمون . 2جدول 

  سطح معنی داري  tمقدار  درجه آزادي  شرایط  متغیر

  52/0  652/0  30  بازخورد مثبت  عملکرد

  04/0*  ـ11/2  30  متغیربازخورد 

  03/0*  ـ17/2  30  بازخورد منفی

  .استدار  معنی α >05/0در سطح *

 متغیر شود عملکرد در شرایط بازخورد منفی و بازخورد می همانطور که در جدول مشاهده    

  . شده استدار  معنی

   .دهد می ي خوشایندي در سه شرایط بازخوردي نشانمستقل را برا tنتایج آزمون  3جدول 

  

  مستقل براي خوشایندي در سه شرایط بازخوردي tنتایج آزمون . 3جدول 

  سطح معنی داري  tمقدار  درجه آزادي  شرایط  متغیر

  34/0  95/0  30  بازخورد مثبت  خوشایندي

  88/0  ـ 14/0  30  متغیربازخورد 

  003/0*  ـ22/3  30  بازخورد منفی
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دار  معنی شود احساس خوشایندي در شرایط بازخورد منفی می همانطور که در جدول مشاهده     

  . شده است

  . دهد می مستقل را براي ادراك کارآمدي در سه شرایط بازخوردي نشان tنتایج آزمون  4جدول 

  

  مستقل براي ادراك کارآمدي در سه شرایط بازخوردي tنتایج آزمون . 4جدول 

  سطح معنی داري  tمقدار  درجه آزادي  ایطشر  متغیر

ادراك 

  کارآمدي

  11/0  ـ62/1  30  بازخورد مثبت

  004/0*  ـ16/3  30  متغیربازخورد 

  001/0*  ـ 48/5  30  بازخورد منفی

 شود ادراك کارآمدي در شرایط بازخورد منفی و بازخورد می همانطور که در جدول مشاهده     

  . شده استدار  معنی متغیر

   .دهد می مستقل را براي احساس انگیختگی در سه شرایط بازخوردي نشان tنتایج آزمون  5جدول 

  

  مستقل براي انگیختگی در سه شرایط بازخوردي tنتایج آزمون . 5جدول 

  سطح معنی داري  tمقدار  درجه آزادي  شرایط  متغیر

  001/0*  69/3  30  بازخورد مثبت  انگیختگی

  55/0  60/0  30  متغیربازخورد 

  12/0  56/1  30  بازخورد منفی

 شود احساس انگیختگی تنها در شرایط بازخورد مثبت می همانطور که در جدول مشاهده    

  . شده استدار  معنی

  

  بحث 

هدف اصلی . طرح گردید نظریۀ بازگشتیموجود در هاي  این مطالعه براي بررسی و آزمون ساختار

انگیختگی و ، ادراك کارآمدي، فراانگیزشی بر عملکرد جرکتی تسلّطبررسی تاثیر ، مطالعه حاضر

و شرایط ) بازخورد مثبت( مبتدي دارت تحت شرایط مطلوبکنندگان  خوشایندي در پرتاب
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 متغیر نتایج این مطالعه آشکار کرد که در شرایط بازخورد منفی و. بود) بازخورد منفی( نامطلوب

وجود دارد و داري  معنی محور تفاوت یتالفع هدف محور وکنندگان  بین عملکرد شرکت

این یافته با . اند محور در هر دو شرایط امتیازات باالتري را کسب نموده یتفعال کنندگان شرکت

کنندگان  شرکت( همخوان است که در آن افراد با هیجان خواهی باالتر) 13( یافته کرومر و تنن باام

عملکرد ) کنندگان هدف محور شرکت( ترن خواهی پاییننسبت به افراد با هیجا) محور فعالیت

همچنین این . دادند می بهتري تحت شرایط چالش برانگیز داشتند و خطاي کمتري از خود نشان

محور نسبت به افراد  فعالیت تسلّطهمخوان است که افراد با ) 14( یافته با یافته مارتین و همکاران

ولی این یافته  ؛اندزا و چالش برانگیز داشتهشرایط استرسهدف محور عملکرد بهتري تحت  تسلّط

هدف کنندگان  ناهمخوان است که در آن بین شرکت) 11( و بین درویش) 29( شاپیروهاي   با یافته

) 3( اپتر نظریۀ بازگشتیمطابق با . محور در تکلیف مشکل تفاوتی وجود ندارد یتفعال محور و

) 17، 14، 12، 6( همچنین براساس تحقیقات پیشین. جان خواه هستندمحور هی یتفعال تسلّطافراد 

 یتفعال افراد ،یعنی ؛گیردحرکتی مشخصی قرار میهاي  یتفعال فراانگیزشی تحت تاثیرهاي   حالت

وجود اختالف در دو گروه . چالش برانگیز را انتخاب نمایندهاي  یتفعال دهندمحور ترجیح می

در ) شرایط نامطلوب( باشد که شرایط موجود می به این خاطر یافته احتماالً اینبینی  براي پیش

نظریۀ بنابراین مطابق با . محور را به چالش بکشد یتفعال گروهکنندگان  تکلیف توانسته شرکت

این شرایط چالش برانگیز باعث هیجان ) 17، 14، 13، 12( و تحقیقات پیشین) 3( اپتر بازگشتی

در ) محور یتفعال تسلّط( شود و هنگامی که این افرادمحوري می یتفعال تسلّطد با براي افرا زدگی

کنند تا  می یک چنین تکلیف چالش برانگیزي درگیر باشند تالش خود را براي انجام تکلیف زیاد

. هدف محور نشان دهندکنندگان  بهترین نتایج را کسب نمایند و عملکرد بهتري را نسبت به شرکت

هدف کنندگان  ن نتایج مطالعه آشکار کرد که در شرایط بازخورد مثبت بین عملکرد شرکتهمچنی

هاي کرومر و وجود ندارد این نتیجه با بخشی از یافتهداري  معنی محور اختالف یتفعال محور و

 با هیجان خواهی باالکنندگان  همخوان است که در آن بین عملکرد شرکت) 13( تنن باام

کنندگان  شرکت( با هیجان خواهی پایینکنندگان  و شرکت) محور فعالیت تسلّطن کنندگا شرکت(

همچنین این یافته با بخشی . در تکلیف مالمت آور تفاوت معناداري یافت نشد) هدف محور تسلّط

هدف محور و کنندگان  همخوان است که در آن بین عملکرد شرکت) 29( شاپیروهاي  از یافته

ولی این . محور در تکلیف مالمت آور تفاوت معناداري وجود نداشت یتکنندگان فعال شرکت
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 فعالیت تسلّطکنندگان  ناهمخوان است که در آن شرکت) 11( یافته با بخشی از نتایج بین درویش

. هدف محور هنگام ارائه بازخورد مثبت عملکرد بهتري داشتندکنندگان  محور در مقایسه با شرکت

کنندگان  ناهمخوانی دارند که در آن شرکت) 14( مارتین و همکارانهاي  با یافته این یافته، به عالوه

محور در شرایط بدون استرس  فعالیت تسلّطکنندگان  هدف محور در مقایسه با شرکت تسلّط

افراد هدف محور اضطراب ) 3( اپتر نظریۀ بازگشتیمطابق با . دادند می عملکرد بهتري از خود نشان

با هیجان هاي   یتفعال این افراد) 33، 12( همچنین براساس تحقیقات پیشین. هستندگریز و جدي 

زیاد بودن تغییرات در عملکرد از یک کوشش به کوشش دیگر . دهندزدگی کمتر را ترجیح می

ممکن است موجب اضطراب و برهم خوردن جدیت در افراد هدف محور براي رسیدن به هدف 

تغییرات در عملکرد نیز . فی از گروه هدف محور مشاهده گردیدگردد در نتیجه عملکرد ضعی

 به نظر. در این مطالعه مبتدي بودندکنندگان  این حقیقت باشد که شرکتعلّت  ممکن است به

. کردتغییرات کمتري پیدا میها  آن شد عملکردنخبه استفاده میکنندگان  رسد اگر از شرکت می

  . استفاده گردداي هحرفهاي   طالعات آینده از نمونهگردد که در م می بنابراین پیشنهاد

داري  معنی تفاوت) بازخورد منفی( این مطالعه نشان داد که تحت شرایط نامطلوبهاي   یافته     

محور احساس  یتفعال کنندگان شود و شرکت می براي هر دو گروه در احساس خوشایندي یافت

، 18، 14، 11، 6(هاي   این یافته با یافته. اند یط نشان دادهخوشایندي باالتري را از خود در این شرا

هدف محور در تکلیف مشکل  تسلّطمحور نسبت به افراد  یتفعال تسلّطافراد  این که مبنی بر) 29

وجود ) 3( مطابق با نظریه بازگشتی اپتر. همخوان است، کنند می احساس خوشایندي باالتري

زدگی کنند و محور احساس هیجان فعالیتعث شده که افراد چالش در شرایط بازخورد منفی با

اما افراد هدف محور این شرایط را به عنوان اضطراب . احساس خوشایندي باالتري را نشان بدهند

مطالعه هاي   همچنین یافته. اندتري را از خود نشان دادهاند و احساس خوشایندي پاییندرك کرده

 تفاوت) بازخورد مثبت( ر احساس خوشایندي تحت شرایط مطلوبآشکار کرد که بین دو گروه د

محور  یتفعال وجود ندارد با این که گروه هدف محور در این شرایط نسبت به گروهداري  معنی

) 29، 18، 14، 11، 6(هاي   این یافته با یافته. اند احساس خوشایندي باالتري را از خود نشان داده

محور  یتفعال تسلّطدر مقایسه با افراد  هدف محور در شرایط مطلوب طتسلّمبنی بر این که افراد 

 رسد به این می ناهمخوانی به نظرعلّت . ناهمخوان است، کنند می خوشایندي باالتري را گزارش

هدف  تسلّطبا کنندگان  به خصوص در شرکتکنندگان  تغییرات زیاد در عملکرد شرکتعلّت 
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هدف محوري و در  تسلّطملکرد باعث افزایش اضطراب در افراد با تغییرات زیاد در ع. محور باشد

) 3( اپتر نظریۀ بازگشتیبنابراین مطابق با . گردیده استها  آن نتیجه باعث به هم خوردن جدیت

هدف محوري باعث احساس ناخوشایندي یا خوشایندي پایین  تسلّطافزایش اضطراب در افراد با 

  . گردد می این افراد

محور در  یتفعال هدف محور وکنندگان  تحقیق نشان داد که بین شرکتهاي   چنین یافتههم      

 و گروه، وجود داردداري  معنی تفاوت) بازخورد منفی( ادراك کارآمدي تحت شرایط نامطلوب

دهند  می محور در این شرایط ادراك کارآمدي باالتري را نسبت به گروه هدف محور نشان یتفعال

 همخوان است که در شرایط تکلیف مشکل) 11( هاي بین درویشبا بخشی از یافته این یافته

هدف محور  تسلّطمحور در مقایسه با افراد  فعالیت تسلّطافراد ) فاصله بلند و بازخورد منفی(

شاید یکی از دالیل همخوانی این دو تحقیق استفاده از . ادراك کارآمدي باالتري را گزارش کردند

. اند مشابهی از تکالیف مشکل و چالش برانگیز داشته اي مبتدي بوده که درك تقریباًهآزمودنی

محور  فعالیت تسلّطکه افراد ) 24، 13، 4( بازگشتی ۀهاي قبلی در نظریهمچنین این نتیجه با یافته

از محور تمایل به خودداري  فعالیت تسلّطافراد حالی که هاي خطرناك دارند در تمایل به ورزش

بینی  دلیل اختالف دو گروه در پیش. همخوان است) 30، 13، 11، 9( هایی را دارندفعالیتچنین 

خواهی خواهی باشد که افراد با هیجانهیجانهاي  این یافته شاید به خاطر مفاهیم موجود در پیشینه

افراد با تمایل هدف ( یینخواهی پادر مقایسه با افراد با هیجان) محوري یتفعال افراد با تمایل( باال

خودشان را در معرض ها  آن زیرا ؛آورندادراك باالتري از خودکارآمدي به دست می) محوري

 کندفراهم میموفّقیت  فرصت بیشتري را براي تجربهها  آن دهند که برايهایی قرار میموقعیت

محور تمایل  یتفعال تسلّطافراد  رسد کهبه نظر می) 3( اپتر نظریۀ بازگشتیبنابراین مطابق با  )34(

 هاموقعیتهایشان تحت شرایط نامطلوب دارند یا حداقل در این به درك باالتري از توانایی

  . یابددر مقایسه با افراد هدف محور ادراك کارآمدیشان کاهش نمی) شرایط نامطلوب(

تفاوت معناداري بین ) منفی بازخورد( دیگر نتایج مطالعه آشکار کرد که تحت شرایط نامطلوب     

 تفاوت) بازخورد مثبت( تحت شرایط مطلوب؛ اما دو گروه در احساس انگیختگی وجود ندارد

به وسیلۀ  بین دو گروه وجود دارد و باالترین احساس انگیختگی نیز در این شرایطداري  معنی

اد با تمایل هدف افر) 3( نظریۀ بازگشتیمطابق با . هدف محور به ثبت رسیدکنندگان  شرکت

. خواه هستندمحوري انگیختگی یتفعال انگیختگی گریز هستند در حالیکه افراد با تمایل، محوري
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) مطلوب( بنابراین به طور مداوم پیروز شدن در یک بازي و یا اجراي یک تکلیف حرکتی آسان

-و شرکت) به شکل آرامیدگی( کنندگان هدف محوراحتماال بیشتر با انگیختگی پایین شرکت

توان گفت که به طور  می، به عبارت دیگر. مرتبط است) به شکل مالمت( محور یتفعال کنندگان

تواند با می) نامطلوب( مداوم شکست خوردن در یک بازي و یا اجراي یک تکلیف حرکتی مشکل

 کنندگان و شرکت) به شکل اضطراب( هدف محورکنندگان  احساس انگیختگی باالي شرکت

هدف محور در کنندگان  احتمال دارد که شرکت. مرتبط باشد) به شکل هیجان زدگی( محور تیفعال

شود انگیختگی  می هر سه شرایط انگیختگی را به شکل اضطراب درك کرده باشند که این باعث

هدف محور کنندگان  که شرکت) عملکرد( به امتیازيتوجه  این یافته با. باالتري را به ثبت رسانند

همخوان ) 29، 11(هاي   این یافته با یافته. باشد می نیز قابل توجیه اند اب دارت کسب کردهدر پرت

  . است

  

  گیري نتیجه

انگیختگی و ادراك ، خوشایندي، ی نتایج مطالعه آشکار کرد که باالترین عملکردبه طور کلّ

ثیر دریافت أهد که تدنتایج نشان می، عالوه بر این. گردد می کارآمدي هنگام بازخورد مثبت گزارش

محور به طور نسبی  فعالیت تسلّطهدف محور نسبت به افراد  تسلّطبازخورد منفی براي افراد 

کنندگان انگیختگی در هر دو حالت بازخورد منفی و مثبت شرکت متغیره در البتّ. باشدتر می منفی

تحت . تري را گزارش کردندمحور انگیختگی باال کنندگان فعالیت هدف محور در مقایسه با شرکت

خوشایندي و کارآمدي باالتري را در ، محور عملکرد فعالیت تسلّطشرایط بازخورد منفی افراد 

 براساس نتایج تحقیق حاضر به مربیان پیشنهاد. دهندهدف محور نشان می تسلّطمقایسه با افراد 

مطلوب ( و شرایط تکلیف) محور یتفعال ـ هدف محور( کنندگانشود که به شخصیت شرکت می

به نتایج توجه  با. نمایند تا بهترین نفرات را براي تکالیف مربوطه گزینش نمایندتوجه  )نامطلوب –

یان و به مرب کنندگان با ویژگی فراانگیزشی متفاوتبه دست آمده در مورد خودکارآمدي شرکت

مدي ورزشکاران را به عنوان یک شود که بهینه ساختن خودکارآرکاران ورزشی پیشنهاد میاند دست

بر مواردي  تأکیدشود تحقیق حاضر با  می همچنین پیشنهاد. ضرورت در برنامه ورزشی تلقی نمایند

تکالیف با پیچیدگی بیشتر و در بین بانوان ، ی مختلفسنّهاي  گروه، بیشترهاي   چون تعداد کوشش

  . نیز انجام شود
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