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Abstract
Exercise provides many opportunities to experience flow by creating physical and psychological challenges. The aim of this study was investigate the
effect of attentional focus skills training on flow of basketball players. This
study was of the semi-experimental method. It was conducted on 22 male’s
Basketball players (age: 15-20 years old). The participants were divided into
two groups (control: n=11, experimental: n=11) voluntarily The experimental
group performed the attentional focus skills training based on protocols of
mental skills for six weeks and tow training sessions weekly where during
this time the control group performed the daily routines of basketball. Flow
state-2 Questionnaire was used to evaluate the flow. T-test was used to compare the variables.
The results of T-test showed that the experimental group had a significant
improvement in the flow compared to the control group (P<0.05). Based on
current results attentional focus skills training course affects flow of male
basketball players.
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ورزش بــا ایجــاد چالشهــای جســمی و روانــی فرصتهــای زیــادی را بــرای تجربــهی
اجــرای روان فراهــم میکنــد .ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی تأثیــر یــک دوره تمریــن
مهارتهــای توجــه و تمرکــز بــر اجــرای روان بسکتبالیســتها صــورت گرفــت .ایــن مطالعــه
ن  -پسآزمــون و بــه لحــاظ هــدف كاربــردي بــود.
از نــوع نیمــه تجربــی بــا طــرح پيشآزمــو 
شــرکتکنندگان ایــن تحقیــق  22بسکتبالیســت پســر بــا دامنــه ســنی  20-15ســال بودنــد
کــه بــه روش در دســترس و هدفمنــد انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه کنتــرل و
تجربــی قــرار گرفتنــد .گــروه تجربــی بــه مــدت  6هفتـهی  2جلسـهای بــر اســاس پروتــکل
مهارتهــای ذهنــی ،تحــت آموزشهــای توجــه و تمرکــز قــرار گرفتنــد .گــروه کنتــرل در
ایــن مــدت تنهــا بــه تمریــن مهارتهــای بســکتبال پرداختنــد .بــه منظــور ارزیابــی اجــرای
روان از پرسشــنامهی اجــرای روان حالتــی 2-بــه عنــوان پیشآزمــون و پسآزمــون اســتفاده
شــد .نتایــج آزمــون تــی مســتقل نشــان داد کــه وضعیــت اجــرای روان ،در گــروه تجربــی بــه
طــور معنـاداری نســبت بــه گــروه کنتــرل بهبــود یافتـ ه اســت( .)P>0/05بــه نظــر میرســد
کــه یــک دوره تمریــن مهارتهــای توجــه و تمرکــز بــر اجــرای روان بسکتبالیس ـتها تأثیــر
گــذار بــوده اســت و نتایــج پژوهــش از ایــن فرضیــه کــه اجــرای روان بسکتبالیســتها بــا
اســتفاده از آمــوزش مداخــات روانشــناختی بهبــود مییابــد حمایــت میکنــد.

واژههای کلیدی :توجه ،جریان ،سبکبالی ،مهارت ذهنی.

مقدمه
بــا افزایــش آگاهــی از ورزش و تــاش بــرای بهبــود عملکــرد در
ورزش ،همبســتگی بیــن ورزش و روانشناســی نیــز هــر روز در
حــال افزایــش اســت .وضعیــت روانــی ورزشــکاران ،ورزش آنهــا،
زندگــی اجتماعــی و تعامــات آنهــا از موضوعــات مــورد توجــه
1
بــوده اســت ( .)1هــدف اصلــی آمــوزش مهارتهــای روانشــناختی
کمــک بــه شــرکتکنندگان در ورزش بــرای توســعه مهارتهــای

روانــی در دســتیابی بــه موفقیــت عملکــرد و رفــاه شــخصی اســت
( .)2برنامههــای آمــوزش مهارتهــای روانشــناختی اساســاً بــه
مداخــات ســازمان یافتــه ،معمــوأل در زمینههــای بهداشــتی و
ورزشــی اشــاره دارد کــه در آن آمــوزش سیســتماتیک مهارتهــای
2
مختلــف روانشــناختی صــورت میگیــرد ( .)3مهارتهــای ذهنــی
یکــی از مهمتریــن ســازههای شــناختی بــرای عملکــرد رقابتــی
موفقیتآمیــز هســتند ( .)4ســطح مطلــوب آمــاده ســازی ذهنــی
1. Psychological skill
2. Mental skill
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قبــل از بازیهــای رقابتــی ممکــن اســت در ایجــاد یــک نتیجــه
بهتــر در عملکــرد مهارتــی کمککننــده باشــد ( .)5بــه منظــور
افزایــش آمادگــی روانــی ورزشــکاران ،مربیــان و تیــم تمرینــات
اصولــی مهارتهــای روانشــناختی مــورد نیــاز اســت (.)6
اصطــاح اجــرای روان 3بــه وســیله چیکســنت میهــای )7( 4بــه
معنــی تجربــه بهینــهای كــه بیشــترین لــذت را بــرای انســان هنــگام
درگیــری كامــل در یــك فعالیــت بــه همــراه دارد مفهــوم ســازی
شــد .اجــرای روان فقــط لــذت بــردن نیســت؛ بســیار خــاص تــر
ـی كــه انجــام یــك فعالیــت چالــش فراهــم آورده
از آن اســت .زمانـ 
و نیازمنــد مهــارت اســت ،و هــر دو چالــش و مهــارت بــاال و در
تعــادل باهــم هســتند ،نــه تنهــا فــرد از لحظــه لــذت میبــرد بلكــه
ظرفیــت عملكــردی فــرد بــاال رفتــه و بــه احتمــال زیــاد مهارتهــای
جدیــد یــاد گرفتــه و عــزت نفــس و پیچیدگــی شــخصیتی شــخص
افزایــش پیــدا میكنــد ( .)8تعــداد زیــادی از پژوهشــگران شــواهد
تأییدكننــده تجربــه اجــرای روان را در تعــداد زیــادی از حوزههــای
فعالیتــی متفــاوت ماننــد :ورزش ( ،)10 ،9موســیقی و هنــر و کار
( )11و فعالیــت نظامــی( )13 ،12ارائــه دادهانــد .تجربــه اجــرای روان
از فعالیتهــای مذكــور و دیگــر فعالیتهــا اســتنتاج شــده اســت
كــه بــا تكیــه بــر ایــن میتوانــد مفاهیــم فراگیــری را در حمایــت از
رشــد فــردی ،شــكلگیری هویــت فــردی بــر اســاس ایــن واقعیــت
كــه افزایــش دهنــده انگیــزه درونــی بــوده و ســازماندهنده و
فعالســاز افــكار و رفتــار و نیــز کمــک کننــده بــه تأییــد و ســاخت
"تعریــف خــود" بــوده ،دربــر گیــرد ( .)14فعالیتهــای ورزشــی
عمومــأ نیازمنــد اعمــال شــدید جســمانی یــا اســتفاده از مهارتهــای
فیزیکــی نســبتا پیچیــده هســتند کــه اغلــب در حضــور تماشــاگران
انجــام میشــوند .درواقــع عناصــری از ریســک (ماننــد ،آســیب)،
قــرار گرفتــن در شــرایط محیطــی (ماننــد ،آب و هــوا) ،تعامــل بــا
همتیمیهــا ،مربیــان ،حریفــان و داورهــا ،همــه اینهــا میتوانــد
در حــوزه فعالیتهــای ورزشــی حضــور داشــته باشــند .مهــم ایــن
اســت کــه ایــن عوامــل ،تنوعــی از چالشهــای ذهنــی و جســمی
را بــه وجــود میآورنــد ،بــه ایــن معنــی کــه فعالیتهــای ورزشــی
موقعیتــی منحصــر بــه فــرد بــرای تجربــه اجــرای روان هســتند (.)15
اجــرای روان بــه علــت ارتبــاط بــا عملکــرد اوج بــرای ورزشــکاران
بســیار مطلــوب بــه نظــر میرســد ( .)16ایــن رابطــه بهویــژه

بــرای ورزشــکاران نخبــه کــه بــرای آنهــا مــرز بیــن موفقیــت و
شکســت در رقابــت اغلــب بســیار جزئــی اســت ،اهمیــت دارد (.)17
تفاوتهــای زیــادی در میــزان و شــدت "تجربــهی بهینــه" مشــخص
شــده اســت ،ایــن تفاوتهــا کــه فــردی بــوده و حاصــل تعامــل
فــرد و محیــط و تــا حــدودی بــا توجــه بــه علتهــای موقعیتــی
میباشــد ،بــه عــاوهپژوهشــگران دریافتهانــد کــه تجربــه اجــرای
روان بــا ویژگیهــای شــخصیتی و وظیفــهای ارتبــاط دارد (.)18
ســوگیاما و اینوماتــا ،)19( 5تجربــه اجــرای روان را بــا اســتفاده از
مصاحبههــای نیمــه ســاختار یافتــه بــا  29ورزشــکار نخبــه بررســی
کردنــد .آنهــا عواملــی ماننــد :آرام و ریلکــس بــودن ،اعتمادبهنفــس،
انگیختگیبــاال ،تمرکــز کامــل ،احساســات و افــکار مثبــت و منفــی
را بهعنــوان تســهیلکنندههای اجــرای روان در ورزشــکاران نخبــه
ژاپنــی معرفــی کردنــد .باکــر 6و همــکاران ( ،)20در تحقیقــی بــا
عنــوان "اجــرای روان و عملکــرد :بررســی بیــن فوتبالیســتهای بــا
اســتعداد هلنــدی" رابطــه بیــن منابــع محیطــی (اســتقالل ،حمایــت
اجتماعــی مربــی و بازخــورد اجــرا) ،اجــرای روان و عملکــرد را در
میــان فوتبالیســتهای امیــد و مســتعد هلنــدی بررســی کردنــد.
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه منابــع محیطــی بهویــژه بازخــورد
اجــرا و حمایــت مربــی تســهیلکننده اجــرای روان در طــول بــازی
فوتبــال اســت .اجــرای روان بــه نوبــه خــود بــا عملکــرد فــرد و
امتیــاز مربــی در ارتبــاط بــود .کوهــن و موریــس" ،)21( 7ارتبــاط
بیــن عملکــرد و اجــرای روان در رقابتهــای تنیــس" را بررســی
کردنــد .ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ورزشــکاران برنــده باشــند
و یــا بازنــده بــه طــور متفاوتــی جریــان روان را درک میکننــد.
لیندســی 8و همــکاران ( ،)22از چهــار مرحلــه مداخلــه هیپنوتیــزم،
بــرای ارزیابــی اجــرای روان و عملکــرد در دوچرخهســواری اســتفاده
کردنــد .آنهــا شــواهدی مبنــی بــر اثــر مداخــات بــرای افزایــش
اجــرای روان و عملکــرد در میادیــن رقابتــی محیطــی معتبــر ارائــه
کردنــد .در پژوهشــی کــه بــا هــدف بررســی روابــط بیــن وضعیــت
روانــی  ،تعهــد بــه هــدف تیــم و عملکــرد تیــم ورزشــی صــورت
گرفــت ،نتایــج نشــان داده شــد کــه مدیــران بایــد برنامههایــی را
بــرای تقویــت تجربــه اجــرای روان در تیمهــای خــود اجــرا کننــد و
در عیــن حــال اعضــا را نیــز جهــت تبــادل اطالعــات ترغیــب نماینــد
( .)23اســکولر ،)24( 9بــه پژوهــش دربــاره فرضیــهای مبنــی بــر
3. Flow
4. Csikszentmihaly
5. Sugiyama & Inomata
6. Bakker
7. Koehn, Morris
8. Lindsay
9. Schüler
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اینکــه "محیطــی کــه افــراد را قــادر مــی ســازد نیازهــای اساســی
روانشــناختی خــود را بــرای شایســتگی و ارتبــاط اجتماعــی بــرآورده
ســازند ،منجــر بــه اجــرای روان میشــود" ،پرداخــت .نتایــج ،اثــرات
مثبــت لــزوم رضایتمنــدی از نیــاز روی اجــرای روان را تأییــد کــرد.
جنبههــای اساســی اجــرای روان توســط چیکســنت میهــای اینگونــه
بیــان شــده اســت :ادغــام عمــل و آگاهــی ،احســاس کنتــرل ،تغیــر
زمــان ،تجربــه خــودکاری ( .)25تمرکــز کامــل بــر تکلیــف در
حــال انجــام و حــس کنتــرل از م ًولفههــای اساســی حالــت روان
ذکــر شــدهاند ( .)26در ایــن راســتا ،پژوهشهایــی در ارتبــاط بــا
ذهنآگاهــی و در ورزشهــای شــنا ،تیرانــدازی ،گلــف و دوندههــا
انجــام شــده اســت کــه نتایــج مثبتــی را نشــان دادهانــد امــا بــه
علــت کوچــک بــودن حجــم نمونههــا و ضعــف روش شناســی
آنهــا ،همچنــان بــرای تاییــد اعتبــار یافتههــا بــه پژوهشهــای
بیشتــری نیــاز اســت ( .)27در راســتای ایــن نتایــج بررســی تمریــن
مهارتهــای توجــه و تمرکــز ،آگاهــی و دانســتن چرایــی و چگونگــی
اثرگــذاری ایــن تمرینــات بــر تجربــه اجــرای روان ورزشــکاران از
ضروریــات انجــام پژوهــش حاضــر بــود.
بــر طبــق نظــر چــن 10و همــکاران ( ،)28ورزشــکاران میتواننــد
بــرای افزایــش تجربههــای اجــرای روانشــان تعلیــم ببیننــد .تنــوع
مختلفــی از تمریــن مهارتهــای روانشــناختی وجــود دارد ولــی ایــن
تمرینــات معمــوال دارای یــک هــدف اساســی هســتند کــه ایــن امــر
بهمنظــور ارائــه آمــوزش جامــع اســت .در محیطهــای ورزشــی،
ورزشــکاران تجربــه اجــرای روان خــود را اینگونــه شــرح میدهنــد:
جــذب و تمرکــز کامــل بــر فعالیــت مــورد نظــر ،احســاس اعتمــاد
بــه نفــس و کنتــرل ( .)29اشــاره بــه نقــش توجــه و تمرکــز بــرای
دســتیابی بــه حالــت اجــرای روان  ،همچنیــن تاثیــر اجــرای روان بــر
عملکــرد ورزشــی و نیــز محدودیــت موجــود در مطالعــات مرتبــط
بــا تاثیــر مداخــات روانشــناختی بــر اجــرای روان ورزشــکاران،
پژوهشــگران مطالعــه حاضــر را ترغیــب کردنــد تــا بــا اســتناد بــر
برنامههــای روانشــناختی ،عــاوه بــر بررســی تاثیرگــذاری ایــن
مداخــات بــه دنبــال راهــکار مناســبتر و اثــر بخشتــر در حــوزه
ارتقــای عملکــرد ورزشــی باشــند .پژوهــش حاضــر بــه دنبال بررســی
آثــار مداخــات تمریــن مهارتهــای توجــه ،تمرکــز بــر اجــرای روان
بسکتبالیســتها میباشــد .ســوال اصلــی کــه در تحقیــق پیــش رو
بــه آن پاســخ خواهیــم داد ،ایــن اســت کــه آیــا یــک دوره تمریــن
مهارتهــای توجــه و تمرکــز تاثیــر معنــی داری بــر اجــرای روان
بسکتبالیســتها دارد؟

روششناسی
پژوهــش حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی و بــا هــدف ،کاربــردی
انجــام شــده اســت .طــرح تحقیــق نیــز بــه صــورت پیشآزمــون -
پسآزمــون در دو گــروه تجربــی و کنتــرل بــود.

شرکتکنندهها
جامعــه آمــاری تمــام بسکتبالیســتهای پســر شــهر اراک  ،بــا رده
ســنی  15تــا  20ســال بــود .از بیــن جامعــه آمــاری پژوهــش 22نفــر
( )30بــه صــورت نمونهگیــری هدفمنــد و بــه صــورت در دســترس
از باشــگاه ورزشــی آلومینیــوم ســازی شــهر اراک انتخــاب و ســپس
بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه  11نفــری قــرار گرفتنــد .معیارهای
ورود بــه پژوهــش داشــتن حداقــل ســه ســال ســابقه در رشــته
بســکتبال زیــر نظــر مربــی و شــرایط بدنــی ســالم و فعالیــت بدنــی
منظــم در باشــگاه بــود .همــۀ ورزشــکاران بــه صــورت داوطلبانــه و بــا
اخــذ رضایــت نامــه کتبــی در ایــن پژوهــش شــرکت کردنــد .مــاک
خــروج از پژوهــش نیــز عــدم رضایــت یــا هرگونــه فشــار ناشــی از
مداخــات در پژوهــش بــود .ایــن پژوهــش در گــروه روانشناســی
ورزشــی دانشــکده تربیــت بدنــی تصویــب و کــد اخــاق از کمیتــه
اخــاق دانشــکده ( )IR.UT.SPORT.REC.1396015دریافــت شــد.

ابزار

پرسشــنامه مقیــاس اجــرای روان حالتــی :2 11-ایــن
پرسشــنامه جهــت ســنجش ابعــاد اجــرای روان توســط جکســون،
مارتیــن و اکلنــد )15( 12ســاخته شــد .پرسشــنامه حاضــر متشــکل
از  36ســوال اســت کــه ارزیابــی ســؤاالت آن بــر اســاس مقیــاس
 5درجــهای لیکــرت از طیــف هرگــز ( ،)1تــا همیشــه ( )5انجــام
میشــود .ایــن پرسشــنامه شــامل نــه خــرده مقیــاس تعــادل
مهارتــی ،تمرکــز بــر وظیفــه در دســت اجــرا ،یکــی شــدن عمــل و
آگاهــی ،اهــداف روشــن ،بازخــورد بــدون ابهــام (صریــح) ،احســاس
کنتــرل همــه جانبــه ،تغییــرات زمانــی ،از دســت دادن خودآگاهــی و
تجربــه هنــر بــه خاطــر هنــر اســت .میانگیــن مجمــوع اعــداد در هــر
بخــش روانــی اجــرای کل را نشــان میدهــد و هرچــه عــدد باالتــر
باشــد نشــاندهندهی تجربــه کــردن حالــت اجــرای روان بیشــتر
اســت .ایــن پرسشــنامه در ســال  1393توســط ذبیحــی (،)31
بــرای پایــان نامــه کارشناســی ارشــد روانشناســی ورزش دانشــکده
تربیــت بدنــی دانشــگاه تهــران رواســازی و اعتبــار یابــی شــده اســت.
10. Chen
11. FSS-2
12. Jackson, Martin, Eklund
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مقیــاس اجــرای روان اعتبــار ســازه اکتشــافی ،اعتبــار ســازه تاییــدی،
ثبــات درونــی و پایایــی زمانــی قابــل قبولــی دارد .نتایــج تحلیــل
عاملــی نشــان میدهــد کــه ســواالت مقیــاس اجــرای روان حالتــی
در کل  71/069درصــد کل واریانــس مربــوط بــه عوامــل تشــکیل
دهنــده اجــرای روان حالتــی را تشــکیل میدهــد .نتیجــه ضریــب
آلفــای کرونبــاخ بــرای تعییــن ثبــات درونــی ســوالهای مقیــاس
اجــرای روان حالتــی  0/910اســت .نتایــج ضریــب همبســتگی درون
گروهــی بــرای تعییــن پایایــی زمانــی ســوالهای مقیــاس اجــرای
روان حالتــی  0/910گــزارش شــده اســت .در نهایــت اعتبــار و
روایــی یافتههــا ،نشــان از اطمینــان نســخهی فارســی ایــن آزمــون
بــرای اســتفاده مربیــان و روانشناســان ورزشــی در شــناخت تناســب
عملکــرد اوج بــا اجــرایروان ورزشــی دارد.

روش اجرا
در ابتــدا ورزشــکاران در جلســهای کــه جهــت توضیــح اهــداف
و چگونگــی انجــام تحقیــق و کســب رضایــت تشــکیل شــده
بــود ،شــرکت کردنــد .همچنیــن ورزشــکاران رضایتنامههــای
کتبــی را جهــت شــرکت در پژوهــش تکمیــل کردنــد .ســپس،
شــرکتکنندگان بــه طــور تصادفــی بــه دو گــروه  11نفــری تقســیم
شــدند .هــر یــک از شــرکتکنندگان پرسشــنامه مربــوط بــه اجــرای
روان حالتــی را بــه عنــوان پیشآزمــون تکمیــل کردنــد .ســپس ،هــر
گــروه دســتورالعمل خــود را دریافــت کــرد .گــروه آزمایــش تحــت
مداخــات ســازمان یافتــه تمریــن مهارتهــای روانشــناختی شــامل
توجــه و تمرکــز قــرار گرفــت  .شــرکتکنندگان گــروه آزمایــش دو
جلســه در هفتــه هــر جلســه  30دقیقــه قبــل از شــروع تمرینــات
اختصاصــی بســکتبال و بــه مــدت  6هفتــه مجموعــا  12جلســه
تمرینــات اختصاصــی مهارتهــای روانشــناختی را تمریــن کردنــد.
تمرینــات شــامل تمرینــات مرتبــط بــا توجــه و تمرکــز شــامل:
مفاهیــم پایــه در توجــه (ســبکها و ابعادتوجــه ،شناســایی عوامــل
حواسپرتــی و  ،)...مقابلــه بــا عوامــل حواسپرتــی درونــی و بیرونــی
بــا اســتفاده از تکنیکهایــی ماننــد کنــار گذاشــتن موقتــی افــکار و

توقــف افــکار منفــی /غیــر منطقــی ،اســتفاده از واژههــای نشــانه و
راه اندازهــا  ،مــرور ذهنــی و شــبیه ســازی ،تمرینــات انتقــال بیــن
ســبکهای توجــه ،بازیابــی تمرکــز بــه وســیله شناســایی عوامــل
حواسپرتــی ،گــروه بنــدی مجــدد افــکار ،تمرکــز مجــدد بــر حــال از
طریــق خودگویــی و تنفــس عمیــق ،تمریــن کنتــرل چشــم و تمریــن
تمرکــز بــر جــدول بــود (.)32
گــروه کنتــرل ،در طــی ایــن مــدت تنهــا بــه تمریــن مهارتهــای
بســکتبال پرداختنــد و هیچگونــه مداخلــه روانشــناختی دریافــت
نکردنــد .پــس از پایــان  12جلســه ،پرسشــنامهی اجــرای روان
حالتــی بــه عنــوان پسآزمــون مجــددا از تمامــی شــرکتکنندگان
گرفتــه شــد.

روش آماری
تجزیــه و تحلیــل دادههــا در دو بخــش آمــار توصیفــی و اســتنباطی
انجــام شــد .از آمــار توصیفــی بــرای محاســبهی شــاخصهای
گرایــش مرکــزی و پراکندگــی اســتفاده شــد .همچنیــن در
بخــش آمــار اســتنباطی ،ابتــدا طبیعــی بــودن توزیــع دادههــا از
بررســی شــد .بــه عــاوه ،همگنــی

طریــق آزمــون شــاپیروویلک
واریانسهــا بــا اســتفاده از آزمــون لویــن محاســبه گردیــد .باتوجــه
بــه نرمــال بــودن توزیــع دادههــا در متغیرهــای پژوهــش و همگنــی
واریانسهــا ،بــرای مقایســه درون گروهــی از آزمــون تــی وابســته
و بــرای مقایســه بیــن گروهــی از آزمــون تــی مســتقل اســتفاده
شــد .ســطح معنـیداری در ایــن پژوهــش  P>0/05اســت .عملیــات
آمــاری بــا اســتفاده از نــرم افــزار اسپــیاساس نســخه  25انجــام
گرفــت.

یافتهها
اطالعــات توصیفــی طــرح ریــزی حرکتــی پیــش بینانــة شــرکت
کننــدگان (انحــراف اســتاندارد  ±میانگیــن) در جــدول  1قابــل
مشــاهده اســت.

جدول .1توصیف متغیرهای پژوهش در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در امتیازات اجرای روان حالتی

گروهها

مرحله

میانگین±انحراف معیار

آزمایش

پیشآزمون

128/54±11/09

کنترل

پسآزمون

137/72±13/60

پیشآزمون

127/36±11/84

پسآزمون

15/25 ±124/72

Etaati Z, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2021, 1(2), 11-20, doi: 10.22034/ijmbsp.2021.285691.1013

15

نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران
دوره |1شماره  | 2پاییز 1400

همچنیــن در جــدول  ،2نتایــج آزمــون شــاپیرویلک و لــون مــورد
گــزارش قــرار گرفتــه اســت.
جدول .2نتایج آزمون همگنی واریانسها و نرمال بودن توزیع دادههای پیشآزمون

متغیر
اجرای روان حالتی

گروه

میانگین ±انحراف استاندارد

Sh-v

Sig Sh-v

تجربی

131/64±13/62

0/951

0/657

کنترل

132/36±12/32

0/950

0/648

همانگونــه کــه در جــدول  2مشــاهده میشــود ،آمارههــای آزمــون
لــون و آزمــون شــاپیرو-ویلک در متغیــر مــورد مطالعــه معنــادار نشــد
( ،)P>0/05کــه ایــن نتایــج بــه ترتیــب نشــاندهنده همگــن بــودن
واریانسهــا و طبیعــی بــودن توزیــع پیشآزمونهــای دادههــای

 Fل ِ ِون

 Sigل ِ ِون

0/065

0/802

متغیــر مــورد مطالعــه اســت.
در بخــش اول بــه بررســی تغییــرات درون گروهــی بــا اســتفاده از
آزمــون تــی همبســته پرداختــه شــد( .جــدول .)3

جدول .3بررسی تغییرات درون گروهی اجرای روان حالتی در بسکتبالیستها در دو گروه آزمایش و کنترل با آزمون تی همبسته

گروه

T

df

Sig

آزمایش

4/502

10

0/001

کنترل

-0/987

10

0/347

همانطــور کــه نتایــج جــدول  3نشــان داد بیــن نتایــج پیشآزمــون
و پسآزمــون اجــرای روان حالتــی در گــروه آزمایــش تفــاوت
معنــاداری وجــود دارد ( .)p=0/001 ،df=10 ،t=4/502همچنیــن
در گــروه کنتــرل تفــاوت معنــاداری مشــاهده نشــد (،t=-0/987

.)p=0/347 ،df=10
در ادامــه بــه منظــور مقایســه اثــرات تمریــن مهارتهــای
روانشــناختی بــر اجــرای روان حالتــی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل
از آزمــون تــی مســتقل اســتفاده گردیــد (جــدول.)4

جدول .4بررسی تغییرات بین گروهی اجرای روان حالتی در بسکتبالیستها در دو گروه آزمایش و کنترل با آزمون تی مستقل

مرحله

T

df

Sig

پسآزمون

2/109

20

0/048

همانگونــه کــه در جــدول شــماره  4نشــان میدهــد نتایــج آزمــون
تــی مســتقل مشــخص کــرد بیــن دو گــروه آزمایــش و کنتــرل
در نتایــج پسآزمــون تفــاوت معنــاداری وجــود دارد (،t=2/109
.)p=0/048 ،df=20

بحث

بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش ،ســطوح اجــرای روان
بسکتبالیســتهای گــروه آزمایــش در طــی پروتــکل پژوهــش
بهبــود یافتــه اســت .میتــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه ممکــن
اســت بازیکنــان بســکتبال بــا آمــوزش مناســب مهارتهــای

16

مبتنــی بــر توجــه و تمرکــز بــه خوبــی بتواننــد تجربــه اجــرای
روان را بهبــود بخشــند .ایــن پژوهــش از ایــن ایــده کــه اســتفاده
از مداخــات روانشناســی بــر بهبــود اجــرای روان ورزشــکاران
موثــر اســت ،حمایــت میکنــد .نتایــج ایــن پژوهــش بــا تحقیقــات
ســوگیاما و اینوماتــا ( )19کــه تجربـهی اجــرای روان را بــا اســتفاده از
مصاحبههــای نیمــه ســاختار یافتــه بــا  29ورزشــکار نخبــه بررســی
کردهانــد ،و بــر اســاس نتایــج آنهــا عواملــی ماننــد آرام و ریلکــس
بــودن ،اعتمادبهنفــس ،انگیختگیبــاال ،تمرکــز کامــل ،احساســات و
افــکار مثبــت و منفــی بهعنــوان تســهیل کنندههــای اجــرای روان
در ورزشــکاران نخبــه معرفــی شــدهاند ،همســو میباشــد .همچنیــن
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درپژوهــش دیگــری کوهــن و موریــس (" ،)21ارتبــاط بیــن عملکــرد
و اجــرای روان در رقابتهــای تنیــس" را بررســی کردهانــد و تمرکــز
روی وظیفــه و حــس کنتــرل را بــه عنــوان پیشبینــی کننــده معنــی
داری از نتایــج عملکــرد نشــان دادهانــد ،نتایــج بــه دســت آمــده در
ایــن تحقیــق همســو بــا ایــن نتایــج بــود .بــه عــاوه تحقیقــات
دیگــری در زمینــه ســایر مداخــات روانشــناختی بــر بهبــود اجــرای
روان انجــام شــده اســت .پاتــس و همــکاران ( ،)33اثــر تصویرســازی
و موســیقی و نیــز لیندســی و همــکاران ( ،)22اثرمداخلــه هیپنوتیــزم
را بــر اجــرای روان ورزشــکاران بررســی کردهانــد نتایــج بــه دســت
آمــده همســو بــا مطالعــات فــوق میباشــد .مداخــات اســتفاده شــده
در ایــن پژوهــش (توجــه ،تمرکــز) ،و جامعــه پژوهــش کــه شــامل
ورزشــکاران ماهــر بــوده اســت میتوانــد از دالیــل همخوانــی نتایــج
فــوق بــا پژوهشهــای پیشــین باشــد .بررســی پژوهشهــا حاکــی
از آن اســت کــه تمریــن مهارتهــای روانشــناختی باعــث بهبــود
اجــرای روان حالتــی ورزشــکاران میشــود؛ البتــه بســته بــه اینکــه
چــه نــوع راهبــرد و مهارتــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت
نتایــج بهبــود ســطوح اجــرای روان حالتــی نیــز متفــاوت اســت؛
امــا پژوهشهــای مخالــف در ایــن بــاره بســیار معــدود میباشــد.
مطالعــهی پیشــینهی پژوهشــی در مــورد اجــرای روان نشــان داده
اســت بــرای آنکــه فعالیتــی منجــر بــه تجربــه یــک اجــرای بهینــه
شــود بایــد دارای ابعــادی از جملــه چالــش انگیــز  ،ادغــام عمــل و
آگاهــی ،تمرکــز بــر وظیفــه ،حــس کنتــرل ،تغییــر و تحــول زمــان و
خــودکاری باشــد ( .)34بعــاوه در پژوهشــی کــه بــا هــدف بررســی
اجــرای روان در بسکتبالیس ـتها صــورت گرفــت ،نتایــج نشــان داده
اســت کــه پنــج بعــد وجــود دارد کــه بیشــترین توجــه و تکــرار را
در ورزشــکاران داراســت؛ تجربــه خــودکاری ،تعــادل چالش-مهــارت،
اهــداف روشــن ،حــس کنتــرل و تمرکــز روی وظیفـهی مــورد نظــر
( .)35مطالعــات جکســون و همــکاران ( ،)15نشــان میدهــد اگرچــه
ورزشــکاران نمیتواننــد اجــرای روان را کنتــرل کننــد امــا آنهــا
میتواننــد بــا پیگیــری دســتورالعملهایی و تمرکــز بــر آنچــه
تحــت کنترلشــان اســت ،ماننــد آمادگــی ذهنیشــان ،احتمــال
وقــوع آن را افزایــش دهنــد .ورزشــکاران خودشــان بایــد از عواملــی
کــه وقــوع حالــت روان اجــرا را تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد اگاه
باشــند تــا بتواننــد بــه لحــاظ ذهنــی و جســمی بــرای رقابــت و در
نتیجــه فعالیــت بدنــی آمــاده شــوند .همچنیــن آنهــا بایــد بیــن
عواملــی کــه تحــت کنترلشــان اســت و میتواننــد تغییرشــان دهنــد
(آمادگــی ذهنــی یــا جســمی ،تمرکــز و توجــه ،خــود گویــی منفــی)

احتمــال تجربــه اجــرای روان را افزایــش میدهــد .در ایــن پژوهــش
بــه آمــوزش و تمریــن مهارتهــای توجــه و تمرکــز (عواملــی
همچــون ابعــاد توجــه ،عوامــل حواسپرتــی و چگونگــی مقابلــه بــا
آنهــا و  )...پرداختــه شــد .بــه نظــر میرســد انجــام تمرینــات توجــه
و تمرکــز احتمــاال موجــب تقویــت بعــد تمرکــزی تجربــه بهینــه در
ورزشــکاران شــده اســت .حفــظ تمرکــز مناســب ،در زمــان حــال
مانــدن ،تمرکــز کــردن قبــل از اجــرا و تمرکــز بــر نقــاط کلیــدی در
فعالیــت فــرد ،بــرای حفــظ تمرکــز مناســب ضــروری هســتند (.)11
گمــان مــیرود کــه بسکتبالیســتها بعــد از آمــوزشمهارتهــای
توجــه و تمرکــز توانســتهاند بــه عواملــی کــه ممکــن اســت حــواس
آنهــا را پــرت کننــد ،توجــه کننــد (بــه عنــوان یــک فکــر) و در
ادامــه ،بــا قضــاوت نکــردن دربــارهی مــوارد پیشآمــده ،تمرکــز
مجــدد خــود را بدســت آورنــد تــا از مهارتهایــی کــه دارنــد ،بــه
طــور مؤثرتــری اســتفاده کننــد .بــه نظــر میرســد کــه در ایــن
پژوهــش ،آموزشهــا توانســتهاند تغییراتــی را بــه نفــع بهبــود
اجــرای روان ورزشــکاران بهوجــود آورنــد .تمرینــات ذهنــی احتمــاال
بــا کاهــش تحریکاتــی کــه باعــث حواسپرتــی و فقــدان تمرکــز
میشــوند ( )27توانســتهاند از پراکنــش ذهــن بسکتبالیســتها
جلوگیــری کننــد و آن را در مســیرهای مشــخصی هدایــت کننــد
تــا فــرد ورزشــکار بــا چالشهــای بــه وجــود آمــده مقابلــه کنــد.
ضمــن اینکــه تمریــن مهارتهــای روانشــناختی بــه طــور مســتقیم
یــا غیــر مســقیم میتوانــد بــر ســایر ابعــاد تجربــه بهینــه تاثیــر
گــذار باشــد .از جملــه محدودیتهــای ایــن تحقیــق انجــام پروتــکل
تمرینــی تنهــا شــامل تمرینــات توجــه و تمرکــز بــود ،بنابرایــن
پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای بعــدی ســایر مهارتهــای
روانشــناختی و همچنیــن پروتکلهــای متفــاوت تمرینــی و جلســات
بیشــتر جهــت تعییــن اثــر بخشــی اســتفاده شــود .همچنیــن
محدودیتهایــی ماننــد میــزان کنتــرل در تمریــن مهارتهــای
روانشــناختی ،میتوانــد بــر نتایــج اثرگــذار باشــد .در ایــن تحقیــق
عملکــرد ورزشــکاران بررســی نشــد بنابرایــن ،پیشــنهاد میشــود در
تحقیقــات آتــی انــدازه گیــری ســطح عملکــرد نیــز مــد نظــر قــرار
گیــرد .بــا وجــود محدودیتهــای ذکــر شــده ،بــه طــور کلــی نتایــج
پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه تمریــن مهارتهــای توجــه و تمرکــز
در گــروه تجربــی نســبت بــه گــروه کنتــرل در تجربــه اجــرای روان
تاثیــر گــذار بــوده اســت .بــر ایــن اســاس بسکتبالیسـتها توانســتند
ســطوح بهتــری از اجــرای روان را تجربــه کننــد.

و عواملــی کــه نمیتواننــد کنتــرل کننــد (واکنشهــای جمعیــت،
بازخــورد مربــی ،شــرایط آب و هــوا) تمایــز قائــل شــوند (.)32
بنابرایــن افزایــش مهارتهــای روانشــناختی نظیــر توجــه و تمرکــز
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