Archive of SID
*تابآوری

JPS

4399 ) تابستان(مرداد279-294  ص/59  شمارۀ/ دورۀ نوزدهم/مجلۀ علوم روانشناختی
Journal of Psychological Science, Vol. 19, Issue 89, p 579-591, Summer(August) 2020

مقاله
پژوهشی

 نقش مؤلفههای كاركردهای اجرايی مغز با بررسی ميانجیگری:مؤلفههای موفقيت شطرنجبازان حرفهای
1

 بالل ايزانلو،3 علیاكبر امينبيدختی،5 محمدعلی محمدیفر،4علی محمدباقر

Success factors of professional chess players: the role of brain’s executive
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چكيده
 اما پیرامون پژوهش با موضوع بررسی، تحقیقات متعددی به بررسی رابطه کارکردهای اجرایی مغز با تابآوری در ورزشکاران پرداختهاند:زمينه
 بررسی موفقیت شطرنجبازان: هدف.نقش مؤلفههای کارکردهای اجرایی مغز با بررسی میانجیگری تاب آوری شکاف تحقیقاتی وجود دارد
 طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی: روش.حرفهای تحتت ثیر نقش مؤلفههای کارکردهای اجرایی مغز با بررسی میانجیگری تابآوری بود
 نفر به روش نمونهگیری۰0۰. بودند8۷-038۱  جامعه آماری تمامی شطرنجبازان حرفهای دارای ریتینگ ایران از سوی فدراسیون مربوطه در سال.بود
 آزمون عملکرد مداوم،)08۷8-0880(  مقیاس تابآوری کانر و داویدسون: ابزار پژوهش عبارتند از.در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند
 تحلیل دادهها با روش.) و نمره ریتینگ ورزشکاران شطرنج0892(

 آزمون برج لندن شالی،)2112 ،دیداری شنیداری (انجمن روانپزشکی آمریکا

 توجه مداوم و کنترل پاسخ به طور معنادار بر متغیر کارکردهای، سه مؤلفه برنامهریزی و سازماندهی: يافتهها.ضریب تعیین و بارهای عاملی انجام شد
 متغیر کارکردهای.)P< 1/1۰(  مؤلفههای پنجگانه تابآوری نیز بهطور معناداری بر متغیر مکنون تابآوری بار شدند.)P<1/1۰( اجرایی بار شدند
 اثر ساختاری کل متغیر کارکردهای اجرایی نیز اثر.)P< 1/1۰(  مثبت و معنادار بر موفقیت شطرنجبازان داشتند،اجرایی و تابآوری ت ثیر مستقیم
 با تقویت کارکردهای اجرایی میزان و احتمال: نتيجهگيری.)P< 1/1۰( غیرمستقیم آن بهواسطه تابآوری بر کارکردهای اجرایی معنادار بود
 تابآوری، کارکردهای اجرایی مغز، شطرنج: واژه كليدها.موفقیت و مدالآوری شطرنجبازان افزایش یافت
Background: Several studies have investigated the relationship between executive functions of the brain with
resilience in athletes, but there is controversy regarding research on the role of components of executive
functions in brain through mediating the research gap resilience. Aims: To investigate the success of
professional chess players influenced by the role of components of executive functions of the brain by
investigating the mediating resilience. Method: The research design was descriptive correlational The
statistical population of all professional chess players was Iranian rating by the relevant federation in 20172018. 545 individuals were selected as sample through available sampling method. Research tools include the
Connor & Davidson Resilience Scale (1979–1991), the Continuous Audiovisual Performance Test (American
Psychiatric Association, 2002), the London Shales Tower Test (1982), and the Chess Athletes Rating Score.
Data analysis was performed using factor analysis and factor loadings. Results: The three components of
planning and organizing, continuous attention and response control were significantly influenced by the
variables of executive functions (P< 0/05). The five components of resilience also significantly affected the
present variable of resilience (P< 0/05). Variables of executive functions and resilience had a direct, positive
and significant effect on the success of chess players (P< 0/05). The overall structural effect of executive
functions variable also had a significant indirect effect through resilience on executive functions (P< 0/05).
Conclusions: By enhancing executive functions, the chances of success and mediation of chess players
increased. Key Words: Chess, brain executive functions, resilience
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مقدمه

مهارت روانی بازیکنان شطرنج در تواناییهایشان تفاوتهای عمدهای

در بیشتر نقاط جهان از ورزش شطرنج برای پیشبرد اهداف

وجود دارد .شطرنجبازان در حافظه فعال و حافظه بلندمدت خود با

آموزشی و ورزشی استفاده میشود .اهمیت آموزش و ت ثیر شطرنج

افراد عادی تفاوت دارند .شطرنج تمرکز را بهبود میبخشد و در طی

تا آنجاست که یکی از کمیتههای اصلی فدراسیون جهانی شطرنج،

بازی ،فرد تنها بر یك هدف اصلی که ماتکردن و پیروزی است،

کمیته شطرنج مدارس نام گرفته است .امروزه فواید و اهمیت این

متمرکز میشود .به عبارت دیگر ،در هر اقدامی که انجام میدهد و

ورزش فکری روشن شده و در مدارس سراسر جهان ،جایی برای

در هر حرکتی که به مهرهها میدهد ،این مسئله را در نظر دارد که

آموزش باز کرده است (ولیزاده و مهدوی .)0399 ،بازی شطرنج از

بتواند مهره شاه طرف مقابل را مات کند .عدم توجه و تمرکز روی

ابعاد مهم روانشناختی ،همچون بُعد شناختی ،هیجانی و روانی،

این مسئله میتواند منجر به حرکات زائد و نامرتبط شود که نتیجهای

اجتماعی بر افراد مؤثر است .به عنوان نمونه ،احترام به حقوق دیگران

جز شکست نخواهد داشت .لذا فرد میآموزد که همه نقشهها و

و رعایت آداب خاص مؤثر است (به عنوان مثال ،دستزدن به مهره

حرکات را جهت دستیابی به یك هدف ،یعنی ماتکردن حریف

باید با حرکت آن همراه باشد ،حرکت مهرهها نباید انکار شود) ،نحوه

طرحریزی کند (رنجبر .)0391 ،شطرنج ،بهطورواضو ،یك وسیله

تفکر منطقی را میآموزد ،برنامهریزی و تقویت حدسیات منطقی را

حل مسئله است و روشی مطلوب را برای تصمیمگیری و حل مسئله

میآموزد ،آیندهنگری و نقشهخوانی را میآموزد ،اعتمادبهنف

فراهم میکند؛ زیرا مجموعهای محدود است با قوانین تعریفشده و

میآورد ،بهرهبرداری و استفاده از ضعیفترین ابزار برای قویترین

مشخص .در بازی شطرنج ،وقتی فرد با مسئله روبهرو میشود ،ابتدا

نتیجه را میآموزد ،اندوزش و نگهداری سرمایهها و داشتهها را

یك تحلیل مقدماتی و کلی از راههایی که میتواند آن را حل کند،

میآموزد و فواید چندینگانه دیگر (باردن .)2110 ،با بهرهگیری از

ارائه میکند و الگوهایی را که از تجربیات قبلی گرفته است،

شطرنج ،میتوان فرآیندهای روانشناختی از جمله حافظه فعال،

جستوجو میکند؛ مانند ریاضیات که به نوعی مطالعه الگوهاست.

استدالل سیال ،پردازش دیداری  -فضایی ،مهارتهای شناختی،

الگوهای شناختی در شطرنج از اهمیت زیادی برخوردار است .بعد از

توجه ،تمرکز و خالقیت را افزایش داد .شطرنج ،هوش و توانایی حل

شناسایی مشابهتها و تشخیص الگوی مربوط به آن ،یك استراتژی

مسئله را افزایش داده و تصمیمگیری مستقل و سریع در موقعیتهای

کلی را برای مسئله پیشآمده به کار میبرد .یك شطرنجباز مانند یك

دشوار را آموزش میدهد که این امر به پرورش خالقیت ،کمك

حلکننده ماهر مسئله است که تعداد زیادی طرح برای حل مسئله دارد

کرده و مهارتهای خواندن ،حافظه ،زبان و ریاضیات را تقویت و

(هورگان.)0889 ،

تفکر نقاد و خالق را تغذیه میکند .شطرنج ،تمرینی برای

همانطورکه مشخص است در بازی شطرنج فعالیتهای ذهنی و

تصمیمگیری سریع و دقیو در زمان کم را فراهم میآورد و میتواند

شناختی متعددی درگیر و فعال است که در صورت تقویت آنها ،بازی

از این طریو نتایج دانشآموزان را در امتحانات مدرسه بهبود بخشد

شطرنج با کیفیت و مهارت بیشتر و بهتر انجام میشود .بنابراین برای

(مارکوس ،2111 ،فرگوسن ،088۰ ،کلون ،2110 ،فلچر2111 ،؛ به

آموزش و اجرای با کیفیت بیشتر و بهتر شطرنج ،باید مهارتهای

نقل نقل از کروگیوس.)2112 ،

شناختی و مغزی شطرنجباز ،تقویت شود که در این مسیر ،شناسایی
دقیو مهارتها و میزان اثر آنان اهمیت دارد .کارکردهای

در زمان کودکی ،طرحوارههای مختلفی در ذهن کودکان شکل

اجرایی0

میگیرد .کودکان این طرحوارهها را در موقعیتهای جدید و مشابه

مغز ،یکی از تواناییهای مغزی مربوط به این حوزه است.

به کار میبندند .در بازیهای شطرنج نیز طرحوارهای در ذهن

کارکردهای اجرایی شامل تواناییهایی از قبیل برنامهریزی ،2حافظه-

کودکان شکل میگیرد که کودک میتواند در موقعیتهای جدید،

کاری ،3تغییر و حفظ آمایه انتقال 0و کنترل تکانشگری ۰است و فرد

اما مشابه آنها را به کار ببرد (آثرتون .)211۷ ،بین درجههای مختلف

را قادر به کنترل و انعطافپذیری در تکلیف میکند( .ویلیامز و
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جارلد .)2103 ،بارکلی ( )2102بیان میکند کارکردهای اجرایی به

و متوجه چند نقطه باشد و محرکهای گوناگون (جایگاه مهرههای

مجموعهای از مهارتهای هستهای خود نظمبخش برای حل مسائل

خود و مهرههای رقیب و نحوه عمل و کنش آنها) را پایش کند.

عمدی و هدفمند است .کارکرد اجرایی ،پردازش شناختی واحدی

یکی از متغیرهای روانشناختی که میتواند با کارکردهای

نیست ،بلکه یك سازه روانشناختی است که در برگیرنده مهارتهای

اجرایی رابطه داشته باشد و نیز بر مهارت شطرنجبازان مؤثر باشد ،متغیر

شناختی سطو باالی به هم مرتبط است (اندرسون ،جیکوب و

تابآوری 0است .تابآوری ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و

اندرسون .)2119 ،کارکرد اجرایی بهاصطالح مانند چتری برای

ادامهدار و توانایی درترمیم خویشتن است .گارمزی و ماستن ()211۱

فرآیندهای شناختی گوناگون است و شامل حافظه کاری ،توجه،

تابآوری را یك فرآیند توانایی یا پیامد سازگاری موفقیتآمیز با

بازداری ،برنامهریزی ،خودگردانی و خودنظارتی است که توسط

شرایط تهدیدکننده محیطی ،تعریف کردهاند .تابآوری ،توانایی

نواحی پیشپیشانی لوب فرونتال اجرا میشود (گلدشتاین و ناگلیری،

سازگاری سطو کنترل بر حسب شرایط محیطی است (والر.)2110 ،

 .)2100به عبارتی ،کارکردهای اجرایی ،مجموعه کارکردهایی است

البته تابآوری تنها پایداری در برابر آسیبها یا شرایط تهدیدکننده

که زمانی افراد در شرایطی قرار میگیرند که به فرآیندهای شناختی

نبوده و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نیست؛ بلکه

نیاز دارند ،برای به حدمطلوبرساندن عملکرد ،از آنها استفاده

شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامون خود نیز هست .به بیان

میشود؛ مثالً موقعیتهایی که نیازمند تصمیمگیری یا برنامهریزی

دیگر ،تابآوری توانایی فرد در برقراری تعادل زیستی  -روانی در

هستند ،مستلزم اصالح خطا و رفتار جبرانی هستند؛ رفتارهای مورد

شرایط خطرناک است (کانر و داویدسون .)2113 ،تابآوری سه

نیاز بهخوبی فراگرفته نشده باشند یا برای اعمال توالی جدیدی الزم

حوزه عملکردی دارد .0 :تابآوری بهعنوان یك ویژگی شخصیتی

باشد؛ موقعیتهایی که خطرناک هستند و زمانی که الزم است بر یك

یا توانایی پیشبینی افراد در مقابل ت ثیرات منفی نامالیمات و احتمال

عادت رفتاری تثبیت شده ،غلبه شود (فریدمن و همکاران.)211۱ ،

خطر فرض میشود .2 .یك وضعیت روحی مثبت یا سالمتروانی

کارکردهای اجرایی نشاندهنده انعطافپذیری رفتاری است .رفتارها

(مثل درک مثبت ،خودپنداری ،پیشرفت تحصیلی ،موفقیت در

و تکالیف نیازمند آن است که به محرکهای مربوط به انجام یك

وظایف و )...یا فقدان بیماری روحی روانی ،علیرغم وجود یا احتمال

تکلیف یا تمرین توجه و تمرکز شود و درعینحال ،محرکهای

خطر تعریف میشود .3 .یك فرآیند پویا که بر کنش بین متغیرهای

نامربوط نادیده گرفته شوند .آمایه انتقال توجه ،مسئولیت این کارکرد

فردی و پیرامونی ت ثیر گذاشته و در طول زمان تغییر میکند.

را بر عهده دارد (بایرل و براون .)2111 ،ماتمدی ،بیرمان ،سینتیا

روی آوردهای مفهومی تابآوری را میتوان به سه دسته اصلی

( )210۰کارکردهای اجرایی را توانایی راهبردی تمرکز و دقت و نیز

خالصه کرد که جنبه مشترک در همه آنها توانایی ایستادگی،

تمرکز و توجه به محرک هدف و عدم توجه و تمرکز به محرکهای

مقاومت و واکنش مثبت به فشار یا تغییر است (ماتیاس و پلینگ،

غیرهدف بهوسیله مقاومت در برابر تداخل تکالیف و محرکها و

210۰؛ به نقل از ترابی گلسفیدی ،نویدی مقدم و منیرپور.)0389 ،

مقاومت در برابر حواسپرتی تعریف میکنند .این توانایی به فرد

پژوهشهای تابآوری نشان میدهند که چگونه افراد در

اجازه میدهد تا بهسرعت و بهنحواحسن تمرکز و توجه خود را با

رویارویی با عوامل تنشزا با موفقیت بیرون میآیند .در واقع این

موقعیتهای مختلف وفو دهند (ساوادا و همکاران .)2102 ،میتوان

دیدگاه ،منطو نیرومندی را مهیا میکند تا از نگرش منفی و تمرکز

گفت کارکرد شناختی مورد نیاز یا توانایی مغزی و شناختی مورد نیاز

توجه معطوف به خطر ،نقصان و آسیب ،دست برداشته و به سمت

برای شطرنجبازی و مهارت در این رشته ورزشی ،کارکردهای

توجه به نقاط قوت افراد با دیدگاهی ارتقاءنگر گسترش یابد (التر،

اجرایی است؛ زیرا یك شطرنجباز ماهر باید تمرکز مناسبی داشته

سیستی و بیکر .)2118 ،حال با توجه به تعریف مفهوم تابآوری،

باشد ،بتواند سریع محل هدف را بیابد یا تغییر دهد ،همزمان متمرکز

سؤال آن است که ارتباط و ت ثیر احتمالی آن با بازی شطرنج چگونه
میتواند باشد .برای آموزش مهارت شطرنج چندین روش وجود
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دارد؛ از جمله روش معمول و سنتی که در آن تمرین و تکرار این

پژوهشهای پیشین نشان میدهند که متغیرهای روانشناختی

بازی یا ورزش انجام میگیرد و نیز شبیهسازی این ورزش یا بازی

میتوانند با عملکردهای مختلف روانشناختی ،حسی  -حرکتی و نیز

فکری با استفاده از فناوریهای رایانهایی .به طور قابلپیشبینی ،در

با مهارتهای ورزشی ارتباط داشته باشند .مینیر و شاه ( )2109در

این حالت برای فرد مهارت بیشتری ایجاد میشود ،اما ممکن است

پژوهش خود به بررسی اثر انتقال دور 0پرداخته و نشان دادند که

نقاط ضعفی نیز در موارد نامبرده وجود داشته باشد .احتماالً یکی از

آموزش کارکردهای اجرایی باعث انتقال دور (یعنی حل موفقیتآمیز

نقاط ضعف مهم آن است که انتقال مهارتهای کسبشده به

و انجام تکالیفی که به کارکردهای اجرایی نیاز دارد ،اما شبیه به

موقعیتهایی غیر از موقعیت تمرینی ،کامل و همهجانبه نخواهد بود.

تکالیف آموزشدیدهشده نیست) میشود .کارباخ و کری ()2118

به عبارت دیگر ،کیفیت و مهارت بازیکردن یا استدالل و عمل بازی

نشان میدهند که مداخله در کارکردهای اجرایی باعث بهبود و ارتقاء

در موقعیتهایی همچون مسابقات ورزشی بزرگ ،مثل موقعیت

انجام تکالیفی که نیاز به درگیری آمایه انتقال توجه (یکی از

تمرینی نخواهد بود .بر اساس نظر پژوهشگران و نظریهپردازان حوزه

کارکردهای اجرایی) دارد ،میشود .همچنین پژوهشهای مشابهی

روانشناختی ،تمرین یك عمل ،باعث تقویت مهارت در آن عمل

مبنی بر اثربخشی آموزشها و مداخالت روانشناسی شناختی بر بهبود

میشود ،اما عمده مهارت در همان موقعیت و تکلیف تمرینشده

مهارتهای ورزشی انجام شده است که نشان از ت ثیر کارکردهای

ایجاد میشود و انتقال آن به موقعیتهای دیگر با کیفیت موقعیت

شناختی بر مهارتهای ورزشی دارد .از جمله آنکه ناجی و ناجی

تمرینی میسر نیست (ریچاردز و همکاران ،211۱ ،جك ،لین و مارسیا،

( )038۷پژوهشی با هدف اثربخشی آموزش کوتاهمدت آگاهی

 .)211۷این افت عملکرد ناشی از تفاوت موقعیت تمرینی با موقعیت

موقعیتی بر تنظیم شناختی هیجانی و نمرات تیراندازی با تفنگ بادی

واقعی است و این مسئله ریشه در وجود محرکهای متفاوت در دو

انجام داده و نشان دادند که آموزش کوتاهمدت آگاهی موقعیتی،

موقعیت دارد .اضطراب موجود در موقعیت واقعی ،از جمله این

بهطور معناداری موجب افزایش تنظیم هیجانی و افزایش رکورد

تفاوتها است .نیل ،فلچر ،استفن و ماللیو ( ،)210۷هانتون ،فلچر و

تیراندازی در مرحله پ آزمون شده است .صمدی و همکارن

کوگالن ( ،)210۰دگدال ،اکالند و گوردون ( )210۱و بسیاری از

( )038۱نیز در پژوهشی با هدف مقایسه اثربخشی مداخله روانشناختی

صاحبنظران دیگر بیان میکنند که موفقیت یا شکست در میادین

مبتنی بر مدل شناختی  -رفتاری و مداخله مبتنی بر ذهنآگاهی بر

ورزشی به عوامل زیادی بستگی دارد .اهداف ورزشکار ،ترس از

عملکرد ورزشی ورزشکارن ،با پیگیری دو ماهه ،نشان دادهاند مداخله

باخت ،بروز تنش بهخاطر حرکتهای خطا و اشتباه ،ادراک تهدید

شناختی ت ثیر معناداری در پیشرفت و بهبود عملکرد ورزشی داشتهاند.

شکست ،فشار هواداران یا جو روانی حاصل از آن ،ویژگیهای

جان ،کومار و لیل ( )2102نیز در تحقیقی با مقایسه اثربخشی

شخصیتی او ،چگونگی روابط او با سایر ورزشکاران ،انگیزهها و

موسیقیدرمانی و تمرین مراقبه ذهنآگاهی بر عملکرد ورزشکاران

بسیاری از عوامل روانی و اجتماعی دیگر که اضطراب ورزشی را در

حرفهای ،افزایش عملکرد را در دو گروه آزمایش نسبت به گروه

پی دارد ،همگی از عواملی هستند که میتوانند بر کیفیت عملکرد و

کنترل نشان داد .هامیلتون و همکاران ( )210۱نیز در پژوهشی با هدف

نتایج آن ت ثیر بگذارند .اضطراب ورزشی عملکرد ورزشکاران را

اثربخشی مهارتهای ذهنی همچون ذهنآگاهی بر بهبود عملکرد

تحتت ثیر قرار میدهد و هر چه میزان اضطراب باالتر باشد ،عملکرد

دوچرخهسواران ،نشان دادهاند گروه آزمایش عملکرد بهتری با

ورزشکاران نیز در حین رقابت پایینتر خواهد آمد .با وجود این

دریافت اثرات آزمایشی از خود نشان دادهاند .تروالو ( )2100نیز در

مشخصههای روانشناختی در ورزشکارانی که در میدان مسابقه حضور

پژوهشی نشان داده است مداخالت شناختی مبتنی بر تابآوری بهطور

دارند ،تابآوری میتواند به عنوان یك متغیر ارزشمند محسوب شود

معناداری افزایش عملکرد ورزشی ورزشکاران را پیشبینی میکند.

و بخش زیادی از اضطراب و فشارهای ورزشی را تعدیل کند.

تامپسون و همکاران ( )210۷در تحقیو خود مبتنی بر اثرات بلندمدت
(یك ساله) برنامه افزایش عملکرد ورزشکاران با مداخالت شناختی

far transfer
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در ورزشکاران تیراندازی تیر و کمان در مقایسه با دو میدانی ،نشان

یافت که به رابطه یا ت ثیر کارکردهای اجرایی یا متغیر تابآوری بر

دادند این آموزشها موجب افزایش معنادار مهارت ورزشکارن

مهارت شطرنج پرداخته باشد .بنابراین در این پژوهش به رابطه

میشود .بنابراین پژوهشها نیز نشان دادهاند کارکردهای شناختی

کارکرد های اجرایی با میزان موفقیت شطرنج پرداخته شده و نیز اثر

همچون کارکردهای اجرایی و نیز مهارتها و مؤلفههای روانشناختی

میانجیگری سازه تابآوری نیز بین این دو متغیر بررسی میشود.

همچون تابآوری و متغیرهای روانشناختی دیگر ،بر عملکردهای

بررسی رابطه این سه متغیر نیز در غالب یك مدل پیشبینی ،یك

ورزشی مؤثر است .شکاف پژوهشی در این حوزه نبود پژوهشهای

نوآوری پژوهشی محسوب میشود .بنابراین مدل پژوهش به شرح

مرتبط با ورزش یا مهارت شطرنج است .پژوهشهایی را نمیتوان

ذیل است:

روش

رایانهای را نیز اجرا کردند .برای این پژوهش ،بهمنظور احتراز از

طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود .جامعه آماری

سوگیری و ت ثیر برخی متغیرهای مداخلهگر احتمالی بر متغیرهای

پژوهش همه شطرنجبازان حرفهای ایران در سالهای  038۱-8۷بود

پژوهش ،معیارهای ورود در نظر گرفته شد .از جمله معیارهای ورود

که عضو باشگاههای رسمی شطرنج مورد ت یید فدراسیون شطرنج

در این پژوهش این موارد بود .0 :داشتن مدرک دیپلم (یا اشتغال به

کشور بودند .تعداد کل شطرنجبازان حرفهای در این بازه زمانی ۱203

تحصیل در دوره دبیرستان) ،به دلیل درک درست ابزارها و

نفر بود .حجم نمونه این پژوهش ،تعداد  ۰0۰شطرنجباز بود که با

پرسشنامههای پژوهش و نیز رعایت دامنه سنی ذکرشده برای ابزارهای

توجه به پراکندگی جمعیت نمونه ،در این پژوهش از روش

مورد اجرا  .2حضور مداوم و بدون غیبت (در دعوت) به مسابقات

نمونهگیری دردسترس استفاده شد .بنتلر (0883؛ به نقل از میولر،

دارای امتیازی که در رنکینگ آنها مؤثر بوده است  .3ورزشکار

 )088۱بیان میکند که حجم نمونه (با توجه به آنکه روش تحلیل

شطرنجباز در بازه زمانی که شطرنجباز حرفهای شناخته شده است،

دادهها ،تحلیل مسیر بود) با توجه به تعداد پارامترهایی که باید برآورد

دچار مشکالت و اختاللهای روانشناختی و نیز بیماریهای حاد و

شود ،تعیین شود و نسبت نمونه به پارامتر را حداقل پنج به یك عنوان

مزمن جسمانی نشده باشد (به منظور آنکه مشکالت با کارکردهای

کردهاند .تعداد پارامترهای قابلبرآورد در اجرای آزمایشی (پایلوت)

مغزی و شناختی آنها مداخله نکند) .معیارهای خروج از پژوهش

 80پارامتر بود که تعداد  ۰0۰نفر نمونه پژوهش ،کفایت میکرد.

داشتن غیبت در مسابقات و مبتال شدن به مشکالت روانشناختی شدن

بنابراین در این پژوهش ،تعداد  ۰0۰شطرنجباز حرفهای انتخاب شدند.

بود .به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش در مورد محرمانه بودن

برای جمعآوری دادهها از گروه نمونه با توجه به مراجعه شطرنجبازان

اطالعات به نمونههای پژوهش اطمینان داده شد .تحلیل دادهها با

به فدارسیون ،از آنان در دفتر پژوهش و استعدادیابی فدراسیون

روش ضریب تعیین و بارهای عاملی با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه

شطرنج ،اقدام به آزمونگیری شد (قابل ذکر است که پژوهشگر ،دبیر

 20انجام شد.

دفتر نامبرده است و از نظر دسترسی و جمعآوری دادهها محدودیت

ابزار

خاصی وجود نداشت) .شطرنجبازان در هنگام مراجعه به دفتر نامبرده،

آزمون عملکرد مداوم دیداری شنیداری ( :IVA PLUSانجمن

به پرسشنامههای مدادی  -کاغذی پاسخ دادند و نیز دو نرمافزار

روانپزشکی آمریکا )2112 ،آزمون  IVA PLUSدر تشخیص و
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تفکیك بعضی اختاللهای روانشناختی همچون  ADHDکاربرد

بدینترتیب ،زمانی که یك مسئله در کوشش اول حل شود 3 ،نمره،

دارد .آزمون برای افراد  ۱سال به باال و بزرگساالن قابلاجرا است.

زمانی که مسئله در کوشش دوم حل شود 2 ،نمره و زمانی که در

مدت زمان اجرای این آزمون (همراه با بخش آموزش) حدوداً 21

کوشش سوم حل شود 0 ،نمره و زمانی که سه کوشش بته شکست

دقیقه است .تکلیف آزمون شامل پاسخ یا عدم پاسخ (بازداری پاسخ)

منجر شود ،نمره صفر بته فرد داده میشود .حداکثر نمره در این

به  ۰11محرک آزمون است .هر محرک فقط  0/۰ثانیه ارائه میشود.

آزمون  3۱است ( .)02 ×3=3۱این آزمون دارای روایی سازه خوب

بنابراین ،آزمون به حفظ توجه نیاز دارد .هدف اصلی این آزمون

در سنجش برنامهریزی و سازماندهی افراد است .بین نتایج ایتن

اندازهگیری  .0توجه مداوم و  .2بازداری پاسخ است که در پنج زیر

آزمتون و آزمون مازهای پرتئوس همبستگی  r=1/00گزارش شده

گروه؛  .0پاسخ کنترل .2 ،0توجه .3 ،2اسناد .0 ،3نشانگر 0و  .۰تنظیم

است .اعتبار این آزمون مورد قبول و  1/۷8گزارش شده است (لزاک

حرکات ظریف ۰توجه مداوم و بازداری پاسخ را میسنجد .در این

و همکاران.)2111 ،

آزمون رایانهای ،آزمودنی کلید موس را در مواجهه با محرک هدف

مقیاس تابآوری :کانر و داویدسون این پرسشنامه را با بازبینی

ناگهان با دیدن

منابع پژوهشی  08۷8-0880در زمینه تابآوری تهیه کردند.

محرک خطا (یعنی عدد  )2باید پاسخش را بازداری کند .در بلوک

تابآوری کانر و دیویدسون دیویدسون  2۰گویه دارد که در یك

با فراوانی زیاد ،آزمودنی به پنجاه محرک ،به سرعت پاسخ میدهد،

مقیاس لیکرتی بین صفر (کامالً نادرست) تا چهار (همیشه درست) و

که هشت محرک از این تعداد ،شامل محرکهای خطا است .این

با دامنه  02۰-2۰نمرهگذاری میشود .این مقیاس دارای چهار مؤلفه

محرکها به صورت تصادفی ارائه میشوند تا آزمودنی قدرت

است .زیرمقیاس تصور از شایستگی فردی :سؤالهای -23 -20 -2۰

پیشبینی محرکهای بعدی را نداشته باشد .در آزمون ،IVA PLUS

 ،01 -00 -02 -0۱ -0۷زیرمقیاس تحمل عاطفه منفی :سؤالهای -21

تغییر کند .نتایج مطالعات

 ،۱ -۷ -00 -0۰ -09 -08زیرمقیاس پذیرش مثبت تغییر و روابط

نشان میدهد که آزمون  IVA PLUSحساسیت کافی ( )82%و قدرت

ایمن :سؤالهای  ،0 -2 -0 -۰ -9زیرمقیاس کنترل :سؤالهای -22

پیشبینی درست ( )98%را برای تشخیص درست  ADHDدر

 03 -20و زیرمقیاس ت ثیرات معنوی :سؤالهای  8و  .3این مقیاس در

کودکان دارد .اعتبار آزمون در روش بازآزمایی نشان میدهد 22

ایران توسط محمدی ( )0390هنجاریابی شده است .برای تعیین

مقیاس  IVAبا یکدیگر رابطه مستقیم و مثبت ( )1/0۱ – 1/99دارد.

روایی این مقیاس همبستگی هر گویه با نمره کل به جزگویه 3

به طور کلی یافتهها نشان میدهد که این آزمون از اعتبار و روایی

ضرایبی بین  1/00تا  1/۱0را نشان داد .برای تعیین پایایی مقیاس

ADHD

تابآوری کانر و دیویدسون از آلفای کرانباخ بهره گرفته شد و

(یعنی عدد  )0چهار تا شش بار فشار میدهد و سپ

توجه باید از دیداری به شنیداری و برعک

مطلوب و باالیی در بررسی توجه و دقت و تشخیص
برخوردار است.
آزمون برج لندن شالی

ضریب پایایی  1/98به دست آمد.
( :)0892این آزمون یکی از ابزارهای

نمره ریتینگ ورزشکار :در این پژوهش برای بررسی میزان

مهم جهت اندازهگیری کنش اجرایی برنامهریزی و سازماندهی است.

موفقیت شطرنجبازان از نمره ریتینگ آنها استفاده شد .این نمره از

در این تست ،به آزمودنی  02مسئله همانند مثال داده میشود و

سوی فدراسیون و بر اساس معیارهای چندگانه به آنها تعلو میگیرد.

میبایست با حداقل حرکات الزم ،شکل نمونه درست شود .همچنین،

نمره بیشتر در این شاخص به منزله موفقیت بیشتر ورزشکار و میزان

به فرد سه فرصت برای حل هر مسئله داده میشود .در هر مرحله پ

حرفهای بودن اوست و نمره کمتر بهمعنای موفقیت کمتر ورزشکار.

از موفقیت ،مسئله بعدی در اختیار فرد قرار داده میشود .شیوه

مؤلفه های این نمره بر اساس میزان شرکت در مسابقات معتبر ،میزان

نمرهگذاری در این آزمون بدینصورت است کته بر مبنای اینکه فرد

بردهای ورزشکار شطرنج ،میزان مشارکت و دعوت به مسابقات ملی

در چه کوششی مسئله را حل کند ،نمره به او تعلو میگیرد.

و بینالمللی مختلف و غیره است.

1.

Symptomatic
Fine motor Regulation

Response control
Attention
3. Attribute
2.
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يافتهها

 2۰8نفر مجرد بودند .تعداد  ۰۰نفر شاغل به تحصیل دوره دبیرستان،

تعداد نمونه این پژوهش  ۰0۰نفر ،شامل  200شطرنجباز زن و

 293نفر دارای مدرک کارشناسی (و فوق دیپلم) یا شاغل به تحصیل

 330نفر شطرنجباز مرد بود .میانگین و انحراف استاندارد سن مردان

در این مقطع 0۱0 ،نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  0۱نفر دارای

و زنان به ترتیب  28/۷±/۷و  2۷/8±۰/0بود .تعداد  29۱نفر مت هل و

مدرک دکتری یا شاغل در این مقطع بودند.

جدول .0آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

مؤلفه

میانگین

انحراف استاندارد

موفقیت شطرنجبازان

نمره رنکینگ شطرنج باز

08۰۷/2۷

0۰9/0۷

تصور از شایستگی فردی

2۷/۱۰

0/۰3

تحمل عاطفه منفی

20/2۰

0/28

پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن

09/01

3/29

کنترل

01/38

2/30

ت ثیرات معنوی

۷/08

0/0۰

برنامهریزی و سازماندهی (برج لندن)

2۷/۰۱

0/08

توجه مداوم

88/09

01/۷3

بارداری پاسخ

88/82

0۰/۰0

تابآوری (مؤلفهها)

کارکردهای اجرایی

جدول  0آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.

مفروضه خطیبودن رابطه بین متغیرهای پژوهش توسط نمودار اسکتر

یافتههای توصیفی نشان میدهد که نمره رنکینگ شطرنجبازان در

(پراکنش نگار) بررسی شد و نشان داد که رابطه بین متغیر ریتینگ

دامنه  0011تا  ،2011در نقطه  08۰۷قرار دارد .میزان تابآوری

شطرنجبازان و متغیرهای برونزاد و درونزاد مؤثر بر آن خطی است.

اعضای گروه نمونه در سه مؤلفه تصور از شایستگی فردی ،تحمل

همچنین مقدار شاخص تلران

و  vifبرای بررسی مفروضه عدم

عاطفه منفی و پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن باالتر از متوسط و در

همخطی چندگانه بررسی شد و این مقادیر نشان دادند که مفروضه

دو مؤلفه کنترل و ت ثیرات معنوی در حدود وسط پایینتر است .مؤلفه

مورد نظر برقرار است .همچنین مفروضه استقالل خطاها توسط

برنامهریزی و سازماندهی که توسط آزمون برج لندن سنجیده

شاخص دوربین واتسون بررسی شد و نشان داد که مفروضه نام برده

میشود ،در شطرنجبازان اندکی بیشتر حد وسط ،توجه مداوم،

نیز برقرار است (.)DW>2
جدول  2بارهای عاملی متغیرهای نشانگر عملکرد کارکردهای

نزدیك به حد وسط و بازداری ،پاسخ اندکی پایین است .قبل از انجام

اجرایی و تابآوری بر این متغیرهای مکنون نشان میدهد.

تحلیل استنباطی دادهها ،مفروضههای آماری بررسی شد .نمودار
مقادیر پسماند نشان داد که این شاخص دارای توزیع نرمال است.

جدول .2بارهای عاملی متغیرهای نشانگرِ عملکرد کارکردهای اجرایی و تابآوری بر این متغیرهای مکنون
کارکردهای اجرایی
شاخص

برنامهریزی و
سازماندهی

توجه مداوم

اثرات خام

1/08۱

0/19

خطای استاندارد

1/130

تابآوری
بارداری پاسخ

تصور از

تحمل عاطفه

پذیرش مثبت تغییر

شایستگی فردی

منفی

و روابط ایمن

1/000

-

-

مقدارT

۱/22

۷/۰۱

اثر استاندارد

1/3۰1

1/900

1/۰09

1/91۷

کنترل

ت ثیرات
معنوی

1/9۱2

1/۰۷2

1/38۷

1/218

1/1۰3

1/101

1/129

1/109

0۱/32

00/09

03/8۷

00/۱0

1/۷3۰

1/۱39

1/۱28

1/۰29

یافتهها نشان میدهد که هر سه مؤلفه کارکردهای اجرایی به طور

استاندارد به ترتیب نشان میدهد که توجه مداوم ،بازداری پاسخ

معناداری بر این سازه مکنون بار میشوند ( )T>0/8۱و مقادیر

برنامهریزی و سازماندهی به ترتیب بیشترین سهم را در تشکیل متغیر

www.SID.ir

282

دوره  ،08شماره ، 98تابستان(مرداد) 0388

مجله علوم روانشناختی

Archive of SID

مکنون کارکردهای اجرایی دارند .همچنین یافتهها نشان میدهد که

ساختاری کل متغیر کارکردهای اجرایی بر متغیر موفقیت

هر پنج مؤلفه تابآوری نیز بهطور معناداری بر این سازه مکنون بار

شطرنجبازان معنادار بود .یافتههای جدول فوق نشان میدهد که روابط

میشوند ( )T>0/8۱و مقادیر استاندارد بهترتیب نشان میدهد که

بین متغیرها مثبت و معنادار است .به عبارتی ،با توجه به ضرایب

تصور از شایستگی فردی ،تحمل عاطفه منفی ،پذیرش مثبت تغییر و

موجود ،هر مقدار کارکردهای اجرایی شطرنجبازان و میزان

روابط ایمن کنترل و ت ثیرات معنوی ،به ترتیب بیشترین سهم را در

تابآوری آنان قویتر باشد ،میزان موفقیت آنها در شطرنج نیز بیشتر

تشکیل متغیر مکنون تابآوری دارند.

خواهد شد.

جدول  3روابط ساختاری متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.

جدول  0میزان ضریب تعیین ( )R2متغیرهای درونزاد پژوهش

یافتههای این پژوهش نشان میدهد که متغیر برونزاد کارکردهای

و پارامترهای آزمون معناداری این اثر را نشان میدهد .یافتهها نشان

اجرایی بر متغیر موفقیت شطرنجبازان و نیز بر تابآوری آنها اثر

میدهد که متغیرهای کارکرد اجرایی و تابآوری مجموعاً  1/200از

ساختاری مستقیم معناداری دارد .همچنین متغیر میانجی تابآوری نیز

واریان

متغیر موفقیت در شطرنج را پیشبینی میکنند؛ همچنین

بر متغیر موفقیت شطرنجبازان اثر معناداری دارد .همچنین متغیر

کارکردهای اجرایی میزان  1/209از واریان

برونزاد کارکردهای اجرایی بهواسطه متغیر تابآوری و نیز اثر

میکند.

تابآوری را پیشبینی

جدول .3روابط ساختاری متغیرهای پژوهش
اثر مستقیم

اثر مستقیم

اثر مستقیم تابآوری

اثرات غیرمستقیم کارکردهای

اثرات کل کارکردهای

کارکردهای اجرایی بر

کارکردهای اجرایی بر

بر موفقیت

اجرایی (با واسطه تابآوری)

اجرایی (با تابآوری) بر

موفقیت شطرنجبازان

تابآوری شطرنجبازان

شطرنجبازان

بر موفقیت شطرنجبازان

موفقیت شطرنجبازان

اثرات خام

0/98

1/203

00/02

3/11

۷/98

خطای استاندارد

0/0۰

1/131

2/30

1/۱0۱

0/0۰

مقدارT

0/2۰

۱/88

۱/00

0/9۷

۱/9۱

اثر استاندارد

1/208

1/0۱۷

1/32۱

1/0۰3

1/012

شاخص

جدول .0میزان ضریب تعیین ( )R2متغیرهای درونزاد پژوهش و پارامترهای آزمون معناداری این اثر
پارامتر

اثر کارکردهای اجرایی و تابآوری بر موفقیت شطرنجبازان

اثر متغیر کارکردهای اجرایی بر میزان تابآوری

مقدار R2

1/200

1/209

نمودار .0نمودار ضرایب استاندارد بین متغیرهای مدل پژوهش
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به منظور بررسی برازش مطلوب دادهها با مدل پژوهش

رشتههای ورزشی و از جمله ورزش شطرنج را نام برد .آمادگی

شاخصهای چندگانه مورد بررسی قرار گرفت .نسبت خی دو به

جسمانی ،آمادگی تکنیکی ،آمادگی تاکتیکی و آمادگی

درجهآزادی غیرمعنادار ،شاخص نیکویی برازش به مقدار ،1/198

روانشناختی .در زمینه آمادگی روانشناختی باید اشاره کرد که یك

نیکویی برازش تعدیلشده ( )AGFIبه مقدار  ،1/۱0۱ریشه دوم

ورزشکار ماهر ابتدا باید از تمرکز خوبی برخوردار باشد ،بتواند سریع

خطای تقریب ( )RMSEAبه مقدار کمتر از  ،1/12۷ریشه

محل هدف (بسته به هر ورزش ،مثالً تیرانداز ،سیبل را ،فوتبالیست

میانگین مربعات باقی مانده ( ،1/120 )SRMRنشان میدهند که

محل پاس یا دروزاه و غیره را ،شطرنجباز بهترین محل چیدمان و

دادهها با مدل پیشنهادی پژوهش برازنده است .همچنین شاخص

حرکت مهرهها را و )...پیدا کند یا تغییر دهد ،همزمان متمرکز و

برازندگی هنجارشده ( )NFIو ( )CFIبرای مقایسه و بررسی تفاوت

متوجه چند نقطه ،هدف یا تکلیف باشد و محرکهای گوناگون

مدل پیشنهادی با مدل خط پایه با مقدار  1/8۷1و معناداری به ترتیب

محیطی ،مربوط به رقیب و شخصی را پایش کند .همواره در ورزش

در سطو  1/110و  1/110نشان میدهند که مدل پیشنهادی با مدلی

این سؤال مطرح است که به چه دلیل برخی برندگان ثابتند و برخی

که هیچ روابطی را بین متغیرهای پژوهش مفروض نمیدارد ،دارای

دیگر صرفاً رقابتکننده هستند؟ پاسخ به این سؤال در وضعیت

تفاوت معنادار است.

آمادگی روانشناختی ورزشکار است .آمادگی و برتری ذهنی و

واریان

بحث و نتيجهگيری

روا نشناختی موجب کسب امتیازات باالتر و رسیدن به اهداف است.

هدف این پژوهش بررسی مؤلفههای موفقیت شطرنجبازان

هنگامی که یك ورزشکار بر تکنیكها مسلط شود ،پیشرفتهای

حرفهای با نقش مؤلفههای کارکردهای اجرایی مغز و نقش بررسی

مداوم آتی او بهطور چشمگیری در گرو تالش و آموزش ذهنیش

میانجیگری تابآوری بود .یافتههای پژوهش نشان داد که

خواهد بود .عملکردهای ضعیف یك ورزشکار شطرنجباز پیشرفته

کارکردهای اجرایی شناختی ت ثیر مثبت و معناداری بر موفقیت

اغلب اوقات ناشی از خطاهای ذهنی و شناختی است تا فقدان مهارت.

شطرنجبازان دارد .این یافته با یافته مینیر و شاه ( ،)2109کارباخ و

بنابراین مشاهده میشود که یك ورزشکار ماهر با وجود موفقیتهای

کری ( )2118که نشان دادند آموزش کارکردهای اجرایی باعث

متعدد ،گاهی مرتکب خطاهای فاحش میشود یا دیده شده که از بین

انتقال مهارت میشود ،همسو بود .همچنین با پژوهشهای مشابهی

دو یا چند نفر رقیب ،علیرغم تالشها و تمرین مساوی و همانند،

مبنی بر اثربخشی آموزشها و مداخالت روانشناختی شناختی بر بهبود

یك نفر موفوتر از نفر دیگر است و چه بسا فرد بازنده تمرینهای

مهارتهای ورزشی انجام شده است ،همچون پژوهش صمدی و

بیشتری نیز داشته است .اینجاست که اهمیت آمادگی ذهنی ،توجه و

همکارن ( )038۱تامپسون و همکاران ( ،)210۷همسو بود .همچنین با

تمرکز و آنچه در سطور فوق از آن نام برده شد ،اهمیت مییابد

یافتههای جوردانیو و دمردزیرا ( )2101و ورنون ( )211۰که نشان

(جوردانیو و دمردزیرا .)2101 ،بین عملکرد روانی و مهارتهای

دادهاند مداخالت نوروفیدبك منجر به بهبود عملکرد ورزشکاران

عملی ورزشکارن رابطه زیادی وجود دارد .بنابراین موفقیت یا عدم

میشود ،همسو و هماهنگ بود (نوروفیدبك از جمله مداخالت

موفقیت یك ورزشکار به تواناییهای اجرایی مانند تکنیك و

روانشناختی است که مستقیماً برای مداخله در کارکردهای اجرایی

مهارتهای کلیدی همراه با آمادگیهای روانی مانند اطمینان ،تمرکز

بهکار برده میشود) .بازی شطرنج یك بازی فکری و شناختی و یك

فکر و کنترل هیجان بستگی دارد .به همین دلیل ورزشکاران برجسته

ورزش حرفهای محسوب میشود .عالوه بر آن ،این بازی بهعنوان

و صاحب نام بر یکنواختی در کارها ،ثابت در اجرای تکنیكها،

یکی از روشهای پرورش فکر ،خالقیت ،استدالل و ...در کشورهای

تصمیمگیری سریع و دقیو و آرامش به عنوان مهمترین سرمایههای

پیشرفته دنیا ،در نظامهای آموزشی همچون مدارس و برای

یك شطرنجباز خوب ت کید میکنند (ورنون ،211۰ ،کریمی.)0382 ،

دانشآموزان مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

کارکردهای اجرایی و انعطافپذیری شناختی در انجام تکالیف

در بازی شطرنج فعالیتهای ذهنی و شناختی متعددی درگیر و

به توانایی حرکت منعطف به عقب و جلو در تکالیف یا آزمونهای

فعال است که در صورت تقویت آنها ،بازی شطرنج با کیفیت و

ذهنی منجر میشود .در تکالیف معمولی افراد بهطور ذهنی دو

مهارت بیشتر و بهتر انجام میشود .چهار مهارت اساسی برای تمامی

مجموعه پاسخ را بهطور همزمان نگه دارند و بر طبو معیار از پیش
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تعیین شده ،بین این مجموعه پاسخها حرکت کنند (یا در هر کوشش

همسو بود .با پژوهش صمدی و همکارن ( )038۱و هامیلتون و

و فعالیت دیگر) ،یا بر عملکرد خود نظارت کنند و پاسخهای خود را

همکاران ( )210۱مبتنی بر اثربخشی معنادار مداخله مبتنی بر ذهن

بر اساس بازخوردی که از عملکردشان میگیرند ،تغییر دهند (مارک،

آگاهی بر عملکرد ورزشی ورزشکارن ،همسو بود .با پژوهش جان،

سارا ،میشل و لورن .)2103 ،با لحاظکردن این پتانسیل در

کومار و لیل ( )2102مبتنی بر اثربخشی معنادار مراقبه ذهنآگاهی بر

کارکردهای اجرایی ،در صورتی که این سازه شناختی تقویت شده

عملکرد ورزشکاران حرفهای و افزایش عملکرد آنان همسو بود .با

باشد ،شطرنجبازان میتوانند بر عملکرد خود دقت بیشتری کنند و بر

پژوهش تروالو ( )2100مبتنی بر اثربخشی معنادار تابآوری بر

اساس عملکرد خود ،عملکردهای بعدی را به بهترین نحو تغییر دهد،

افزایش عملکرد ورزشی ورزشکاران همسو بود.

پیشبینی کنند و بهبود بخشد که این آمادگی ،نیازمند فعالیت مناسب

یکی از فاکتور اساسی که میتوان از آن در راستای تبیین اثر یا

کارکردهای اجرایی است .هافمن ،اسمیشل و بدلی ( )2102و

رابطه معنادار تابآوری بر مهارت شطرنجبازان بهره گرفت ،آمادگی

آیونسکا ( )2102نیز نظر مشابه دارند و بیان میکنند کارکردهای

تاکتیکی است .تاکتیك در ورزش با موارد جانبی مؤثر در آن ارتباط

اجرایی به افراد اجازه میدهد تمرکز را از یك محرک به محرک

داشته و شرایطی را فراهم میکند که شطرنجبازان با کسب اطالعات

دیگر تغییر دهد ،بین تکالیف متفاوت به لحاظ ذهنی به جلو و عقب

درباره آنها خود را با عوامل ت ثیرگذار سازگار میکنند .در واقع

حرکت کنند و یا از قوانین متفاوت در پاسخ به نیازهای متغیر

میتوان ت ثیر تابآوری را نوعی سازگاری با شرایط پیشبینی نشده

موقعیتی ،0به طور انعطافپذیر استفاده کنند .در نتیجه تسهیل

و اتفاقات غیرمترقبه تلقی کرد .به کمك تابآوری و با استفاده

آمادگی 2تعویض توجه مطابو تقاضای متن و زمینه فعلی بر اساس

صحیو از تواناییها و امکانات در جهت دستیابی به هدف ،راه

اطالعات قبلی به دست میآید (اولوت و حاجکك .)2119 ،حال اگر

موفقیت هموار شده و شطرنجباز میتواند با برنامهریزی و

تبیین و تعریف میلر ( )2103را نیز اضافه کنیم میتوانیم با اطمینان

پیشبینیهای الزم ،کاربردهای تاکتیکی را به خدمت خود درآورد.

بیشتر اثر کارکردهای اجرایی را بر بهبود کمیت و کیفیت عملکرد

در ورزش شرایط پیشبینینشده و خارج از کنترلی وجود دارد،

یك تیرانداز را تبیین کنیم .میلر بیان میکند همه کارکردهای

همچون محیطی ،دمای محیط (گرما و سرما) ،نور ،میزان صدای

اجرایی ،با جذب و اصالح دیگر عملکردهای شناختی کار میکند

اطراف ،وضعیت روشنایی و نور محل ،سطو آمادگی و حرفهایبودن

(مك کالسکی و پرکینز2103 ،؛ نقل از بالسکو .)210۰ ،این مسئله

رقیب ،بازخوردهای کالمی از سوی رقیب ،بازخوردهای زبان بدن

نشان میدهد که توانایی باالتر کارکردهای اجرایی سایر کارکردهای

رقیب ،استفاده مؤثر از زمان ،سطو تمرینات و غیره .این شرایط

شناختی افراد را بر میانگیزاند و هنگامی که چندین توانایی مختلف

پیشبینینشده میتواند عملکرد واقعی ورزشکار را مت ثر کند

برای اثرگذاری بر مهارت ورزش فکری همچون شطرنج پذیرفته

(کریمی .)0382 ،تابآوری میتواند ورزشکار حرفهای را که

شود ،میتوانیم به اهمیت توانایی و اثر کارکردهای اجرای در مهارت

میتواند برای فائوآمدن بر شرایط پیشبینینشدهای که فشار عصبی

شطرنج بازی پی ببریم.

و تنش ایجاد میکند (همچون متغیرهایی که نام برده شد) ،توانمند

یافتههای پژوهش نشان داد که تابآوری نیز ت ثیر مثبت و

کرده و به موفقیت بیشتر وی کمك کند .تابآوری ظرفیت بازگشتن

معناداری بر موفقیت شطرنجبازان دارد .این یافته با یافته پژوهشهای

از دشواری پایدار و ادامهدار و توانایی درترمیم خویشتن است.

مشابهی مبنی بر اثربخشی یا رابطه مولفهها و متغیرهای مثبت

گارمزی و ماستن ( )211۱بیان میکنند که تابآوری فرآیندی است

روانشناختی همچون تابآوری بر مهارتهای ورزشی همسو بود .از

که توانایی یا پیامد سازگاری موفقیتآمیز با شرایط تهدیدکننده

جمله با نتایج پژوهش ناجی و ناجی ( )038۷مبتنی بر ت ثیر معنادار اثر

محیطی را (که در ورزش و برای ورزشکاران وجود دارد) ،فراهم

آموزش کوتاهمدت تنظیم شناختی  -هیجانی (از مولفههای

میکند .والر هم بیان میکند تابآوری ،توانایی سازگاری سطو

تابآوری) بر نمرات تیراندازی با تفنگ بادی و تمرکز در این ورزش

کنترل بر حسب شرایط محیطی است (والر.)2110 ،

changing situational demands

1.

set-switching
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2.

علی محمدباقر و همکاران

مؤلفههای موفقیت شطرنجبازان حرفهای :نقش مؤلفههای کارکردهای...
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همانطورکه گفته شد تابآوری سه حوزه عملکردی دارد:

گفت ،افرادی که قادر به توقف افکار ،احساسات و اطالعات نامربوط

 .0تابآوری به عنوان یك ویژگی شخصیتی یا توانایی پیشبینی افراد

نیستند ،نمیتوانند جریان پویای ظهور و رشد هیجانات خود را

در مقابل ت ثیرات منفی نامالیمات و احتمال خطر فرض میشود.

شناسایی کنند؛ لذا در آگاهی هیجانی با دشواری مواجه میشوند،

 .2یك وضعیت روحی مثبت یا سالمتروانی (مثل درک مثبت ،خود

زیرا افرادی که دارای فقدان توجه مستمر درونی هستند (که از

پنداری ،موفقیت در وظایف و غیره)  .3یك فرآیند پویا که بر کنش

مؤلفههای اصلی کارکرد اجرایی است) در توجهکردن ،توصیف و

بین متغیرهای فردی و پیرامونی ت ثیر گذاشته و در طول زمان تغییر

شناسایی هیجانات خود و دیگران مشکل دارند (محمدی ،علیپور،

میکند.

دقاق زاده و فرزاد .)0383 ،اورتك و همکاران ( )211۷معتقدند

پژوهشهای تابآوری نشان میدهند که چگونه افراد در

افرادی که سطوح باالیی از نقایص شناختی که عامل آن کارکردهای

رویارویی با عوامل تنشزا با موفقیت بیرون میآیند .درواقع این

اجرایی است ،در تنظیم هیجان بهخصوص در رابطه با توجهکردن و

دیدگاه منطو نیرومندی را مهیا میکند تا از نگرش منفی و تمرکز

شناسایی تنشها مشکل نشان میدهند و برعک

آن ،قدرت تنظیم

توجه معطوف به خطر ،نقصان و آسیب ،دست برداشته و به سمت

شناختی توسط کارکردهای اجرایی ،یعنی سازماندهی ،برنامهریزی،

توجه به نقاط قوت افراد با دیدگاهی ارتقاءنگر گسترش یابد (التر،

توجه مستمر و کنترل پاسخهای ناکارآمد باعث درک بهتر موقعیت

سیستی و بیکر .)2118 ،نیل ،فلچر ،استفن و ماللیو ( ،)210۷هانتون،

هیجانی  -شناختی ،تصمیمگیری برای انتخاب بهترین راهحل و

فلچر و کوگالن ( ،)210۰دگدال ،اکالند و گوردون ( )210۱و

کنارآمدن با موقعیتهای تنشزا میشود .پ

احتمال دارد که این

بسیاری از صاحبنظران دیگر بیان میکنند که موفقیت یا شکست در

افراد بیش از دیگران در موقعیتهای مختلف اضطراب و استرس را

میادین ورزشی به عوامل زیادی بستگی دارد؛ اهداف ورزشکار ،ترس

تجربه کنند و تاب موقعیت تنشزا را نداشته باشند (تابآوری ضعیفی

از باخت ،بروز تنش به خاطر حرکتهای خطا و اشتباه ،ادراک تهدید

از خود نشان دهند) .این استرس و اضطراب زیاد موجب خواهد شد

شکست ،فشار هواداران یا جو روانی حاصل از آن ،ویژگیهای

که فرد به جای آنکه از راهبردهای مناسب تنظیم هیجانی  -شناختی

شخصیتی او ،چگونگی روابط او با سایر ورزشکاران ،انگیزهها و

برای فائوآمدن بر اضطراب و استرس استفاده کند ،به توقف و قطع

بسیاری از عوامل روانی و اجتماعی دیگر که اضطراب ورزشی را در

ناگهانی عمل بپردازد و آن احساس یا عمل مطلوب را سرکوب و

پی دارد ،همگی از عواملی هستند که میتوانند بر کیفیت عملکرد و

خاموش کند؛ لذا فرد دچار افت هیجانی و عملکردی خواهد شد .با

نتایج آن ت ثیر بگذارند .اضطراب ورزشی عملکرد ورزشکاران را

توجه به این مسائل میتوان گفت شطرنجبازان نیز در موقعیتهای

تحتت ثیر قرار میدهد و هر چه میزان اضطراب باالتر باشد ،عملکرد

تنشزای مسابقه قرار خواهند گرفت .اگر کارکردهای اجرایی در این

ورزشکاران نیز در حین رقابت پایینتر خواهد آمد .با وجود این

موقعیتها بهدرستی فعالیت کند یا بهعبارتی فعالیت مطلوبی از خود

مشخصههای ورانشناختی ،در ورزشکارانی که در میدان مسابقه

نشان دهد ،حل و فصل موقعیت تنشزا سریعتر و مطلوبتر رخ

حضور دارند ،تابآوری میتواند به عنوان یك متغیر ارزشمند

خواهد داد .این زنجیره در نهایت عملکرد و موفقیت بیشتری را برای

محسوب شود و بخش زیادی از اضطراب و فشارهای ورزشی را

شطرنجباز پیشبینی خواهد کرد .میتوان اثر ساختاری کل

تعدیل کند.

کارکردهای اجرایی بر موفقیت شطرنجبازان را (یعنی اثرات

نتیجه این پژوهش آن بود که کارکردهای اجرایی با تابآوری

کارکردهای اجرایی بهعالوه اثر غیرمستقیم آن بر موفقیت به واسطه

رابطه دارد .این یافته با یافتههای پژوهشهای همچون کریستال

تابآوری بر موفقیت شطرنجبازان) که بیشترین اثر ممکن را در

( ،)210۰روساریو و پدرو ( ،)2103اسچیمیچل و تانگ ( )210۰که

مقایسه با سایر مسیرهای مدلها ،در این پژوهش نشان داد ،نیز بر همین

در پژوهشهای خود نشان دادهاند عدم بازداری شناختی ،برنامهریزی

اساس قابلتبیین دانست.

و سازماندهی شناختی (که از مؤلفههای اصلی کارکردهای اجرایی

این پژوهش داری محدودیتهایی از جمله عدم امکان انتخاب

هستند) با کنشهای هیجانی که ناشی از نداشتن تابآوری در مقابل

کامالً تصادفی اعضای گروه نمونه بود .همچنین به دلیل معیارهای

تنشها است ،همسو و هماهنگ بود .در تبیین یافته پژوهش میتوان

ورودی که الزاماً باید رعایت میشد ،امکان کنترل برخی متغیرهای
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