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 چکیده

 1343-49مسابقات در فصل بسکتبال مردان  یهاگیل کنانیباز یورزش یرفتگلیبا تحل یجانیو هوش ه یآگاهذهن نیارتباط ب نییهدف تع حاضر با قیتحق      

. پژوهش، با ند( بود2.58 یسن نیانگیو دو کشور )با م کیدسته  یهاگیو ل یاحرفه گیل ستیمرد بسکتبال 88 قیتحق نیکنندگان در اشده است. شرکتانجام

 یجانیپرسشنامه هوش ه ت،یورزشکاران رادک و اسم یرفتگلیشامل پرسشنامه تحل قیمورداستفاده تحق یانجام شد. ابزارها یهمبستگ قیاستفاده از روش تحق

 دییمورد تأ یعامل لیبه روش تحل آن ییکرونباخ و روا یآلفا بیابزارها با استفاده از ضر ییایبود، که پا یورزش یآگاهذهن اسیمق نیهمچن شوت و یورزش

-لیتحل نینشان داد که ب قیتحق نیا یهاافتهیشدند.  لیتحل رسونیپ یهمبستگ بیو ضر رهیچند متغ ونیرگرس یهاها با استفاده از آزمونقرارگرفته است. داده

  معنادار وجود دارد. یمنف یهمبستگ زین یآگاهو ذهن یرفتگلیتحل نیب نیمعنادار و همچن یمنف یهمبستگ یجانیو هوش ه یرفتگ

 بسکتبال. ،یورزش یرفتگلیتحل ،یجانیهوش ه ،یآگاهذهن :كلیدی واژه های

 

  مقدمه -1

 یرفتگلیو بارز تحل یکه اثرات منف یو از زمان ر،یاخ انیسال یدر ط    

اس ت، علاق ه و توج ه  دهی بر عملکرد ورزشکاران مشخص و معلوم گرد

 یاست، ول افتهیشیافزا یریصورت چشمگمسئله به نیپژوهشگران به ا

در  ییه اها و ابهامگسترده، هنوز هم بحث ییهاانجام پژوهش رغمیعل

، ی)ب ه نق ل از بروج رد زیوج ود دارد. بوه   ارکو یرفتگ لیمورد تحل

خ ود و  یه ایژگ یش دن از و یرا به مفه وم ته  یرفتگلی( تحل1382

 نی ک ه ا داردیکرده و اظهار م فیتعر یذهن   ای یجس م یتیخصوص 

 یاز انتظاره   ا یب  ه برخ   دنیرس   یب  را اریتل  اش بس   یهج  یام  ر نت

. ش ودیم  لیجامعه به او تحم ایست که از جانب خود فرد  یرواقع یغ

 یو ان زوا یریگعب ارت اس ت از کن اره یورزش یرفتگلیتحل نیهمچن

 ج  هیدرنت یقبل   یورزش   یه  اتیاز فعال یو جس  مان یع  اطف ،یروان  

)گل د و بر ورزشکار واردشده است که در طول زمان دیشد یهااسترس

م دل جه ت ملالع ه  کی (،2001دک )و را تیاسم (.1441همکاران، 

از  زی ن یاریکه در ملالعات بس ردندک شنهادیدر ورزش پ یرفتگلیتحل

آن ان ش امل س ه بع د  یش نهادیشده اس ت. م دل پمدل استفاده نیا

در  یحس کاهش اجرا و کاهش ارزش مند ،یجانی/هیجسمان یواماندگ

اظهار نمود  توانیم یرفتگلیدر مورد تحل یطورکلورزش بوده است. به

و  کن دیم  یروان اراسترس و فش جادیدر ورزشکاران ا یکه ورزش رقابت

است ک ه آن ب ه دس ته خ وب و ب د  نیاعتقاد بر ا یدر مورد فشار روان

)وال درون، بد اس ت.  یفشار روان جهیتن یرفتگلیو ت حل شودیم میتقس

شده اس ت، در ورزش انجام یرفتگلیدر تحل یمتعدد قاتیتحق (2000

در  ی. در پژوهش میپ ردازیه ا م از آن یب ه ذک ر تع داد نج ایکه در ا

رواب    س و،کیدوندگان سرعت و اس تقامت، از  یرفتگلیلخصوص تح

 ،یع اطف یدوندگان استقامت، خستگ ورزشی یسابقه انیم یداریمعن

 یس ابقه ورزش  انیم گرید یو از سو یشخص یو دستاوردها یتیهویب

)ش ی  و ش ده اس ت گزارش یشخص  یدوندگان سرعت و دس تاوردها

 هشده است کمشخص گرید یپژوهش جیبر اساس نتا (.1381همکاران، 

 شیاف  زا ،یو روان   یاجتم  اع یتوج  ه فش  ارهاب  اوجود مش  ارکت قابل

س هم را در م ورد ب روز عل ا م  نیش تریهن وز ه م ب ینیتمر یفشارها

 (.2008)گستافس ون و همک اران،  در ورزش کاران دارن د یرفتگلیتحل

از ورزش کاران، س لو   یکه برخ  دهدینشان م قاتیتحق یبرخ جینتا

تجربه  یانشکدهشرکت در ورزش دا یهاسال یرا ط یرفتگلیتحل یبالا
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 داردیاظهار م(، 1440) وکلسونی (.2002مکاران، )گودگر و ه اندکرده

ک ه  ییه اتیکم از فعالکم شوندیم یرفتگلیکه دچار تحل یورزشکاران

. ب ر کنن دیم  یریگبخش بوده است، کن ارهلذت اریبس شانیبرا یزمان

ش ده اس ت ک ه ورزش کاران ملالع ات مختل ف، مشخص جیاساس نت ا

 نی  هس  تند. ا یرفتگ  لی  تحل ع  ر در م ش  تریب یس  ال و ج  دبزرگ

را  یادیفشار ز یروزیو سخت جهت پ یطولان ناتیتمر یورزشکاران برا

اف راد فق   ح ول  نیها و اهداف ا. تمام برنامهکنندیم لیبه خود تحم

 تی مسا ل در مرحله دوم اهم ریو سا چرخدیو مسابقه م نیمحور تمر

در  ادی ز ن اتیتمر راتیت أث صیتشخ یبرا یملالعات رونیقرار دارد. ازا

ش ده اس ت. در ورزش کاران نخب ه انجام یرفتگ لیسلو  تحل شرفتیپ

 - یو اجتم اع یعوام ل شخص  ،ین یتمر شیممکن ب راتیعلاوه بر تأث

کنن ده و م رتب  ب ا س لو   ین یبشیعلت پ کیعنوان به زین یلیمح

)کرسول و همکاران،  اندشدهدر ورزشکاران مشخص یرفتگلیتحل یبالا

ورزشکاران ازجمله س ن، ج نس و  یفرد یهایژگیدر ضمن و (..200

ورزش کاران  یرفتگ لی در ب روز تحل یمیمس تق راتیتأث یسابقه ورزش

 کن د،یم  دای پ شیهرچه س ن و س ابقه ورزش کاران اف زا یعنیدارند، 

)ص انعی و  اب دییم شیاف زا زی ن یرفتگ لی آنان به سمت تحل شیگرا

-لی تحل یآن ب ر رو ریو تأث تیدر مورد نقش جنس (.1383همکاران، 

ک ه در  یمعن  نیب د ده د،یرا نشان م یمتفاوت جینتا ملالعات ،یرفتگ

 ینش ان داش ته و در برخ  یشتریب یرفتگلیزنان تحل قاتیتحق یبرخ

ان د و ل ذا حرک ت کرده یرفتگ لی ب ه س مت تحل ش تریمردان ب گرید

 دانست یمنسوب به جنس خاص قیطور دقرا به یرفتگلیتحل توانینم

مق دار  ن دفولنسیما ای   یآگ  اهذه ن(. .200)کرسول و همک اران، 

ب ه  یمختل ف روانشناس  یهالهیرا در ح ریاخ قاتیاز تحق یتوجهقابل

و بدون قضاوت  رایپذ یآگاه کی یآگ اهخود اختصاص داده است. ذهن

ک ه براث ر  یایآگ اه(. 2002)ب راون و همک اران،  است یجار عیاز وقا

 جادیلحظه ابهبدون استنتاج لحظه ،جاری یهدف، در لحظه یتوجه رو

را  یرون یو ب یدرون اتیواقع ه،افراد ذهن آگا (..200)کابات زین، شود 

ب ا  ییای در رؤ یادی ز ییو توان ا کنن دیدرک م فیآزادانه و بدون تحر

و  ندیها )اعم از خوش او تجربه جاناتیاز تفکرات، ه ایگسترده یدامنه

 یهرچن د ه دف اص ل(. 2002)ب راون و همک اران،  ( دارن دندیناخوشا

 یم  نف ی دادهاروی  یام ا مش اهده س ت،ین یس ازآرام یآگ اهذه ن

 یختگ  یبرانگ ای   ه  ا،آن یدرب   اره یقض  اوت گون  هچیب  دون ه یدرون  

است ک  ه  یم هارت یآگ اه. ذهنشودیباعث بروز آرامش م یولوژیزیف

 زانیکه در زمان ح ال، حوادث را کمتر از آن م دهدیب ه اف راد اجازه م

اشخاص نسبت به زمان ح ال  یکنند. وقت افتیاند، درکنندهکه ناراحت

معل وف  ن دهیآ  ای گ  ذشته  یتوج ه خ ود را رو گرید شوندیآگاه م

 «یآگ اهذه ن»از (، .200)لنگ ر  (.2003)بایر و همک اران،  کنندینم

 نین مودند ک ه ب انیو با صراحت ب ادکردندی یشناخت تیعنوان وضعبه

 ب اوجود . وج ود دارد زیت  ما یبودا  یآگ اهو مراقبه ذه ن یآگاهذهن

در  یآگ اهذه ن نهیدرزم یاگسترده قاتیدر کشورمان هنوز تحق نکهیا

را  یمتع دد ق اتیتحق یورزش صورت نگرفته است پژوهشگران خارج

ب ه ذک ر  نج ایشده است، ک ه در ادر ورزش انجام یآگاهذهن نهیدرزم

ب ا عن وان رابل ه  یقی. واکر و همکاران تحقمیپردازیها ماز آن یتعداد

نوجوان انجام دادند. در  یاحرفه بازانسیتن یرفتگلیو تحل یآگاهذهن

نوجوان ورزشکار انجام شد نشان داده ش د  109 یکه بر رو قیتحق نیا

نوجوانان ورزشکار رابله معک وس و  یرفتگلیو تحل یآگاهذهن نیکه ب

 (،2019) ف ورر پیلیف (.2013)واکر و همکاران،  وجود دارد یداریمعن

 یبر استرس، عملکرد ورزش یآگاهذهن ناتیتمر ریبا عنوان تأث یقیتحق

ک ه ب ر  قی تحق نی انجام دادند. در ا یورزشکاران نروژ یرفتگلیو تحل

-ذه ن یورزشکار انجام شد نشان داده شد ک ه نم رات بال ا 382 یرو

ارتب اط  یرفتگلیو تحل یاسترس، عملکرد ورزش نییبا نمرات پا یآگاه

 نیبا عن وان ارتب اط ب  یقی( ، در تحق2004و همکاران ) نگیدارد. گود

نشان دادن د ک ه س لو   بالآزاد بسکت یهاو درصد پرتاب یآگاهذهن

ارتباط  یآزاد در مسابقات بسکتبال دارا یهابا درصد پرتاب یآگاهذهن

 یب را یااند که ورزشکاران حرفهها نشان دادهاست. پژوهش یداریمعن

 یب دن یهانیت ا تمر کنندیخود تلاش م یسلح عملکرد ورزش یارتقا

   یروان  یرهایبر متغ کزکه متمر ییهاروش یریادگی قیخود را از طر

و  یه واک (.2003)وینترز و همک اران،  د، ارتقا دهندهس تن یاجتم اع

 یکنترل حرکت، راهبردها ،یآگاهذهن"با عنوان:  یقیهمکاران در تحق

نش ان  یِتیوض ع یتع ادل فی تکل کی بر  یآگاهاثر ذهن "تمرکز توجه

باش د و  دی تع ادل مف یبرا تواندیم ،یادادند که وجه ذهن آگاه لحظه

کنترل حرکات را  نیتمرکز توجه در ح یاز راهبردها تفادهاس نیهمچن

 یارتق ا یبعلاوه ب را(. 2012)هواکی و همکاران،  الشعاع قرار دهدتحت

 یو ع اطف یکنترل سلح ش ناخت ای  ر،ییبه حذف، تغ ،یعملکرد ورزش

 رشیآگاهان ه، پ  ذ -بلک ه توس عه تفک ر ذه ن  ست؛ین ی ازین یدرون 

( یب دن یه او حس ج ان،یلحظه حال )مانن د افک ار، ه یتجارب درون

ها، و ها، پاس توجه به نشانه شیروش ن ک ردن اه داف ب اارزش، و افزا

 رندیمدنظر قرار گ دیبا یعملکرد ورزش یبرا ازیموردن یاحتمالات خارج

در  گ ریمه م د یروان  یره ایاز متغ یک ی(. 2009)گاردنر و همکاران، 

 1440ده ه  لی بار اوا نیاول یجانیست. هوش ها یجانیورزش هوش ه

خ الص  یذهن  ییتوان ا یص ورت ن وعبه هینظر نیشد، و در اول یمعرف

 ،یبعد دگاهید (.2002اران، ک)شی و هم شد یمعرف یهمانند بهره هوش

متشکل از حالات  یهاو مهارت هاتیاز قابل یارا مجموعه یجانیه هوش

شناخت، پردازش و  یفرد برا ییمرتب  با توانا یو ادراکات فرد یرفتار

 است تیکه وابسته به قلمرو شخص تدانس یجانیاطلاعات ه یریکارگبه

را ب ه دو  یج انیگل دمن ه وش ه لیدان (.2009)پتریدسا و همکاران، 

خود ش امل  یفرد تینموده است. قابل میتقس یو اجتماع یفرد تیقابل

در هم ان  جاناتیه قیو دق حیدر درک صح یی)توانا یمهارت خودآگاه

از  یآگ اه یی)توان ا یتیری( و مهارت خود مددهندیم یکه رو یالحظه

 تی خود(. قابل یهاواکنش تیریو مد جاناتیو تحمل انواع ه هاجانیه

ح دس زدن  یی)توان ا یاجتم اع یشامل دو مهارت آگ اه زین یاجتماع

 تیریاحساس آنان( و مه ارت م د دنیو فهم گرانید یهاجانیه قیدق

 یه اتعامل یبرا گرانید جاناتیخود و ه جاناتیدرک ه ییرابله )توانا
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 یه ایژگ یازجمل ه و ،یج انیهوش ه (..144)گلمن،  ( استیاجتماع

عملک رد ورزش کار را در  رس دیاست که ب ه نظ ر م  یمهم یتیشخص

ق رار  ریتح ت ت أث ،یورزش  یه ا یهمچ ون مح ییزااس ترس  یشرا

 یری متغ یج انی. ه وش هش ودیعوامل مزاحم م ریو مانع تأث دهدیم

 یهاواسله اس تنباطبه دیجد یروانشناس اتیاست که در ادب یتیشخص

 یج انی. ه وش هده دیگوناگون نشان م یهاخود را به شکل ف،مختل

در  یدی روش جد زی کش ورها ن ریبلک ه در س ا رانیتنها در انه یورزش

. شودیاران و اصلا  عملکرد آنان محسوب مورزشک یهاجانیه تیریمد

 ان،ی توس   اغل ب پژوهش گران، مرب یبر عملکرد ورزش هاجانیه ریتأث

 دی و پس از مسابقه م ورد تا  نیح ش،یپ ان،و ورزشکار یورزش رانیمد

  زیآمتیقرارگرفته است. لازم به ذکر است اکثر ورزشکاران، عملکرد موفق

 دهن دینسبت م  یجانیعملکرد منجر به شکست خود را به عوامل ه ای

در ورزش  یجانیهوش ه ینهیدرزم یمتعدد قاتیتحق (.2000)هانین، 

. میپ ردازیه ا م از آن یب ه ذک ر تع داد نج ایشده است، که در اانجام

و  یج انیه وش ه نیو همک اران نش ان دادن د ب  یبروجن  یطهماسب

و هوش  یذهن یسرسخت نیب یوجود دارد از طرف یاضلراب رابله منف

)طهماس بی  وجود دارد یرابله منف نییدر ورزشکاران سلح پا یجانیه

 (، 1349) ای ک یم یو نع یپژوهش رحمت  (.2012بروجنی و همکاران، 

در  یش ناختوانر یبا سرس خت یجانیهوش ه یهامؤلفه نینشان داد ب

وج ود  یمثبت و بالاتر یورزشکاران همبستگ ریورزشکاران نسبت به غ

ارتباط هوش  یبا عنوان بررس یقیدر تحق (،2004) دارد. لن و همکاران

ارتب اط  ری دو متغ نی وخو نشان دادن د ک ه اخلق تیو وضع یجانیو ه

و  ب وردیل (..201)تورکس وی و همک اران،  دارن د گریکدیبا  یمعنادار

در ورزش:  یج انیهوش ه ریتأث وانبا عن یقیدر تحق(، 2011)همکاران 

هن دبال انج ام  کنیب از 30 یمحافظ در مقابل استرس، که ب ر رو کی

 ییبال ا یج انیه وش ه یک ه دارا یدادند نشان دادند ک ه ورزش کاران

کم، در هنگام مقابله با  یجانیخود با هوش ه انیهستند نسبت به همتا

ب ر  قی دق ینگ اه. ب ا دهن دیاز خود نشان م  یاسترس مقاومت بهتر

 نی یتع ین هیدرزم یق یک ه تحق افتیدر توانیگرفته مانجام قاتیتحق

صورت نگرفت ه  یآگاهو ذهن یجانیو هوش ه یرفتگلیتحل نیارتباط ب

در ورزش کاران  ره ایمتغ نی ا تی با توجه ب ه اهم گرید یاست، از طرف

 :به دنبال یافتن پاس  به این سوالات است قیتحق نیا ،یاحرفه

بسکتبالیس ت  یروان  یرفتگ لی تحل نیب و یجانیه شهو ( آیا بین1 

 های لیگ برتر ارتباط معناداری وجود دارد؟

بسکتبالیست ه ای لی گ  یروان یرفتگلیتحلآگاهی و ذهن آیا بین( 2

 برتر ارتباط معناداری وجود دارد؟

 یرفتگ لی تحل آگاهی توانایی پیش بین ی( آیا هوش هیجانی و ذهن3

 د؟ندار رابسکتبالیست های لیگ برتر  یروان

 پژوهش یشناسروش -2

است. نمونه  یو از نوع همبستگ یفیحاضر، توص قیروش تحق    

ورزشکار بسکتبال بودند. پس از حضور در محل  88شامل  قیتحق

 لیدر مورد نحوه تکم یو ضرور یکل یحاتیتوض هاستیبسکتبال نیتمر

و  هایاعتماد لازم در آزمودن جادیها، محرمانه بودن، انامهپرسش

پس از آن . میسؤالات ارا ه داد هبودن در پاس  دادن ب نیبواقع

ها خواسته شد با ورزشکاران قرار گرفت و از آن اریها در اختنامهپرسش

ذهن  اسیاز مق یآگاهسنجش ذهن یبرا .دقت به سؤالات پاس  دهند

   سؤال .1 یپرسشنامه دارا نی( استفاده شد. اMIS)  یورزش یآگاه

پذیرش، عدم  اسیپرسشنامه سه خرده مق نی. ااست.  یا نهیگز 1

ورزشکاران  یرفتگلیجهت تحلباشد. قضاوت و تمرکز مجدد را دارا می

(  ABQ) تیورزشکاران رادک و اسم یرفتگلینامه تحلاز پرسش

پانزده سؤال است و هر سوال  ینامه داراپرسش نیاستفاده شد. ا

 باً ی)تقر .هرگز( تا  باًی)تقر 1از  کرتیل ینمره ا . اسیمقبراساس 

در  اسیپرسشنامه سه خرده مق نیشده است. ا ی( نمره گذارشهیهم

 هااسیخرده مق نی. اکندیم یریگورزشکاران را اندازه یرفتگلیتحل

حس کاهش اجرا و کاهش  ،یجانی/ هیجسمان یاند از واماندگعبارت

 شهیهم باً یتقر نهیاز انتخاب گز یآزمودندر ورزش است.  یارزشمند

را  کیهرگز نمره  باًیتقر نهیاز انتخاب گز بیترت نینمره پنج و به هم

نامه هوش از پرسش زین یجانیسنجش هوش ه ی. براکندیم افتیدر

سؤال  33 یپرسشنامه دارا نیشوت  استفاده شد. ا یورزش یجانیه

 جان،یه می)تنظ یجانیهوش ه یهابوده و هدف آن سنجش مؤلفه

هوش . باشدی( در افراد مجانیاز ه یبرداربهره جان،یه انیو ب یابیارز

و بر اساس  1448وت و همکاران در سال شاوت توس  ش یجانیه

 ییایپا ( ساخته شد.1440) یو سالوو ریما یجانیهوش ه هیاول یالگو

ها به روش آن ییکرونباخ و روا یآلفا بیبا استفاده از ضر زیابزارها ن

 قرارگرفته است. دییمورد تأ یعامللیتحل

 هاافتهی -3

 بیو ض ر رهی چن د متغ ونیرگرس  یهاها با استفاده از آزمونداده    

ک ه  ده دینشان م قیتحق یهاافتهیشدند.  لیتحل رسونیپ یهمبستگ

 یه ااسیخ رده مق یتم ام نیب یارتباط معکوس و معنادار ازنظر آمار

خرده  نیب نیورزشکاران وجود دارد. همچن یرفتگلیبا تحل یآگاهذهن

با  یجانیدر هوش ه جانیه میو تنظ جانیه انیب و یابیارز یهااسیمق

 نیمعنادار وجود دارد. ام ا در ب  یمنف یهمبستگ یورزش یرفتگلیتحل

ارتب اط  یورزش  یرفتگ لی با تحل جانیاز ه یبهره برادر اسیخرده مق

امر اس ت ک ه ب ا  نیا کنندهانیب هاافتهی نی. اامدیبه دست ن یداریمعن

 یه ااسیو خ رده مق یآگ اهذهن یهااسیاز خرده مق کیهر  شیافزا

 زانی م ،یج انیدر ه وش ه ج انیه میو تنظ  ج انیه انی و ب یابیارز

و  یآگ اهذه ن نیب  داری. لذا رابل ه معن ابدییکاهش م یرفتگلیتحل

 نیها وجود دارد. علاوه بر اآن یرفتگلیورزشکاران و تحل یجانیهوش ه

و   یآگ اهذه ن یه ااسینش ان داد ک ه  مق ونیرگ  رس لیت حل جینتا

 دارند. یورزش یرف تگلیتحل ینیب شیپ ییتوانا یجانیهوش ه
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 یهااسیمق یهاخرده دهد،ینشان م 1جدول  یهاافتهیطور که همان

خلاصه نتایج  رادارند. نیانگیم نیشتریب جانیه میو تنظ جانیه یابیارز

نشان داده ش ده اس ت.  2تجزیه و تحلیل واریانس رگرسیون در جدول 

در  یرفتگ لی و تحل یج انیه وش ه یرهایمتغ نیب یهمبستگ ریقادم

از ه وش  اسیدو خرده مق جینتا نیشده است. بر اساس اارا ه 3جدول 

( ب ا تم ام خ  رده ج انیه میو تنظ  ج انیه انی و ب یابی )ارز یج انیه

ح س ک اهش  ،یجانی/ هیجسمان ی)واماندگ یرفتگلیتحل یهااسیمق

را نشان دادند.  یمعنادار ی( همبستگشدر ورز یاجرا، کاهش ارزشمند

 یهااسیاز خرده مق کیچیبا ه جانیاز ه یبرداربهره اسیخرده مق یول

خرده  نیب یهمبستگ ریمقاد نداشت. یمعنادار یهمبستگ یرفتگلیتحل

در ج دول  یآگ اهو ذه نورزشی  یرفتگلیتحل یرهایمتغ یهااسیمق

مش خص  رس ونیپ یاز همبستگ یریگشده است. با بهرهارا ه 9شماره 

  /یجسمان ی)واماندگ یرفتگلیتحل یهااسیخرده مق یتمام نیشد که ب

در ورزش( و ذه ن  یح س ک اهش اج را، ک اهش ارزش مند ،یجانیه

وج ود  یعدم قضاوت، تمرکز مجدد( ارتب اط معن ادار رش،ی)پذ یآگاه

 ینشان م  .در جدول  ونیرگرس بیضرا یدار یآزمون معن جیدارد. نتا

 و جانیه یابیارز جان،یه میشامل تنظ یجانیهوش ه یدهد مولفه ها

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آگاهی شامل پ ذیرش، ع دم قض اوت و تمرک ز مج ددمولفه های ذهن

دارند که هر کدام به  ونیدر معادله رگرس یدار یمعن ونیرگرس بیضرا

 کنند. نییرا تب یرفتگلیتحل ریمتغ انسیاز وار یتوانند بخش یم ییتنها

و ه وش  یآگ اهذه ن یره ایک ه متغ ده دینشان م 1جدول شماره 

براب ر  R2کنن د. مق دار  ین یبشیرا پ رفتگیلیتحل توانندیم یجانیه

و هوش  یآگاهذهن یرهایبدان معناست که متغ نیو ا باشد،یم 05.80

 .کنندیم نییرا تب رفتگیلیتحل یدرصد از پراکندگ 8. یجانیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش1جدول   

 

 

. خلاصه نتایج تجزیه و تحلیل واریانس رگرسیون2جدول   
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. خلاصه نتایج آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون5جدول   

 

رفتگی ورزشیده مقیاس های هوش هیجانی و تحلیل. همبستگی بین خر3جدول   

 

 رفتگی ورزشیآگاهی و تحلیلرده مقیاس های ذهن. همبستگی بین خ4ول جد
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 یریگجهینت -9
و هوش  آگاهیارت باط ذهن یحاضر ب ررس قیهدف از انجام تحق

بسکتبال مردان در   یهاگیل کنانیباز یورزش رفتگیلیبا تحل یجانیه

و  یذهن آگاه نیبود. شناخت ارتباط ب 1343-49فصل مسابقات 

به ورزشکاران در جهت  تواندیم یورزش رفتگیلیبا تحل یجانیهوش ه

ورزش   انیبه مرب نیو همچن دیکمک نما یروانشناخت یهایکسب آمادگ

مختلف و درک  یهاتیمسئول یو واگذار کنانیدر هنگام انتخاب باز

 نیها نشان داد که ب افتهیرفتار و طرز برخورد با آنان کمک کند. 

 نیب نیمعنادار و همچن یمنف یهمبستگ یجانیو هوش ه رفتگیلیتحل

  .معنادار وجود دارد یمنف یهمبستگ زین آگاهیو ذهن رفتگیلیتحل

و همکاران  نیمع یهاافتهیحاضر با  قیتحق یهاافتهیاز  یبخش

 نیها در ملالعه خود نشان دادند که ب. آنباشدی(، همسو م.201)

معنادار وجود دارد.  یمنف یهمبستگ ،آگاهیو ذهن رفتگیلیتحل

(، 2013جوپر و گستافسون ) یها افتهیب ا  قیتحق نیا جینتا نیهمچن

(، در مورد .201و فورر و همکاران ) خبه،ن راندازانیدر مورد ت

ها در ملالعه خود نشان دادند که ورزشکاران جوان ملابقت دارد. آن

رنج  رفتگیلیکه از تحل یبه ورزشکاران تواندیم آگاهیذهن ناتیتمر

بهبود  نیو همچن یروان یو فرسودگ یدر کاهش خستگ برندیم

گفت از آنجا  توانیم جینتا نیا نییتب در. کمک کند یعملکرد ورزش

بر عملکرد  رگذاریو تاث یعامل منف کیبه عنوان  رفتگیلیکه تحل

 یزودرفته به لیدارد و ورزشکار تحل یادیز یریپذتیسرا یورزش

 صیتشخ نیبنابرا .کندیمبتلا م زیخود را ن یهایمیتاز هم یگروه

آن، بخصوص در  وعیاز ش  یریو جلوگ یرفتگلیعلا م تحل یفور

است. از  یادیز اریبس تیاه م یمانند بسکتبال دارا یگروه یهارشته

 ،یاجتماع ،یبه عوامل فرهنگ توانیم رفتگیلیدر تحل لیعوامل دخ

اه داف تحت  ب ه  دنیبر رس دیتأک لیبه دل یزدگ نی، تمر ،یاقتصاد

در   یشرا هرب ه اه داف تحت  دنیبر رس دیاشاره کرد. تأک  یهر شرا

در  یو ازآنجاکه فشار روان  دینمایم یاسترس و فشار روان جادیا میت

 لذا شود،یم یرفتگلیتحلمدتی موجب  پس از یورزش یها یمح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از  قیاز طر رفتگیلیحذف و کاهش تحل یهااستفاده از روش

. رسدیبه نظر م یضرور هامیها در تروش ریو سا یروانشناسان ورزش

به زمان حال  کنانیباز یباشد وقت یم یروش ها ذهن آگاه نیااز  یکی

که مربوط به آن لحظه  یتوجه خود را به عوامل گرید شوند،یآگاه م

ها ها، پاس توجه به نشانه شیافزا نیو هم دهندیاختصاص نم ستندین

ها آن تیموفق شیو احتمالات مرتب  باعث بهبود عملکرد و افزا

که  زانمی آن از کمتر را حوادث آگاهذهن راداف نی. همچنشودیم

مملو از  یورزش یها یازآنجاکه مح. کنندیم افتیاند، درکنندهناراحت

اتفاقات  ایمانند قضاوت اشتباه داوران و  نشدهینیبشیاتفاقات پ

خشن و  یبرخوردها ایتماشاگران و  یکننده همچون فحاشناراحت

 یمنف یدادهایرو نیباشد، لذا مشاهده ایم کنانیباز یبعض یرورزشیغ

 یختگیاز برانگ یریشگیها، باعث پدرباره آن یقضاوت گونهچیبدون ه

-لیبا تحل یجانیمورد ارتباط هوش ه درد. شویم یو ناآرام یولوژیزیف

 رفتهیصورت پذ ایکه تاکنون در سلح دن یملالعات زین یورزش رفتگی

دو  نیو معکوس ب داریمعن یرابله یشدت مدعبه یاست، جملگ

 قاتیاز تحق. ه ستند یورزش رف تگیلیو تحل یجانیهوش ه یمقوله

(، اشاره کرد 2019و همکاران ) یادتسع قیبه تحق توانیم زین یداخل

دشت و همکاران  ی. مراداندافتهیدست قیتحق نیمشابه با ا جیکه به نتا

 یبا فراوان یجانیهوش ه نیخود نشان داد که ب قیدر تحق زین

و معنادار وجود  یمنف یزن و مرد همبستگ انیدر مرب یرفتگلیتحل

بخش از  نیا نییدر تب که .(2012دشت و همکاران،  یدارد )مراد

زا و استرس یهاتیپر از موقع یاگفت که ورزش حرفه توانیها م افتهی

 یم جانیلحظات پرتنش و پربرخورد است که ورزشکار ار دستخوش ه

 کنانیباز یدر عملکرد ورزش یآشکار ریتأث یجانیعوامل ه نی. ادینما

 عوامل نیا ،بسکتبال یرشته جانیپره تیماه لیبه دل نیدارند، همچن

عدم  ای تیدر موفق ییبسزا ریحساس مسابقه تأث  یبخصوص در شرا

. مقادیر رگرسیون6 جدول  
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متعدد به  یها قیتحق یطرف از (.1349د )رنجبر، دار میت تیموفق

و  یاند که ارتباط منف ستهیمثبت نگر ۀساز کیبه عنوان  یجانیهوش ه

 (.1349)رنجبر،  دارد یرفتگ لیبا تحل یمعنادار

 کنان،یهنگام انتخاب باز شودیم شنهادیبسکتبال پ انیبه مرب نیبنابرا

 یهاتیساز مسابقات، به قابللحظات حساس و سرنوشت یبرا ژهیوبه

( 3. با مراجعه به جدول )ندینما یشتریتوجه ب کنانیباز یجانیهوش ه

از  تریقو یاز رواب  موجود به لحاظ معنادار یکه بعض شودیملاحظه م

 رفتگیلیتحل نیابله بهستند. ازجمله ر یادیدرخور توجه ز و هیبق

انتظار داشت  توانیاست، لذا م تریقو جانیه انیو ب یابیبا ارز یورزش

 تیو تقو یجانیهوش ه یهااسیدادن به خرده مق تیاهم قیکه از طر

که همانا کاهش  یبه م قصود و ه دف اصل ترعیها بتوان هرچه سرآن

 نیا یهاافتهی. هرچند دیاست نا ل گرد یورزش رفتگیلیآثار تحل

 قاتیگ ذشته ملابقت دارد، اما ت حق قاتیت حق جیپژوهش با ن تا

 جیاذعان داشت نتا دیاست. در انتها با ازیموردن نهیزم نیدر ا یشتریب 

 ستیقادر ن ییتنهابه لیقب نیاز ا یهاپژوهش ریپژوهش و سا نیا

 لیدل نیم وجود ب اشد و ب ه ا ؤالاتاز ابهامات و س یاریبس یجوابگو

 است. شتریو تفحص ب قیب ه ت حق ازیرفع آن ن  یبرا

 مراجع -.

 
با هوش  یارتباط استحکام روان"(، 1349م. ) ا،یک یمیف. و نع ،یرحمت [1]

 "ورزشکار، ریورزشکار غ انیدانشجو نیآن ب یسهیو مقا یجانیه

 .198-191(: 22)11 ،یو رفتار حرکت یورزش تیریپژوهشنامه مد

مقایسه ویژگی های روانشناختی "(، 1349)رنجبر گاکیه، صادق.  [2]

. پایان "کاراته کارهای موفق و ناموفق سوپرلیگ کاراته مردان ایران

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 

و  یسابقه ورزش نیرابله ب یبررس "(، 1381م و همکاران. )  ،یش [3]

 هینشر "دوندگان سرعت و استقامت بانوان تهران، یرفتگلیتحل

 .30-14، 12حرکت، 

 یعوامل فشارزا نیارتباط ب یبررس"(، 1382س. ) ،یبروجرد یصادق [4]
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