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Introduction & Purpose: The purpose of the present study was to 
determine relationship between physical self- concept and sport 
success with kinesthesia in fields of volleyball, badminton and 
wrestling in male athletic college students.  
Methodology: The methods used in the study were descriptive 
correlation. Therefore, 100 students athletic in different fields 
purposefully using random multistage sampling were selected (Volleyball, 
badminton and wrestling). Personal information questionnaire, Short-
Form of Physical Self Description Questionnaire and Ego Orientation in 
Sport Questionnaire and zhukovski dominant-hand's angle 
accommodation tests and Ablacova force control dominant-hand's were 
used in order to collect data. Collected data were analyzed using Pearson 
correlation test, simultaneous multilevel regression test and analysis 
variance test. 
Results: Shown in the results, there is a statistically significant 
relationship between physical self-concept and sport success with 
kinesthesia in different fields. 
Conclusion: The results showed, sports of which kinesthesia of the 
dominant hand was their main reason of success had better kinesthesia 
and physical self-concept. 
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و   بدمینتون،  هاي والیبالبا حس حرکت در رشته  ورزشی  یتموفّقو    بدنی  ةارتباط بین خودپنداربررسی   
 کشتی در دانشجویان ورزشکاران مرد 
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ارتباط بین خودپندارة بدنی و موفّقیت ورزش با حس حرکت این پژوهش بررسی  از  هدف    مقدمه و هدف:
 در دانشجویان مرد ورزشکار بود.  

 گیري تصادفیبراساس نمونهبدین منظور،  .  بودهمبستگی   نوع از و توصیفی پژوهش روش  روش شناسی:
ند. هاي مختلف والیبال، بدمینتون و کشتی بطور هدفمند انتخاب شدي یکصد نفر در رشتهامرحله  چند

 و ورزش  در  یمیتنظ خودمشخصات فردي، خودپندارة بدنی و  نامۀ ها از سه پرسشآوري داده براي جمع
هاي تنظیم زاویه دست برتر ژکوفسکی و کنترل نیرو دست برتر آبالکووا استفاده شد. همچنین آزمون
جمع آزموناطالعات  از  استفاده  با  شده  پیرسون،  آوري  همبستگی  و  هاي  همزمان  چندگانه  رگرسیون 
 ها بررسی شدند.  تحلیل واریانس

هاي  ها رابطۀ معناداري را بین خودپندارة بدنی و موفّقیت ورزشی با حس حرکت در گروه یافته  نتایج:
 مختلف نشان داد. 

: ورزش   نتیجه گیري  داد  نشان  برتر  نتایج  دست  آنها حس حرکت  در  موفّقیت  اصلی  عامل  که  هایی 
 ز حس حرکت بهتر و خودپندارة بدنی بیشتري برخوردارند. باشد امی

 کلید واژگان  
 یبدن ةخودپندار
 رو یکنترل ن

 دست برتر  هیزاو میتنظ
 در ورزش یمیخودتنظ

 ورزشکاران
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 مقدمه 
شناخت  اهمیت  مهارت  امروزه  روانی نقش  در    - هاي  حرکتی 

ورزشکاران بسیار مورد توجه پژوهشگران علوم ورزش قرار گرفته  
اي  خودپنداره به عنوان یکی از این عوامل، نقش تعیین کننده است.   

هاي  ترین جنبه در تکامل شناختی و عاطفی فرد دارد و یکی از مهم 
گیرد  روانی فرد است که تحت تأثیر فعالیت بدنی و تمرین قرار می 

(جکوك، واگنر، هرمان، هگزي و  و در فرآیند قهرمانی مؤثر است  
. خودپندارة  ) 2007افتخاري، رجبی، و شفیع زاده،    ؛ 2017  1وول 

کار  هایی است که فرد براي توصیف خویش به بدنی مجموعه ویژگی 
هاي مهم رشد اجتماعی است که به تدریج از  برد و یکی از جنبه می 

آید  می   دست طریق تجارب اجتماعی و ارتباط با دیگر افراد جامعه به 
جارویس، استوارت، ویلیامز، مورگان، راینر، پل، جونز، الري سایان،  ( 

ریچارد  مولن،  جان،  جکوك،  ) 1391 ,بهرام ؛  8201،  2سوندرز،   .
خودپنداره را ارزیابی مثبت و منفی از خود و یا چگونگی احساس  

 تکامل  طرفی  ). از 2017داند (جکوك و همکاران،  در مورد خود می 
  موّفقیت  تجارب  و  خودکارآمد  طریق رفتارهاي  از  مثبت  ارزیابِی خود 
 به خویشتن  نسبت  مثبت  احساس  از  برخورداري  موجب  نیز  آمیز 

اسپیپ  ؛  1388افضل پور و رشیدي؛    ؛ 1384(بشارت،  گردید   خواهد 
-می  که  عواملی  جمله  از  داده،  نشان  ها . پژوهش ) 2012،  3و فروند 

 باشد، تمرینات  داشته  افراد  خودآگاهی  روي  بر  مثبتی  تأثیر  واند، ت 
خودپنداره می  منظم  بدنی   ساختار  یک  بلکه  نیست،  ذاتی  باشد. 

 توسط  که  اعمالی است  پیشگویی بالقوه، جهت   هاي توانایی  از  نظري 
هاي  ). عالوه بر قابلیت 2017شود (جکوك و همکاران،  می  انجام  فرد 

موّفقیت در رشته  براي  از  جسمانی  بسیاري  هاي مختلف ورزشی، 
حرکتی    - کنند، وجود برخی از فاکتورهاي روانی متخصصان ادعا می 

براي موّفقیت در ورزش به اندازة دیگر فاکتورها، یا حتی در برخی  
کجباف    ؛ 2017(جکوك و همکاران،  موارد بیشتر از آنها مهم است  

کجباف نژاد، احدي،    ؛ 1388نژاد، احدي، حیدري، اصغري، عنایتی،  
.  درك موّفقیت ورزشی به عنوان  ) 1388حیدري، اصغري، عنایتی،  

اي در تکامل شناختی و  یکی از این فاکتورها، نقش تعیین کننده 
هاي روانی فرد است که  ترین جنبه عاطفی فرد دارد و یکی از مهم 

ر فرآیند قهرمانی  گیرد و د تحت تأثیر فعالیت بدنی و تمرین قرار می 
است   زاده،  مؤثر  محمد  و  کیم   ؛ 1389(ملکی  برکادس،  ،  4پیتر، 

 دارند  اعتقاد  پژوهشگران  کثر . ا ) 1384نوربخش و مزارعی، ؛  2006
 است و  خاّصی  ذهنی  عوامل  مجموعه  ورزش مستلزم  در  موّفقیت 

 غنی  منابع  عوامل،  مجموعه  این  در  خاص  شخصیتی  صفات 
محسوب  و  بازیکنان  براي  اطالعات  و  شوند  می  مربیان  (ملکی 

موّفقیت   5ویلی ).  1389همکاران   تیم اداره  را  آمیز  ورزشی  هاي 
داند. وي ایجاد این احساس در بازیکنان که همه  مهارتی پیچیدة می 

 
1 Jekauc, Wagvner, Herrmann, Hegazy & Woll 
2 Jarvis, Stuart؛Williams, Morgan؛Rainer, Paul؛Jones, 
Eleri Sian  ؛Saunders, Joh؛ Mullen, Richard   
3 Schipke & Freund   
4 Pieter, Bercades, & Kim   
5 Vealey   

تواند به بهبود  در موّفقیت تیم سهیم هستند و تقویت مثبت، می 
-ک کند، از جمله خدمات مشاور روان رفتار مطلوب ورزشکاران کم 

می  ذکر  ورزش  در  ) 1994(ویلی،  کند  شناس  همکاران،  و  فري   .
هاي بیسبال و  دانشجو ورزشکار عضو تیم   199پژوهشی که بر روي  

بال انجام دادند. به این نتیجه رسیدند، وقتی که ورزشکاران  سافت 
می هارت م  کار  به  مسابقه  شرایط  و  تمرین  در  را  روانی  برند،  هاي 

می  افزایش  معناداري  طور  به  موّفقیت  از  آنها  (ملیندا  یابد  ادراك 
). پژوهشگران نشان دادند که  2003،  6فراي، پاتریشیا لگونا، و راویزا 

نمرات  ش  عزت  بین  و  بدنی   موفقیت  با  ادکامی نفس، خودپندارة 
معنی  مثبت  همبستگی  ورزشی  دارد   داري  و  (غفوري،  وجود 

. همچنین نشان دادند که بین عزّت  ) 1391خدادوست و آچاك،  
-نفس و موّفقیت ورزشی در دو گروه ورزشی (فوتبالیست و کشتی 

دارد   وجود  مثبتی  همبستگی  شجاع گیر)  و  عباسی  بشارت،   )-
از  ) 1381الدین،  . ملکی، نشان داد که تفاوت معناداري بین ترس 

موّفقیت ورزشی و انگیزش پیشرفت در دو گروه ورزشکاران موفق و  
در   پیشرفت  انگیزة  که  بود  این  گویاي  و  دارد  وجود  ناموفق 

داري  اران ناموفق، به طور معنا ورزشکاران موفق در مقایسه با ورزشک 
معنا  طور  به  آنها  موفقیت  از  ترس  ولی  پایین باالتر،  بود  داري  تر 

هاي چندي در زمینۀ  هاي اخیر، پژوهش ). در سال 1389(ملکی،  
ویژگی  این  شناخت  بین  ارتباط  شدن  روشن  و  ورزشکاران  هاي 

ل،  هاي ورزشی مانند بسکتبا ها با موّفقیت در برخی از رشته ویژگی 
دوومیدانی،   کشتی،  والیبال،  سواري،  دوچرخه  تکواندو،  بوکس، 
بدمینتون، فوتبال و چند رشتۀ ورزشی دیگر به اجرأ در آمده است  

مانیو  و  مرسی  نیکول،  والیر،  زیوانی،  پول   ؛ 2018،  7(ري،  سن، 
؛ پیتر و  1389ملکی،    ؛ 1384بشارت و همکاران،  ؛  2006کاسکلی،  

قابلیت 8زمپر  از  دیگر  یکی  روانی ).  ورزش    - هاي  در  که  حرکتی 
   در ورزشکاران است  9ضروري است، تشخیص یا تمایز حس حرکت 

سارابون  و  به  2010،  10روسر  حرکت  تشخیص  حس  مجموعه  ). 
هاي مکانیکی (دوك عضالنی، اندام وتري  اطالعات حاصل از گیرنده 

که ارتباط    ) 1391(رستمی،  شود  گلژي) از حالت دینامیک گفته می 
راي تکالیف داشته در بسیاري از مسابقات ورزشی،  زیادي با دقت اج 

است  مسابقه  بازنده  یا  برنده  کننده  تعیین  حرکت  دقیق    اجراي 
). حس  2007،  11(سوازا، فرانچوولی، بیگنگاري، پتزو و موچیزوکی 

هاي  اي در انجام بهینه مهارت حرکت یا حس عمقی نقش برجسته 
از راهبرد  دارد. یکی  تقویت حس ورزشی  عمقی،    هاي مهم جهت 

فعالیت  می انجام  ورزش  است.  ورزشی  منظم  بهبود  هاي  به  تواند 
کنند،  هاي حس عمقی که در جهت ثبات بدن فعالیت می سیستم 

6 Melinda Frey, Patricia Laguna, & Ravizza 
7 Rey, Vallier, Nicol, Mercier, & Maïano   
8 Pieter & Zemper 
9 kinesthetic differentiation   
10 Rosker & Sarabon   
11  Souza, Franciulli, Bigongiari, Pozzo & Mochizuki  . 
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. حس حرکت در  ) 2007،  1(برسل، یونکر، کراس و هت   کمک کند  
باشد، که عبارتند از : الف) درك حرکت  داراي سه مؤلفه می واقع  
یابی  ج) حس جهت   ب) درك، تنظیم و تولید نیروي عضالت؛   اندام؛ 

و درك وضعیت اندام که در تنظیم زاویۀ مطلوب مفصل هنگام انجام  
مهارت  از  بسیاري  موفق  اجراي  است.  دخیل  بسیار  هاي  تکالیف 

گیري از قبیل پرتاب آزاد  نه هاي پرتابی و نشا ورزشی چون مهارت 
نیرو و  بسکتبال و هدف  نیازمند تنظیِم دقیِق  گیري در تیراندازي 

هستند   دست  بهرامی،  زاویه  خلجی،  ،  2مگیل   ؛ 1393(مرادي، 
2006 (  . 

هاي حرکت و اصالح آن براساس  ژگی حس حرکت امکان درك وی 
سازد. توانایی حفظ  اهداف و نیازهاي حرکتی و تکلیف را فراهم می 

و تولید نیروي بهینه عالوه بر مزایاي تکنیکی در ورزش، بر اقتصاد  
هاي دهۀ اخیر نشان دادند،  حرکت نیز مؤثر است. همچنین پژوهش 

زشکاران  حس حرکت در بازتوانی و جلوگیري از آسیب دیدگی ور 
).  2012 3ریو و بوچانان، ؛  2010(روسر و سارابون،  نیز مؤثر است  

-دهد، کنترل ارادي تولید نیرو می شواهد پژوهشی اخیر نشان می 
( توود، ایردال  رد  تواند تحت تأثیر شرایط موقتی روانی افراد قرار گی 

هاي مطالعات رفتاري، مدارهاي  ). چراکه طبق یافته 2003،    4و گیل 
عصبی حرکتی و هیجانی به لحاظ آناتومیکی و کارکردي با یکدیگر  

،  5(اشنایدر، لندرس و فیلیپس، آرنت و یاررو ارتباط نزدیکی دارند  
ای ؛  2003 کازنیکوف،  یوف اولگ،  و  تالیس،  ل.  ورا  سولپووا،    6  رینا 

تواند موجب افزایش دامنه تولید  ). بروز حاالت هیجانی می 2008، 
حرکتی   مسیر  پذیري  تحریک  افزایش  همچنین  و  نیرو  ارادي 

،     7(کومبز، کوروکس، پاویلیري و وایالنکورت   نخاعی شود    - قشري 
بوچانان، ؛  2012 و  در  2012ریو  انجام شده  تحقیقات  با  مطابق   .(

مراکز  رابطـه بـا تمـرین ذهنی، ساختارهاي عصبی مشابهی میان  
اجراي فیزیکی یک حرکت و اجراي ذهنی آن در مغز وجـود دارد  

). در تمـرین ذهنی، حرکات تصور شده   2006، 8(آنه، جنی و مونیکا 
از قوانین فیزیکی کنترل حرکتـی و شرایط فیزیولوژیک مشابه بـا  

کنند با این تفاوت که برونداد  اجـراي واقعـی حرکـات تبعیـت می 
،  کشاورز مقدم (   تمـرین ذهنی ایجاد نمی شود  حرکتی نهایی حین  

. مرادي و همکاران طی پژوهشی که  ) 1392آزاد فالح و دانشمندي  
در   حرکت  حس  با  حالتی  و  صفتی  اضطراب  رابطۀ  بررسی  به 

نتیجه    دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار پرداختند، به این 
رسیدند که حس حرکت ورزشکاران بهتر و همچنین اضطراب آنها  

است  پایین  ورزشکاران  غیر  از  همکاران، تر  و  ).  1393(مرادي 
می  نشان  ا مطالعات  بودن  دهد  مفید  احساس  داراي  که  فرادي 
می  متمرکز  هستند، سعی  وظایف  انجام  روي  را  خود  توجه  کنند 

ها را به صورت موّفقیت آمیزتري انجام  کنند که در نهایت فعالیت 
بهمنی،  بخشایش، شفی نیا و   ؛ 2018دهند (جالویس و همکاران،  می 

 
1 Bressel, Yonker, Kras & Heath   
2 Magill 
3 Ryu YU, Buchanan   
4 Tod, Iredale & Gill 
5 Schneider, Landers &  Phillips , Arent & Yarrow 

غفوري    ؛ 2006پیتر و همکاران،  ؛  1384(حقیقی و غفاري،    1392
هاي راکتی و  . اجراي حرکات دست در ورزش ) 1391و همکاران،  
هاي که عامِل اصلی موّفقیت در آنها حس حرکت دست  سایر ورزش 

هستند که به کنترل عضالنی دقیق    اي هاي پیچیده باشد، مهارت می 
شناختی متعددي در اجراي صحیح    - وابسته و عوامل روانی و ادراکی 

 ). 1393باشند (مرادي و همکاران،  آنها دخیل می 
و   و موفقیت ورزشی  بدنی  به اهمیت خودپندارة  با توجه  بنابراین 

-همچنین در مرحله اولیه یادگیري که تأکید بیشتري بر دقت می 
رسد بین خودپندارة بدنی با حس حرکت رابطۀ  نظر می   باشد، به 

وجود داشته باشد. براي مثال ورزشکار جوانی که پرتاِب نیزه را یاد  
می می  تشخیص  زودي  به  بدنش،  گیرد  وضعیت  تغییر  با  که  دهد 

توان مسافت،  کند می زاویه رها کردن نیزه و نیروي که اعمال می 
اش را تغییر دهد. لذا حس  یزه جهت و به همان اندازه زاویۀ فرود ن 

کند.   حرکت نقش مهمی در فرآیند یادگیري و موّفقیت اعمال می 
اند که افراد متبحر، کمتر به بازخورد بینایی  ها نشان داده پژوهش 

کنند که آیا  شود، بلکه از طریق حس حرکت، درك می متکی می 
؛  1393اند یا خیر (مرادي و همکاران،  نتیجه مطلوب را کسب کرده 

اگرچه شواهد مذکور نشان می 2006مگیل،   دهد حس حرکت  ). 
گیرد، اما آنچه هنوز به روشنی  تحت تأثیر حاالت روانی افراد قرار می 

مؤلفه  ارتباط  که  است  این  نشده،  حس  مشخص  تشخیص  هاي 
  هاي روانی افراد و مخصوصا ورزشکاران چگونه است حرکت با ویژگی 

به  1391؛ رستمی،  2012(کومبز و همکاران،   با توجه  بنابراین   .(
  حرکتی که در اجراء هر چه بهتر عملکرد   - هاي روانی اهمیت مؤلفه 

پژوهش حاضر  هاي ورزشی دخیل مطلوب در مهارت  از  اند، هدف 
با   ارتباط بین خودپندارة بدنی و موّفقیت ورزشی  مقایسۀ بررسی 

 باشد. هاي والیبال، بدمینتون و کشتی می حس حرکت در رشته 

 شناسی روش 
هدف کاربردي   نظر  از  روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و 

بود. جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان پسر مقطع کارشناسی که  
در دانشگاه اراك مشغول به تحصیل بودند و براساس آمار اداره کل  

  100نفر بود. نمونه آماري شامل    2500آموزش دانشگاه تعداد آنها  
بین   (از  ورزشکار  با    140نفر  پژوهش)  به  ورود  شرایط  داراي  نفر 

گیري تصادفی چند  که با روش نمونه   21/ 80  ±   1/ 94سنی  میانگین  
نفر، بدمینتون و کشتی هر    34هاي مختلف والیبال اي در رشته مرحله 
نفر از بین دانشجویان بطور هدفمند انتخاب شدند. مالك    33کدام  

پرسش  براساس  ورزشکار  از  ورود  یکی  داشتن  فردي  اطالعات  نامۀ 
سال سابقه ورزشی و عضو یکی    6حداقل  موارد زیر بود. الف) داشتن  

تیم  عضو  که  دانشجویانی  ب)  رسمی.  باشگاهاي  ورزشی  از  هاي 

6 Oleg V Kazennikov, Irina Solopova Vera L. Talis, Marat 
E. Ioffe 
7 Coombes, Corcos,  Pavuluri & Vaillancourt 
8 Anne .Jenny M & Monica   
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بردند. از ابزارهاي زیر  دانشگاه بودند و همگی در آمادگی به سر می 
  براي گردآوري اطالعات استفاده شد: 

نامه حاوي سئواالتی  این پرسش نامه مشخصات فردي:  پرسش  - 1
مشخصات  با  رابطه  خانوادگی،    در  نام  نام،  قبیل  از  آزمودنی  فردي 

جنسیت، سن، قد، وزن، میزان فعالیت بدنی در هفته، سابقه ورزشی،  
 رشته ورزشی (تیمی یا انفرادي) و پست ورزشی بود. 

-براي اندازه   : 1بدنی  توصیفی   - خود  نامه فرم کوتاه پرسش  - 2
پرسش گ   » از  بدنی،  خودپندارة  توصی یري  خود  کوتاه  فرم  فی  نامۀ 

فرم کوتاه پرسش  استفاده می شود.  بدنی  بدنی»  نامۀ خودتوصیفی 
گیري نه خرده مقیاس خاص از  سئوال است که براي اندازه   36شامل  

بدنی،   چربی  بدنی،  فعالیت  هماهنگی،  (سالمتی،  بدنی  خودپندارة 
لیاقت ورزشی، ظاهر، قدرت، انعطاف پذیري و استقامت) و یک خرده  

راحی شده است. هر یک از سئواالت،  مقیاس کلی (عزت نفس) ط 
جمله اخباري ساده است که در قالب درجه بندي لیکرت و به صورت  

ها پاسخ  اي (طیف کامًال درست تا کامًال غلط) به سئوال شش درجه 
) فرم کوتاه  2010شود. همچنین مارش، مارتین و جاکسون ( داده می 
مه وضعیت  نا نامۀ خودتوصیفی بدنی را ساختند. این پرسش پرسش 

-هاي فرد را نسبت به بدن خود نشان می افکار و احساسات و گرایش 
پرسش  این  اکتشافی  عامل  تحلیل  نتایج  توسط  دهد.  ایران  نامه در 

درصد از   64/ 04دهد سئواالت آن در کل  بهرام و همکاران نشان می 
دهند و پایایی آن نیز از همسانی درونی باالیی  واریانس را تشکیل می 

90 /0 =α    ،1391برخوردار است (بهرام .( 
براي سنجش موفّقیت    :   2نامۀ خود تنظیمی در ورزش پرسش  - 3

پرسش  از  منظور سنجش  ورزشی  به  ورزش  در  تنظیمی  خود  نامۀ 
ها استفاده شد که حاوي سیزده ماده در این  موفّقیت ورزشی آزمودنی 

ارزشی لیکرت  دهی این ابزار براساس مقیاس پنج  باشد. نمره زمینه می 
دامنه  است. هر  در  تنظیم شده  مخالف  کامًال  تا  موافق  کامًال  از  اي 

-شود. اعتبار و پایایی این پرسش گذاري می سئوال از یک تا پنج نمره 
ترتیب   به  ایران  در  = 063نامه   / r  078و =  / r    است گزارش شده 

 ). 1385(نوربخش و مزارعی،  
-براي اندازه :    3آزمون تنظیم زاویه دست برتر ژکوفسکی  - 4
یري حس حرکت از دستگاه تنظیم زاویه دست برتر ژوکوفسکی  گ 

در اتحاد جماهیر شوروي    1988استفاده شد. این دستگاه در سال  
روانی  عملکرد  ارزیابی  جهت  و  تدوین  ورزشکاران    - سابق  حرکتی 

) از  1389معرفی گردید. روایی این آزمون در کشور توسط بهرامی ( 
در سطح معناداري    0/ 75ی با دستگاه اصلی  طریق ضریب همبستگ 

نیز    0/ 1 آن  پایایی  است  0/ 86و  شده  همکاران،  گزارش  و  (مرادي 
1393 .( 

شد  می ها مشخصی  براي اجراء این آزمون، ابتدا دست برتر آزمودنی 
ها، دست راست بود). سپس آرنج دست برتر  (دست برتر تمام آزمودنی 

ود، قرار  درجه ب   90آزمودنی در رأس دستگاه که حداکثر زاویۀ آن  

 
1 Short-Form of Physical Self Description Questionnaire  
2 Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire   

گرفت. این دستگاه در دو جهت چپ و راست با دست برتر حرکت  می 
ها جهت آشنایی با نحوة اجراء آزمون، سه  کند. ابتدا تمام آزمودنی می 

مرتبه آزمون تنظیم زاویه دست برتر را توسط آزمونگر، با استفاده از  
از   استفاده  بدون  آزمودنی  هر  سپس  دادند.  انجام  بینایی  بازخورد 

انجام  با  مرتبه  را سه  برتر  زاویه دست  تنظیم  آزمون  بینایی،  زخورد 
آمد از سه کوشش، میزان خطاي قدر  دست داد و میانگین نمره به می 

داد. زاویۀ شروع حرکت در هر مرتبه،  دست می ها را به مطلق آزمودنی 
می  انتخاب  آزمونگر  گونه توسط  به  آزمون  که  شد.  آمد  عمل  به  اي 

براي  آزادي  حرکتی    درجات  محدودیت  هیچ  از  و  کامل  آنها  همه 
 ) 1393(مرادي و همکاران،  برخوردار نبودند  

گیري  براي اندازه :    4آزمون کنترل نیرو دست برتر آبالکووا  - 5
) با کمک دستگاه  1990آزمون آبالکووا (  از  کنترل نیرو دست برتر 

تفاده شد، که نیرو را با حساسیت  دینامومتر ایزومتریک استاندارد اس 
کند. روایی  گیري می کیلو گرم، اندازه   100یک کیلو گرم، از صفر تا  

گزارش شده است. براي استفاده از    0/ 69و پایایی آن نیز    0/ 73آن  
ها تنظیم  دینامومتر، اندازه دستۀ آن متناسب با دست برتر آزمودنی 

آزمود  انگشتان  بین  در  راحتی  به  دسته  تا  گیرد.  نی شد  قرار  ها 
ها به صورت ایستاده و در حالی که صفحه مدرج دینامومتر  آزمودنی 

به طرف خارج بدن آنها قرار داشت با دست کشیده آن را گرفته و  
سپس بدون حرکت دادن دست، دستگیره دینامومتر را براساس مقدار  

دادند. سه مرتبه از هر  نیروي خواسته شده توسط آزمونگر، فشار می 
مودنی بدون استفاده از بازخورد بینایی با ده ثانیه استراحت بین  آز 

آنها، آزمون به عمل آمد. سپس آن نمره به عنوان میانگین خطاي  
(مرادي و  گردید  ها ثبت  قدر مطلق کنترل نیروي دست برتر آزمودنی 

 ). 1393همکاران،  
اجرأ:    هماهنگی   روش  تمامی  پژوهش،  آغاز  از  با  قبل  الزم  هاي 

ها  دانشکدة علوم انسانی دانشگاه اراك به عمل آمد. تمامی آزمودنی 
اي از  ها آشنا و خالصه طی یک جلسه توجیهی با نحوة انجام آزمون 

-ها پرسش آنها شرح داده شد. سپس هر کدام از نمونه پژوهش براي  
پرسش  ضمیمۀ  به  را  ورزشی  موفّقیت  و  بدنی  خودپندارة  نامۀ  نامۀ 

آزمودنی  تک  تک  از  نهایتاً  و  کردند  پر  فردي  بار  مشخصات  ها سه 
هاي حس حرکت (کنترل نیرو و تنظیم زاویه دست برتر) بدون  آزمون 

بینایی گرفته شد  بازخورد  از  به استفاده  از  دست . میانگین نمره  آمد 
-ها را نشان می ها، میزان خطاي مطلق حس حرکت آزمودنی آزمون 

 داد. 
، کنترل نیرو دست  هاي مالك در تحقیق حاضر متغیر   روش آماري: 

برتر و تنظیم زاویه دست برتر بودند که خطاي کلی حس حرکت را  
می اندازه  متغیر گیري  و  خودپندارة  پیش   کردند  نیز  و  بین  بدنی 

داده  بودن  یا غیر طبیعی  بود. جهت طبیعی  ورزشی  از  موفّقیت  ها 
آزمون کلموگروف اسمیرنوف، براي بررسی ارتباط متغیرها با هم از  
از   از رگرسیون،  آزمون همبستگی پیرسون، براي اطمینان استفاده 

3 Zhukovski dominant-hand's angle accommodation test  
4 test  Ablacova force control dominant-hand's  
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واتسون استفاده شد و در نهایت آزمون رگرسیون    _آزمون دوربین  
وا  تحلیل  و  محل  ساده  تعیین  براي  شفه  تعقیبی  آزمون  و  ریانس 

اختالفات استفاده شد. کلیه عملیات آماري با استفاده از نرم افزار اس.  
   . انجام شد   16پی اس. اس نسخه  

 یافته ها 
ها، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف  براي بررسی طبیعی بودن داده 

  ) بدنی  که خودپندارة  داد  نشان  نتایج  شد.  ،  Z=  1/  004استفاده 
266 /p =  ) موفقیت ورزشی ،(897 =Z  ،396 /p =   ) کنترل نیرو ،(
020  /1  =Z  ،123 /p =  ) و تنظیم زاویه دست برتر (Z = 1/013  ،
180 /p =   تمامی معناداري  برخوردارند. سطح  طبیعی  توزیع  از   (

است. به همین دلیل، براي     p≥ 0/ 05تر از  متغیرهاي پژوهش بزرگ 
هاي آماره  هاي آماري از روش ها و دیگر مراحل آزمون آزمون فرضیه 

جدول   شد.  گرفته  بهره  شاخص 1پارامتریک  شرکت  ،  آماري  هاي 
هاي خودپندارة بدنی، موفقیت  کنندگان در پژوهش را در مورد نمره 

ر  ورزشی، خطاي کنترل نیرو، خطاي تنظیم زاویه دست برتر و مقدا 
 دهد. خطاي کلی حس حرکت نشان می 

(جدول   پژوهشی  والیبالیست1نتایج  داد  نشان  تمام )  در  ها 
ها کسب هاي پژوهش نمرات بیشتري را نسبت به سایر گروهمؤلفه

 شود. گیران دیده میکردند و کمترین نمرات نیز در کشتی
هاي پژوهش  نتیجه همبستگی پیرسون را بین مؤلفه  2جدول  

شود، در رشته والیبال بین  دهد. همانطور که مشاهده می نشان می
و   قوي  همبستگی  بدنی،  خودپندارة  و  ورزشی  موفّقیت  مولفۀ 

) تنظیم  r ، 001/0    =p/=975مثبتی  بین خطاي  دارد.  وجود   (
برتر، خطاي کنترل نیرو و خطاي کلی حس حرکت با  زاویه دست  

  - /r ،  001/0    =p) ،(904=  -/849موفّقیت ورزشی نیز به ترتیب (
=r ،  001/0    =p) (874/-  =r  ،  001/0    =p  همبستگی قوي و (

منفی  دیده شد و همچنین بین خطاي تنظیم زاویه دست برتر، 

خطاي کنترل نیرو و خطاي کلی حس حرکت با خودپندارة بدنی  
)  r ،  001/0    =p) ،(969/-  =r ،  001/0    =p=  -/ 940به ترتیب (

)955/- =r ،  001/0  =p.همبستگی قوي و منفی وجود دارد  ( 
با   ورزشی  موفّقیت  مولفۀ  بین  نیز  بدمینتون  رشته  در 

) وجود  r ، 001/0    =p/=791خودپندارة بدنی همبستگی مثبتی (
نیرو و خطاي  برتر، کنترل  دارد. بین خطاي تنظیم زاویه دست 
کلی حس حرکت همبستگی با موفّقیت ورزشی و خودپندارة بدنی  

همبستگی منفی قوي و معناداري وجود دارد. نهایتاً در رشته  نیز  
ورزشی   موفّقیت  و  بدنی  خودپندارة  مولفۀ  بین  نیز  کشتی 
همبستگی مثبتی و بین خطاي تنظیم زاویه دست برتر، کنترل  
موفّقیت   و  بدنی  خودپندارة  با  حرکت  کلی حس  خطاي  و  نیرو 

 ورزشی همبستگی منفی قوي وجود دارد. 
  _ امکان استفاده از رگرسیون، از آزمون دوربین براي اطمینانِ

) بدست آمد که فرض  175/2واتسون استفاده شد. مقدار آن (
استقالل بین خطاها پذیرفته و امکان استفاده از رگرسیون را 

 فراهم کرد.
مؤلفه  بین  ارتباط  بررسی  منظور  موفّقیت به  و  بدنی  خودپندارة  هاي 

-هم  ز تحلیل رگرسیون چندگانهورزشی با مقدار خطاي حس حرکت، ا
-نشان می 3هاي پژوهشی جدول زمان استفاده شد. همانطور که یافته

ورزشی،  د موفّقیت  و  بدنی  یعنی خودپندارة  بین  متغیرهاي پیش  هد، 
تغییرپذیري در نمرات مالك یعنی خطایی کلی حس حرکت را   %88

تاندار ، خطاي اسR2  883/0، مقدار  940/0برابر     Rکنند (تبیین می
). همچنین، براساس 881/0تعدیل شده نیز    2R، مقدار  116/1برآورد  

، اعتبار مدل رگرسیون براي پیش 4نتایج پژوهش ذکر شده در جدول  
شود و با توجه  بینی متغیر مالك براساس متغیرهاي پیش بین تأیید می

)، این مقدار واریانس تبین شده از F=    248/367به اف مشاهده شده ( 
بینانگر  ) معنا01/0ماري (در سطح  نظر آ دار است و معنادار بودن اف 

 ). P=    001/0بین است ( وجود رابطۀ خطی بین متغیرهاي مالك و پیش
 

 . دهدیو فوتبال را نشان م  یکشت   نتون،یبدم بال، یوال ،ياهپژوهش، شامل ورزشکاران رشته  هايگروه  یفیآمار توص  .1 جدول
 M  ±SD تعداد گروه  شاخص               ریمتغ

 ی بدن ةخودپندار
 / 58 ± 24/5 34 والیبال

 / 38 ± 89/4 33 بدمینتون 
 /36 ± 52/4 33 کشتی 

 موفقیت ورزشی 
 / 39 ± 29/4 34 والیبال

 / 30 ± 93/3 33 بدمینتون 
 / 21 ± 79/3 33 کشتی 

دست   هیزاو م یتنظ يخطا
 برتر

 19/4 ± 78/1 34 والیبال
 89/3 ± 42/3 33 بدمینتون 
 59/3 ± 22/4 33 کشتی 

دست   روی کنترل ن  يخطا
 برتر

 04/3 ± 65/1 34 والیبال
 22/2 ± 21/3 33 بدمینتون 
 03/2 ± 40/5 33 کشتی 

 حس حرکت   یکل  يخطا
 61/3 ± 71/1 34 والیبال

 64/2 ± 23/3 33 بدمینتون 
 70/2 ± 81/4 33 کشتی 
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 دهد.هاي ورزشی مورد مطالعه را نشان میماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش در رشته  .2 جدول

 
کنید با توجه به مقدار سطح  مشاهده می  4همانطور که در جدول  

(معنا موفقیت  = P 001/0داري  و  بدنی  خودپندارة  مولفۀ   ،(
می بینی  ورزشی  پیش  را  به حس حرکت  مربوط  تغییرات  تواند 

 کند.  
کنید با توجه به مقدار سطح  مشاهده می  5همانطور که در جدول  

میمعنا بدنی  خودپندارة  و  ورزشی  موفّقیت  مؤلفۀ  تواند  داري، 
).   p= 001/0تغییرات مربوط به حس حرکت را پیش بینی کند (

  - /394(ت ورزشی   ضریب استاندارد شدة رگرسیون متغیر موفّقی

تغییر در    -/394دهد که به ازاي  براي این متغیر نشان می  )،=  
ورزشی،   موفّقیت  حس     -/394مؤلفۀ  خطاي  متغیر  در  تغییر 

می ایجاد  بتاي  حرکت  ضریب  بودن  منفی  به  توجه  با  شود. 
موفّقیت   مؤلفۀ  در  کاهش  با  ورزشی،  موفّقیت  متغیر  رگرسیون 

یابد. پس موفّقیت  لی حس حرکت افزایش میورزشی، خطاي ک
تواند عاملی خوبی براي پیشگویی حس حرکت باشد. ورزشی می

همچنین با توجه به ضریب بتاي رگرسیون متغیر خودپندارة بدنی  
)290/1-    =) معناداري  ) که در جدول    p=  001/0)، و سطح 

غییر در مؤلفۀ  ت   -290/1دهد که به ازاي شود، نشان میدیده می
خودپندارة بدنی، همان مقدار تغییر نیز در مؤلفۀ خطاي کلی حس  

می ایجاد  میحرکت  هم  بدنی  خودپندارة  پس  عامل شود.  تواند 
 خوبی براي پیشگویی حس حرکت باشد. 

هاي پژوهش در سه گروه ورزشی نتایج تحلیل واریانس بین مؤلفه 
در جدول   که  و کشتی  بدمینتون  تفاوت آمد  6والیبال،  است،  ه 

میمعنا نشان  پژوهش  متغیرهاي  بین  را  به  داري  توجه  با  دهد. 
، بین نتایج خودپندارة بدنی،  )P=    001/0داري (ارزش سطح معنا

موفّقیت ورزشی، خطاي تنظیم زاویه و کنترل نیروي دست برتر 
و نهایتاً بین نتایج خطاي کلی حس حرکت در سه گروه تفاوت  

وجود داشت. همچنین مقدار اف خود    01/0معناداري در سطح  
دار داللت دارد. همچنین مقدار اف خود  نیز بر وجود رابطه معنا
 دار داللت دارد.  نیز بر وجود رابطه معنا

معنا تفاوت  تعیین  براي  ادامه  گروهدر  میانگین  بین  از داري  ها 
  7آمده در جدول  دستآزمون شفه استفاده شده که اطالعات به

شود. میزان تفاوت بین خطاي تنظیم زاویه دست  اده مینشان د
گروه در  مؤلفهبرتر  سایر  به  نسبت  با ها  بود.  کمتر  پژوهش  هاي 

این تفاوت در خطاي تنظیم زاویه   به آزمون تعقیبی شفه  توجه 
و بدمینتون با   ) =P  086/0دست برتر بین والیبال با بدمینتون (

 ) نشان داده شد. = P 691/0کشتی (
 

 

 

 

 خطاي کلی 
 حس حرکت 

خطاي کنترل نیروي  
 دست برتر 

خطاي تنظیم  
 زاویه دست برتر 

خودپندارة  
 بدنی

موفقیت  
 ورزشی

 متغیر 
 گروه 

 موفّقیت ورزشی 1 **975/ - /849** - /904** - /874**

 والیبال

 خودپندارة بدنی  1 - /940** - /969** - /955**
 خطاي تنظیم زاویه دست برتر    1 / 990** **998/
 خطاي کنترل نیرو دست برتر     1 /997
 خطاي کلی حس حرکت      1

 موفّقیت ورزشی 1 / 791** - /562** - /632** - /586**

 بدمینتون 

 خودپندارة بدنی  1 - /884** - /893** - /904**
 خطاي تنظیم زاویه دست برتر    1 / 844** / 971**
 خطاي کنترل نیرو دست برتر     1 / 934**

 خطاي کلی حس حرکت      1
 موفّقیت ورزشی 1 / 903** - /807** - /785** - /834**

 کشتی 

 خودپندارة بدنی  1 - /881** - /863** - /913**
 خطاي تنظیم زاویه دست برتر    1 / 824** / 977**
 خطاي کنترل نیرو دست برتر     1 / 926**

 خطاي کلی حس حرکت      1
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 خالصه مدل رگرسیون حس حرکت بر خودپندارة بدنی و موفّقیت ورزشی   .3جدول 
 
 
 
 

 موفّقیت ورزشی و خودپندارة بدنیتحلیل واریانس رگرسیون خطاي حس حرکت براي متغیرهاي  .4جدول  
 
 
 
 
 

 
 ضرایب رگراسیونی براي تعیین ارتباط حس حرکت با خودپندارة بدنی و موفّقیت ورزشی  .5جدول  

 
 
 
 

 
 
 

 متغیر وابسته: خطاي کلی حس حرکت. 
 

 .دهدیمختلف مورد مطالعه را نشان م  هايپژوهش در رشته ي رهایمتغ نی ب انسیوار لیتحل جهی نت .6جدول

 
 
 
 
 
 

D W 2R   خطاي استاندار برآورد تعدیل شده R2 R                  مدل     شاخص 
175/2  881/0  116/1  883/0  940/0  رگرسیون  

Sig  مجذورF  میانگین مربعات df  متغیر            شاخص مجذور مربعات 
001/0  248/367 851/457  2 702/915  رگرسیون  

 باقی مانده
 کل

خودپندارة  
 بدنی

  247/1  97 931/120  
   99 632/1036  

  ضرایب استاندارد نشده       ضرایب استاندارد شده  
Sig t Beta خطاي استاندارد B مدل      شاخص 
001/0  325/22   255/1  009/28  ثابت       1 
001/0  454/4 -  394/ -  782/  485/3 -  موفّقیت ورزشی  
001/0  569/14-  290/1 -  544/  920/7 -  خودپندارة بدنی  

Sig  مجذورF Df  شاخص   متغیر           میانگین مربعات  مجذور مربعات 
001/0  17/21  2 35/8  17/4  بین گروهی  

 درون گروهی 
 کل

13/19 97   خودپندارة بدنی   19/  
  99 48/27   

001/0  45/22  2 20/4  10/2  بین گروهی  
 درون گروهی 

 کل
07/9 97   موفّقیت ورزشی   09/  

  99 27/13   

013/0  54/4  2 94/120  47/60  بین گروهی  
 درون گروهی 

 کل

خطاي تنظیم زاویه 
 دست برتر 

  97 64/1289  29/13  
  99 59/1410   

001/0  55/20  2 49/241  74/120  بین گروهی  
 درون گروهی 

 کل

خطاي کنترل نیرو 
 دست برتر 

  97 93/569  87/5  
  99 42/811   

001/0  52/9  2 08/170  04/85  بین گروهی  
 درون گروهی 

 کل

خطاي کلی حس 
 حرکت 

  97 93/865  92/8  
  99 01/1036   
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 . دهدیمختلف مورد مطالعه را نشان م   هايپژوهش در رشته يرها یمتغ ن یشفه ب ی بیآزمون تعق  جهی نت .7 جدول
Sig SD  متغیر  گروه  اختالف میانگین 

*002/0 107/ 394/  والیبال بدمینتون  
 

 خودپندارة بدنی 

*001/0  کشتی  /745 /114 
 بدمینتون  والیبال - /394 /107 002/0*

 کشتی  /350 /107 006/0* 
 بدمینتون  - /350 /107 006/0*  کشتی  والیبال - /745 /114 001/0*
*001/0  073/ 374/  والیبال بدمینتون  

 موفّقیت ورزشی 

*001/0  کشتی  /506 /078 
*001/0  بدمینتون  والیبال - /374 /073 

 210/0  کشتی  /131 /073 
*001/0  والیبال -/506 /078 

210/0  کشتی   بدمینتون  - /131 /073 
 والیبال بدمینتون  - 97/1 /880 086/0

 
خطاي تنظیم زاویه دست  

 برتر

*018/0 941/ 73/2 -  کشتی  
 بدمینتون  والیبال 97/1 /880 086/0

 کشتی  - /758 /880 691/0 
/758 /880 691/0  کشتی  والیبال 73/2 /941 018/0*  بدمینتون  
*014/0 585/ 75/1 -  والیبال بدمینتون  

 
خطاي کنترل نیروي  

 دست برتر 

 کشتی  - 00/4 /625 001/0*
*014/0 585/ 75/1 -  بدمینتون  والیبال 

 کشتی  - 24/2 /585 001/0* 
*001/0 625/ 00/4  بدمینتون  24/2 /585 001/0*  کشتی  والیبال 

 والیبال بدمینتون  - 73/1 /721 060/0
 

 خطاي کلی حس حرکت 

 کشتی  -36/3 /771 001/0*
 بدمینتون  والیبال - 73/1 /721 060/0

 کشتی  -62/1 /721 084/0 
 بدمینتون  62/1 /721 084/0  کشتی  والیبال 36/3 /771 001/0*

 

 بحث و نتیجه گیري
هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین خودپندارة بدنی  

هاي والیبال، بدمینتون و حرکت در رشتهموفّقیت ورزشی با حس  
هدف   این  بررسی  براي  بود.  دانشجو  مرد  ورزشکاران  در  کشتی 
میزان خودپندارة بدنی، موفّقیت ورزشی و حس حرکت (تنظیم  

هاي ذکر شد  زاویه و کنترل نیرو دست برتر) ورزشکاران در رشته
خیص هاي تشرا مورد سنجش قرار دادیم. نتایج نشان داد که مؤلفه

با  برتر  دست  زاویه  تنظیم  و  نیرو  کنترل  یعنی  حرکت،  حس 
افراد  ویژگی ورزشی)  موفّقیت  و  بدنی  (خودپندارة  روانی  هاي 

و   توود  پژوهشی  نتایج  با  که  دارند،  معناداري  ارتباط  ورزشکار 
راستا بود؛ چراکه آنها نشان دادند، حس حرکت تحت همکارن هم

( توود و  گیرد  افراد قرار میتأثیر حاالت موقتی روانی و هیجانی  

هاي مطالعات اخیر، ). همچنین با توجه به یافته2003،  همکاران
و  ساختاري  لحاظ  به  هیجانی  و  حرکتی  سیناپسیِ  الگوهاي 

) دارند  نزدیکی  ارتباط  هم  با  بوچانان،کارکردي  و  ؛  2012ریو 
هاي ما به طور کلی نشان داد فته ). یا2003اشنایدر و همکاران،  

والبیالیست  مؤلفهکه  تمام  در  را ها  بیشتري  نمرات  پژوهش  هاي 
ها  ها کسب کردند. بین خودپندارة بدنی گروهنسبت به سایر گروه

هاي خطاهاي شود اما بین زیر مؤلفههاي کمتري دیده میتفاوت
ات  تر است و کسب نمرها، این تفاوت ملموسحس حرکت در گروه

مثبت به ترتیب (والیبال، بدمینتون، کشتی) بود. میزان خودپندارة 
توان ناشی از موفّقیت ورزشی آنها و ها میبدنی باالي والیبالیست

یا تفسیر خود با توجه به موفّقیت تیمی باشد؛ چراکه خودپندارة 
(غفوري و همکاران، بدنی باال به موفّقیت تیمی نیز بستگی دارد  
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مقابل،)1391 در  رشته  .  از  والیبال  که  آنجا  میاز  که  هاي  باشد 
کند، لذا  حس حرکت دست، نقش مهمی و غالبی را در آن ایفا می

سایر  به  نسبت  باالتري  سطح  در  آنها  برترِ  دست  حرکت  حس 
کشتی رشته مقابل  در  داشت.  قرار  ورزشی  کمترین هاي  گیران 

 خودپندارة بدنی و موفّقیت ورزشی و بیشترین خطاي حس حرکت
را داشتند. تفاوت در نمرات خودپندارة بدنی کمتر از نمرات اخذ 

هاي انجام شده در خطاي حس حرکت بود؛ چراکه اکثر پژوهشی
دهند که ورزشکاران از  شده در زمینه خودپندارة بدنی نشان می

؛  2003اشنایدر و همکاران،  خودپندارة بدنی مطلوبی برخوردارند (
همکاران، و  غفوري،   2006آنا  پیشنهاد  1390؛  پژوهشگران   .(

عکرده افزایش  عوامل  که  تمرینات  اند  انجام  دنبال  به  نفس  زت 
می  برآورد  بدنی  مشاهده  بدنی،  آمادگی  افزایش  به  مربوط  تواند 

اهداف و در نتیجه احساس بهتري از وضعیت بدنی و افزایش حس 
لیاقت، بهبود رفتارها و تجارب اجتماعی به دنبال فعالیت با سایر  

ایتمندي توانند احساس رضافراد باشند. این عوامل به نوبه خود می
انجام  در  که  شود  باعث  و  بخشد  بهبود  را  خود  به  نسبت  فرد 

تر عمل کرد و نتایج بهتري را کسب کند هاي ورزشی موفقفعالیت
 ). 2006؛ آنه، 2008(اشنایدر، 

عزّت   رابطۀ  بررسی   » عنوان  تحت  بشارت،  که  پژوهشی  در 
گیران »  انجام ها و کشتی نفس و موفّقیت ورزشی در فوتبالیست

نتایج نشان داد که بین عزّت نفس و موفّقیت  دا د. به طور کلی 
کشتی و  (فوتبالیست  ورزشی  گروه  دو  هر  در  گیر) ورزشی 

هاي حاصل ). یافته1381همبستگی مثبتی وجود دارد (بشارت،  
گروه ورزشی  موفّقیت  زمینۀ  در  پژوهش  این  با  از  مختلف،  هاي 

ي و همکاران،  ؛ غفور1381هاي (بشارت و همکاران،نتایج پژوهش
؛ فري 1386؛ افتخاري و همکاران،  1389؛ ملکی و همکاران  1390

؛ بخشایش و  1392کشاورز مقدم و همکاران،  ؛  2003و همکاران،
هاي باشد؛ چراکه آنها در پژوهشراستا می ) هم1392همکاران،  

هاي روانی مانند: مهارت خود به این نتیجه رسیدند که بین نمرات
هوش   عزّت بانفس،  خودپنداره  شادکامی،   موفّقیت هیجانی، 

) نشان داد که  1389وجود دارد. ملکی ( معناداري  روابط ورزشی
تفاوت معناداري بین ترس از موفّقیت ورزشی و انگیزش پیشرفت  
در دو گروه ورزشکاران موفق و ناموفق وجود دارد و گویاي این 

مقایسه   در  موفق  ورزشکاران  در  پیشرفت  انگیزة  که  با  بود 
داري باالتر، ولی ترس از موفّقیت  ورزشکاران ناموفق، به طور معنا

تأثیر عوامل روانیداري پایینآنها به طور معنا   -تر بود. در مورد 
  حرکتی بر میزان موفّقیت ورزشکاران، نتایج حاصل از این پژوهش

است؛    1390؛ غفوري،  1393هاي مرادي و همکاران،  موافق یافته
هاي هاي خود نشان دادند که وجود شاخصپژوهشزیرا آنها طی 

قابلیت  و  روانمهارتی  ورزشکار  هاي  یک  موفّقیت  براي  شناختی 
جوان در صحنه ورزش بسیار مهم است. وقتی ورزشکار احساس  
تسلط بر اوضاع را داشته باشد، این باور را در ورزشکار به وجود 

ذاشت و وي هاي وي بر موقعیت تأثیر خواهد گآورد که تالشمی
تواند مسیر رویدادها را تغییر دهد و نتیجه مسابقه را تعیین  می

می بهبود  را  ورزشکار  عملکرد  باور،  این  احتمال کند.  و  بخشد 
 دهد. موفّقیتش را افزایش می

با یافته  هاي پژوهش نتایج مطالعه آنه و همکاران و اشنایدر 
ها،  والیبالیست  راستا بود؛ چراکه خودپندارة بدنی باالترحاضر هم

حرکتی    -هاي روانیحس لیاقت را در آنها افزایش داد و در آزمون
(اشنایدر،  موفق کردند  عمل  همکاران،  2008تر  و  آنه  ).  2006؛ 

والیبالیست تیمی  موفّقیت  کشتیمیزان  از  بیشتر  و ها  گیران 
بازان بود. این عامل بر میزان خودپندارة بدنی و موفّقیت  بدمینتون 
و مهارت  ورزشی  روانیهمچنین  حس    -هاي  که  آنها  حرکتی 

هاي آید، مؤثر بود. یافته حرکت یکی از این عوامل به حساب می
)، اشنایدر  2003توود و همکاران (  با نتایج پژوهشی  این پژوهش
باشد.  راستا می)، هم2012)، کومبز و همکاران (2003و همکاران (

نترل ارادي تولید نیرو شواهد پژوهشی اخیر آنها نشان داد که ک
تواند تحت تأثیر شرایط موقتی روانی افراد قرار گیرد (توود و می

یافته2003همکاران،   طبق  که  چرا  رفتاري، )،  مطالعات  هاي 
مدارهاي عصبی حرکتی و هیجانی به لحاظ آناتومیکی و کارکردي 

همکاران،   و  (اشنایدر  دارند  نزدیکی  ارتباط  یکدیگر  ؛  2003با 
). بروز حاالت هیجانی و اضطراب می تواند موجب  2008  کازنیکو، 

افزایش دامنه تولید ارادي نیرو و همچنین افزایش تحریک پذیري  
).  2009نخاعی شود (کومبز و همکاران،    -مسیر حرکتی قشري 

) در استرالیا 2006هاي پژوهشی آنه و همکاران (همچنین با یافته 
اهنگی بدنی انجام داد که در مورد ارتباط خودپندارة بدنی و هم

 باشد.  راستا میهم
 ملی تیم تکواندوکاران هاي ویژگی بررسی همکاران، در و پیتر
-ویژگی لحاظ موفق از تکواندوکاران که گزارش کردند فیلیپین

 با مقایسه در تري مطلوب سطح در روانی آمادگی و رفتاري  اي ه
 همچنین، وي  ). 2006بودند (پیتر و همکاران،   ورزشکاران سایر

پژوهش  هاي ویژگی از برخورداري  که داشت اظهار دیگر  در 
 منفی هیجانات و ها کنترل تنش توانایی قبیل از مثبت  رفتاري 

 و مطلوب انگیزش سطح بودن دارا حساس، رویدادهاي  در
 بر موفقیت  مؤثر عوامل ترینمهم   از باال  نفس به اعتماد همچنین

می در جوان تکواندوکاران حساس  و  باشد  رویدادهاي  (پیتر 
پیتر و همکاران   پژوهشی ما با نتایج پژوهشی  )1998همکاران،  

-ها که باالترین نمرات را در مؤلفهراستا بود؛ چراکه والیبالیستهم
 آمادگی و رفتاري  هاي ویژگی هاي پژوهش کسب کردند از لحاظ

ها قرار تري نسبت به سایر گروهوبمطل سطح در حرکتی  -روانی
به  که  همکاران  و  جارویس  تحقیقی  نتایج  با  همچنین  داشتند. 
بررسی رابطه متقابل توانایی هاي حرکتی، فعالیت بدنی و اثرات 
بود. جارویس  پرداختند همراستا  بدنی  میانجی گري خودپنداره 

داره نشان داد که بین توانایی هاي حرکتی و فعالیت بدنی با خودپن
خودکفایی   میرسد  نظر  به  دارد.  وجود  مثبتی  همبستگی  بدنی 

جارویس فیزیکی عامل مهمی در خودپنداره بدنی نوجوانان است.  
نتایج حاصل از رگرسیون خطی این پژوهش   ).2018و همکاران،  

رة بدنی و موفقیت ورزشی تبین  هاي خودپندانشان داد که مؤلفه
می حرکت  حس  براي  خوبی  مقدارِ  کننده  عبارتی  به   Rباشد. 
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می940( نشان  متغیرهاي /)  بین  که  وابسته   دهد  و  مستقل 
، همبستگی قوي وجود دارد. با توجه به اهداف پژوهش  پژوهش

هاي که عامل اصلی موفّقیت در آنها  توان نتیجه گرفت، ورزشمی
باشد، از خطاي حس حرکتی کمتري  تر می حس حرکت دست بر

خودپندارة  از  که  ورزشکارانی  داد  نشان  همچنین  و  برخوردارند 
بدنی باالتري برخوردارند، در مقابل خطاي حس حرکت کمتري 

معنا سطح  ارزش  به  توجه  با  واریانس  تحلیل  نتایج  داري  دارند. 
)100/0  P =در سه گروه تفاوت معنا  ) بین متغیرهاي پژوهشی-
داري بین  اري را گزارش کرد. در ادامه براي تعیین تفاوت معناد

ها از آزمون شفه استفاده شد، که میزان تفاوت بین  میانگین گروه
هاي  ها نسبت به سایر مؤلفهخطاي تنظیم زاویه دست برتر در گروه

پژوهش کمتر بود. با توجه به آزمون تعقیبی شفه این تفاوت در  
 086/0برتر بین والیبال با بدمینتون (  خطاي تنظیم زاویه دست

P =( ) 691/0و بدمینتون با کشتی P =.نشان داده شد ( 
ري و همکاران که به بررسی اثرات تمرینات تکراري طوالنی  
مدت در بسکتبال، دوچرخه سواري و بوکس بر روي خودپنداره 
بدنی نوجوانان چاق پرداختند نشان دادند که بین میزان فعالیت  

(ري و خودپنداره بدنی همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد  
 )2018و همکاران، 
داده  هاپژوهش بهینهنشان  اضطراب  که  ورزشکارانی  و    اند، 

مطلوبی دارند، در مقابل از حس حرکت و درك عملکرد حرکتی 
هاي پژوهشی ). یافته 1393(مرادي و همکاران،  بهتر برخوردارند  

باشد؛ چراکه آنها  مرادي و همکاران همسو می  ما با نتایج پژوهشی
-نشان دادند بروز حاالت هیجانی و اضطراب در حد متوسط می

همچنین   و  نیرو  ارادي  تولید  دامنه  بهینه  افزایش  موجب  تواند 
نخاعی براي کنترل    -افزایش تحریک پذیري مسیر حرکتی قشري 

چنین با نتایج تحقیقاتی حقیقی و همکاران که حرکت شود. هم
نشان دادند حس عمقی ورزشکاران بهتر از غیر ورزشکارن است،  

همکاران،   و  (حقیقی  بود  این 1384همراستا  از  کلی  طور  به   .(
می استنباط  موفّقیت  پژوهش  و  بدنی  خودپندارة  بین  که  شود 

ان از ورزشی با حس حرکت رابطه معناداري وجود دارد و ورزشکار
مهم از  یکی  زیرا  برخوردارند؛  مطلوبی  حرکت  ترین حس 

باشد. لذا پیشنهاد فاکتورهاي موفّقیت در ورزش، حس حرکت می
روانمی و  معلمان  کاردرمانگر،  مربیان،  از  شود  ورزش  شناسان 

روانیآزمون کارآمد    -هاي  و  ارزشمند  ابزاري  عنوان  به  حرکتی 
هاي آموزشی، از جنبه جهت رسیدن به اهداف درمانی و ورزشی  

به  غربال زمان  با صرف حداقل  و  کنند  استفاده  قهرمانی  و  گري 
نتیجه مطلوبی در بهبود مهارت و انتخاب ورزشکاران دست یابند.  

گیر ورزش و علم ورزش  چراکه یکی از مشکالتی که امروزه گریبان
-گیر بودن آن میشده است، عدم استعدادیابی صحیح و یا وقت

همچن مهارتباشد.  کمی  و  کیفی  ارزیابی  با  از  ین  ورزشی  هاي 
آزمون میطریق  برنامهها  و توانیم  طراحی  مطلوبی  تمرینی  هاي 

ریزي کنند؛ زیرا یکی از ایرادات وارد شده بر جامعه ورزش، برنامه
برنامه و  طراحی  به  نسبت  کافی  شناخت  تمرینات  عدم  ریزي 
-این طریق می  مطلوب و مدرن در کمترین دوره تمرینی است. از

توان با تشخیص و کاهش میزان اشتباه در کنترلِ نیرو و تنظیم  
انتخاب ورزشکاران و عملکرد   اطمینان  برتر، ضریب  زاویه دست 

هاي ورزشی افزایش داد و همچنین در تشخیص آنها را در مهارت
افراد مبتال به اختالالت حسی حرکتی و توانبخشی آنها نیز از این 

استفاآزمون در  ها  را  حرکت  حس  توان  می  نهایت  در  کرد.  ده 
 .ورزشکاران با غیر ورزشکاران مقایسه نمود
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