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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،روانشناسی ورزش ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی
کرج ،کرج ،ایران .2استادیار ،گروه روانشناسی ورزش ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد
اسالمی کرج ،کرج ،ایران  .3استادیار ،گروه رفتار حرکتی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد
اسالمی کرج ،کرج ،ایران

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ذهنی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران بود .جامعة آماری
تحقیق شناگران نوجوان باشگاههای ورزشی کرج بود .در این مطالعه ،با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس 30
نوجوان پسر نخبه در رشتة شنا از باشگاههای شنای شهرستان کرج انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش
و کنترل قرار گرفتند .روش پژوهش از نوع نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه کنترل و آزمایش بود.
گروه آزمایش در کنار تمرینات جسمانی خود ،بستة بیستویک جلسهای آموزش مهارتهای روانی را در هفت هفتة متوالی
و هر هفته سه جلسه به مدت یک ساعت دریافت کردند .اما گروه کنترل فقط تمرینات جسمانی عادی خود را انجام دادند.
تمامی شرکتکنندگان در مرحلة پیشآزمون و پسآزمون بهوسیلة کرنومتر و چکلیست تکنیک کرال سینة  50متر
(شنای آزاد) ارزیابی شدند .یافتهها با استفاده از روش آزمون کوواریانس تحلیل شدند .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که
آموزش مهارتهای روانی عملکرد کمی گروه آزمایش را بهصورت معناداری افزایش داد ( .)P<0/001عالوهبر این ،آموزش
مهارتهای روانی عملکرد کیفی گروه آزمایش را بهصورت معناداری بهبود بخشید ( .)P<0/001ازاینرو میتوان
نتیجهگیری کرد که آموزش مهارتهای روانی به بهبود معنادار عملکرد کمی و کیفی گروه آزمایش در مقایسه با گروه
کنترل منجر شده است .نتایج بیانگر اثربخشی آموزش مهارتهای روانی بر عملکرد شناگران نوجوانان بود .ازاینرو میتوان
برای بهبود برخی از جنبههای عملکردی ورزشکاران از آموزش مهارتهای روانی بهره برد.
واژههای کلیدی
آموزش مهارتهای روانی ،شناگران نوجوان ،عملکرد کمی ،عملکرد کیفی.
* نویسنده مسئول  :تلفن 09358107252 :

Email:m.mohammadi58@chmail.ir
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مقدمه
ورزش شنا ،از ورزشهای المپیکی است که رقابتهای فشرده و اهمیت صدمهای ثانیه برای قهرمانی
ورزشکاران در این رشته ،فاصلة ورزشکاران موفق را با سایرین در یک مسابقه مشخص میکند (.)1
اوربرچت) )2015 1معتقد است عملکرد سطح باالی شنا تحت تأثیر مؤلفههایی همچون تکنیک (تکنیک
استروک ،هماهنگی ،استارت زدن و برگشت از دیواره) ،آمادگی بدنی (آمادگی هوازی ،آمادگی بیهوازی،
انعطافپذیری و قدرت) و آمادگی روانی (کنترل استرس و انگیزه) قرار میگیرد ( .)2در واقع شناگر خوب
ورزشکاری است که از سنین پایه در کنار تمرینات جسمانی ،آموزشهای روانشناختی 2مناسبی را
بهصورت مکمل دریافت کند ( .)3از آنجا که روشهای مختلف تمرینی و شیوههای اجرای مهارت تکامل
یافته و بسیاری از این روشها تأثیر بسزایی بر عملکرد و نتایج ورزشی داشتهاند ،بهنظر میرسد تفاوت
عملکرد قهرمانان بیش از هر زمانی به مهارتهای ذهنی3آنها مربوط میشود ( .)4با این حال پژوهشهای
اندکی در حوزة آموزش مهارتهای ذهنی در شناگران نوجوان صورت گرفته است (.)5
مهارتهای ذهنی مجموعهای برگرفته از روشها و فنهایی روانشناختی است که در قالب یک پروتکل
و با مهارتهایی مانند افزایش انگیزش 4،کنترل هیجان 5،هدفگزینی 6،افزایش اعتمادبهنفس 7،تصویرسازی
ذهنی 8،آرامسازی 9و توجه10موجب ارتقای عملکرد ورزشکاران میشود ( .)6به نظر گوچیاردی ،گوردون
 )200811با پیشرفت علم روانشناسی ،تأثیر مهارتهای ذهنی در اجرای عملکرد ورزشی نقش
و دیموک (
مهمی پیدا کرده و عوامل روانی دخیل در عملکرد ورزشی امروزه مورد عالقة بسیاری از ورزشکاران ،مربیان
و روانشناسان ورزش قرار گرفته است ()7؛ بهطوریکه در سالیان اخیر ،پژوهشهای متنوعی به شکل
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اثربخشی آموزش مهارتهای روانی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران

431

گسترده بر مهارتهای ذهنی ورزشکاران از جمله اعتمادبهنفس ( ،)8انگیزش ( ،)9توجه ( ،)10مهارتهای
روانتنی ( )11و تأثیر هر یک از این مهارتها بر بهبود عملکرد متمرکز شدهاند.
چن و کامرون )2012(1در پژوهشی با عنوان «تأثیر تصویرسازی ذهنی همراه با تمرین بدنی بر اجرا
و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال نشان دادند هر دو گروه دست برتر راست و چپ در اجرا و یادگیری مهارت
پرتاب آزاد بهبود داشتند ( .)12آردان )2012(2تأثیر تکنیکهای ترکیبی آرامسازی بر بازسازی مهارتهای
روانی در ورزشکاران آسیبدیده را بررسی کرد .نتایج نشان داد تکنیکهای ترکیبی آرامسازی با در نظر
داشتن مسئلة روانی و جسمانی توانست در بازسازی
مهارتهای عملکردی مؤثر واقع شود ( .)13مالوئف و همکاران )2008( 3تأثیر مهارتهای تصویرسازی
مثبت و گفتگوی درونی4قبل از مسابقه بر دقت اجرای سرو تنیس را بررسی کردند .نتایج نشان داد که
بازیکنان هر دو گروه تصویرسازی مثبت و خودآموزی دقت اجرای بهتری از بازیکنان گروه کنترل داشتند
( .)14هگزی ،شریفی و هوتا )2015(5در تحقیقی با عنوان «تأثیر آموزشهای ذهنی عملکرد تنیس و
روی هاکی در بازیکنان تازهکار» نشان دادند که بهبود شایان مالحظهای در یادگیری فورهند و انتقال
فشار6در هاکی روی زمین بهدست آمد .همچنین تفاوت معناداری بین اندازهگیری اولیه و نهایی مربوط
به توانایی تصویرسازی و کنترل و توجه متمرکز با استفاده از پرسشنامه وجود دارد ( .)15کروک و
همکاران )2017(7در پژوهشی به بررسی نقش راهبردهای روانی در پیشبینی عملکرد و رضایت عملکرد
ورزشکاران فوتبالیست پرداختند .براساس نتایج بهدستآمده میزان باالتر استفاده از آرامشبخشی با
عملکرد بهتر در دو  300متر همراه بود و سطوح باالتر خودگویی رضایت باالتر در عملکرد فردی را در پی
داشت .استفادة گهگاه از کنترل هیجانها میزان باالتر رضایت از عملکرد را پیشبینی میکرد (.)16
از آنجا که آموزش و تمرین مهارتهای روانشناختی میتواند با بهبود راهبردهای رفتاری ،شناختی
و هیجانی ورزشکار ،سطوح خودآگاهی ،خودتنظیمی و خودانگیزشی ورزشکار را طی انجام تمرین و هنگام
حضور در مسابقه بهبود دهد ( ،)17ازاینرو در عملکرد ورزشی ورزشکاران نقش بسزایی دارد .در واقع،
ورزشکاران میتوانند با استفاده از مهارتها و راهبردهای روانشناختی آموختهشده ،تفکرات و هیجانات
تسهیلکننده یا تضعیفکنندة عملکرد خود را تشخیص دهند .پژوهشهای بسیاری در زمینة اثربخشی

1. Chan & Cameron
2. Ardan
3. Malouff, McGee, Halford & Rooke
4. Inner Speech
5. Hegazy, Sherif & Houta
6. Pressure Shift
7. Kruk, Blecharz, Boberska, Zarychta & Luszczynska

432

رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی  ،دوره  ،11شمارة  ،4زمستان 1398

آموزش مهارتهای روانی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران (موئن ،فرینگ و ولز2016 1،؛ حیدری ،سلطانی و
محمدنژاد2018 ،؛ محمدزاده و سامی2014 ،؛ پکا2و همکاران )2016 ،انجام گرفته است ( .)17-20اما
خأل مشهود در ادبیات پژوهش ،عدم بررسی اثربخشی مهارتهای روانی بر عملکردهای کمی و کیفی
ورزشکاران در قالب پژوهشی واحد است .از سوی دیگر ،بهنظر میرسد که در کشور ما چنین موضوعاتی
در زمینة رشتة ورزشی شنا مورد توجه قرار گرفته و بیشتر پژوهشها در زمینة سایر رشتههای ورزشی اعم
از فوتبال ،بسکتبال و والیبال انجام گرفته است .ازاینرو یکی از جنبههای نوآورانة پژوهش حاضر طرح و
بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای روانی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران است .در نتیجه و با توجه به
ضعفهای روششناختی تحقیقات گذشتة ادبیات مهارتهای روانی و همچنین نبود پژوهشی در زمینة
بررسی مداخالت مهارتهای روانی در بازیکنان نوجوان شناگر و همچنین تأثیر این مداخالت بر اجرای
مهارتهای ورزشی جدید و بهبود کیفیت آن ،تحقیق حاضر بر آن است که با استفاده از یک بستة تمرینی
مهارتهای روانی شامل مجموعهای از راهبردهای روانشناختی متناسب با ماهیت ورزش شنا ،عملکرد
شناگران نوجوان را در دو مهارت اصلی شنا یعنی رکورد به ثانیه و امتیاز داوران بررسی کند .این موضوع
با توجه به نقش چنین پژوهشی در افزایش گسترة علم و ایجاد بستری برای انجام پژوهشهای بعدی
اهمیت مییابد .با توجه آنچه گفته شد ،هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای روانی
بر عملکرد کمی و کیفی شناگران است و این سؤال مطرح میشود که آیا آموزش مهارتهای روانی بر
عملکرد کمی و کیفی شناگران مؤثر است؟
روششناسی پژوهش
با تأکید بر هدف اصلی پژوهش دربارة آثار یک دورة تمرین مهارتهای روانشناختی بر عملکرد کمی و
کیفی شناگران ،روش پژوهش نیمهتجربی و از نوع پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل بود.
شرکتکنندگان
جامعة آماری پژوهش کلیة نوجوانان پسر شناگر نخبة شهرستان کرج ( 3سال سابقة ورزش حرفهای،
داشتن یک عنوان قهرمانی در سطح استان و با دامنة سنی  13تا  16سال) بودند که از این بین  30نفر
بهصورت در دسترس انتخاب شده و بهصورت تصادفی در دو گروه (15نفر آزمایش و  15نفر کنترل)
گمارده شدند.
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ابزار گردآوری اطالعات
کرنومتر

بهمنظور دریافت دادههای کمی از عملکرد ورزشکاران در کرال سینة  50متر (شنای آزاد) بهصورت
رکوردگیری مدنظر بود از کرنومتر تکزمانه ساخت شرکت ( )Q&Qژاپن استفاده شد.
چکلیست تکنیکهای کرال سینة  50متر (شنای آزاد)

بهمنظور ارزیابی ورزشکاران در عملکرد کیفی از چکلیست محققساختة تکنیکهای کرال سینة 50
متر (شنای آزاد) استفاده شد .بهمنظور ساخت این چکلیست محقق پس از همکاری و مشورت با مربیان
این رشتة ورزشی شنا ،پنج تکنیک اصلی این رشته (استارت ،عملکرد دستها ،عملکرد پاها ،وضعیت سر
و نفسگیری و برگشت) را انتخاب کرد.
روش اجرا پژوهش
در ابتدا پس از هماهنگیهای الزم با هیأت شنای شهرستان کرج و باشگاههای ورزشی  30ورزشکار
با مالکهای ورود و خروج پژوهش انتخاب شدند .مالکهای ورود شامل  3سال سابقة ورزش حرفهای،
داشتن یک عنوان قهرمانی حداقل در سطح استان و تمایل به مشارکت در پژوهش بود و مالکهای خروج
شامل عدم تکمیل ابزار پژوهش میشد .هر دو گروه برحسب متغیرهای خصیصهای همچون سن و سابقة
ورزشی همتاسازی شدند .سپس براساس گمارش تصادفی  15ورزشکار در گروه کنترل و  15ورزشکار در
گروه آزمایش جایگذاری شدند .در گام بعد بهمنظور آشنایی ورزشکاران با اهداف پژوهش ،نحوة برگزاری
جلسات و اجرای پیشآزمون قبل از اجرای پژوهش برای هر یک از گروهها در مورد اهمیت ،اهداف و نحوة
اجرای دورة آموزشی توضیحاتی داده شد .پس از دریافت رضایت کتبی از شرکتکنندگان ،مرحلة
پیشآزمون از طریق رکوردگیری کرال سینة  50متر و دریافت چکلیست از مربیان این ورزشکاران آغاز
شد .شایان ذکر است برای جلوگیری از مطلع شدن گروه کنترل از محتوای آموزش ،از گروه آزمایش
خواسته شد که در طول دورة آموزش در مورد محتوای جلسات ،با سایر ورزشکاران خارج از گروه صحبتی
نداشته باشند .در ادامه گروه آزمایش بستة بیستویک جلسهای آموزش مهارتهای ذهنی ( )21را که
توسط لی-وی ،کی-وی ،اورلیک و زیسلبرگر )1992(3طراحی شده است ،دریافت کردند .شناگران این
برنامه را در هفت هفته و هر هفته سه جلسة متوالی در کنار تمرینات جسمانی خود به مدت یک ساعت
دریافت کردند (جدول  .)1در پایان اجرای مداخله نیز ،یک پسآزمون از هر دو گروه آزمایش و کنترل
3. Li-Wei, Qi-Wei, Orlick, Zitzelsberger
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گرفته شد.
جدول  .1پروتکل آموزش مهارتهای ذهنی
برنامة آموزشی(محتوا)

زمان
هفتة اول

جلسة 1

معرفی خود و برقراری ارتباط مؤثر ،آشنایی و عالقه با هنرجویان و تهیة فهرست اسامی آنها

جلسة 2

برگزاری جلسة آموزشی و توجیهی برای اولیا و دریافت رضایتنامه

جلسة 3

توضیح چرایی و چگونگی مفاهیم علمی و فنون ذهنی و ایجاد تعهد به عمل متقابل هنرجویان و
توضیح دربارة برنامة آموزشی

هفتة دوم
هفتة سوم
هفتة چهارم
هفتة پنجم
هفتة ششم
هفتة هفتم

جلسة 4

توضیح ضروریات انجام آرامسازی ،تمرین آرامسازی (-)1آموزش تنفس سنترینگ

جلسة 5

تمرین آرامسازی ( ،)1تمرین سنترینگ 30 ،دقیقه نمایش فیلم قهرمان شنا با توضیح

جلسة 6

تمرین آرامسازی ( ،)1تمرین سنترینگ ،آموزش روش توقف افکار

جلسة 7

تمرین آرامسازی ( ،)2نمایش فیلم خود ورزشکار با تحلیل خودش

جلسة 8

تمرین آرامسازی ( 30 ،)3دقیقه نمایش فیلم قهرمان شنا با توضیح کلیپهای انگیزشی 4

جلسة 9

تمرین آرامسازی ( )3و سنترینگ ،روشهای توقف فوری افکار

جلسة 10

تمرین آرامسازی ( )4نمایش فیلم خود ورزشکار با تحلیل خودش

جلسة 11

تمرین آرامسازی ( 30)4دقیقه نمایش فیلم قهرمان شنا با توضیح

جلسة 12

تمرین آرامسازی ( )5روشهای به چالش کشیدن افکار منفی ،کلیپ انگیزشی 5

جلسة 13

تمرین خود هیپنوتیزم اضطراب –تصویرسازی درونی و بیرونی از فیلم قهرمان

جلسة 14

تمرین خود هیپنوتیزم اضطراب -تبدیل خودگفتاری منفی به مثبت

جلسة 15

تمرین خود هیپنوتیزم اضطراب –تصویرسازی درونی و بیرونی از اصالح فیلم ورزشکار

جلسة 16

آرامسازی (– )5تصویرسازی درونی و بیرونی از فیلم قهرمان

جلسة 17

تبدیل خودگفتاری منفی به مثبت با کنترل افکار ،کلیپ انگیزشی 7

جلسة 18

تصویرسازی کاهش استرس–تصویرسازی درونی و بیرونی از اصالح فیلم ورزشکار

جلسة 19

تصویرسازی کاهش استرس –تصویرسازی درونی و بیرونی از فیلم قهرمان

جلسة 20

تصویرسازی مبارزه با حریف فرضی – کلیپ انگیزشی 17

جلسة 21

تصویرسازی مبارزه با حریف فرضی –تصویرسازی درونی و بیرونی از اصالح فیلم ورزشکار

روشهای پردازش دادهها
بهمنظور توصیف اطالعات از شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده شد و در بخش آمار استنباطی،
با توجه به برقراری پیشفرضها ،از آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی معناداری مداخالت استفاده شد.
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یافتهها
شکل  1میانگین عملکرد کمی (رکورد به ثانیه) و کیفی (امتیاز داوران) شنای کرال سینة  50متر آزاد
شرکتکنندگان را در دو مرحلة پیش و پسآزمون نشان میدهد.
عملکرد کمی

عملکرد کیفی
50

4

40
30

پیش آزمون

20

پس آزمون

10

3
پیش آزمون

2

پس آزمون

1
0

0
کنترل

کنترل

آموزش

آموزش

شکل  .1میانگین و انحراف استاندارد عملکرد کمی (رکورد به ثانیه) و کیفی (امتیاز داوران) شنای کرال
سینة  50متر آزاد

نتایج آزمون شاپیرو-ویلک نشان داد که دادههای عملکرد کمی (رکورد به ثانیه) و کیفی (امتیاز
داوران) شنای کرال سینة  50متر آزاد از توزیع طبیعی برخوردارند ( .)P<0/05همچنین ،رابطة خطی
بین متغیر کورریت و متغیر وابسته برقرار است .در نهایت ،همگنی شیب خطوط رگرسیون نیز برقرار است
(.)P<0/05
جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس برای رکورد و عملکرد کیفی
متغیر

کمی
(رکورد به ثانیه)

کیفی (امتیاز)

منبع

درجة

میانگین

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

اندازة اثر

پیشآزمون

1

1041/3

458/1

0/000

0/95

گروه

1

14/59

7/68

0/010

0/20

خطا

29

پیشآزمون

1

9/17

282/6

0/000

0/90

گروه

1

1/87

57/8

0/000

0/66

خطا

29

0/032
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نتایج تحلیل کوواریانس در جدول  1نشان داد که بین میانگین تعدیلشدة رکورد (ثانیه) شنای کرال
سینة شناگران نوجوان گروه آموزش ( )M=36/38و کنترل ( )M=38/2تفاوت معنادار وجود دارد (، ά=0/20
 .)F)1 ،29(=7/68 ،P=0/010بنابراین ،آموزش مهارتهای روانی به بهبود معنیدار رکورد شنای کرال سینة
شناگران نوجوان منجر شد .همچنین ،بین میانگین تعدیلشدة عملکرد کیفی (امتیاز) شنای کرال سینة
شناگران نوجوان گروه آموزش ( )M=3/24و کنترل ( )M=2/73تفاوت معنادار وجود دارد (، ά=0/66
 .)F)1 ،29(=57/8 ،P=0/000بنابراین ،آموزش مهارتهای روانی به بهبود معنادار عملکرد کیفی شنای کرال
سینة شناگران نوجوان منجر شد.
نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ذهنی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران بود.
در مورد فرضیة اول مبنی بر تأثیر آموزش مهارتهای روانی بر عملکرد کمی شناگران نوجوان ،نتایج نشان
داد که آموزش مهارتهای روانی بر عملکرد کمی شناگران نوجوان تأثیر معناداری دارد .نتایج این پژوهش
با یافتههای سیف برقی ،کردی و معماری ( ،)2013برزگر فوالدی ( ،)2014ویلیامز و هاریس (،)2001
مالوئف و همکاران ( )2008و کروک و همکاران ( )2017همخوانی داشت ( )14 ،16 ،22 ،23که همگی
این مطالعات نشان دادند مداخالت روانی بر فاکتورهای عملکرد کمی ورزشکاران اثر معناداری دارند .برای
تبیین یافتههای بهدستآمده میتوان گفت که کنترل فعالیتهای حرکتی از طریق مناطق مختلف سیستم
عصبی صورت میگیرد .عملکرد ورزشی در سطح مبتدی و پیشرفته از طریق سازماندهی و تشکیل
الگوهای حرکتی جدید توسط دستگاه عصبی مرکزی 1و بهصورت ارادی صورت میپذیرد .متعاقباً در
مراحل بعد و با تکرار (فیزیکی یا ذهنی) همان حرکت ،اجرای حرکت بدون نیاز به توجه هشیار و توسط
سیستم خودمختار2صورت میپذیرد .اجرای خودکار حرکت موجب کاهش کوشش ذهنی و بدنی و در
نتیجه بهبود روند اجرا میشود .فرایند انتقال حرکت از سیستم عصبی مرکزی به سیستم خودکار و در
نتیجه اجرای عالی عملکرد حرکتی ،بهواسطة تمرینات فیزیکی یا ذهنی ایجاد میشود .تصویرسازی ذهنی
بهعنوان یکی از انواع مهارتهای ذهنی نقش بسزایی در فرایند انتقال برنامة حرکتی از سیستم هشیار به
1 . Central Nervous System
2. Autonomous System
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ناهشیار و در نتیجه بهبود عملکرد حرکتی دارد ( .)24بنابر نظریة همارزی کنش علت سودمندی
تصویرسازی ذهنی در بهبود اجرای عملکرد حرکتی ،به همپوشانی مراکز مغزی مربوط به تصویرسازی و
اجرای واقعی عملکرد نسبت داده میشود .ازاینرو میلر 1و همکاران ( )2010معتقدند که براساس این
فرضیه میتوان تساوی مدت زمان صرفشده برای تصور و اجرای واقعی حرکت را بر مبنای همپوشانی
مناطق مغزی درگیر ،تفسیر کرد ( .)25مورفی و تامن ( )1998براساس مدل مدیریت عملکرد ،استدالل
کردند که خودآگاهی فرد از نقاط قوت و ضعف خود که با روشهایی برای ارزیابی تفکرات و هیجانات
هنگام تمرین و مسابقه همراه است ،فرد را قادر میسازد تا با بهرهگیری از تکنیکها و مهارتهای
آموخته شده به تنظیم دقیق تفکرات و رفتارها و در نتیجه بهبود بهینة عملکرد خود بپردازد .بهعبارت
دیگر ،ورزشکاران میتوانند با استفاده از مهارتها و راهبردهای روانشناختی آموختهشده تفکرات و
هیجانات تسهیلکننده یا تضعیفکنندة عملکرد خود را تشخیص دهند و از طریق یادگیری روشها و
تکنیکهای روانشناختی از طریق خودارزیابی مداوم ویژگیهای مذکور ،مهارت خودتنظیمی را در خود
توسعه بخشند .دیگر مورد استفاده در مطالعة حاضر ،تصویرسازی فرایند است که به بهبود تمرکز بر
نشانههای مرتبط با تکلیف و افزایش انگیزش و تعهد بهویژه در شرایط پرفشار و در نتیجه بهبود عملکرد
و انجام دقیقتر مهارتهای جدید منجر شد .همچنین تصویرسازی اجرای موفقیتآمیز مهارتهای
اختصاصی شنا در شرایط پرفشار و رقابتی به بهبود مهارت کنترل هیجانات و مدیریت استرس منجر شده
و در نهایت مرور ذهنی اجراهای موفقیتآمیز ،سبب افزایش مهارت اعتمادبهنفس در شرکتکنندگان گروه
آزمایش شده است ( .)4در مجموع یافتههای احتمالی نشان میدهد که آموزش مهارتهای روانی با
شناگران موجب میشود تا آنها از سطح انگیزش باالتری برخوردار باشند و صالحیت برای انجام جنبههای
گوناگون عملکرد را بهدست آورند .این آموزشها به شناگران کمک میکند تا در شرایط سخت مسابقه
اعتمادبه نفس باالتری داشته باشند و مؤثرتر و کارامدتر عمل کنند که این موضوع موجب ارتقای کمیت
عملکرد آنان میشود ( .)5دیگر نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای روانی بر عملکرد کیفی
شناگران نوجوان تأثیر معناداری دارد .نتایج این پژوهش با نتایج هگزی ،شریفی و هوتا ( ،)2015پارسایی،
شجاعی و بوشهری ( ،)2017پکا و همکاران )2016(2و وینبرگ و کومار )2017(3همخوانی داشت (،27

1 . Miler
2. Pelka, Heidari, Ferrauti, Meyer, Pfeiffer & Kellmann
3. Comar
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 )13 ،15 ،20 ،26که یافتههای تمامی این مطالعات بیانگر نقش و اثر معنادار مداخالت روانشناختی بر
عملکرد کیفی ورزشکاران است .برای تبیین نتایج بهدستآمده میتوان گفت که راهبردهای مهارت ذهنی
ورزشکار را قادر میسازد که توانایی تمرکزش را بر احساسات بدنی (شامل الگوهای تنفس ،شش و عضالت)
متمرکز کند؛ این تمرکز میتواند بر عملکرد تأثیرگذار باشد .گاروین )2006(1در پژوهش خود نشان داد
تأثیرات آموزش مهارتهای ذهنی مانند تنآرامی با اثرگذاری بر متغیرهایی همچون میزان خودکارامدی
ورزشکار و ترغیب آنها به استفاده از این راهبردها ،به بهبود کیفیت عملکرد شناگران منجر میشود (.)28
ماتنز )1987(2معتقد است بین مهارت تمرکز و تصویرسازی ذهنی ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد ،چون
ورزشکاران زمانی بیشتر از تمرین تصویرسازی ذهنی استفاده خواهند کرد که در حالت آرامش ،آگاهی و
توجه کافی باشند یا بهعبارت دیگر تمرکز داشته باشند ( .)29عبارات شخصیسازیشدة خودگفتاری
آموزشی و انگیزشی به بهبود ثبات و همسانی در عملکرد و یادگیری حرکتی از طریق کاهش عوامل
حواسپرتی درونی و بیرونی و معطوف کردن توجه به مراحل اجرای مهارت و همچنین افزایش تالش و
چالشپذیری بهویژه در شرایط سخت و پرفشار منجر شده است .عالوهبر موارد مذکور ،عبارات انگیزشی
سبب بهبود اعتمادبهنفس و در نهایت کنترل مؤثرتر هیجانات بهویژه هیجانات منفی از جمله اضطراب و
مقابله با افکار مخرب و غیرمنطقی شد ( .)12واینبرگ و گولد ( )2011خودتنظیمی را هدف نهایی
مداخالت مهارتهای ذهنی عنوان میکنند که در آن فرد قادر میشود بدون کمک قابل مالحظه از طرف
مربی یا روان شناس ورزشی به کنترل و تنظیم تفکرات ،هیجانات و در نتیجه رفتارهای خود اقدام ورزد.
به عبارت دیگر ،افزایش خودآگاهی و همچنین بهبود دو قابلیت خودارزیابی و خودتنظیمی مداوم در افکار،
احساسات ،هیجانات و رفتارهای شرکتکنندگان ،به تغییر و تعدیلهای مناسب در راهبردها و عملکرد
آنها در ارتباط با دستیابی به اهداف تعیینشده ،منجر شده است ( .)4رشتة شنا از جمله رشتههایی است
که ورزشکار باید هنگام مسابقه با تمرکز بسیار زیاد بر کوچکترین حرکت حریف دقت داشته باشد تا بتواند
در فرصت مناسب فنون واکنشهای الزم را اجرا کند ،ازاینرو تمرکز باال و انجام تمرینات تصویرسازی جهت
افزایش قدرت پیشبینی و باال بردن سرعت عمل و عکسالعمل بههنگام رقابت ،در موفقیت شنا اهمیت
دارد ( .)30بیشتر تحقیقات نشان دادهاند که هدفگزینی عاملی در افزایش توجه و در نهایتً افزایش مهارت
1 . Garvin
2 . Martenz
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تمرکز است .بهنظر میرسد استفاده از راهبردهای هدفگزینی ،تنآرامی و تصویرسازی در این تحقیق بر
تمرکز گروه آزمایش تأثیر بسزایی داشته است ( .)31در نهایت ،اثربخشی این مداخله بر بهبود عملکرد
کیفی در تکلیفی همچون اجرای کرال سینه در شناگران بهدلیل اثربخشی آن بر کاهش میزان تنش
ورزشکار است؛ به این صورت که استفاده از راهبردهایی همچون آرامسازی عضالنی با کاهش تنش عضالت
بدن ،افزایش هماهنگی آنها (عضالت دست و پای شناگر) و قرار دادن بدن در موقعیتی که بتواند بر خود
کنترل داشته باشد ،به بهبود عملکرد کیفی ورزشکاران شنا منجر میشود (.)32
در مجموع میتوان نتیجهگیری کرد که مهارتهای روانی با دربرداشتن مفاهیمی همچون تمرینات
آرامسازی ،به چالش کشیدن افکار منفی و تصویرسازی کاهش استرس و اضطراب ،موجبات بهبود کمی و
کیفی عملکرد شناگران را فراهم میسازند؛ بهطوریکه آموزش این مهارتها در دورة نوجوانی زیربنای یک
قهرمان موفق را در بزرگسالی خواهد ساخت .از آنجا که هیچ پژوهشی خالی از محدودیت نیست ،پژوهش
حاضر نیز از این امر مستثنا نیست ،بر همین اساس از محدودیتهای این پژوهش میتوان به نمونة مورد
بررسی اشاره کرد که تنها بر روی دانشآموزان پسر شهر کرج و رشتة ورزشی شنا اجرا شده است که
میبایست در تعمیم یافتهها به سایر جوامع جوانب احتیاط مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین پیشنهاد میشود
پژوهشهای بعدی بر سایر جوامع و رشته های ورزشی دیگری متمرکز شوند تا صحت این اطالعات در
ابعاد وسیعتری تأیید شود .همچنین از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به استفاده از ابزار
کیفی برای تعیین عملکرد ورزشکاران اشاره کرد که بهشدت تحت تأثیر خطای انسانی است و نیاز است
پژوهشهای بعدی از ابزارهای دقیقتری استفاده کنند .با توجه به کاربردهای احتمالی پژوهش،
روانشناسان و مربیان ورزشی میتوانند از نتایج چنین پژوهشی در پیشبینی پیشرفت عملکرد و بهبود
مهارتها در افراد بهرهمند شوند و با وجود چنین تأثیری بین تمرینات مهارتهای روانی و عملکرد ورزشی،
راهکارهایی را برای توسعة این عوامل در پیش گیرند تا بهترین اثرگذاری را روی عملکرد بهتر ورزشکاران
داشته باشند .عالوهبر این روانشناسان ورزشی که همراه تیمهای ورزشیاند ،میتوانند با استفاده از
پروتکلهای تحقیق حاضر به مداخلههای ارتقای عملکرد ورزشی بپردازند.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله محققان از تمامی شرکتکنندگان و مسئوالن محترم بهدلیل همکاری صادقانه در روند
انجام پژوهش تقدیر و تشکر میکنند.
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Abstract
The aim of this study was to examine the effectiveness of Psychological skills training
on Quantitative and qualitative performance of adolescence. The statistical population
included adolescence swimmers of karaj swimming clubs. From karaj swimming
clubs 30 elite adolescence swimmers were selected using available sampling method,
and were randomly assigned into the experimental and control groups. A semi
experimental with pre-test and post-test assessments was used. Beside physical
training, experimental group received 22 sessions Psychological skills through 3
sessions weekly that every session took one hour but control group received their
physical training sessions only. All the participants assessed by Stopwatch and
Checklist for 50-m front crawl techniques (free-running) in two steps of pre-test and
post-test. Data were analyzed by covariance statistic method. . Findings revealed that
the Psychological skills training significantly increased Quantitative performance in
the experimental group (P<0.001). Additionally, psychological skills training
significantly improved qualitative performance in the experimental group (P<0.001).
It can be concluded that Psychological skills training leads to significant improvement
of experimental group in comparison with control groups. Finding revealed that
Psychological skills training can be effective on improving performance of
adolescence swimmers, So Psychological skills training can be used to improve some
aspects of athletes’ performances.

Keywords
Psychological skills training, Adolescence Swimmers, Qualitative
Performance, Quantitative Performance.
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