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چکیده:
هدف :اين مطالعه نظريه بازگشتی را به کار برد تا در يک فعالیت شبیهسازی شده برای کشتیگیران ،نقش تسلط فراانگیزشیی ،ییاانیا ،
استرس تنشی-کوششی و آمادگی قلبی تنفسی را مشخص نمايد.
مواد و روشها :در اين مطالعه نیمه تاربی به صور یدفمند  12کشتیگیر نخبه از شهر ایواز انتخاب و از مقییاس تسیلط ییدح م یور
برای تعیین تسلط فراانگیزشی و از آزمون آستراند برای مشخص شدن اکسیژن مصرفی بیشینه ( )Vo2 maxکشتیگیران استفاده شید .در
پیش آزمون از پرسشنامه استرس تنشی کوششی استفاده شد ،سپس نمونهیا در فعالیتی شبیه سازی شده بر روی تردمیل در  1مرحله 1
دقیقهای با استراحت 12ثانیهای بین مراحل،شروع به دويدن کردند ،در پس آزمون ،کشتیگیران دوباره یمان پرسشنامه را تکمیل نمودند.
ضربان قلب کشتیگیران نیز در مراحل آزمون ثبت گرديد .بعد از بررسی نرمال بودن دادهیا با استفاده از آزمون کلوموگروح -اسمیرنوح و
برابری واريانسیا (آزمون لون) ،دادهیا به کمک روش آماری ت لیل واريانس يک طرفه با اندازهگیری تکراری ،آزمیون  tمسیتقل و آزمیون
پیگردی  LSDت لیل شد.
نتايج :نتايج نشیان داد بیین کشیتی گییران ییدح م یور و فعالییت م یور در متییرییای ییاانیا منفیی ) ،(sig=0.001ضیربان قلیب
) ،(sig=0.01استرس تنشی ) (sig=0.001و استرس کوششی ) (sig=0.001تفاو معنی داری وجود دارد .مقايسه میانگین گروهیا نشان
داد کشتیگیران فعالیت م ور ییاان مثبت ( )1/92باالتر و ییاانا منفی ( ،)5/44استرس تنشیی ( )5/71و اسیترس کوششیی ()5/31
پايینتری را نسبت به کشتیگیران یدح م ور داشتند.
نتیجهگیري :نتايج نشان دادکشتیگیران با شناخت حالتیای فراانگیزشی و شرکت در فعالیتیايی که با یدح عملکیرد بهتیر ،ییاانیا
خوشايند و استرس کمتر اناام میگیرد ،احتمال دارد یر چه سريعتر به ایداح از پیش تعیین شده خود برسند .نتايج به طور کلی از اصول
موجود در نظريه بازگشتی حمايت میکند.
واژگان کلیدي :ضربان قلب ،کشتیگیران فعالیت م ور ،نظريه بازگشتی ،کشتیگیران یدح م ور
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مقدمه
افراد بر اساس تفاو یای فردی و با توجیه بیه عهقیهییای خیود
الويتیای ورزشی و تمرينی خود را مشخص میکنند .حال ايین

علیرضا بهرامي و همكار

نشان دادهاند که افراد یدحم ور ورزشیای استقامتی مثل دوی
ماراتن و دوچرخهسواری را ترجیح میدیند ،در حیالیکیه افیراد
ورزشیای سرعتی و انفااری مانند دوی سرعت را

فعالیتم ور


سوال پیش میآيد که چه عواملی عهقهییای تمرينیی و ورزشیی

ترجیح میدیند .موفقیت در ورزش حداقل در بخش ورزشیکاران

افراد را مشخص میکند؟ بیرای پاسیخ بیه ايین سیوال از نظريیه

نخبه به عوامل متعدد فیزيولوژيکی از جمله نوع تاریای عضیهنی

بازگشتی استفاده میشود .نظريه بازگشتی ،ديدگاه بوجیود آمیده

موجود و حتی ضربان قلیب نییز میرتبط اسیت .تعیداد زيیادی از

در روانشناسی ورزشی میباشد که به ساختار ذینیی افیراد بیا در

مطالعا نشان دادهاند که افراد فعالیت م ور نسبت به ديگر افراد

نظر گرفتن انگیزش توجه مینمايد .ايین نظريیه بیر حالیتییای

دارای تاریای تند انقباض بیشتری در عضیه سیاق پیای خیود

فراانگیزشی( (Metamotivationو فرايندیای بازگشتی که میان
اين حالتیا اتفاق میافتد ،متمرکز است .حالت برجسته شیخص

یستند (55و  .)51اسوباک ( )Svebakو یمکیاران ()51گیزارش
کردند که افراد فعالیتم ور عمدتا دارای تارییای عضیهنی تنید

(حالت ذینی که شخص در آن ل ظه فعال میباشید) بیه عنیوان

انقباض یستند در حالی که افراد یدحم ور عمدتا دارای تاریای

فراانگیزشی توصیف میشود که موجب میشود شخص برای يک

عضهنی کند انقباض یستند .سپس اسوباک ( )5999با اسیتفاده

ل ظه چیزی را بخواید يا به آن چییز تمايیل داشیته باشید (.)5
یمچنییین کییر( )Kerrو یمکییاران ( )1اظهییار میییکننیید کییه

از نظريه بازگشتی رابطه مثلثی که شامل ويژگییییای انگیزشیی
( ،)Motivational characteristicاولويتیای ورزشی /تمرينیی
 )Sportو ويژگییییییییییای

"حالتیای فراانگیزشی ،حالتیای ذینیی یسیتند کیه سیاختار

(preference

انگیزشی را برای شروع فعالیتهیای بعیدی تشیکیل مییدینید".

بیولییوژيکی( )Biological compositionبییود را پیشیینهاد داد

اپتر( )5( )Apterبیان میکند که يکیی از روشییايی کیه افیراد

( .)54اسوباک پیشنهاد کرد زمانی که اين سه مولفه با یم باشند

میتوانند از یمديگر در سطح فراانگیزشی متفاو باشند استعداد
يا تمايل بیشتر آنیا در يک حالت نسبت به حالت ديگیر اسیت.
چنین تمايلی در اين نظريه اشاره به تسلط( )Dominanceدارد.

exercise

or

(مثه افراد یدحم ور با تاریای عضیهنی کنید انقبیاض افیرادی
یستند که در فعالیتیای استقامتی شرکت می کنند) اين افیراد
احتماال در ورزشیای مورد نظیر موفیه یسیتند و از شیرکت در

در ايیین نظريییه دو نییوع تسییلط ،یییدحم ییور ( )Dominanceو

مسابقا لذ می برند .اين موضوع بیشتر در ورزشیکاران نخبیه

فعالیت م ور ( )Paratelicوجود دارد .تسلط یدحم ور از لییت

گییزارش شییده اسییت ( .)51در بخییش ضییربان قلییب نیییز تییاتچر

يونانی تلوز ( )Teloosگرفته شده و به معنی یدح میباشد .افراد
یدح م ور ،افرادی نسبتا جدی ،دارای برنامه و کامه یدفمنید و
متمرکز روی فعالیت یستند .در اين حالت فرد ترجیح مییدیید
انگیختگی پايینی داشته باشد ( 1و  )4زيرا انگیختگی پايین فیرد
را قادر میسازد احساس خوشايندی کند ،در حالیکیه اگیر فیرد

( )Thatcherو یمکاران ( )52نشان دادند که شیرکت کننیدگان
یدحم ور در فعالیتیای استقامتی ضیربان قلیب پیايینتیری را

تاربه میکردند ،در حالیکه شرکت کننیدگان فعالییتم یور در
فعالیت انفااری بر اساس آزمیون وينگییت ،نسیبت بیه شیرکت-
کنندگان یدحم ور ضربان قلب پايینتری را تاربه میکردند.

انگیختگی بااليی را تاربه کند ،در اين حالت او احساس اضطراب

نظريه بازگشتی عهوه بر تسلط فراانگیزشیی ،بیر وضیعیت فعلیی

میکند ( .)1حالت مخالف ،تسلط فعالیتم ور از لیت يونانی پارا

افییراد (حالییت فراانگیزشییی) تاکییید میییکنیید .بییرای یییر حالییت

( )Paraگرفته شده به معنی در کنار یم يا اطراح است و در اين

فراانگیزشی یم سطوح تیرجیح داده شیده و ییم سیطوح واقعیی

حالت افراد بیشتر به مفاییم عهقمند بوده تا به ایداح .افیراد در

متییریای تاربی گوناگون وجود دارد .سطوح ترجیح داده شیده

حالت فعالیتم ور بهعنوان بازيگوش و خودانگیخته توصیف می-

توسییط حالییت فراانگیزشییی فییرد (اگییر فییرد یییدحم ییور باشیید

شوند بهطوریکه آنیا نسبت بیه انگیختگیی ،احسیاس شیادی

انگیختگی پیايین را تیرجیح میی دیید ،امیا فیرد فعالییتم یور

میکنند و از موقعیتیای غیرقابل پیش بینی لذ میبرند .افراد

انگیختگی باال را ترجیح می دید) تعیین میی شیود ،امیا سیطوح

در اين حالت ترجیح میدیند سطح بااليی از انگیختگی را تاربه

واقعییی توسییط ادراک فییرد از موقعیییت تمییرين و رقابییت تعیییین

کرده که به عنوان ییاانزدگی در نظر گرفته میشود (4و .)3

میشود .اگر سطوح ترجیح داده شده و واقعی با يکديگر متناسب

تعییدادی از مطالعییا بییر ارتبییاط بییین تسییلط فراانگیزشییی و

باشند شخص ییاانیا مثبیت ( )Positive emotionرا تاربیه

اولويتیای ورزشی تمرکز کردهاند (9 ،8 ،7و .)52اين مطالعیا

می کند ،اما اگر سیطوح تیرجیح داده شیده و واقعیی بیا يکیديگر
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متناسب نباشند شخص ییاانا منفیی ()Negative emotion
را تاربه میکند .عدم تناسب بیین سیطوح تیرجیح داده شیده و
سییطوح واقعییی باعییس اسییترس تنشییی ( )Tension stressنیییز
میگردد .به طور مشابه استرس تنشیی زمیانی رم مییدیید کیه


علیرضا بهرامي و همكار

مواد و روشها
ت قیه حاضر از نوع نیمه تاربی و جامعه آماری را کشتیگیران
نخبه شهر اییواز تشیکیل داده کیه بیه صیور نمونیهگییری در

شخص در حالتی باشد و نتواند به احساسی از تیوان کیه در ايین

دسترس و یدفمند  12کشتیگیر برای شرکت در ت قیه حاضیر

حالت آرزو میکرده دست يابد .پاسخ افراد به استرس تنشیی بیه

انتخاب شدند.

عنوان استرس کوششی ( )Effort stressشناخته می شود .کر و

ابزار اندازهگیري

یمکاران ( 57 ،53و  ،)58الکسییس( )Alixcyو یمکیاران (،)59

مقیاس تسلل هلدف مرلوري ( :)Telic Dominanceايین

لگرند ( )Legrandو یمکاران ( )12و تاتچر و یمکاران ( )52بیه
بررسییی انییواع ییاانییا و اسییترس تنشییی و کوششییی در افییراد
یدحم ور و فعالیتم یور در انیواع ورزشییا پرداختنید .نتیايج

حاکی از ارتباط بین ییاانا مثبت ،انگیختگی و استرس پیايین
با نوع ورزش و نوع تسلط فراانگیزشی افراد است .در اين مطالعا
شرکتکنندگان یدح م ور در فعالیتیای اسیتقامتی ییاانیا
مثبییت و اسییترس پییايینتییری را نسییبت بییه شییرکتکننییدگان
فعالیییتم ییور تاربییه میییکننیید ،بییرعکس ،شییرکتکننییدگان
فعالیتم یور در مقايسیه بیا شیرکتکننیدگان ییدح م یور در

فعالیتیا و ورزشییای انفایاری و سیرعتی ییاانیا مثبیت و


مقییاس يییک مقیییاس شخصیییتی  41آيتمیی اسییت کییه توسییط
مورگاترويد و یمکاران ( )4برای بزرگساالن طراحی گرديید .ايین
مقیاس از  1خرده مقییاس  54گزينیهای میرتبط بیا جنبیهییای
متفاو تسلط یدحم وری طراحی گرديیده اسیت .ايین خیرده
مقیاسیا شامل جديت (( )Serious-mindednessسواال ،19 :
،)51 ،54 ،53 ،57 ،11 ،11 ،14 ،18 ،19 ،15 ،11 ،17 ،18
برنامه مداری (( )Planning-orientationسیواال ،11 ،45 ،41:
 )5 ،1 ،4 ،3 ،7 ،8 ،52 ،12 ،11 ،13 ،17و انگیختگیییی گريیییز
(( )Arousal-avoidanceسییییواال ،15 ،12 ،14 ،11 ،13 ،42:

استرس پايینتری را تاربه میکنند .بنیابراين افیراد بیا شیناخت

 )1 ،1 ،9 ،55 ،51 ،51 ،58 ،59میباشید .بیرای انایام ت قییه

حالتیای فراانگیزشی خود و شرکت در فعالیتیايی که با یدح


حاضر ضريب پايايی به روش آلفای کرونبام  2/81به دست آمید.

عمیلکییرد بهتییر و اسییترس کمتییر اناییام میییدینیید میییتواننیید


یمچنین برای روايی مقیاس از روايی سازه از نوع واگیرا اسیتفاده

فعالیتیای لذ بخش ورزشی را به طور میوثرتری برنامیهريیزی

گرديد .برای ايین کیار مقییاس تسیلط فعالییتم یوری کیوک و

کنند.

یمکاران ( )15نیز بین شرکت کننیدگان توزيیگ گرديید .ضیريب

با توجه به مطالبی که ذکر گرديد ایمیت ت قیه حاضر بررسیی

یمبستگی بین مقیاس تسلط یدحم یور ()4و مقییاس تسیلط

ییاانا  ،استرس و ضیربان قلیب کشیتیگییران نخبیه در يیک

فعالیتم وری ( -2/79 )15به دست آمد که ضريب یمبسیتگی


فعالیت شبیهسازی شده به کشتی ،یمچنین آزمون طرح مثلثیی

به دست آمده حاکی از روايی مقیاس میباشد .شیوه نمیرهدییی

اسوباک میباشد که بتواند رینمون ورزشکاران و مربیان شود تیا

آزمون در جهت تسلط یدح م وری بدين صور که امتیاز  5به

ورزشکاران بتوانند احساسا خود را حیین ورزش درک کننید و

تسلط یدح م وری در یر خرده مقییاس تعلیه مییگییرد و بیه

احساس لذ و شیادی بیشیتری را از ورزش میورد نظیر ببرنید.

پاسخ مطمئن نیستم  2/1امتیاز تعله میگیرد.

عهوه بر اين ،با توجه به ایمیت علیم روانشناسیی و تیاثیر آن در

پرسشنامه استرس تنشی وکوششی :اين پرسشینامه توسیط

ورزش و کمبود ت قیقا در اين زمینه و یمچنین تیاثیراتی کیه
اين چنین ت قیقاتی میتواند در امر استعداديابی داشته باشد ،ما
را بر آن داشت تا در ت قیه حاضر با توجیه بیه کیار نشیدن ايین
مب س در کشورمان ،به بررسی تسلط فراانگیزشی ،آمادگی قلبیی
تنفسی ،ییاانا و استرس تنشیی–کوششیی در کشیتیگییران
نخبه شهر ایواز با رويکرد نظريه بازگشتی بپردازيم.

اسوباک و یمکاران در سال  )11(5995تدوين شیده و ابیزار 12
آيتمی میباشد .یرکدام ازآن یا دارای دامنهیای از  5تیا  7میی-
باشندکه از "اصه" تا "خیلی زياد" درجه بندی شدهاند 53 .آيتم
برای اندازهگیری ییاانییای نظريیه بازگشیتی اسیت و  4آيیتم
استرس تنشی و استرس کوششی را اندازهگیری مییکنید .چیون
پرسشنامه استرس تنشی و کوششی تنهیا يیک آيیتم بیرای ییر
ییاان يا استرس دارد ،ضريب آلفای کرونبام برای انیدازهگییری
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افراد نمیتوا ند به کار رود .به یرحال دامنهیای ییاانییا درییر

یدحم ور ،شرکت کنندگان برای مرحله آشناسازی به آزمايشگاه


دو میزان لذ منفی يا مثبت مشترک میباشد .ملز و یمکیاران

دعو شدند .بعد از مرحله آشناسیازی ،در روز اول بیرای تعییین

( )11ضريب آلفای کرونبام را برای یشت ییاان مثبیت  2/88و

 Vo2 maxشرکت کنندگان از آزمون آستراند اسیتفاده گرديید.

برای یشت ییاان منفی  2/71گزارش کردند .برای تعیین روايی

بعد از تعیین  ،Vo2 maxدر روز ديگری یر يک از کشتیگییران

اين پرسشنامه از روايی سازه و برای تعیین روايی سازه از ت لییل

بییرای اناییام آزمییون بییه آزمايشییگاه دعییو شییدند .در ابتییدا

عاملی استفاده شد .ضريب آزمون  KMO=0.86مناسیب بیودن

کشتیگیران به تکمیل پرسشنامه استرس تنشیی و کوششیی در

دادهیای پرسشنامه را نشان داد .سطح معنیداری آزمون کرويت

مرحلییه پیییش آزمییون پرداختنیید .بعیید از تکمیییل پرسشیینامه

بارتلت از نظر آماری معنیدار بود ( .(sig=2/2225بنابراين داده-

شرکتکنندگان به گرم کردن خود به مد  52دقیقه پرداختیه،

یا برای اناام ت لیل عاملی مناسب میباشید .در ايین ت لییل از

سپس با استفاده از نرم افزار  Para Graphicاز سری ماموعیه

روش ت لیل مولفهیای اصلی (چرخش واريماکس) ،نمودار طیرح

نرم افزاریای دستگاه تردمیل  h/p/cosmosبا استفاده از گزينیه

سنگريزه و مقادير ويژه باالتر از يک 1 ،عامل استخراج شد که در

 Heart Rate Controlبه تعريیف فعالییت شیبیه بیه مسیابقا

ت لیل عاملی تايیدی توسط نرمافزار  AMOSاين عوامیل تايیید

کشتی در سه مرحله  1دقیقه ای با  12ثانیه استراحت بین دوره

گشت.

یا پرداخته شد ( .)14الزم به ذکر است کیه شید فعالییت ییر

تردمیل :از تردمیل  H/P/COSMOSمدل  SATURNساخت

مرحله  82تا  81درصد اکسیژن مصرفی بیشینه میباشد .بعید از

کشور آلمان یمراه با نیرم افیراز  Para Graphicبیرای طراحیی

اجرای آزمون ،در مرحله پس آزمون نیز یريک از شرکتکنندگان

تمرين شبیه سازی شده به کشتی برای شرکتکنندگان استفاده

به تکمیل پرسشنامه استرس تنشی کوششی پرداختند .یمچنین

گرديد.

ضربان قلب شرکت کنندگان در یر يک از مراحل آزمون توسیط

روش اجرا

آزمونگر از طريه ضربان سنج پهر ثبت گرديید .مراحیل اجیرای


بعد از انتخاب کشتی گیران به صور یدفمنید و در دسیترس و

آزمون به صور شماتیک در نمودار  5نشان داده شده است.

تعیین نوع تسلط فراانگیزشی آنیا با اسیتفاده از مقییاس تسیلط
نمودار :5طرز اجرای آزمون
 2دقیقه دوم

 2دقیقه سوم
پس آزمون

 03ثانیه دوم

 03ثانیه اول

پیش آزمون

ضربان قلب

ضربان قلب

 2دقیقه اول

ضربان قلب

ضربان قلب

هیجان

هیجان

استرس

استرس

روش آماري

نرمییال دادهیییا را نشییان داد و بییا توجییه بییه آمییاره آزمییون لییون

جهت تازيه و ت لیل آماری در اين ت قیه ،از میانگین و ان راح

) (F=0.76, P=0.54میتوان به برابری واريانسیا پیبرد .سپس

معیار به عنوان آمار توصییفی اسیتفاده گرديید .پییش از بررسیی
دادهیا از آزمون کلموگروح اسمیرنوح برای بررسی توزيگ نرمیال

دادهیا و از آزمون لون برای برابری واريانسییا اسیتفاده گرديید.
نتايج آزمون کلموگروح اسمیرنوح ) (Z=0.78, sig=0.56توزيگ
13

از ت لیل واريانس يکطرفیه بیا انیدازهگییری مکیرر روی عامیل
مراحل (چون  4مرتبه اندازهگیری ضربان قلب تکرار شده اسیت)
به عنوان آمار استنباطی برای بررسی تفاو یای درون گروییی و
بین گرویی ضربان قلب استفاده شد .یمچنین از آزمون پیگردی
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 LSDجهت مشخص نمودن جايگیاه تفیاو ییای ضیربان قلیب

کشتیگیران یدحم ور برابیر  5/37مییباشید) .جیدول  1آمیار

شرکتکنندگان برای عوامل درون گرویی استفاده شد .از آزمون t

توصیفی مربوط به میانگین آمادگی قلبی تنفسی شرکتکنندگان

مستقل برای بررسی تفاو یای ییاانا مثبت ،ییاانا منفی،

یدحم ور و فعالیتم ور را در طی مراحل آزمون نشان میدید.


استرس تنشی و استرس کوششی و یمچنین برای یمسان سازی

یمانطور که جدول  1نشان میدید کلیه مراحل مربوط به آزمون

ضربان قلب شرکتکنندگان یدحم ور و فعالیتم ور در مرحله

شرکت کنندگان فعالیتم یور در مقايسیه بیا شیرکتکننیدگان

پیش آزمون استفاده گرديد .قابل ذکیر اسیت کیه بیرای بررسیی

یدحم ور ضربان قلب پايینتری را تاربه نمودند.


تفاو ییاانا و استرسیای شیرکت کننیدگان ییدحم یور و
فعالیت م ور از اخیتهح نمیرا پییش آزمیون تیا پیس آزمیون

جدول  1يافتهیای مربوط به ییاانا مثبت و منفیی و اسیترس

استفاده گرديد .تازيه و ت لیل دادهیا بیا اسیتفاده از نیرم افیزار

تنشی و کوششی شرکتکنندگان یدحم ور و فعالیتم ور را از

 SPSSنسخه  53اناام گرديید .سیطح معنییداری  p>2/21در

پیش آزمون تا پس آزمون نشان میدید.

نظر گرفته شده است.

یمانطور کیه جیدول  1نشیان مییدیید بیین شیرکتکننیدگان
یییدحم ییور و فعالیییتم ییور در متییییریییای ییاییان منفییی


نتايج

) ،(sig=0.001استرس تنشی) (sig=0.001و استرس کوششی

جدول  5مشخصا توصیفی متییریا را برای دو گروه یدحم ور

) (sig=0.001تفاو معنیداری وجیود دارد و یمیانطور کیه در

و فعالیتم ور طی مراحیل پییشآزمیون تیا پیسآزمیون نشیان

جدول  5نییز مشیایده شید شیرکتکننیدگان فعالییتم یور در

میدید.

مقايسه با شرکتکنندگان یدحم ور ییاانیا منفیی ،اسیترس

یمانطور که در جدول  5مشایده میکنید کشتیگییران فعالییت

تنش و استرس کوششی پايینتری را تاربه کردند.

م ور در مقايسه با کشتیگیران یدحم ور ییاان مثبت باالتری

پییییش از بررسیییی تییییییرا آمیییادگی قلبیییی تنفسیییی بیییین

را تاربه کردهاند (ییاان مثبت کشتیگیران فعالیتم یور برابیر

شرکتکنندگان یدحم ور و فعالیتم ور در طی مراحل آزمون،

 1/92و ییاییان مثبییت کشییتیگیییران یییدحم ییور برابییر 5/88

از آزمون  tمستقل برای یمسانی بین گروهییا در مراحیل پییش

میباشد) .عهوه بر اين شرکتکنندگان فعالییتم یور ییاانیا

آزمون استفاده شد .نتايج آزمون  tمستقل )(t=1.67, p=0.11

منفی ،استرس تنش و استرس کوششی پايینتری را نسیبت بیه

نشان داد که بین شرکتکنندگان یدحم ور و فعالییتم یور در

شرکتکنندگان یدحم ور داشتند (ییاان منفی کشیتیگییران

مرحله پیش آزمون تفاوتی وجود ندارد .جیدول  4نتیايج ت لییل

فعالیت م ور برابر  5/44و ییاان منفی کشتیگیران یدحم ور

واريانس يکطرفه با اندازهگییری تکیراری روی مراحیل را بیرای

برابر  ،5/92استرس تنشی کشتیگیران فعالیتم ور برابر  5/71و

مقايسه آمادگی قلبیی تنفسیی شیرکتکننیدگان ییدحم یور و

استرس تنشی کشتیگییران ییدحم یور برابیر  5/77و اسیترس

فعالیتم ور نشان میدید.

کوششی کشتیگیران فعالیتم ور برابر  5/31و استرس کوششی

جدول :5توزيگ میانگین وان راح معیار متییریا طی مراحل پیشآزمون تا پسآزمون
شاخص
متغیر

گروه

فراوانی

پس آزمون

پیش آزمون
میانگین

انرراف معیار

میانگین

انرراف معیار

یدح م ور

9

5/88

2/78

1/88

2/91

فعالیت م ور

55

1/92

2/11

4/14

2/38

یدح م ور

9

5/92

2/11

4/55

2/91

فعالیت م ور

55

5/44

2/72

1/22

2/77

استرس

یدح م ور

9

5/77

2/33

1/88

2/91

تنشی

فعالیت م ور

55

5/71

2/78

5/41

2/38

استرس

یدح م ور

9

5/37

2/72

4/22

2/83

کوششی

فعالیت م ور

55

5/31

2/82

1/29

2/81

ییاان مثبت
ییاان منفی
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جدول  :1توزيگ میانگین و ان راح معیار ضربان قلب طی مراحل مختلف آزمون
هدفمرور


گروه
مرحله

فعالیتمرور


تعداد

میانگین

انرراف معیار

تعداد

میانگین

انرراف معیار

پیش آزمون
مرحله 5

9
9

82/77
517/55

9/45
5/71

55
55

71/22
555/58

1/94
5/17

مرحله 1

9

583/13

8/75

55

577/58

8/58

پس آزمون

9

591/44

7/11

55

581/22

7/41

جدول  :1يافتهیای مربوط به  tمستقل در گروهیای یدحم ور و فعالیتم ور
متغیر

درجه آزادي

مقدار t

سطح معنیداري

ییاان مثبت
ییاان منفی
استرس تنشی
استرس کوششی

58
58
58
58

-5/19
1/19
4/11
4/31

2/58
*2/225
*2/225
*2/225

*در سطح  α >2/21معنی دار است

جدول :4يافتهیای ت لیل واريانس يکرایه با اندازهگیری مکرر مربوط به ضربان قلب در مراحل مختلف آزمون
مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح معنی داري

18715/81

1

19131/95

394/11

*2/225

مراحل گروه

534/77

1

81/18

5/94

2/51

گروه

5879/57

5

5879/57

7/54

*

خطای (مراحل)

5111/79

13

41/12

خطای (گروه)

4711/85

58

131/52

متغیر
مراحل

2/25

*در سطح  α >2/21معنی دار است


یمانطور که در جدول  4نشان داده شده است تفاو معنیداری

بحث

( F(2,36)=694.23, p=0.001در ضیربان قلیب طیی مراحییل

اين مطالعه نظريه بازگشتی را مورد استفاده قرار داد تا بیه تیاثیر

آزمون وجیود دارد .بیرای مشیایده جايگیاه تفیاو ییا از آزمیون

آمادگی قلبی تنفسی ،تسیلط فراانگیزشیی ،ییاانیا و اسیترس

پیگردی  LSDاستفاده گرديد .نتايج آزمون پیگردی  LSDنشان

تنشی–کوششی در کشتیگیران نخبه بپردازد .در اين راسیتا 12

داد که بین مراحل  1دقیقه اول با  1دقیقیه دوم (1 ،)p=0.001

شرکتکننده با تسلط فراانگیزشیی مختلیف بیا شید  81تیا82

دقیقه اول با مرحله پس آزمیون ( )p=0.001و  1دقیقیه دوم بیا

درصد اکسیژن مصرفی بیشینه ،شروع بیه دويیدن روی تردمییل

مرحله پس آزمیون ( )p=0.001تفیاو معنییداری وجیود دارد.

کردند که در پیشآزمیون و پیسآزمیون بیه تکمییل پرسشینامه

عهوه بر اين ،تفاو معنییداری بیین گیروهییای ییدحم یور و

استرس تنشی-کوششی پرداختند و ضربان قلب شرکت کنندگان

فعالیتم یور ( F(1,18)=.14, p=0.01در ضیربان قلیب وجیود


نیز ثبت گرديد .نتايج اين مطالعه نشان داد که شرکتکننیدگان

داشت .برای مشایده جايگاه تفاو یا از آزمون  tمستقل استفاده

یدحم ور و فعالیتم ور در ییاانا مثبت بیا يکیديگر تفیاو


گرديد .نتايج آزمون  tمستقل نشان داد که بین شرکتکننیدگان

معنیداری نداشتند .اين عدم وجود تفاو احتماال بهواسطه آشنا

یدحم ور و فعالیتم ور در  1دقیقه اول ( 1 ،)p=0.029دقیقه


بییودن بییا م یییط و شییرايط تمرينییی و آم یادگی قبییل از تمییرين

دوم ( )p=0.023و مرحلییه پییس آزمییون ( )p=0.021تفییاو

میباشد .نتايج اين ت قیه با يافتهیای کر و یمکاران ( 57 ،53و

معنیداری وجود دارد.

 ،)58الکسیس و یمکاران ( ،)59لگرند و یمکاران ( )12و تیاتچر

44
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و یمکاران ( )52نایمخوان است .علت نایمخوانی ت قیه حاضیر

استرس کوششی تفاو معنییداری وجیود دارد و کشیتیگییران

با ت قیه کر و یمکاران ( )53را مییتیوان اسیتفاده از دو جینس

فعالیتم ور در مقايسه با کشتیگیران یدحم ور ییاان منفی،


نسبت داد زيرا ممکن است جینس مونیس درک متفیاو تیری از

استرس تنشی و استرس کوششی پايینتری را تاربیه کیردهانید.

ییاانیا نسبت به جنس مذکر داشته باشند .ولی در اين مطالعه

نتیاه ت قیه حاضر با يافتهیای کر و یمکیاران ( 57 ،53و ،)58

م قه تنها از شرکتکنندگان مرد استفاده کرده بود .بعهوه ايین

الکسییس و یمکیاران ( ،)59لگرنیید و یمکیاران ( )12و تییاتچر و

م ققین در ت قیه خود حاال ییاانا افراد بازنیده در تییم را

یمکاران ( )52یمخوان است .مطابه بیا نظريیه بازگشیتی اپتیر

مورد بررسی قرار دادند و اين افراد به ل اظ شرايط روانی ناشی از

( )14افراد تسلط یدحم ور تمايل بیه اجتنیاب از فعالییتییايی

بازنده بودن درک متفاوتی از ییاانا را نشان دادهاند .یم چنین

دارنیید کییه انگیختگییی بییاال تولییید میییکنیید و بیشییتر بییه سییوی

الیکس و یمکاران ( )59حالت ییاانی بازيکنان نخبه فوتبیال را

فعالیتیای جذب میشوند که انگیختگی آنیا پیايین اسیت .در

در قبل از مسابقهیای لیگ مورد بررسیی قیرار دادنید کیه شیايد

حالیکه شرکتکنندگان فعالییتم یور تمايیل دارنید بیه سیوی


تفییاو در ییاانییا مشییایده شییده در بازيکنییان مربییوط بییه

فعالیتیايی جذب شوند که انگیختگی بیاال تولیید مییکنید و از

حساسیت بازی و ایمیت نتیاه آن باشد.

فعالیتیايی که احتماال انگیختگی آنییا پیايین اسیت ،اجتنیاب

عهوه بر اين ،نتايج ت قیه حاضر نشان داد که بین کشتیگییران
یدحم ور و فعالیتم ور در ییاانا منفیی ،اسیترس تنشیی و


میورزند .نمودار  1ارتباط بین میزان لذ و احساس انگیختگیی
را در شرکتکنندگان یدحم ور و فعالیتم ور نشان میدید.

نمودار :2ارتباط میان احساس انگیختگی و میزان لذت در دو حالت هدفمحور و فعالیتمحور (.)22

ويژگیهاي انگیزشی

اولويتهاي
تمرينی/ورزشی

ترکیبات بیولوژيکی

نمودار :1طرح مثلثی اسوباک در رابطه با ترجیح اولويتیای ورزشی
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تاثیر آمادگي قلبي تنفسي ،تسلط فراانگیزشي ،هیجانات و استرس ...

یمانطور کیه در نمیودار  1مشیایده مییشیود شیرکتکننیدگان

تنفسی بهتری دارند و در فعالیتیای با شد بیشینه ( 82تا 81

یدحم ور ینگیامی کیه انگیختگیی در سیطح پیايین قیرار دارد


درصد اکسییژن مصیرفی بیشیینه) اسیترس تنشیی -کوششیی و

احساس خوشايندی را تاربه کیرده و ینگیامی کیه ت یت تیاثیر

ییاانا منفی پايینتری را تاربه میکنند .عهوه بر ايین نتیايج

انگیختگی باال قرار میگیرند ،احساس ناخوشايندی از خود بیروز

مطالعه حاضر چه در حالتیای انگیزشیی (ییاانیا و اسیترس

میییدینیید .ايیین احسییاسیییای خوشییايندی و ناخوشییايندی در

تنشی و کوششی) و چه در حالتیای بیولوژيکی (آمادگی قلبیی

شرکتکنندگان فعالیتم ور برعکس شرکتکنندگان یدحم ور

تنفسی کشتیگیران) موافه اصول موجود در نظريیه بازگشیتی و

طوریکه احساس خوشايندی زمانی اتفاق مییافتید کیه

است ،به

طرح مثلثی شکل اسیوباک ( )Svebakمییباشید (9و .)54ايین

میزان انگیختگی باال باشد و ینگامی که میزان انگیختگی پیايین

طیرح مثلثیی در نمییودار  1نشیان داده شیده اسییت .در نهايییت

باشد احساس ناخوشايندی در شرکتکنندگان فعالییتم یور رم

میتوان نتیاه گرفت که کشیتیگییران بیا شیناخت حالیتییای

میدید .بنابراين یمانطور که مهحظه میشود شرکتکنندگان با

فراانگیزشی خود و شرکت در فعالیتیايی که بیا ییدح عملکیرد

تسلط فراانگیزشی مختلف به شیوهیای متفاوتی بیه تییییرا در

بهتییر ،ییاانییا خوشییايند و اسییترس کمتییر اناییام میییدینیید،

انواع تکالیف و ورزشیا پاسخ میدیند .نتیايج حیاکی از تیرجیح

میتوانند یر چه سريعتر به اییداح از پییش تعییین شیده خیود

شرکتکنندگان فعالیتم ور به فعالیتیای تنشزا ،ت ت فشار و


برسند .در نهايیت بیه مربییان و دسیتانیدرکاران ورزش کشیتی

مخاطره آمیز میباشد ( 11و  .)13اين نتايج یمراستا با اسیتدالل

پیشنهاد می شیود کیه بیرای ییر چیه بیشیتر رسیاندن موفقییت

اسوباک ( )Svebakمبنی بر اينکه شرکتکنندگان فعالیتم یور

کشتیگیران بهتر است به حالیتییای فراانگیزشیی آنییا توجیه

ورزشیای انفااری و شرکتکننیدگان ییدحم یور ورزشییای

نمايند تا در راستای ایداح برنامه جیامگ ورزش کشیور ییر چیه

استقامتی را ترجیح میدیند ،مییباشید ( .)3در ت قییه حاضیر

سريگتر پلهییای پیشیرفت را طیی نماينید .یمچنیین پیشینهاد


چون فعالیت شبیه سازی شده تقريبا انفااری میباشد پیس دور

میگردد که طرح مثلثی اسوباک در ديگیر ورزشییا نییز آزمیون

از انتظار نیست که کشتیگیران فعالیتم ور تاربه خوشايندتری

گردد.

از ییاانا و استرس داشته باشند.
یمچنییین ديگییر نتییايج مطالعییه حاضییر آشییکار کییرد کییه بییین
فعالیتم ور در آمادگی قلبی تنفسیی

کشتیگیران یدحم ور و
تفاو معنیداری وجود دارد و کشتیگیران فعالیتم ور آمادگی

تشکر و قدردانی
پژویشگران اين مطالعه بر خود وظیفه میدانند از کشتیگیرانیی
که در اين پژویش بیه عنیوان آزمیودنی قبیول زحمیت کیرده و
یمکاری صمیمانهای را داشتهاند ،کمال تشیکر و سپاسیگزاری را

قلبی تنفسی بهتری را نسبت به کشتیگیران یدحم یور تاربیه

داشته باشند.

اينکه شرکتکنندگان فعالیت م یور در فعالییتییای انفایاری
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Abstract
Aim: This research utilized reversal theory to examine the role of metamotivational dominance,
emotions, tension-effort stress and cardiovascular fitness of elite wrestling determines in a simulated
activity.
Material and Methods: In this semi-experimental study, 20 elite wrestling of Ahwaz city objectively
selected as sample. For identification of wrestling metamotivational dominance and maximal uptake
oxygen (Vo2 max) used to the Telic Dominance Scale and Asterand test respectively. In pretest phase,
participants completed the Tension-Effort questionnaire; then, it’s run on the treadmill in a simulated
activity with 80-85% Vo2 max ( the activity include 3 phases 2 minutes with 30 second rest between
phases). Again, participants completed the Tension-Effort questionnaire in post test phase. The
wrestling heart rate recorded in per phases. After checking the date’s normality using KolmogorovSmirnov test and variances equality with Levene test, dates analyzed with one way variance analyze
with repeated measure, independent t test and LSD post hoc test statistical methods.
Results: The results indicated that there was significant difference between telic and paratelic
wrestling in negative emotions (sig= 0.001), heart rate (sig= 0.01), tension stress (sig= 0.001) and
effort stress (sig= 0.001). The comparison of groups mean indicated that paratelic wrestling have
higher positive emotion (2.90) and lower negative emotions (1.44), tension stress (1.72) and effort
stress (1.63) than telic wrestling.
Conclusion: The results of the current study indicated that the wrestling with metamotivational state
perception and it’s participate in activities with better performance, pleasant emotions and lower
stress; it is likely attained to the them goals.The results completely confirmed the reversal theory
postulation.
Key Words: Heart rate, Paratelic wrestling, Reversal theory, Telic wrestling
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