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  چكيده
دو روش تصويرسازي ذهني و بازخورد زيستي در پسران و تحقيق حاضر مقايسة توانايي كنترل انگيختگي با  هدف از

دانشگاه تهران بودند كه براساس  دانشجوي پسر و دختر ورزشكار 30كنندگان در تحقيق  شركت. دختران ورزشكار بود
. نفري پسر و دختر تقسيم شدند 15به دو گروه همگن  2-شده در پرسشنامة وضوح تصويرسازي حركتي هاي كسب نمره

هاي آنها در سه شاخص انگيختگي  كنندگان در سه نوبت آزمون، بازخورد زيستي شنيداري ارائه شد و نمره تبه شرك
كنندگان خواسته شد  آزمون دوم از شركت در. شرايط عادي بدون تصويرسازي براي آزمون اول اجرا شد. ثبت شد

هاي تنفس آرام و استفاده از روش ي بايد باشرايط مسابقه تصويرسازي ذهني كنند؛ در آزمون نهاي موقعيت خود را در
. كردند خود را به شرايط آرامش برسانند و انگيختگي خود را كاهش دهند عميق و همچنين بازخورد شنيداري سعي مي

هاي هر سه شاخص ضربان قلب، دما  هاي تكراري و تي مستقل نشان داد كه در نمره نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازه
هاي ميانگين دو گروه دختر و پسر ورزشكار وجود داشت  خ گالوانيك در آزمون نهايي تفاوت معناداري بين نمرهو پاس

)05/0 ≤P  .(توانايي كنترل انگيختگي بيشتري برخوردارند مقايسه با دختران، از دهد كه پسران در ها نشان مي يافته.  
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  مقدمه
خصوص شرايط رقابتي و مسابقه  امروزه  بهبود و پيشرفت در اجراي ورزشكاران در شرايط مختلف به

در واقع . ويژه رفتار حركتي است هاي اصلي محققان و دانشمندان حوزة تربيت بدني و به يكي از دغدغه
انگيختگي، . ترين آنهاست از مهم 1پذيرد كه انگيختگي تأثير مي چندين مؤلفه توان گفت اجرا از مي

شناختي در پيوستاري از خواب عميق تا هيجان شديد  هاي كلي فيزيولوژيكي و روان تنوعي از فعاليت
ميزان «پرداز، انگيختگي را  اليزابت دافي، مشهورترين نظريه. )6(هاست  شود و متأثر از انگيزه تعريف مي

شود و در فعاليت يا پاسخ تظاهر  هاي موجود زنده ذخيره مي رها شدن انرژي پتانسيل كه در بافت
ي فرد پيوستاري است كه در يك سوي آن خواب عميق حالت انگيختگ. ، تعريف كرده است»يابد مي

انگيختگي تركيبي  .)4(قرار دارد ) انگيختگي زياد(و در سوي ديگر آن هيجان شديد ) بدون انگيختگي(
از كاركردهاي فيزيولوژيكي، شناختي، احساسي و رفتاري است و سنجش دقيق، بايد دربرگيرندة تمامي 

اول اينكه افراد براي حصول : دهند دو اصل بنيادي، زيربناي انگيختگي را تشكيل مي. موارد مذكور باشد
) 1( به نظر آباته و همكاران. يابند شان مطلوب است، انگيزش مي سطح تحريكي كه براي كاركرد عمومي

هر شخص سطح انگيختگي مشخصي دارد و رفتار براي كسب آن حالت عادي انگيختگي انگيزش 
كه تحريك  يابد؛ دوم اينكه براي بهترين عملكرد سطح مطلوبي از انگيختگي وجود دارد و هنگامي مي

) CNS(ساختار دستگاه عصبي مركزي . ستبسيار كم يا بسيار زياد باشد، آسيب وارد به عملكرد بيشتر ا
ارتباط نزديكي با انگيختگي دارد كه قشر مخ، هيپوتاالموس، دستگاه مشبك و دستگاه ليمبيك در 

هاي نوروفيزيولوژيك  تعدادي از شاخص. هاي مهمي بر عهده دارند تنظيم انگيختگي فيزيولوژيك نقش
د از امواج عصبي مغزي، افزايش ضربان قلب، افزايش ان اند عبارت كه با افزايش انگيختگي قابل ارزيابي

تنش عضله، افزايش تنفس و تهوية ريوي، تعريق كف دست و كاهش مقاومت پوست، افزايش 
توان به تغييرات سطح انگيختگي  ها مي گيري اين شاخص از طريق اندازه. )4(ها و كورتيزول كاتكوالمين

حين ورزش به اين  در تأثيرات جنسيت بر كنترل انگيختگي و اضطراب )3(همكاران  مدينا و. پي برد
صورت معناداري توانايي كنترل بهتري روي انگيختگي و  نتيجه رسيدند كه مردان در مقايسه با زنان به

همچنين مك لين و . اضطراب خود دارند؛ هرچند اين تفاوت پس از اعمال مداخله مشهود نبود
مورد نقش جنسيت در كنترل انگيختگي مشاهده كردند كه زنان  فراتحليل دردر بررسي ) 8( 2اندرسون

                                                           
1. Arousal 
2 . McLean and Anderson 



  ... تصويرسازي با دو روش مقايسة توانايي كنترل انگيختگي ذهني و بازخورد زيستي در 
  

 

 

411 

دليل داشتن فاكتورهاي  تري قرار دارند و به نسبت به مردان در كنترل انگيختگي در حد پايين
مورد  نيز در تحقيقي در )10( 1مونگوليوت و بونيلو. اند معرض اختالالت اضطرابي فيزيولوژيكي بيشتر در

هاي جنسيتي در كنترل اضطراب دوران كودكي به اين نتيجه رسيدند كه كودكان پسر در قياس  تفاوت
ترين  يكي از مهم 2تصويرسازي ذهني. با كودكان دختر، توانايي بيشتري در كنترل اضطراب خود دارند

ور موفقيت و پيروزي در مسابقات منظ هاي جديد، به هاي رواني است كه براي يادگيري مهارت شيوه
كارگيري  تصويرسازي ذهني عبارت است از به. رود مي كار شده به ورزشي و نگهداري حركت يادگرفته

گيرد  جاي تمرين در ميدان در ذهن انجام مي تجسم ذهني ورزشكار براي بهبود عملكرد جسماني كه به
تحقيقات مختلف در تصويرسازي . دروني و بيروني: شكل از تصويرسازي ذهني وجود دارد اغلب دو. )9(

تواند موجب بهبود در يادگيري و اجراي  كند كه تصويرسازي ذهني مي يا تمرين ذهني تأكيد مي
هاي  در يك مركز مشاوره در آمريكا، تصويرسازي ذهني همراه با ساير روش. هاي حركتي شود مهارت

هايي براي كاهش اضطراب، كنترل انگيختگي و غلبه بر  آنها روش. شود شناسي آموزش داده مي وانر
دهند و به فرد كمك  افتد، ارائه مي از آن اتفاق مي هاي ورزشي و پس طول آسيب صدمات روحي كه در

ست در تواند فراموش كند، مثل شك كنند تا تصور عملكردهاي ناگوار گذشته را كه ورزشكار نمي مي
. نظر گرفت شناختي در توان تصويرسازي ذهني را يك مهارت روان طور كلي مي به. مسابقه بازسازي كند

كنند، بيشترين  اجراكنندگان ماهر و مبتدي كه در تكاليف شناختي از تصويرسازي ذهني استفاده مي
 3هاي جالب و مورد عالقة دانشمندان، بازخورد زيستي يكي از روش .)7(دهند  مندي را نشان مي بهره
عنوان  كننده است كه به بازخورد زيستي فرايند ثبت و برگشت دادن اطالعات بيولوژيكي به تمرين .است

اين روش با استفاده از . به بعد رشد كرد 1960شناسي فيزيولوژيك از دهة  روشي مطرح در حيطة روان
تحقيقات . كند شناختي بدن به فرد ارائه مي دن اطالعاتي دربارة عملكردهاي زيستابزار متصل به ب

اند هرچه فرد اطالعات بيشتري از عملكرد بدن خود داشته باشد، عملكردهايش را  مختلف نشان داده
طور ارادي بر جسم  بازخورد زيستي بر اين نكته تأكيد دارد انسان قادر است به. بهتر كنترل خواهد كرد

هاي فيزيولوژيكي و  بازخورد زيستي ابزاري جديد براي كسب و تسهيل زمينه .)12(خويش تأثير گذارد 
اند كه آموزش بازخورد زيستي ممكن است در تعليم  تحقيقات نشان داده. شناختي بدن انسان است روان

دادن به ورزشكاران پراسترس كمك كند تا بر فرايندهاي روان فيزيولوژيك خودشان كنترل داشته 
                                                           

1 . Monguillot, Jane and Bonillo 
2. Mental imagery 
3. Biofeedback 



 1394 مستانز ،4شمارة ، 7دورة ورزشي،  _رشد و يادگيري حركتي                                             

 

412

بشر از ديرباز به يادگيري كنترل فرايندهاي . كند ها در انجام بهترين عملكرد خود كمك ميباشند و به آن
هاي  از طريق تحقيقات و پژوهش. مند بوده است عالقه... ارادي همچون ضربان قلب، فشارخون، تنفس و 

ي ويژه از دهة ششم قرن حاضر، مشخص شده است كه  بسياري از عملكردها به  شده دقيق و كنترل
كه در  كند يمبازخورد زيستي به يادگيرنده كمك . توان تحت كنترل ارادي در آورد فيزيولوژيك را مي
هدف بازخورد زيستي افزايش كنترل ارادي . دست آورد اطالعات مهمي به گرفته زمينة عمل انجام

و از اطالعات ي فرد است ها يآگاهفرايندهاي فيزيولوژيكي است كه در غير اين صورت خارج از محدودة 
توان يك سيستم بازخورد زيستي را مي. )1(كنند  اين فرايندها به شكل سيگنال بيروني استفاده مي

هاي مختلف و  كارگيري ابزارها و دستگاه هاي مختلف بدن دانست كه از طريق بهرساني از قسمت اطالع
بل استفاده در اختيار افراد اي قا گونه هاي مختلف را به به كمك كامپيوتر، اطالعات مربوط به كاركرد اندام

. دست آورد هاي مختلف خود به تواند اطالعات دقيقي از كاركرد اندام از اين طريق فرد مي. دهد قرار مي
جسم با يكديگر ارتباط و پيوستگي متقابل  بازخورد زيستي اساساً مبتني بر اين عقيده است كه ذهن و

د خودش توانايي فرد را براي خودتنظيمي افزايش از اين طريق گسترش و آگاهي فرد در مور. دارند
هايي را در جهت بهينه ساختن شرايط موجود  دهد، فرد با تشخيص موقعيت و حالت بدني خود اقدام مي

شامل يادگيري جسماني و (در واقع انواع بازخورد زيستي نوعي فرايند يادگيري . )2(دهد  انجام مي
است كه در آن فرد با دريافت اطالعات ديداري و شنيداري از عملكرد و موقعيت خود ) هاي رواني مهارت

كنترل تنفسي براي عملكرد بهينة ورزشكاران و تأثيرات . تواند آنها را كنترل كند و تغيير دهد مي
ريزد و در نتيجه  زا طرح تنفسي را به هم مي اضطراب و فكر استرس. يمات خودكار حياتي استتنظ

بازخورد زيستي تنفسي تالش براي . برد اكسيد كربن و تعادل اسيدي بازي بدن را تحليل مي سطح دي
ست اي ا تنفس همچنين مؤلفه. سازي و تنظيمات خودكار است بازتمريني، تنفس ديافراگمي براي آرام

با استفاده از روش بازخورد زيستي آگاهي . )13(كه درون تمرينات تغييرپذيري ضربان قلب جاي دارد 
اي غيرمستقيم و فرايندهاي رواني مرتبط با آنها افزايش  گونه هاي فيزيولوژيكي خويش به از فعاليت فرد
. )14(يابد ها و فرايندهاي زيستي تسلط مي يابد و در نتيجه به تنظيم و مهار ارادي همان فعاليت مي

بازخورد زيستي روشي . هاي خودكاري در بدن ما جريان دارد كه از حوزة آگاهي ما به دور استفعاليت
دهد، مثل  طور طبيعي و خودكار انجام مي هايي كه بدن ما به يم چگونه فعاليتاست براي اينكه ياد بگير

اي كه بيشتر در  بازخورد زيستي. ضربان قلب، تنش عضالني، الگوي تنفس و دماي پوست را كنترل كنيم
شود، شامل ضربان قلب، تنفس، الكترومايوگرافي و دماي بدن در  شناسي ورزش استفاده مي روان
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در اثربخشي بازخورد زيستي در درمان كمبود توجه مشاهده  )2(مهناز سركاري  .)11( تمرينات است
هاي  و فركانس كرد كه بازخورد زيستي موجب ايجاد آرامش در افراد مبتال به كمبود توجه شد

مچنين سبب بهبود چشمگير ه مرتبط با شدت كم و زياد انگيختگي را سركوب كرد و الكتروانسفالوگرام
طريق  در راهبردهاي كنترل انگيختگي از )5(فرانكل و همكاران . عملكرد شناختي اين بيماران شد

بازخورد زيستي و مديتيشن، به اين نتيجه رسيدند كه بازخورد زيستي تأثير پايداري بر كاهش ضربان 
ي و همچنين حيدر. شود صورت موقت موجب كاهش در آنها مي قلب و تنش عضالني ندارد و تنها به

زدايي تدريجي همراه با بازخورد زيستي  سازي عضالني و تنش رسي تأثير آموزش آرامدر بر )1(ساعدي 
نظر كاهش اضطراب تفاوت معناداري وجود  در دانشجويان نشان دادند كه بين دو گروه آزمايش و گواه از

سازي بازخورد زيستي و  مورد بررسي و مقايسة اثر دو روش آرام در )5(در تحقيق نجفيان . دارد
سازي عضالني در كنترل فشار خون بيماران مبتال به افزايش خفيف فشار خون مشاهده شد كه  آرام

سازي بازخورد زيستي در كاهش فشار خون سيستوليك و دياستوليك در افراد مبتال به فشار  آرام روش
دهد، چنانچه  اند همزمان با آنچه بدن انجام مي ها نشان داده همچنين بررسي. تر است خون اثربخش

وشيار اين طور هوشيار يا غيره اطالعاتي دربارة جزييات اجراي خود دريافت كند، قادر خواهد بود به
در بازخورد زيستي كاربردي هدف اصلي افزايش آگاهي شخص نسبت به آنچه در . اعمال را كنترل كند

در اين راه افرادي . دست گيرد كند كه قدرت كنترل بر آن را به افتد و تالش مي بدن يا مغز وي اتفاق مي
اختياري ادراري  كس، افراد با بييافته را ريل توانند ياد بگيرند كه عضالت تنش با سردردهاي تنشي مي

توانند عالئم  توانند ياد بگيرند تا مثانة خود را كنترل كنند و در نهايت افراد با فشار خون باال مي مي
در مطالعة  )7( 1در مورد تصويرسازي ذهني نيز جونز و استوت. )3(مربوط به اين موقعيت را ياد بگيرند 

دند كه تصويرسازي مورد كاربرد تصويرسازي ذهني براي ورزشكاران به اين نتيجه رسي فراتحليل خود در
  .ذهني در تنظيم انگيختگي و بهبود اجرا نقشي اساسي دارد

ها را در كنترل انگيختگي و در نهايت ارتقاي سطح اجراي  توان اين روش بدين ترتيب آيا مي
توان راه رسيدن به  پذيرد؟ آيا مي ورزشكاران مفيد دانست؟ آيا اين بهبود از جنسيت ورزشكار تأثير مي

را چه در مردان ورزشكار و چه در زنان ورزشكار، كوتاه و تا بدين حد تضمين كرد؟ با توجه به اوج اجرا 
هاي  كنترل رفتار در ورزشكاران، بيماران و فعاليت نتايج تحقيقات مختلف در زمينة تأثير اين روش بر

نترل انگيختگي آنها نيز اي و ك توان اين تأثيرات را در افراد حرفه اي، آيا مي ويژه در سطح حرفه مختلف به
                                                           

1 . Jones and Stuth 
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هاي ورزشي رساندن ورزشكاران به سطح  ها و گروه گذاري سازمان مشاهده كرد؟ آيا هدف تمام سرمايه
اي را ايجاد كرد تا اين روند رو به  قهرماني در حداقل زمان و سرمايه نيست؟ حال اگر بتوان گزينه

هاي  طور قطع از مصرف هزينه ينه به هزينه، بهقهرماني را تثبيت كند، با وجود نيازمند بودن خود اين گز
هاي ورزشي در بهترين شرايط  ها و سازمان اگر واقعاً چنين باشد فدراسيون. بيشتر جلوگيري خواهد شد

تر به هدف خود  گذاري كمي هرچه سريع توانند به تعليم ورزشكاران خود بپردازند و با سرمايه ممكن مي
را دست يابند و در نتيجه از به هدر رفتن زمان و سرماية بيشتر يعني رسيدن ورزشكار به اوج اج

سالة آن هنوز  40يا  30و عمر كوتاه ) 1960شروع ( با توجه به نوپا بودن اين علم. جلوگيري خواهد شد
راه طوالني تا رسيدن به تفاهم كلي در اين زمينه وجود دارد، بنابراين تحقيقات بسياري براي آزمايش 

با توجه به . ها بايد صورت گيرد ها و گزينه ها و دستيابي به مؤثرترين آموزش ها و برنامه لانواع پروتك
با وجود جمعيت  دهند، شاهديم كه بانوان ورزشكار اينكه تعداد زيادي از ورزشكاران را زنان تشكيل مي

نسبت  و پيشرفت بهاند  هاي رقابتي در مقايسه با آقايان كسب نكرده هاي چنداني در عرصه زياد، موفقيت
هاي فيزيولوژيكي همچون كنترل  توان يكي از عوامل را ناآگاهي مربيان از توانايي اند كه مي كمي داشته

آميز ورزشكار وجود دارد، ولي در بين اين  البته عوامل بسيار زيادي در اجراي موفقيت. انگيختگي دانست
هاي جنسيتي و اثر آن بر كنترل انگيختگي  فاوترسد تحقيقات چندان زيادي در مورد ت نظر مي عوامل به

  ).10(هاي روا و پايا همچون بازخورد زيستي و تصويرسازي ذهني صورت نگرفته باشد  وسيلة روش به
  

  شناسي روش
كنندگان در  شركت. اي است و در سه نوبت آزمون انجام گرفت مقايسه -علي روش پژوهش حاضر

بودند كه ) سال 23±3/1با ميانگين سني (دانشگاه تهران  اردانشجوي پسر و دختر ورزشك 30پژوهش 
و با استفاده از فرمول تعيين » 2-وضوح تصويرسازي حركتي«شده در پرسشنامة  هاي كسب براساس نمره

اين پرسشنامه را ايساك . حجم نمونة كوكران به دو گروه همگن پانزده نفري پسر و دختر تقسيم شدند
گيري ميزان توانايي تصويرسازي بصري ساختند و روايي و پايايي نسخة منظور اندازه به )6(و همكاران 

ضريب آلفاي كرونباخ (باال و قابل قبول گزارش كردند  )3(ي و همكاران فارسي اين پرسشنامه را رستم
كنندگان با آگاهي  شركت). 70/0و روايي همزمان  =r 86/0مقياس تصويرسازي بصري دروني  براي خرده
ابزار مورد استفاده دستگاه بازخورد زيستي مدل . دي كامل در مطالعه شركت كردندمن و رضايت

RT.917 مورد  كنندگان در وسيلة عالئم ديداري، شنيداري و نمايشگر به شركت ساخت ايران بود كه به
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حداكثر شدت جريان عبوري از حسگرهاي ( 1سه شاخص انگيختگي از جمله پاسخ گالوانيك پوست
GSR:5  و ) ضربان در دقيقه 110تا  40:دامنة نمايش تغييرات ضربان قلب( 2، ضربان قلب)آمپرميكرو

آنچه در . كرد بازخورد زيستي ارائه مي) گراد درجة سانتي 50صفر تا  :دامنة نمايش تغييرات دما( 3دما
رو از ثبت  نها در اثر افزايش و كاهش انگيختگي افراد بود؛ ازاي اين مطالعه مهم بود، تغييرات اين شاخص

در آزمون اول پس از اتصال . تايي ديودهاي نوري استفاده شد 20شده روي رديف  تغييرات منعكس
كه روي صندلي نشسته است، سعي كند در  شد درحالي كننده از وي خواسته مي حسگرها به فرد شركت

ها در  هاي شاخص مرهن. قرار بگيرد و تنفس آرام و عميق داشته باشد) آرامش(حالت عادي فيزيولوژيكي 
در مرحلة آزمون دوم از . هاي آزمون اول براي هر دو گروه ثبت شد عنوان نمره اين مرحله به

اجراي (كنندگان خواسته شد موقعيت حساس خود را در شرايط مسابقه تصويرسازي دروني كنند  شركت
و دستگاه نيز ) رندنگ هاي خودشان به بيرون مي خود را طوري تصور كنند كه گويي از طريق چشم

در آزمون نهايي نيز كه متعاقباً بالفاصله پس از . كرد همزمان براي فرد بازخورد شنيداري فراهم مي
هاي تنفس آرام و عميق و  استفاده از روش كنندگان خواسته شد با آزمون دوم انجام گرفت، از شركت

شرايط آرامش برسانند و انگيختگي همچنين بازخورد شنيداري حاصل از دستگاه سعي كنند خود را به 
هاي هر سه شاخص ثبت شد و با استفاده از آزمون تحليل  در تمام مراحل نمره. خود را كاهش دهند

  .وتحليل شد تجزيه 05/0در سطح معناداري  SPSSافزار  واريانس عاملي و تي مستقل توسط نرم

  
  هانتايج و يافته

  ، 1در جدول . بودند) دختر 15پسر و  15(ورزشكار دانشجوي  30كنندگان در اين پژوهش  شركت
  .آزمون دوم و آزمون نهايي نشان داده شده استآزمون اول، هاي  هاي توصيفي متغيرها در نوبتآماره

                                                           
1. Galvanic skin response 
2. Heart rate  
3. Temperature  
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) و پاسخ گالوانيك پوست ضربان قلب، دما(ميانگين و انحراف استاندارد بازخوردهاي زيستي . 1جدول 
  هاي آزموندر نوبت

 دخترپسر گروه
نوبت         

 آزمون
متغير        

 آزمون نهايي آزمون دوم آزمون اول آزمون نهايي آزمون دوم آزمون اول

7/7 ± 1/2  ضربان قلب  3/2 ± 14  8/1 ± 7/9  7/1 ± 1/8  4/3 ± 9/13  2/3 ± 4/12  

1/9 ± 7/2 دما  6/2 ± 8/16  8/2 ± 6/11  7/1 ± 9/8  4/2 ± 7/15  4/2 ± 5/14  
نيك پاسخ گالوا

 پوست
05/2 ± 3/16  0/0 ± 20  4/1 ± 7/17  4/2 ± 5/17  0/0 ± 20  5/0 ± 7/19  

  
براي بررسـي طبيعـي بـودن توزيـع     . شدبررسي متغيرها  طبيعي بودن توزيع ها، دادهاز تحليل  پيش
كه نتايج حاكي از طبيعي بـودن توزيـع متغيرهـا     استفاده شد كولموگروف اسميرنوفاز آزمون  ،متغيرها

هـاي مكـرر دوعـاملي     س براي بررسي اثر پروتكل و جنسيت از آزمون تحليل واريانس بـا انـدازه  سپ. بود
هاي مكرر دو عاملي بر متغير وابسته ضربان قلـب   ابتدا نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازه. استفاده شد

 .آورده شده است

  له بر ضربان قلبنتايج آزمون تحليل واريانس دوعاملي براي بررسي اثر مداخ. 2جدول 

درجات  SS عامل
)مجذور اتا(اندازه اثر  MS F Sig آزادي  

796/0>26/720438/186/50084/147001/0 درون آزمودني  
00/30100/3004/2161/0 بين آزمودني  051/0  

60/44438/101/3115/9001/0 تعامل  194/0  

  
، نتايج ) P≥ 05/0(معنادار بودن اثر كرويت بر  شود عالوهمشاهده مي 2كه در جدول  گونه همان

يعني اثر پروتكل و جنسيت  گروهي است؛گروهي و بينحاكي از معنادار بودن تعامل بين تأثيرات درون
شود كه تأثيرات اصلي هر كدام از به همين سبب نمي. اند بر متغير ضربان قلب با هم داراي كنش متقابل

در . ك ماهيت تعامل بين متغيرها بايد از آزمون تعقيبي استفاده كنيممتغيرها را بررسي كرد و براي در
هاي مختلف آزمون عنوان آزمون تعقيبي استفاده شده است تا در نوبت اينجا از آزمون تي مستقل به
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عنوان آزمون تعقيبي آورده  در زير نتايج آزمون تي مستقل به. هاي ضربان قلب دو گروه مقايسه شود نمره
  .شده است

نتايج آزمون تي مستقل بعنوان آزمون تعقيبي براي بررسي تأثيرات ساده متغيرهاي مستقل . 3جدول 
  بر متغير ضربان قلب

درجات  تي  نوبت آزمون
  Sig آزادي

  اندازه اثر  فاصله اطمينان
)d كران باال  كران پايين  )كوهن  

  207/0 864/0  -66/1 526/0 38 640/0 آزمون اول
  035/0  99/1  -79/1 916/0 38 107/0 آزمون دوم
  05/1  - 01/1  -39/4 003/0 20/30 26/3 آزمون نهايي

 
  شود، ضربان قلب مردان و زنان مشاهده مي) 3جدول (طوركه در نتايج آزمون تعقيبي  همان

و آزمون اندازة اثر تفاوت در نوبت پيش(اند داري با هم نداشتهآزمون دوم تفاوت معناآزمون اول و در 
، نيز اندازة اثر كوچكي بوده به اين معنا كه مداخله اثر متفاوتي بر 035/0و  207/0ترتيب  آزمون، بهپس

داري طور معنا ضربان قلب زنان و مردان نگذاشته است؛ اما در نوبت آزمون نهايي ضربان قلب مردان به
  ).نيز اندازة اثر بااليي است ،05/1اندازة اثر اين تفاوت، (تر از ضربان قلب زنان بوده است پايين

، نتايج آزمون تحليل واريانس با 4در جدول . شودهاي مربوط به متغير دما تحليل ميدر ادامه داده
  .هاي مكرر دوعاملي براي متغير وابسته دما آورده شده است اندازه

  دمانتايج آزمون تحليل واريانس دوعاملي براي بررسي اثر مداخله و جنسيت بر . 4جدول 
  )مجذور اتا(اندازة اثر   SS  df  MS  F  Sig  عامل

  871/0  >001/0 48/255 85/524 2 72/1049 آزمودني درون
 014/0  464/0 584/0 01/8 1 01/8 آزمودني بين

  363/0  >001/0 62/21 41/44 2 82/88  تعامل
 

گروهي و يرات دروندهد، نتايج حاكي از معنادار بودن تعامل بين تأث نشان مي 4كه جدول  گونه همان
به همين سبب بايد . اند يعني اثر پروتكل و جنسيت بر متغير دما، داراي كنش متقابل گروهي است؛ بين

عنوان آزمون  در اينجا از آزمون تي مستقل به. از آزمون تعقيبي براي درك ماهيت تعامل استفاده كنيم
در زير . هاي دما در دو گروه مقايسه شود ههاي مختلف آزمون نمرتعقيبي استفاده شده است تا در نوبت

  .عنوان آزمون تعقيبي آورده شده است نتايج آزمون تي مستقل به
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عنوان آزمون تعقيبي براي بررسي تأثيرات ساده متغيرهاي  نتايج آزمون تي مستقل به. 5جدول 
  مستقل بر متغير دما

درجات  تي  نوبت آزمون
  Sig آزادي

  اندازة اثر  فاصلة اطمينان
)d كران باال  كران پايين  )كوهن  

  112/0 71/1 -21/1 731/0 38 346/0 آزمون اول
  444/0  73/2 -533/0 181/0 38 37/1 آزمون دوم
  13/1  - 21/1 -59/4 001/0 38 47/3 آزمون نهايي

 
شود دماي بدن مردان و زنان در مشاهده مي) 5جدول (طوركه در نتايج آزمون تعقيبي  همان

آزمون اول و آزمون دوم، اندازة اثر تفاوت در نوبت (داري نداشته است هاي اول و دوم تفاوت معنا آزمون
، نيز اندازة اثر كوچكي بوده به اين معنا كه مداخله اثر متفاوتي بر دماي بدن 444/0و  112/0ترتيب  به

داري كمتر از دماي طور معنا ؛ اما در نوبت آزمون نهايي دماي بدن مردان به)زنان و مردان نگذاشته است
  ). ، نيز اندازة اثر بااليي است13/1اندازة اثر اين تفاوت، (بدن زنان بوده است 
، نتايج 6در جدول . شودهاي مربوط به متغير پاسخ گالوانيك پوست به تحليل ميدر پايان داده

اسخ گالوانيك پوست آورده شده هاي مكرر دوعاملي براي متغير وابسته پ آزمون تحليل واريانس با اندازه
  .است

  نتايج آزمون تحليل واريانس دوعاملي براي بررسي اثر مداخله بر پاسخ گالوانيك پوست. 6جدول 

  )مجذور اتا(اندازة اثر   SS  df  MS  F  Sig  عامل

  615/0  >001/0 651/60 01/143 34/1 32/191 آزمودني درون
 014/0  464/0 584/0 01/8 1 01/8 آزمودني بين

  144/0  009/0 38/6 06/15 34/1 15/20  تعامل
  

-شود نتايج حاكي از معنادار بودن تعامل بين تأثيرات درونمشاهده مي 6كه در جدول  گونه همان

يعني اثر پروتكل و جنسيت بر متغير پاسخ گالوانيك پوست، با هم كنش  گروهي است؛گروهي و بين
در اينجا از . يت تعامل بايد از آزمون تعقيبي استفاده كنيمبه همين سبب براي درك ماه. متقابل دارند

هاي  هاي مختلف آزمون نمرهعنوان آزمون تعقيبي استفاده شده است تا در نوبت آزمون تي مستقل به
در زير نتايج آزمون تي مستقل بعنوان آزمون تعقيبي . پاسخ گالوانيك پوست در دو گروه مقايسه شود

  .آورده شده است

www.edub.irwww.edub.ir
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نتايج آزمون تي مستقل بعنوان آزمون تعقيبي براي بررسي تأثيرات ساده متغيرهاي مستقل . 7جدول 
  بر متغير پاسخ گالوانيك پوست

درجات  تي  نوبت آزمون
  Sig آزادي

  اندازه اثر  فاصله اطمينان
)d كران باال  كران پايين  )كوهن  

  522/0 294/0  -59/2 115/0 38 61/1آزمون اول
  0  0 0 0 0 0 آزمون دوم
  89/1  - 28/1  -71/2 >001/0 38 85/5 آزمون نهايي

 
شود پاسخ گالوانيك پوست مردان و مشاهده مي) 7جدول (طوركه در نتايج آزمون تعقيبي  همان

آزمون اندازة اثر تفاوت در نوبت پيش(داري با هم نداشته است آزمون اول تفاوت معنازنان در مرحلة 
آزمون صفر است؛ به اين معنا كه تفاوتي  نمرة آزمون تي در پس). سطي بوده است، اندازة اثر متو522/0

شويم  متوجه مي 1همچنين با نگاهي به جدول . هاي دو گروه در اين مرحله وجود نداشته است بين نمره
اند و همه بيشترين نمرة هاي متغير پاسخ گالوانيك پوست دچار اثر سقف شدهكه در آزمون دوم، داده

تر داري پايينطور معنا اما در نوبت آزمون نهايي پاسخ گالوانيك پوست مردان به. اندكن را كسب كردهمم
 ). ، نيز اندازة اثر بااليي است89/1اندازة اثر اين تفاوت، (از پاسخ گالوانيك پوست زنان بوده است 

  

  گيري بحث و نتيجه 
نگيختگي با دو روش تصويرسازي ذهني و بازخورد هدف از اين مطالعه بررسي و مقايسة توانايي كنترل ا

هاي  نتايج اين پژوهش كه از طريق تحليل واريانس با اندازه. زيستي در پسران و دختران ورزشكار بود
گروه پسر و دختر از نظر توانايي كنترل انگيختگي تفاوت  دهد كه بين دو دست آمد نشان مي مكرر به

پسران ورزشكار در مقايسه با دختران ورزشكار از لحاظ توانايي كنترل كه  طوري معناداري وجود دارد، به
در زمينة بررسي تأثيرات ) 2008(همكاران  انگيختگي برتري دارند كه اين يافته با نتايج تحقيق مدينا و

حين ورزش كه به اين نتيجه رسيدند كه مردان در مقايسه با  جنسيت بر كنترل انگيختگي و اضطراب
رت معناداري توانايي كنترل بهتري بر روي انگيختگي و اضطراب خود دارند، همخواني دارد؛ صو زنان به

در بررسي ) 2009(همچنين مك لين و اندرسون . هرچند اين تفاوت پس از اعمال مداخله مشهود نبود
مورد نقش جنسيت در كنترل انگيختگي مشاهده كردند كه زنان نسبت به مردان در  فراتحليل در

معرض  دليل داشتن فاكتورهاي فيزيولوژيكي بيشتر در تري قرار دارند و به ل انگيختگي در حد پايينكنتر
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هاي جنسيتي در  مورد تفاوت نيز در تحقيق در) 2009(مونگويلوت و بونيلو . اند اختالالت اضطرابي
ي در قياس با كنترل اضطراب دوران كودكي به اين نتيجه رسيدند كه كودكان پسر توانايي كنترل بهتر

در اين تحقيقات اثر و نقش جنسيت در كنترل انگيختگي . كودكان دختر بر روي اضطراب خود دارند
نتايج . مطالعه و نتايجي كه حاصل شد همگي حاكي از توانايي باالتر مردان در مقايسه با زنان بوده است

طريق تحليل واريانس با  نتايج تحقيق حاضر از. تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات مذكور همسوست
هاي ضربان قلب و  شاخص دهند كه پسران و دختران در نشان مي )5و  3هاي  جدول(هاي مكرر  اندازه

هاي آزمون اول و آزمون دوم اختالف معناداري ندارند، ولي در نوبت آزمون نهايي  دماي بدن در نوبت
نيز  GSRدر شاخص . شكار مشاهده شدتفاوت معناداري در كاهش ضربان قلب و دما به سود پسران ورز

خصوص  هاي پسر و دختر ورزشكار وجود نداشت؛ به در نوبت آزمون اول و آزمون دوم تفاوتي بين گروه
بود كه اين  20شده توسط افراد هر دو گروه مساوي  هاي كسب در نوبت آزمون دوم كه تقريباً نمره

گيري بر شمرد كه داراي اثر سقف است و از  هاي دستگاه اندازه توان جزو محدوديت موضوع را مي
كه در نوبت آزمون نهايي تفاوت  درحالي. دهي بااليي براي اين شاخص برخوردار نيست حساسيت نمره

دهد كه پسران و دختران  نتايج تحقيق نشان مي. به سود پسران مشاهده شد GSRمعناداري در كاهش 
اند و جنسيت  اند و پسران قادر به كنترل بهتر انگيختگي در توانايي كنترل انگيختگي با يكديگر متفاوت

شود  رو به مربيان و معلمان تربيت بدني بانوان پيشنهاد مي ازاين. تأثير زيادي بر كنترل انگيختگي دارد
حد كنترل كنند و انگيختگي را  دهندة سطح انگيختگي را در كه در شرايط مسابقه عوامل افزايش

با توجه به تفاوت زياد بين . مهم در اجرا براي دختران ورزشكار در نظر بگيرندعنوان عاملي بسيار  به
توانايي كنترل انگيختگي توسط پسران و دختران بايد در نظر داشت كه شرايط تمريني براي دو جنس 

ابتي طور ويژه در شرايط رق رو مربيان زن بايد در شرايط تمرين و به ازاين. مخالف بايد كامالً متفاوت باشد
نسبت به انگيختگي دانش و آگاهي الزم را داشته باشند تا بتوانند به بهترين نحو ورزشكاران خود را 

شود كه در تحقيقات آينده در اين حوزه در زمينة اثر تمرين  همچنين پيشنهاد مي. هدايت كنند
در كل . بازخورد زيستي و تصويرسازي ذهني در كنترل انگيختگي دختران مطالعاتي صورت گيرد

توان گفت درك اين موضوع كه بين توانايي كنترل انگيختگي پسران و دختران تفاوت معنادار وجود  مي
دارد و دختران نسبت به پسران توانايي كمتري دارند، بايد بيشتر مورد توجه مربيان قرار گيرد تا ضمن 

جراي ورزشكاران و رسيدن به منظور بهبود كيفيت ا كسب آگاهي در مورد اين تفاوت، اقدامات الزم به
  .اهداف رقابتي انجام گيرد
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