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 چکیده
 آگاهی و دقت ضربةهای شناختی بر ارتباط ذهنای سبکنقش واسطهبررسی  ،حاضرهدف پژوهش 

ابقة حضور در سبا بازیکن  120 تعداد ای بود.مقایسه -روش پژوهش علی بود. بازیکنان فوتبال پنالتی
به دو گروه  شدههای نهفتهآزمون گروهی شکلطریق ان در این پژوهش شرکت کردند و ازلیگ آزادگ

های ون شکلطریق آزمها ازتقسیم شدند. دادهنفر(   60هر گروه به زمینه و مستقل از زمینه )ته وابس
ا . نتایج بندآوری شدمعجآگاهی کنتاکی و آزمون دقت ضربة پنالتی فوتبال نامة ذهننهفته، پرسش

بک شناختی ا سبال ببازیکنان فوترگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در  استفاده از آزمون
دارد.  ری وجودنادابا دقت ضربة پنالتی فوتبال رابطة مع آگاهیهای ذهنبین مؤلفه ،مستقل از زمینه

آگاهی و های ذهنای بین مؤلفهشناختی نقش واسطه سبککه اساس رگرسیون چندگانه مشخص شد بر
 کند.دقت ضربة پنالتی ایفا می
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 مقدمه
 عملکرد سطح برای ارتقای ایحرفه ورزشکاران

 را دوخ بدنی هایتا تمرین کنندمی تالش خود ورزشی
 متغیرهای بر متمرکز هایی کهروش یادگیری ازطریق

 و پتوسا وینترز،) دهند هستند، ارتقا اجتماعی روانی
 عملکرد ارتقای عالوه، برایبه. (2003، 1چارلتون
 و شناختی حوسط کنترل تغییر، یا حذف، به ورزشی،
ذهن تفکر سعةوت ،بلکه نیازی نیست؛ درونی عاطفی
 مانندحال ) لحظة درونی تجارب پذیرش آگاهانه،

 اهداف کردنروشن ،(بدنی هایو حس هیجان افکار،
 و ها،پاسخ ها،نشانه به توجه و افزایش باارزش

 باید ورزشی عملکرد برای خارجی موردنیاز احتماالت
  .(2004 ،2همور و گاردنر) گیرند قرار مدنظر
جاری،  هدف، در لحظة که بر اثر توجه به را ایآگاهی

 3آگاهی، ذهنلحظه وجود داردبهاج لحظهتبدون استن
آگاهی شامل ذهن. (2003 ،4زینتکابا) گویندمی

 توانایی تمرکز فرد بر تمرکزگری: :های زیر استمؤلفه

 ؛دادن آن استحاضر مشغول به انجامآنچه که درحال
بردن کلماتی که کاربه گری: توانایی فرد درتوصیف

پذیرشگری:  توجه به امور و ؛ندنکاحساساتش را بیان 

صورت های خود بهتوانایی فرد در ارزیابی برداشت
توانایی توجه به  گری:مشاهده درست یا نادرست؛

دهقان و ) افتندبدن اتفاق میها و تغییراتی که در حس
 نوعی آگاهیذهن مراقبة. (2012 ،یمنشاددهقان

 تأثیر ازطریق که است کنترل توجه با همراه سازیآرام
 تنظیم و خووخلق عقاید، انتظارات، توجه، گسترة بر

زیدان و ) گذاردمی تأثیر فرایندهای حسی بر هیجانی
 تالش مراجعان مداخله، این در  .(2012، 5همکاران

با  ،حال لحظة به را خود کامل جهوت تا کنندمی

                                                           
1.  Winters, Petosa  & Charlton  
1. Gardner & Moore  

2. Kabat‐Zinn 

3. Mindfulness 

4. Zeidan 

یکی از  .کنند جلب غیرقضاوتی طوربه و کامل پذیرش
آگاهی این است که افراد پیامدهای تمرینات ذهن

ها، هیجانات و افکار دارای یابند که اکثر حسمیدر
، همچنین .(1۹۹3، 6لینهان) یا زودگذر هستندنوسان 

در درمان بسیاری از اختالالت  آگاهیتمرینات ذهن
ضطراب، کاهش کاهش ا زدگی،جمله وحشتاز

آگاهی باال به ورزشکاران افسردگی مؤثر هستند. ذهن
دهد که رقابت و حس کنترل را میامکان تمرکز بر 

شود. ورزشکارانی که در آغاز باعث بهبود عملکرد می
آگاهی باالتری هستند، های ورزشی دارای ذهنبرنامه

ها درطول برنامه توانایی بیشتری برای کسب مهارت
شود. دارند و این امر باعث بهبود عملکرد ورزشی می

حتی  های مربوط وباعث کاهش نگرانی ،همچنین
شود که با ارتقای عملکرد در نامربوط به ورزش می

، 7هسکر) های ورزشی در ارتباط استبرخی از رشته
آگاهی که ذهن اندمطالعات اخیر نشان داده .(2010

دقت حرکتی، ممکن است بر بهبود کنترل حرکتی، 
گیری و آمادگی جسمانی مؤثر عملکرد تعادلی، تصمیم

 .(2013رحمانیان، ) باشد
 ذهنی یا رفتارهای عادات ،8شناختی هایسبک

 پردازش له،مسئ حلراه به که هستند منظمی
 براساس و پردازندمی ذهنی هاینقشه یا اطالعات

. شوندمی بنا فرد ایپایه و اولیه هایتوانایی
 رجحان منطقی درمورد طوربه شناختی هایسبک

 موضوع، یادگیری برای فرد تالش به شناختی
 هایتوانایی هااین سبک ،درواقع. بود دنخواه متفاوت

متغیر  دیگر فرد به فردی از که هستند ایدائمی بالقوة
به یادگیری بر ممکن است هاسبک این. هستند

 ،۹د )روبوتامبگذارن تأثیر فرد عملکردنحوة  بر خصوص
1۹۹5.) 

                                                           
5. Linehan 

6. Hasker 

7. Cognitive styles 

8. Robotham 
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 محیطی شرایط از ایدرجه شناختی سبک ،همچنین
 گذاردمی تأثیر افراد گیریتصمیم و ادراك بر که است

. (1۹۹7، 2؛ استمبرگ و گریگورنکو۹851 ،1روبرتسون)
 امروز به تا که شناختی هایسبک انواع درمیان

 مستقل و 3زمینه به وابسته هایسبک ،اندشده شناخته

. اندداشته معطوف خود به را زیادی توجه 4زمینه از
گویای  زمینه از مستقل و زمینه به وابسته هایسبک

 از برخی شخصی هایقضاوت که این هستند

 قرار یادگیری موضوع زمینة تأثیرتحت یادگیرندگان

 ،دیگر یادگیرندگان برخی از برای کهدرحالی ؛دنگیرمی
 ندارد وجود اصالا  یا است اندك بسیار زمینه تأثیر

 بر یادگیری سبک این (1۹71 همکاران،  و 5ویتکن)

 ثیرتأ اطالعات پردازش  و ساختار یادگیری، نحوة
 و مسئله حل تفکر، ادراك، نحوة و  گذاردمی

وول. (2002، 6زپیتر) سازدمی متأثر را افراد یادگیری
عنوان به را شناختی هایسبک (2004) 7فولک

اطالعات  دهیسازمان و دریافت متفاوت هایراه
به  ،1۹74) 8چکو و کرافورددی .کرده است تعریف
که  مطرح کرده است( 1۹۹6از خرازی و دولتی، نقل 
 مورداستفادة هایروش بر شناختی هایسبک

 مفاهیم یادگیری در اطالعات پردازش برای یادگیرنده

 شناختی هایسبک از یکی. دارد داللت تازه و اصول

 و کرده است شناسایی آن را یتکینو که معروف

 سبک ،اندهای زیادی درزمینة آن انجام شدهپژوهش

 وابسته افراد. است زمینه از مستقل و زمینه به وابسته

 خارج محیط از و دیگران از روانی ازلحاظ زمینه به

 هایفعالیت در و دارند کمتری تمایزیافتگی خود

                                                           
1. Robertson 

2. Sternberg & Grigorenko 

3. Field Dependence Cognitive Style  

4. Field Independence Cognitive Style 

5. Witkin 

6. Pithers 

7. Woolfolk 

8. De Chocó and Crawford 

 خارجی هاینشانه به زیادی یاتکایخود شناختی

 ازلحاظ زمینه مستقل از افراد ،درمقابل. دارند محیطی

 در و هستند تمایزیافته دیگر افراد محیط و از روانی

 هایینشانه گویپاسخ بیشتر خود شناختی هایفعالیت

 هایمحرك به کمتر و اندآورده خود پدید که هستند

 به. (1۹۹6خرازی و دولتی، ) دارند وابستگی خارجی

 افراد به و نگرکلی زمینه به وابسته دارای سبک افراد

 گویند؛می نگرتحلیلی زمینه مستقل از سبک دارای

 کلی ترکیب یک در را زمینه و شکل گروه اول ،زیرا

 برای زمینه از شکل جداسازی بنابراین، و بینندمی

 را زمینه و شکل دوم گروه افراد اما است؛ دشوار آنان

 توانندمی راحتیبه بنابراین، و بینندمی جدا هم از

 و استقالل .(2007سیف، ) کنند جدا هم از را هاآن
 درنظر شخصیتی صفتی عنوانبه زمینه وابستگی

 همانند (.1۹77 ،)ویتکین و همکاران دنشومی گرفته
 زمینه به وابستگی و استقالل شخصیتی، دیگر صفات

 هایمانند حیطه هاحیطه از زیادی تعداد بر دنتوانمی
 حوزة در مرتبط مطالعات. دنبگذار تأثیر ورزشی

 سال از با ورزش زمینه به وابستگی و استقالل
؛ 1۹71، ۹مک و اسکوبیک) ندشد شروع 1971 

  .(1۹72، 10کان
 در ،فوتبال مانند تیمی هایورزش رزشکاران

 قرار زمانی محدودیتدر  پویا کامالا هایمحیط

 باید ممکن زمان ترینکوتاه در کهطوریبه ؛گیرندمی

 باشند داشته خود حریفان درمقابل را بهترین عملکرد

 شاید ورزشی هایحیطه در تمرینات مکرر این که

 ورزشکاران ادراکی هایتوانایی میزان در تغییر سبب

 مهارت که افزایش دارد وجود کلی ایدة این. شود

 افزایشبه  وابسته تاحدزیادی ،ورزشکاران ورزشی

آگاهی بر که آیا ذهناین .است آنان ادراکی هایمهارت
 دقت حرکتبر  ،تبع آنپردازش اطالعات و به

                                                           
9. Meek & Skubic 

10. Kane 
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زمینه؛  از مستقل افرادگذار است و این ارتباط در تأثیر
 درونی از منابع استفاده به تمایل که افرادی یعنی
دارند یا افراد وابسته به زمینه؛  اطالعات پردازش برای
 بیرونی از منابع استفاده به تمایل که افرادی یعنی
 است دارند، ممکن اطالعات پردازش برای

 داشته ورزشی اجراهای در هاتواناییای از مجموعه
ظر نمانند فوتبال و پست مورد خاصی ورزش و باشند
 نشان هاپژوهش نتایجهمچنین، دهند.  ترجیح را خود

 یا درونی منابع در فردی هایتفاوت که دهدمی

 ترتمرینی مناسب هایبرنامه طراحی در باید بیرونی

 هایسبک براساس تمرین باید ،دنشو گرفته نظر در

و  شود اختصاصی هاورزش نوع و بازیکنان شناختی
ی هااینکه بازیکنان در پست همچنین، دانش دربارة

 آگاه هستند و اینمختلف فوتبال چه مقدار ذهن
کی ورزشکار برای قابلیت چه مقدار در توانایی ادرا

های شناختی متفاوت با سبک دقت باال در حرکت
افزایش نیاز است. شاید کننده است، موردمکک

های شناختی مستقل آگاهی در بازیکنان با سبکذهن
در  دقت حرکتآن با  مینه و رابطةو وابسته به ز

به افزایش سطح درك بازیکن از موقعیت خود  ،فوتبال
در زمان بازی )زمان حال( و توانایی پاسخ سریع به 

این پژوهش  ،بنابراین کننده باشد؛های کمکمحرك
ارتباط  بررا  یشناختهای سبک یهاهطواس نقش
  فوتبال کنانیباز یپنالت ضربة دقت و یآگاهذهن

 است. بررسی کرده
 

 پژوهش شناسیروش
وش ر ،های آنتوجه به ماهیت پژوهش و هدفبا 

و  ای استایسهعلی مق -پژوهش حاضر توصیفی
ای و طرح نامهمیدانی و پرسش ،روش پژوهش

 مقطعی است. ،پژوهش
فوتبال شهرستان ارومیه   بازیکنان جامعة آماری همة

های بازی در لیگ هستند که حداقل پنج سال سابقة
ة بازیکن دارای سابق 1000بین حدود ازدارند.  کشوری

 گروهی آزمون نامةبازی در لیگ آزادگان، پرسش
 200صورت تصادفی بین ، بهشدهنهفته هایشکل

بازیکن  120 ،بازیکن توزیع شد و از این تعداد
های با سبک شناختی دسترس در گروهصورت دربه

وابسته به زمینه و سبک شناختی مستقل از زمینه )هر 
نامة نفر( تقسیم شدند. سپس، پرسش  60گروه 

 ،و پس از آنشد آگاهی بین هر دو گروه توزیع ذهن
  .زمون دقت ضربات پنالتی اجرا شدآ

 هاگردآوری دادهابزار 
  1آگاهی کنتاکینامة ذهنپرسش -الف

های نامة مهارتپرسش( 2004) و همکاران 2بیر
 نامهپرسشاین  . اندآگاهی کنتاکی را ایجاد کردهذهن

مؤلفة  چهار گیریو برای اندازه ماده است 3۹ شامل
 -1از:  اندارتآگاهی طراحی شده است که عبذهن

، 21، 17، 13 ،۹، 5، 1 هایسؤال گری شاملمشاهده
شامل  گریتوصیف -2؛ 3۹ و 37، 33، 30، 2۹، 25

 -3؛ 34و  26، 22، 18، 14، 10، 6، 2های سؤال
، 23، 1۹، 15، 11، 7، 3 هایشامل سؤال تمرکزگری

شامل  توجه به امور و پذیرش -4؛ 38و  35، 31، 27
بیر . 36و  32، 28، 24، 20، 16، 12، 8، 4های سؤال

( همسانی درونی) ضریب آلفای( 2004) و همکاران
  مقیاس فرعی چهار برای را ۹1/0 تا 76/0 بین

، تقوی د دهقان یدهقان منشاد اند.گزارش کرده
 دانشجو 226 پژوهشی که روی در( 2012) منشادی

سنجی این به بررسی مشخصات روان ،ندانجام داد
 را برابر با پرداختند و نتایج آلفای کرونباخ نامهپرسش

 شیوة .گزارش کردند 80/0را برابر با  پایاییو  82/0
 نامهپرسش هایگونه است که سؤالگذاری بدیننمره

ندرت، بعضی بهوقت، هیچ)براساس مقیاس لیکرت 
 یک ترتیب با نمرةو به( همیشه اوقات، اغلب اوقات و

                                                           
1. Kentucky Inventory of Mindfulness 

Skills (KIMS) 

2. Baer 
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، 14، 11، 8، 4، 3 هایسؤال اند.بندی شدهدرجهپنج تا 
 36 و 35، 32، 28، 27، 23، 22، 20، 18، 17، 16
 .دنشوگذاری میصورت معکوس نمرهبه
 1شدهنهفته هایشکل گروهی آزمون -ب

 آزمون از ،زمینه به وابستگی و استقالل سنجش برای
 آزمون این. شد استفاده شدهنهفته هایشکل گروهی

 شامل اول بخش :است شده تشکیل بخش سه از

 در. شودمی ارائه تمرین که برای است تصویر  هفت
 هایبخش. شودمی داده زمان دقیقه دو بخش، این
 برای و هستند تصویرنه  دارای کدامهر سوم و دوم

 گرفته درنظر وقت دقیقهپنج  ،بخش هر به پاسخ
به سوم و دوم هایبخش از آزمون نمرة شود.می

  تا کامل وابستگیصفر؛ یعنی  بین و آیدمی دست
 باید آزمودنی. است متغیر کامل استقالل؛ یعنی 18

در  که را ایساده هایشکل دقیقه، 12 زمان درمدت

 از ایمجموعه درون ،است آزمون این آخر صفحة
 یا آمیزیرا رنگ هاآن و بیابد دیگر هایشکل

 که بار چند هر تواندمی آزمودنی. کند مشخص
 تواندنمی ولی نگاه کند؛ ساده هایشکل به خواهدمی
 بلکه بگذارد؛ پیچیده شکل کنار یا کند جدا را هاآن

. کند نگاه را اشکال و را برگرداند صفحه تواندمی فقط
 چه هر و گیردمی تعلق نمره ، یکدرست پاسخ هر به

 از بیشتر بودنمستقل نشانة باشد، بیشتر آزمودنی نمرة
زمینه،  به وابستگیشش  تانمرة صفر . است زمینه

 زمینه از استقالل 18 تا 12 و طرفبی 11 تا هفت
 ضریب (1۹71همکاران ) و ویتکین. دهدمی نشان را

 مردان خارجی برای نمونة دررا  آزمون این پایایی
 محاسبه 7۹/0برابر با  زنان برای  و 82/0برابر با 

 مردان برای آن زمانهم روایی ،همچنین .اندکرده
 شده گزارش 63/0برابر با  زنان برای و 82/0برابر با 

( 1۹۹8موسوی ). (1۹۹7و همکاران،  2بوساچی) است

                                                           
1. Group Embedded Figures Test 

2. Bosacki 

 ،ایرانی نمونة در را آزمون این درونی همسانی ضریب
 و آورد دستبه 87/0برابر با  کرونباخ آلفای روش به

 روایی بررسی وی برای بود. ۹1/0برابر با  پایایی
 با راآن  همبستگی ضریب آزمون، این همگرایی

 که داد نشان نتایج. کرد بررسی هوشی هایآزمون
 و شدهنهفته هایگروهی شکل آزمون بین همبستگی

موسوی، ) است 62/0برابر با  ریون هوشی آزمون
1۹۹8). 

 3پنالتی فوتبال ضربةآزمون دقت  -ج

م قسمت تقسی ل به ششفوتبا دروازة ،در این آزمون
امتیاز و  10پ چ سمت راست و باال شود که گوشةمی

 پ پنج امتیاز دارد.ت و چسپایین سمت را گوشة
ن ایی، وسط باالی دروازه سه امتیاز و وسط پهمچنین

 10ز ا ،100حداکثر امتیاز دروازه یک امتیاز دارد. 
 شود.پنالتی محاسبه می ضربة

 هاشیوة گردآوری داده
های ورزشی که دارای با مراجعه به باشگاهدر آغاز کار 

تیم فوتبال بودند و دریافت مجوز برای توزیع 
، با ها بین بازیکنان، در روزهای مقررنامهپرسش

های فوتبالی که در تیممراجعه به سرپرست و سرمربی 
درصدد  ،فعالیت داشتند و کسب اجازه 13۹4-۹5سال 

بین ازها برآمدیم. وتبالیستها بین فنامهتوزیع پرسش
بازی در لیگ  زیکن دارای سابقةبا 1000حدود 

نهفته هایشکل گروهی آزمون نامةپرسش آزادگان،
بازیکن توزیع شد و  200صورت تصادفی بین شده به

در  دسترسدرصورت بازیکن به 120 ،از این تعداد
سبک  ووابسته به زمینه های با سبک شناختی گروه

تقسیم  (نفر  60)هر گروه زمینه  مستقل ازشناختی 
گروه  دوآگاهی بین هر نامة ذهنپرسششدند. سپس، 

ها خواسته از آن ،توضیحاتیارائة پس از . توزیع شد

                                                           
3. Football Penalty Kicking Accuracy 

Test 

                                                           

 

http://www.mindgarden.com/105-group-embedded-figures-test
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پاسخ دهند و  نامهشد تا با دقت و صداقت به پرسش
 .زمون دقت ضربات پنالتی اجرا شدآ ،پس از آن

 هاهای پردازش دادهروش
با گروه مستقل از زمینه  ،های توصیفییافتهبا توجه به 
 سال، میزان سن بیشتری نسبت به 2/2۹میانگین 

سال سن  3/28ه به زمینه با میانگین گروه وابست

ن میانگیبا گروه مستقل از زمینه  ،. همچنینرنددا
بیشتری  بازی سابقة 27/4و انحراف معیار  52/8

و  1/8وابسته به زمینه با میانگین  گروه نسبت به
میانگین  شمارة یک،. در جدول رددا 7/3انحراف معیار 

دقت اهی و آگانحراف معیار متغیرهای ابعاد ذهنو 
 .اندپنالتی فوتبال ارائه شده ضربة

 

 های مستقل و وابسته گروه میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش .1 جدول

 انحراف معیار میانگین رهامتغی

 گریمشاهده
 6.3 26.05 وابسته
 3.۹2 55.15 مستقل

 گریتوصیف
 4.05 18.45 وابسته
 ۹.43 26.15 مستقل

 گریتمرکز
 4.52 22.4 وابسته
 5.34 43.1 مستقل

 و پذیرش امور به توجه
 3.۹5 20.25 وابسته
 4.4 3۹.6 مستقل

 پنالتی ضربةدقت 
 1۹.11 38.8 وابسته
 10.۹۹ 84.۹0 مستقل

 
بینی مستقل در پیشتعیین سهم متغیرهای  برای

 شد؛استفاده از تحلیل رگرسیون  ،متغیر وابسته
های سبک ایواسطهبررسی نقش برای بنابراین، 

ط رتباار ب )وابسته به زمینه و مستقل از زمینه( شناختی
 گری وتوصیفگری، تمرکز، گریمشاهدهآگاهی )ذهن
 ،پنالتی فوتبال ضربةو دقت  و پذیرش( امور به توجه
 شد.استفاده  زمانهم آزمون رگرسیون چندگانةاز 

عی ها طبیفاده از رگرسیون باید توزیع دادهاست برای
اسمیرنوف  -از آزمون کلموگروف منظورباشد که بدین
های بودن دادهه نتایج حاکی از طبیعیکاستفاده شد 

قل از برای گروه مست 05/0ها در سطح معناداری رمتغی
س واریان ،چنینهم .زمینه است بهوابسته  وزمینه 

 رایب برند کهنقاط متغیرها برا متغیر وابسته در همة
ون پژوهش از آزمها در این آزمون برابری واریانس

ها نیز که فرض برابری واریانس لون استفاده شد
  برقرار است.

 
برای گروه را  چندگانه Rنتایج جدول شمارة دو 

 در .دهدنشان میمستقل از زمینه  و سته به زمینهواب
 شدهتصحیح Rمربع و  Rمربع ، Rمقدار جدول،  این

نشان  شدهتصحیح Rمربع . میزان انده شدهنشان داد
 دهد که چه مقدار از کل تنوع )واریانس( متغیرمی

 گاهیآذهن متغیر چهارتوسط  پنالتی ضربةدقت 

برای  توجیه شده است. در این مطالعه این مقدار
 ۹64/0و برای گروه مستقل  248/0 گروه وابسته

دهد که در گروه وابسته نشان می Rمقادیر  .است
آگاهی نپنالتی و ابعاد ذه ضربةاز زمینه بین دقت 

ضریب تعیین مدل  وجود دارد. 637/0همبستگی 
 Rمقادیر  ،همچنین که زیاد نیست. است 406/0

دهد که در گروه مستقل از زمینه بین نشان می
 آگاهی همبستگیپنالتی و ابعاد ذهن ضربةدقت 

 ضریب تعیین مدل ود دارد.وج ۹86/0برابر با 
 که این مقدار زیاد است. است ۹72/0
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 و مستقل وابسته  هایگروه Rمقادير  .2 جدول

 انحراف استاندارد شدهتصحیح R مربع R مربع R مدل

 a0.637 0.406 0.248 16.57 وابسته

 a0.۹86 0.۹72 0.۹64 2.07 مستقل

 
را  نتایج آنالیز واریانس رگرسیون شمارة سهجدول 

ن شان از زمینه لو مستق به زمینه برای گروه وابسته
 Fبا توجه به مقدار  در گروه وابسته دهد کهمی

 ست؛نی (= P 081/0 ) این رگرسیون معنادار( 563/2)
 آگاهیذهن متغیر چهاربنابراین، مدل رگرسیون با 

  

 
در گروه مستقل از زمینه با  ،همچنین ست.نیدار امعن

معنادار ( این رگرسیون 850/12۹) Fتوجه به مقدار 
(001/0 P =است؛ )  چهاربنابراین، مدل رگرسیون با 

 .استدار امعن آگاهیذهن متغیر
 

 

 و مستقل از زمینه گروه وابسته به زمینه آنالیز رگرسیون .3 جدول

 معناداریسطح F جذر میانگین آزادی درجة مجموع مجذورات مدل

 وابسته
 b0.081 2.563 704.514 4 2818.056 رگرسیون

 15 4123.144 ماندهباقی
274.876   

 1۹ 6۹41.200 کل

 مستقل
 b10.00 12۹.850 557.840 4 2231.35۹ رگرسیون

 15 64.441 ماندهباقی
4.2۹6   

 1۹ 22۹5.800 کل

 
 را برای گروه ضرایب مختلف رگرسیونجدول چهار 

ین ا .دهدنشان می و مستقل از زمینه سته به زمینهواب
 بین ارمعناد ةرابط نبود حاکی از در گروه وابسته مدل

آگاهی است. پنالتی و ابعاد ذهن ضربةمتغیر دقت 
، گریمشاهده دهد که متغیرهاینشان مین تی آزمو

در و پذیرش  امور بهتوجه  گری وتوصیفگری، تمرکز
 ،یراز ؛ندارند پنالتی ضربةدقت  داری برامدل اثر معن

 05/0از  یشتربمتغیرها برای این  سطح معناداری
 هدر گروه مستقل از زمین این مدل ،همچنین .است

 بةضرمعنادار بین متغیر دقت  ةرابط وجود حاکی از
 نشانتی  آزمون آگاهی است،پنالتی و ابعاد ذهن

توصیفگری، ، گریمشاهده دهد که متغیرهایمی
در مدل اثر و پذیرش  امور به توجه گری وتمرکز

  سطح ،زیرا ؛دارند پنالتی ضربةدقت  داری برامعن
 

 
این  .است 05/0متغیرها کمتر از برای این معناداری 

 گری، تمرکزگری،مشاهده مثبت ةمدل حاکی از رابط
پنالتی و  ضربةتوجه به امور و پذیرش بر دقت 

 پنالتی ضربةگری بر دقت توصیف تأثیر منفی ،همچنین
نشان تی  آزمون ،شودمشاهده می کهطورهمان .است
ی و گری، تمرکزگرمشاهده متغیرهایدهد که می

پنالتی اثر مثبت  ضربةدقت توجه به امور و پذیرش بر 
 سهبرای این  سطح معناداری ،زیرا ؛دارندو معناداری 

 است 024/0و  016/0، 004/0 با ترتیب برابرمتغیر به
نشان  تی آزمون ،همچنین .است 05/0از  کمترکه 
پنالتی اثر  بةضرگری بر دقت متغیر توصیف دهد کهمی

سطح معناداری این متغیر  ،زیرا ؛منفی و معناداری دارد
است.  05/0کمتر از  که است 016/0با  برابر
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 و مستقل از زمینه گروه وابسته به زمینه ضرايب رگرسیون .4 جدول

 مدل

 نشدهضريب استاندارد
ضريب 

 شدهاستاندارد
 تی

سطح 

 معناداری
B 

انحراف 

 استاندارد
 بتا

 وابسته

 0.477 -0.72۹  21.234 -15.47۹ )مقدار ثابت(
 0.2۹6 1.084 0.331 0.۹23 1.004 گریمشاهده
 0.072 1.۹35 0.506 1.232 2.385 گریتوصیف
 0.4۹5 -700 -0.310 1.86۹ -1.30۹ گریتمرکز

 0.742 0.355 0.138 1.۹83 0.664 پذیرش و توجه

 مستقل

 0.61۹ -0.508  13.613 -6.۹12 )مقدار ثابت(

 0.004 3.400 0.324 0.267 0.۹08 گریمشاهده
 0.016 -2.723 -0.217 0.0۹3 -0.253 گریتوصیف
 0.016 2.718 0.268 0.202 0.550 گریتمرکز

 0.024 2.503 0.24۹ 0.24۹ 0.622 پذیرش و توجه

 

 گیریبحث و نتیجه
 ایواسطه نقشپژوهش حاضر با هدف بررسی 

 ضربة دقت و یآگاهذهنارتباط  بر یشناختهای سبک
 جه بهست. با توا انجام شده فوتبال کنانیباز یپنالت

با  البازیکنان فوتبدر که توان گفت نتایج پژوهش می
با  آگاهیندر ابعاد ذه ،سبک شناختی وابسته به زمینه

ر دما ا ؛وجود ندارد یمعنادار پنالتی رابطة ضربةدقت 
ر د ،نهبا سبک شناختی مستقل از زمی بازیکنان فوتبال

گری، گری، توصیفآگاهی )مشاهدهابعاد مختلف ذهن
 ضربةدقت  باتوجه به امور و پذرش(  تمرکزگری و
 د.عناداری وجود دارم پنالتی رابطة

بازیکنان با سبک شناختی در دهد که نتایج نشان می
 ضربةآگاهی با دقت ، در ابعاد ذهنوابسته به زمینه

، دیگرعبارتد. بهپنالتی اختالف معناداری وجود ندار
 ضربةآگاهی و دقت معنادار بین ابعاد ذهن رابطة نبود
آگاه ذهنی، نشانگر نوع نگرش مبتدیانه به تفکر پنالت

. شاید تفکر مبتدیانه با توصیف خود ر این گروه استد
با کلمات یا خودگفتاری که در افراد وابسته به زمینه 

منفی داشته  طةپنالتی راب ضربةوجود دارد با دقت 
 گونه بیان کرد که نبودنتوان ایواقع، میباشد. در

 ضربةآگاهی و دقت معنادار بین ابعاد ذهن رابطة
نوعی وابستگی فرد در گروه وابسته به زمینه پنالتی به

به تیم و گروه است که این موضوع در کار انفرادی 
وعی استقالل به خویشتن و پنالتی که مستلزم ن ضربة

ایر است. افراد مغ کامالا  ،های فردی استتوانایی
ها را تابع خود، آنوابسته به زمینه در تمایز از غیر 

این افراد در  ند.سازمی های بیرونییافتگیسازمان
عات از محیط پیرامون خود سود پردازش اطال

دراکی به اطالعات کلی های اجویند و در قضاوتمی
گیری کرد که توان نتیجهراین، میبناب توجه دارند؛

لحظه بهنوعی نیازمند تفکر لحظهپنالتی به ضربةدقت 
و تقسیم اجزای مختلف مهارت برای رسیدن به هدف 

در افرادی که ممکن است این قابلیت  .استمشخص 
و نه  کنندیک کل مشاهده می صورتالگو  را بهیک 

عناصر مرتبط به هم و جدا از  ای ازمجموعه صورتبه
معنادار در  کلی، نبود رابطةطوربهعیف باشد. ض ،هم

آگاهی و ذهن هایگروه وابسته به زمینه در مؤلفه
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اثر وجود نوعی دربهتواند پنالتی می ضربةدقت 
گرایش به گروه در انجام نگری و خصوصیات کلی

 ضربةهای ورزشی در این افراد باشد که دقت فعالیت
نه و حال و اتکا به خود  پنالتی نیاز به تمرکز در لحظة

 و نامورپژوهش  هایه گروه دارد. این نتایج با یافتهب
 هایسبک با مرتبط هایتفاوتکه ( 2012همکاران )

 را اسلحه کالشینکوف با تیراندازی اجرای بر شناختی
 داریمعنا تفاوت نتایجاست.  خوانهم ،کردند بررسی

 هایداد. یافته نشان حالت سه هر در گروه سه بین را
 ،حالت سه هر در که داد نشان پژوهشاین 

عملکرد ضعیف و  ،وابسته به زمینه کنندگانشرکت
 دارند بهتری عملکرد ،زمینه از مستقلکنندگان شرکت

 و بهرامیپژوهش های همچنین این نتایج با یافته.
 دارت پرتاب دقت که (2013همکاران )

 را زمینه به وابسته و زمینه از مستقل کنندگانشرکت
 ،کردند بررسی هاآن فضایی و عددی کاری با حافظة

 و دارت پرتاب شامل تکلیف مطالعه. یکسان است
 نشان بود. نتایج فضایی و عددی کاری حافظة آزمون

کنندگان وابسته به زمینه عملکرد شرکت که داد
 دو هر در از زمینه مستقل و گروه تری داشتندضعیف
 بهتری عملکرد کاری حافظة و دارت پرتاب آزمون
  .داشتند

وجود  دهندةپژوهش حاضر نشان نتایج مستخرج از
پنالتی  ضربةآگاهی و دقت معنادار در ابعاد ذهن رابطة

. درك انسان مستقل از در گروه مستقل از زمینه است
توجه به  گیرد.نه جدا یا مجزا از اطرافش شکل میزمی

ری برای افراد حال نوعی برت د در لحظةعمل و خو
مثبت و معنادار بین  ، وجود رابطةمستقل از زمینه است

پنالتی در این پژوهش  ضربةگری و دقت بعد مشاهده
، واقعها و دردهد که توجه به عضالت، اندامنشان می

بر دقت فرد پنالتی  ضربةهنگام میزان توان فرد به
افزاید. شاید این مزیت برای رسیدن به هدف می

در دقایق پایانی بازی که فرد  هنگام ضربات پنالتیبه
 ، بیشتر نمایان باشد.لحاظ جسمانی تحلیل رفته استزا

پنالتی  ضربةهنگام ازیکنان بهکه ب ینفس عمیق
رساند که اثبات می این موضوع را به کامالا ،کشندمی

ال خود در سطح باالیی ها و اعماندام ها،فرد به حس
های این نتایج با یافتهد. دارآگاهی تسلط از ذهن

یر تأث( که 2011)و همکاران  1آلفونسامطالعة 
گیری یمتصمبر  دقت را آگاهی گزینی و ذهنهدف
ست. نتایج نشان داد که ا خوانهم، ندی کردبررس

آگاهی باعث ارتقای گزینی و ذهنترکیب هدف
طریق کاهش نواقص گیری ازیمتصمدقت عملکرد و 

  .شودیمآن 
 یرت هر شخص بستگی به توانایدقت در اجرای مها 

خصوص دارد که دقت گیری در آن موقعیت بهتصمیم
ایی هر شخص در دریافت محرك، تصمیم با توان

آن با تجارب  و مقایسة مدتذخیرة آن در حافظة کوتاه
که  شودمشابه گذشته در حافظة بلندمدت تعریف می

 گیرداجرای بهینه صورت می براساس این مقایسه،
 ؛1۹۹7موریس، ؛ مک1۹۹6، 2و همکاران موریسمک)

نتایج حاکی از وجود  .(1۹۹۹موریس و همکاران، مک
گری و دقت تمرکز مثبت و معنادار بین بعد رابطة
هستند یافته آگاه ساختارپنالتی است. افراد ذهن ضربة

یند ها کمتر وجود دارد و اینکه از فراو ابهام در کار آن
و اغلب کنند میدرونی برای حل مسائل استفاده 

نظر خود را به محیط تحمیل وردساختار اطالعاتی م
، توانایی تمرکز فرد بر آنچه که شککنند. بدونمی

دقت دادن آن است، بر حاضر مشغول به انجامدرحال
ثیرگذار است. عمل همراه با آگاهی پنالتی تأ ضربةدر 

نوعی یا درگیربودن کامل در انجام عمل، به
های دقت در انجام کارها و فعالیت به کنندهکمک

پنالتی  ضربةخصوص در مهم و حساس در ورزش به
 3اگریت یهاپژوهشآمده با دست. نتایج بهفوتبال است

                                                           
1. Alfonso 

2. McMorris 

3. Greta 



 1397، تابستان 24شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                             28

 آگاهیذهن( که چگونگی تأثیرات 2014) 1شولکینو 
 خوانهم ند،سنجیده بودگیری دقت تصمیمبر  را

د که ایج نشان دااست، در مطالعه گریتا و شولکین نت
گیری را بهبود آگاهی دقت تصمیمتمرینات ذهن

 ،د. در این مطالعهندار آنند و اثر مثبتی بر بخشمی
گیری تصمیمدقت  ربآگاهی و ذهنحاالت روانی  تأثیر

تصمیمات  و اینکه یک فرد ممکن است بررسی شد
دنبال سطح احساسات )عواطف( به یبسیار متفاوت

 گیری. تصمیمیا اضطراب خود بگیرد خشم، غممنفی 
گیری تأثیر تصمیمزمان دقت و بر  متقابالا  و عواطف

آگاهی باعث آگاهی بیشتر از ذهنگذارند. افزایش می
شناسایی بود قابلیت به ،این حاالت روحی و همچنین

کاهش الگوهای منفی  در یگام مهماین حاالت 
 گیری است.تصمیم
دهد که با نتایج پژوهش نشان میبراین، افزون

توانایی در ، ریگافزایش بعد توجه به امور و پذیرش
یابد. افراد مستقل از زمینه پنالتی نیز افزایش می ضربة

در کسب اطالعات که با گذشته و تجارب آنان 
که طورهمان ندارد، تواناتر از دیگران هستند. یخوانهم

بین بعد توجه به امور  ،دهدنشان مینیز  پژوهش نتایج
مثبت و  پنالتی رابطة ضربةگری با دقت یرشو پذ

معناداری وجود دارد. تجارب درست )موفقیت در 
اوم ضربات پنالتی( در افراد مستقل از زمینه نوعی تد

ل از افراد مستق ت.در عمل و رسیدن به موفقیت اس
دهی مسائل منطقی هستند و زمینه قادر به ساختار

دهند و نسبت به گرا از خود بروز میتارهای وظیفهرف
های مهارتعاطفه هستند. این افراد دیگران سرد و بی

لی دارای  مهارت تحلیلی و ؛اجتماعی زیادی ندارند
هنگام ستند. افزایش در توجه به امور بهمنطقی ه

همراه دارد. این پنالتی، افزایش در دقت را به ضربة
( که تأثیر 2013) رحمانیانپژوهش  هاییافتهنتایج با 

بررسی کرده  بر عملکرد ورزشیرا آگاهی مراقبة ذهن

                                                           
1. Schulkin 

صورت بود بدین پژوهشاست. نتایج  خوانهم ،است
 عملکرد، بهبود کنترل حرکتی، آگاهی درکه ذهن

آمادگی جسمانی مؤثر گیری و تعادل، دقت تصمیم
باعث کاهش تکانشگری و  ،همچنین شود.واقع می

 ،رحمانیان) شودهای بیرونی میافزایش توجه به نشانه
پژوهش این نتایج با نتایج  ،همچنین. (2013

بلندمدت  اثرهایکه ( 2011و همکاران ) 2تامپسون
با استفاده از افزایش عملکرد  ساله( برنامة)یک
های تیر رشتهز ورزشکار ا 15عملکرد آگاهی را بر ذهن

یکسان  ،میدانی مشاهده کردندو کمان، گلف و دوو
تمرین روانی، توانایی در  ورزشکاران بعد از دورة .بود

امرتبط با تکلیف را عمل آگاهانه و کاهش در افکار ن
 گزارش کردند.
را بیان  اتی که احساساتکاربردن کلمتوانایی در به

پنالتی کمک  ضربةاجرای یک  تواند بهنمی ،دنکنمی
های در گفتاری در انجام  مهارتکند. افزایش خود

نوعی باعث افت عملکرد ماهر، بهسطح باال در افراد 
نشان حاضر پژوهش طورکه نتایج نهما .شودمی
گری با فراد مستقل از زمینه در بعد توصیفا دهد،می

منفی و معناداری را بروز  پنالتی رابطة ضربةدقت 
گری خودگفتاری شاید با بعد توصیفاهش دادند. ک

ندازه در یک عمل با اما تحلیل بیش از ا ؛یکی نباشد
 ضربةخصوص کلمات، بر دقت در اجرای مهارت به

آگاهی در ذهن منابع درزمینة. پنالتی اثر تضعیفی دارد
متفاوت کم هستند؛ اما های شناختی بازیکنان با سبک

د که گیری کرتوان چنین نتیجهکلی میطوربه
با  آگاهی برای بازیکنان فوتبالهای ذهنتکنیک

دقت  ، حداقل در مؤلفةسبک شناختی مستقل از زمینه
 در این پژوهش به این پنالتی مفید هستند. ضربةدر 

آگاهی در تمام ابعاد با دقت دست یافتیم که ذهن نتایج
طه این راب ،بنابراین رابطة معناداری دارد؛پنالتی  ضربة

بین مربیان و آگاهی درتوجه بیشتر به ذهننشانگر 

                                                           
2. Thompson 
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ها ه. این یافتهای فوتبال استیران ورزشی باشگاهمد
آمده از پژوهش عیوضی و همکاران دستبا نتایج به

 ضربةاثر تمرین ذهنی بر دقت  ( که به مطالعة2013)
ا به این ه. آنی داردخوانهم ،پنالتی فوتبال پرداختند

گروه تجربی که  ،آزمونپسنتیجه دست یافتند که در 
پنالتی  ضربةهمراه تمرین ذهنی به تمرین عملی به

در مقایسه با گروه تجربی که فقط  ،ندپرداخته بود
با هم  05/0، در سطح تمرین عملی انجام داده بودند

تمرین ذهنی  ،دیگرعبارتمعناداری داشتند. بهتفاوت 
پنالتی اثر مثبت و معناداری داشته  ضربةبر دقت 

 . است
های شناختی جمله عوامل دخیل در یادگیری، سبکاز

های تفاوت ترین زیرمجموعةکه یکی از مهم هستند
 .(2001کاران، مو ه 1ولف) دنشوفردی محسوب می

نتایج دست یافتیم که  نیدر این پژوهش به ا
های شناختی مستقل از سبکآگاهی در بازیکنان ذهن
ال تفاوت معناداری را پنالتی فوتب ضربةدر دقت  ،زمینه

این نتایج زمینه، محدود دراینوجود منابع نشان داد. با
که  (2012)نامور و همکاران  پژوهشهای با یافته

 و اکتساب بر را شناختی هایسبک و سن ثیرتأ
 مختلف سنی هایگروه در دارت پرتاب دقت یادداری
ی خوانهم ،ندکرد بررسی اهواز چمران شهید دانشگاه

 هایسبکداد که  نشانها آن پژوهش نتایج .دارد
 ثیرتأ دارت پرتاب دقت یادداری و اکتساب بر شناختی

های با یافته، این نتایج براین. افزوندندار معناداری
را  شناختی هایسبک ثیرتأ ( که2010) 2یانپژوهش 

نیز یکسان است.  کرد بررسی واکنش زمان و دقت بر
 برای شنیداری و بینایی انتخابی واکنش زمان تکلیف

 و ترآهسته واکنش زمان نتایج،. شد ارائه گروه سه هر
یان، ) داد نشان را زمینه به وابسته گروه ترپایین دقت

2010). 

                                                           
1. Wulf 

2. Yan 

های ، جنبههای فیزیولوژیکبر مکانیسمعالوه
های شناختی آگاهی با سبکشناختی مانند ذهنروان

یرگذار ثپنالتی تأ ضربةدقت نند بر توامتفاوت نیز می
و  3فرازپژوهش های این نتایج با یافته .باشند

با  یدر پژوهش هاآن. است خوانهم( 2015همکاران )
دقت  ثر شدت و سرعت مختلف تمرین بر ا»عنوان 

به این نتایج دست  «پنالتی در بازیکنان فوتبال ضربة
 توپ بر  با سرعت و شدت باال به ضربةیافتند که 

با شدت کم و  ضربة. گذار استپنالتی اثر ضربةدقت 
 د؛گذارپنالتی تأثیر نمی ضربةعملکرد دقت بر متوسط 
های دیگر )و نه ممکن است که مکانیسم ،بنابراین
پنالتی  ضربة( بر دقت های فیزیولوژیککانیسمفقط م

فراز و ) دنگذار باشأثیرطول تمرین تبازیکنان در
شناختی نهای روامؤلفه ،بنابراین ؛(2015همکاران، 

 ضربةعملکرد ورزشی و دقت ثیرات فراوانی بر تأ
با حاضر پژوهش اساس بود که ؛ براینپنالتی دارند

 بر یشناختهای سبک ایواسطه نقشهدف بررسی 
 کنانیباز یپنالت ضربة دقت و یآگاهذهنارتباط 
 است. انجام شده فوتبال

آگاهی های شناختی با تأثیر ذهنتوجه به نقش سبک
 توجه و ضروریها موردای عملکرد موفق فوتبالستبر

شناختی، های روانجنبه ؛ زیرا، توجه بیشتر بهاست
ن رای ورزشکاو مکانیک های فیزیولوژیکبر جنبهعالوه

پیشرفت افزایش عملکرد و ها، خصوص فوتبالیستبه
 پی داشته است. را درها ورزشی آن

با  را پیشنهادی مدل است بهتر آینده مطالعات
 و سرسختی ذهنی مانند شناختیروان دیگر متغیرهای

 پیشنهادی مدل ،همچنین .دهند قرار موردتوجه غیره
 دیگر با ابزارهای و بیشتر هاینمونه تعداد روی را 

 کنند. بررسی های شناختیسبک مقیاس سنجش

                                                           
3. Ferraz 
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Abstract  
The aim of present study was to investigate the effect of mediating role of 

cognitive styles on the relationship between mindfulness and penalty 

accuracy in soccer players. The research design was casual-comparative. 120 

players with experience of Azadegan League voluntarily took part in this 

study and through Group Embedded Figures Test were divided in two 

groups (field dependent/ independent, 60 person in each group). To gather 

the data, Group Embedded Figures Test, the Kentucky Inventory of 

Mindfulness Skills and football penalty kicking accuracy test were used. To 

analyze the data the Multiple Regression were used. The results show there 

are significant relationship between components of mindfulness and 

accuracy penalty in field independent group. According to the multiple 

regression, cognitive styles have a mediating role between the components 

of mindfulness and accuracy penalty. 
 

Keywords: Cognitive Styles, Mindfulness, Football Penalty Kicking 

Accuracy 
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