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Abstract 

The present study was conducted to investigate the 
effectiveness of selected psychological skill training (PSTs) on 
mental toughness, sport commitment and football dribbling 
skill of youth football players in Mashhad. They were selected 
as available samples and participated in the present study, as 
quasi-experimental research with experimental and control 
group was done in pre and posttests. Subjects were initially 
asked to answer mental toughness questionnaires and sport 
commitment. For eight weeks, the experimental group 
performed specific football dribbling skill exercise along with 
selected PSTs, and the control group performed only specific 
dribbling skills exercises. A mixed-design ANOVA and t-test 
were used. The findings showed at post-test, the experimental 
group performed better than the control group in all variables. 
Moreover, the practice of psychological skills improved football 
dribbling skills. It shown that PSTs had a significant effect on 
mental toughness and sports commitment and dribbling skill of 
adolescent football players. 

 
Extended Abstract 
Abstract 
The specific objectives of this study 
were the effect of practicing the 

selected psychological skills on the 
variables of football dribbling skills, 
mental Toughness and sports 
commitment in 13-15-year-old 
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adolescent football players in Mashhad, 
respectively. 
 

Methods 
The present study was a quasi-
experimental study with pre-test and 
post-test design  with control group. The 
sample size was estimated to be 30 
people using G-Power Software Based 
on analysis of variance with repeated 
measures (within-between 
interactions, two groups, two 
measurements) at 95% confidence 
level, power =0/8, α=0.05, with based 
on moderate effect size 0.25. 
Participants were then randomly 
assigned into experimental(N=15) and 
control (N=15) groups. 
Research Tools 
The research instruments included the 
Mental Toughness Questionnaire 
(Clough et al., 2002), the Sports 
Commitment Questionnaire (Scanlan et 
al., 1993) and the Moore-Christine 
Football Dribbling Skills Test. 

Statistical Analysis 
Analysis of variance with repeated 
measures in a 2 × 2 design (two groups 
and two phases: pre-test and post-test) 
was used. 

 
Findings 
Mixed ANOVA showed that the mean of 
the experimental group after the test of 
the variables of mental Toughness, 
sports commitment and dribbling skills  

was higher than the mean of the control 
group. The results show that practicing 
psychological skills improves 
psychological indicators and motor 
function. 

 

Conclusion 
Overally, the results of data analysis 
showed that practicing selected 
psychological skills (i.e., goal setting, 
positive self-talk, mental imagery and 
breathing exercises) resulted in 
increasing mental toughness and 
athletic commitment, and 
subsequently in promoted 
performance of dribbling skills in 
adolescent football players.  
It is concluded that psychological skill 
training (PSTs)may increase athletic 
performance in adolescents. Thus, it is 
suggested that to train the appropriate 
psychological skills in order to improve 
the level of sports performance of 
football players and also to improve the 
process performance of players based 
on the role and tasks of players in the 
field of football. 

Keywords: Psychological Skill Training, 

Mental Toughness, Sports 
Commitment, Football, Dribbling. 
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 مقالة پژوهشی

منتخبنیتمر  یاثربخش استحکام    (PSTs) یشناختروان  یهامهارت  ات  بر 

سال   15تا    13  نوجوان  ی هاستی فوتبال  نگیبل یمهارت در  ی وورزش  ی،تعهدذهن

 مشهد
 

 3، سعید نظری کاکوندی2مهدی محمدی نژاد ، 1ناصر پازشی رشتخوار

 

 کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد . 1

 )نویسنده مسئول(  شناس ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد. استادیار و روان2

 فردوسی مشهد . دکتری یادگیری و کنترل حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه 3

 
 چکیده  

منتخب بر   شناختیروان  یهامهارت   نیتمر  یاثربخش   ی بررس  منظور  بهپژوهش حاضر  
تا    13وان  نوج  یهاستیفوتبالفوتبال،    نگیبلیو مهارت در   یتعهد ورزش  ،یاستحکام ذهن

  ی هانوجوان عضو باشگاه   یهاستیاز فوتبال  نفر  30  تعداد  .سال مشهد صورت گرفت  15
 ی صورت تصادف  و به  شدند   انتخاب  نمونه در دسترس  عنوانبه  دسته اول شهر مشهد  

  تکمیل   به  های آزمودن،  آزمونش یپ. در مرحله  تقسیم شدندو گواه    یبه دو گروه تجرب
ذهن  یهانامه پرسش  ورزش  ،یاستحکام  دریبلبنگ   یتعهد  مهارت  آزمون  همچنین   و 

تجرب  .پرداختند  کریستین(- )مور تمر  یگروه  انجام  به  هفته    ویژه  ناتیبه مدت هشت 
 .پرداخت  یشناختروان  یهامهارت منتخب    ناتیفوتبال به همراه تمر  نگیبلیمهارت در

  استفاده  تی مستقلو تحلیل واریانس مرکب های از آزمون پژوهش  هایداده لی تحل در
تمام  تجربی  گروه  دادنشان   آزمون  پس   در  هاافتهی  .شد بهتر  رهایمتغ  یدر   یعملکرد 

گواه گروه  به  می  نتایج   .شتدا  نسبت  تمرین مهارتنشان  که  شناختی نروا  های دهد 
 د.بخشرا بهبود می روانی و عملکرد حرکتیهای شاخص 

 

 مقدمه 

و    1ی شناختروان های  مهارت  اصلی    شده  اثباتاجزای 
روند.  اجرای پیوسته در سطوح باالی رقابت به شمار می 

می  عبارتی  تفاوت به  از  یکی  بین  توان  مهم  های 
تر را به باالتر بودن قهرمانان با ورزشکاران سطوح پایین

 

 

روانی قهرمانان نسبت داد. با توجه به تأثیر هایمهارت 
که  ایناجرای مهارت ورزشکار و    فراوان محیط رقابت بر

های  مستقیم جنبه  طوربه قسمت اعظم عوامل محیطی 
قرار داده است، اهمیت   روانی ورزشکاران را مورد هدف

این  ورزشکار  مهارت   پرورش  در  آن  سنجش  و  ها 

1. Psychological Skills  

تاریخ دریافت: 

09/03/1400     

تاریخ پذیرش:  

22/06/1400 

   واژگان کلیدی: 

  هایمهارت 

  ،شناختیروان

  ،یاستحکام ذهن

مهارت   ،یتعهد ورزش

 فوتبال. نگیبلیدر
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 شناسروانتواند یکی از وظایف اصلی هر مربی و  می
 (.2002)نوربخش و ملکی،    گرددورزشی تلقی 

شامل    یشناختروان   یهامهارت   تمرین  یهابرنامه 
مختلف و یا تمرکز بر روی یک یا دو راهبرد    یراهبردها

که    یشناختروان اساساست  بر    هاپژوهشنتایج    بر 
  ی راهبردهااز    کدام  هردارد.  مثبت    ریتأثعملکرد ورزشی  

نقش متفاوتی را در بهبود عملکرد ورزشی    یشناختروان
  عموماًو    کنندی مذهنی ورزشکاران ایفا    یهامهارت و  

برنامه و    عنوان  به   یشناختروان   ی راهبردهاترکیبی از  
متناسب با نوع   یشناختروان  یهامهارت یا بسته تمرین  

  استفاده   موردورزشکاران  رشته ورزشی و سطح آمادگی
 (.2010و همکاران،  1)ویلیامز ردیگی مقرار 

همکاران 2یدری حراستا    این   در عامل9201)   و  پنج   )  
  یبررس  مورد   ی شناختروان   یهامهارت مهم را در تمرین  

  ی ازهاینو به این نتیجه رسیدند که یکی از    دادند  قرار
کشیدن   یاحرفه   یهاستیفوتبال چالش  به  باعث  که 
 .ذهنی است یهامهارت ، عدم تمرین شودی م آنها

این است   دهنده نشانمتعدد در درازمدت   یهاپژوهش
ی در بهبود عملکرد  شناختروان ی  هامهارت تمرین  که  

و همکاران،   3)دام   ی داردمؤثرنقش    ورزشی ورزشکاران
پژوهشی   (.2017 تفدیگر  در  ورزشکاران  به  بین  اوت 

نخبه   و  رشته مبتدی  اسب  یهادر    ،یسوار  بسکتبال، 
و استفاده از تمرین    یبردار فوتبال، گلف، هندبال و وزنه

این  شناختروان ی  هامهارت  در    .پرداختند  هارشته ی 
  به نخبه    ورزشکارانکه   این بود  دهنده  نشان  هایبررس
به  امالحظه قابل   طور نسبت  از    یمبتد  ورزشکارانی 

 هستند  برخوردار  یشتریب  یشناختروان   یهامهارت 
 (. 2020 ، 7رداساو  و  6نسیستیکر ،4نارسون یا)

 

1. Williams 

2. Hidari 

3. Dohm 
4. Einarsson 

6. Kiristians 

7. Saverda 

8.  Turgut 

که بر   ی( در پژوهش2020)  9اساری  و   8تارگت  نیهمچن
فوتبال،   رشتهچهار    در  یاحرفه ورزشکار    485  یرو 

  یهامهارت به انجام تمرین    بالیو وال  هندبال، بسکتبال
بیشتر  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  پرداختند  ذهنی 
تمرین  پذیری  آموزش  باالی  سطح  از  ورزشکاران 

بودند.    یشناختروان   یهامهارت    عالوه،هببرخوردار 
ورزشکاران    یشناختروان   یهامهارت تمرین   روی  بر 

 بوده است. رگذاریتأث

بررسی پیشرفت مهارت    پژوهشی که بهاساس نتایج    بر
شناختی در یک آکادمی فوتبال در انگلیسی  روانهای  

مهارت های    چه اهمیت  که گر  ه شدپرداخت، نشان داد
شد، روانی اجتماعی به طور فعال در محیط پذیرفته می

بر   محدودی  تأکید  کردن  اما  زندگی  نهادینه  در  آنها 
وجود دارد که باعث ایجاد یک شکاف    و علمیروزمره  

محیط و شرایط محیطی و بین تصمیم و اجرا می شود.  
اجتماعی شرایط  می-همچنین  تفرهنگی،  ثیر أتواند 

درک   و همچنین عدم  بگذارند  موضوع  این  بر  زیادی 
های   مهارت  اجرای  چگونگی  از  مشترک  و  سازگار 

شناختی، باعث شده است تا باشگاه ها و آکادمی  روان
های   باشگاه  شوند.  غافل  تمرینات  این  انجام  از  ها 

باید   محیط فوتبال  به  بیشتری  روانیتوجه  - های 
بازیکنان در حال    اجتماعی و  رشدبرای  باشند  داشته   ،

شناسی ورزشی باید عوامل محیطی را  متخصصین روان
مورد توجه  که می توانند بر رشد فردی تأثیر بگذارند،  

 (. 2021، 10)نیکی کراول قرار دهند

به   دیگر  پژوهشی  بین  بررسی  در  و  روابط  باورها 
مربیان   و  نوجوانان  فوتبال  بازیکنان  ذهنی  سرسختی 

درت ذهنی  آنها پرداخته شد. این مطالعه ارتباط بین ق

9. Yasar 

10. Nikki Crawle 

11. Dojin Jang 
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، اعتقادات ضمنی آنها در مورد  بازیکنان فوتبال نوجوان
توانایی خودشان و برداشت آنها از عقاید ضمنی مربی  
را بررسی کرد. نتایج نشان داد که قدرت ذهنی بازیکن  

در مورد توانایی خود و درک    ور مثبت با باور آنهابه ط
داشت.   ارتباط  مربی  توانایی  سطح  از  عالوه  هبآنها 

بازیکن در مورد توانایی    ندهباور فزای  مشخص شد که
مربی، تأثیر مثبتی بر مقاومت ذهنی    خود و درک توانایی

دارد ای    بازیکن  ویژه  توجه  موضوع  این  به  باید  که 
  (.2020، 11)دوجینگ جانگ داشت

 ر یتأثی، بیشترین  شناختروان ی  هامهارت نات منظم  مریت
را در افزایش عملکرد ورزشکاران دارد و همانند بسیاری  

ی روانی آموزش پذیر  هامهارت   ی جسمانی،هامهارت از  
  عالوهی جسمانی،  هامهارت هستند. برای پیشرفت در  

زیادی دارد و همین امر   ریتأثتکرار و تمرین    بر آموزش،
مورد   در  و  شناختروان ی  هامهارت هم  است  ی صادق 

فراوانی هامهارت یادگیری   و تالش  به صبر  ذهنی  ی 
 تمرین  (.2015  ی،و محب  یزندقایغرا  ،یزارع)   نیاز دارد
ی هامهارت ی عملکردی در ترکیب با تمرین هامهارت 

هیجان و   ی زمینه را برای افزایش شناخت،شناختروان
فراهم   ورزشکار  رقابتی  این   ریتأثو    کندی ماجرای 

در  است.    قرارگرفته  دییتأو    توجه  موردسودمندی  
انجام برنامه تمرینی     ی ذهنی،هاهارتمبهترین نحوه 

  ی وجود نداردنظر  اختالفبین روان شناسان ورزشی  
 (.2015)سهرابی و فتحی، 

عنوان   با  پژوهشی  در  مدل اخیراً  آموزش    یهاتوسعه 
روان  یجسمان عملکرد    رب  یشناختو  بهبود 
پند  یهاستیفوتبال نتایج  ی،  اندونز  کانیدانشگاه 
بر  روان  یهامهارت اجرای    ،دادنشان منتخب  شناختی 

 

1. Permadi 
2. Vanyperen 

3. Meyer  

4  . Fletche 

5  . Mental Imagery 

6. Thelwell 

7. Voight 

داشته است.    ریتأث  هاستیفوتبالتوسعه عملکرد   مثبتی 
  کنانیباز  یواقع  تیمطابق با موقع  دیباتمرینات فوتبال  
آینده    آنهاعملکرد    کهی طور  به در مسابقه باشد   را در 

فوتبال در کنار تمرینات    ویژهکند. اجرای تمرینات    نهیبه
زمینه را برای پیشرفت بازیکنان فراهم    تواندی مذهنی  

که   ی باید توانایی این را داشته باشدمرب  رو  ن یا  از   کند.
و پیشرفت بازیکنان در هر دو جنبه   ءزمینه را برای ارتقا

 ی و ذهن  جسمانیعناصر    ی فراهم کند.و ذهن  جسمانی
ورزشکار در  اگر    کهیطور  به  گذارندیم  ریتأث  گریکدیبر  

دو   کندهر  پیشرفت  مزمینه  پیشرفت  سبب    تواندی، 
  (.2020، 1)پرمادی  ش شودعملکرد

ورزشی به وجود    یهامهارت اجرای بهینه    یطورکل  به
 سه نوع آمادگی جسمانی، مهارتی و روانی وابسته است.

هم2009)  2پرنینَوپژوهش    نتایج این  نشان  (  دهنده 
با   معناداری  و  مثبت  رابطه  بازیکنان  عملکرد  که  بود 

   .روانی دارد یهامهارت در  آنهامیزان توانایی 
فلچ3ریِیم که    (2007)  4رو    یهامهارت معتقد هستند 

نقش   5ذهنی  یرسازیتصوو    ینیگزهدف  گویی،دخو
آموزش    یمؤثر برنامه  روانی   یهامهارت در 
عملکرد    هاستیفوتبال افزایش  به  و  کمک    آنها دارد 

م  ه(  2009)  7تی( و وو 2006)   و همکاران 6تلول .  کندیم
انجام دادند به این    هاست یفوتبالدر پژوهشی که بر روی  

آموزش   که  رسیدند  مانند    یهامهارت نتیجه  روانی 
فشار وارده  آرامی، از  ذهنی، خودگویی و تن   یرسازیتصو

کاهد و به انجام هر  ورزشکاران در هنگام ورزش می بر
   .کندی معملکردشان کمک  بهتر چه 
ش  در پژوهنتایج فوق،  پشتوانه پژوهشی و  توجه به    با

مهارت  از  منتخبی  روانحاضر  شامل های    شناختی 

8. Mental Toughness 

9. Weiss 

10. Sport Enjoyment 

11. Rowland 

12. Freedson 
 



 1400، زمستان 38، شماره 10شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                                            258

 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

و   یذهن  یرسازیتصو   مثبت،  ییخودگو  ،ینیگزهدف
 دریبلینگ فوتبالمهارت    کنار تمرین  در  تنفس  نیتمر

  .گردیدنوجوان اضافه    یهاستیفوتبالبه برنامه آموزشی  
  ستا  شخصیتی  یهایژگیو از  یکی    ،8ستحکام ذهنیا

 شودی م تلقی  سالمت ی تقاار ای بر عاملی  عنوان  به که 
  خود و جهان است که   ۀ ربادر  باورها از    ترکیبی  واقع   در   و 

در    دفر  ن مصو  نیو بیرو    نیدرو   یهارفشا  بر ابررا 
اسازدیم عاملی  مستحکا.  در    د فر  که  ستا  ذهنی  را 

 تا  کندی م  کمکاو    بهو    بردمی  پیش  سخت  یطاشر
  ،داربگذ  سر  پشت   موفقیت  با را    زیدآمیتهد  یطاشر

این است که یک ورزشکار به چه    دهنده  نشانهمچنین  
  کندی مرقابت تالش    نهیزم  درصورت برای باقی ماندن  

 (.2014و همکاران، 9)ماهونی
به بهبود استحکام    یشناختروان   یهامهارت آیا تمرین  

  چی و همکاران آجیل  رابطه   ؟ در اینکندی مذهنی کمک  
مرد    کنانینفر از باز  30در پژوهشی که بر روی  (  2019)

انجام یک    دادنتایج نشانکه    پرداختندانجام    بسکتبال
شناختی باعث پیشرفت های روانبرنامه تمرین مهارت

  .ه است ها شد استحکام ذهنی بسکتبالیست
  عنوان  بهرا  11ورزشی   لذت  در پژوهشی  (2000)10ویس

ورزشی   تعهد  روی  بر  که  میانجی  متغیر    اثرگذار یک 
  بهمتغیر لذت ورزشی    آنها. در نتایج  نداست معرفی کرد

بینی کننده تعهد ورزشی شناخته  ترین پیشقوی عنوان
  چه   کهاین  به  باالیی دارد   تعهد   که  شخصی  واقع   در   .شد

  قادر  و   دارد  باور  دهد،می   انجام  فعالیتی  چه  و   است  کسی
 .بیابد معنایی  دهدمی  انجام   چهآن  هر مورد در تا است

به افراد، باعث    بخش  لذت   صورت  به انجام فعالیت بدنی  
یک    صورت   به شود که شرکت در فعالیت ورزشی  می

  از مداوم ادامه پیدا کند.    صورت   به میل درونی درآمده و  
برای شکل   آنها  نظر تجارب  ایجاد شرایط الزم  گیری 
 در ورزش را راهکاری مناسب برای افزایش    بخشلذت

فعالیت ورزشی   تغییر نگرش   دانندی مسطح  باعث  که 
و از همه   شودی مافراد در خصوص ارزش فعالیت بدنی 

تا از طریق    آورندی مدست  افراد این توانایی را به  ترمهم 
و    یهامشارکت  نتایج    یهاتیفعالمداوم  به  ورزشی 

زندگی  طول  در  سالمتی  مثل  سودمندی  و  بلندمدت 
   (.1994، 13و فریدسون 12)راولند کننددست پیدا  

نوجوان،  بازیکنان  عملکرد  از  منظور  پژوهش  این  در 
مهارت  است  دریبلینگ    مؤلفه آزمون  طریق  از  که 

 .  کریستین سنجیده شده است- دریبلینگ فوتبال مور
عملکرد    یهامؤلفه یکی از    ،مهارت دریبلینگ در فوتبال

برای   ورزشکاران  که  است  فوتبال  رشته  در  خوب 
استحکام    جمله  ازروانی    یهامهارت عملکرد بهتر آن به  

این مهارت   دارد. همچنین  نیاز  ورزشی  تعهد  و  ذهنی 
از   رشته    یهامهارت  نیترده یچیپو    نیترمهم یکی 

عالوه که  است  مهارت فوتبال  به  جسمانیهای  بر   ،
قدرت    یدگیآرمشناختی  روان  یهامهارت  عضالنی، 

کردن    یهامهارتو    یریگمیتصم هماهنگ  ادراکی، 
 نیاز دارد.   سطح برانگیختگی و توانایی بهینه کردن توجه

مهارت   یاثربخشبررسی   روانتمرین    بهشناختی  های 
 تعهد استحکام ذهنی و  همزمان بر روی دو مهارت    طور

بر    ورزشی فوتبال  کاربردی  عملکردی  مهارت  یک  و 
فوتبالیست، می نوجوانان  این روی  نوآوری  جنبه  تواند 

اکثر   بیشتر   شده  انجام  یهاپژوهش پژوهش باشد. در 
متغیر    ریتأثبر    دیتأک متغیر   یشناختروان یک  بر 

هنوز    یشناختروان دلیل  همین  به  است  بوده  دیگر 
درک نشده است که آیا انجام تمرین    کامالًیا    یروشنبه

 طور  به شناختی این توانایی را دارد تا  روان  یهامهارت 
ورزشی   تعهداستحکام ذهنی و    یهامؤلفههمزمان بر  

 باشد؟ رگذاریتأثو مهارت دریبلینگ فوتبال 
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 پژوهش روش

  آزمون   شیپحاضر از نوع نیمه تجربی با طرح  پژوهش
با استفادهحجم    .بود  آزمون  پس و     افزار   نرم  از   نمونه 

پاور  اساس  1جی    با  واریانس  تحلیل  آزمون  بر 
)درون  یهایریگاندازه    سطح  در  گروهی(  بین-مکرر 

تعداد    ،8/0، توان =  0/ 05درصد، آلفای =    95  اطمینان
 برآوردنفر    30  ،25/0  و اندازۀ اثر متوسط =  2گروه =  

 بر اساسارزیابی  این پژوهش شامل    آزمونشیپ  شد.
ذهن  یهانامه پرسش  همکاران،   یاستحکام  و    )کالف 
ورزشپرسش  و (  2002 تعهد  و    ینامه  )اسکانلن 

مهارت    تینها  در  .بود  (1993،  همکاران آزمون 
موردریبلینگ   از  (  2002  )قراخانلو،  کریستین- فوتبال 

 های آزمودنسپس    .هر دو گروه گرفته شد  یهای آزمودن
 ه تقسیم شدند. نفر  15تصادفی به دو گروه    صورت  به

جلسه در هفته  سه   گروه تجربی به مدت هشت هفته و 
تمرینات عملکردی خاص   انجام  از  پس  و  قبل، حین 
منتخب   تمرینات  انجام  به  فوتبال  دریبلینگ  مهارت 

شامل    یشناختروان   یهامهارت  ،  ینیگزهدفکه 
ن تنفس بود ذهنی و تمری  یرسازی تصوخودگویی مثبت،  

فقط به انجام تمرینات    گواه  گروه  در مقابل،  .پرداخت
دریبلینگ مهارت  شد.    خاص  مشغول  از  فوتبال،  پس 
تمرینات   هفته  از    آزمون  پس  ،یشناختروانهشت 

 . گرفته شد های آزمودن

 کنندگانشرکت 

 یهاستیفوتبال  نفر از  30تعداد    حاضر،  پژوهش  نمونه
بودند    مشهد  شهر   اول  دسته  یهاباشگاه   عضو  نوجوان

فوتبال   دسته اول  لیگ  یهارقابتدر    98  که در سال
گروه    دو ی به  تصادف   صورت   به   و مشهد شرکت داشتند  

 . تجربی و گواه تقسیم شدند

 

1. G*power 

2. (MTQ-48) 

3. Kobasa 

 ها دادهو شیوه گرداوری ابزار 

ذهنی    نامهپرسش   .1 و  )2یسئوال  48استحکام  کالف 

 ( 2002، همکاران

  3همکاران با استفاده از مفهوم استحکام کوباسا کالف و  
آن )چالش، کنترل و تعهد( و اضافه نمودن   یهامؤلفهو  

  را  استحکام ذهنیتعریف جدیدی از    ،"اعتماد"  مؤلفه
  مؤلفه دارای چهار  استحکام ذهنی  . بنابراین  ندارائه داد

تعهد کنترل،  ذهنی    .است  اعتماد  و   چالش،  استحکام 
است.بیشترین   داشته  ورزش  در حیطه  را  این    کاربرد 

توسط کالف و همکاران    (2002)  در سال  نامهپرسش 
و   شد  دنیا    35به    اکنونهم ساخته    شده  ترجمهزبان 

این   است و شش    سئوال   48دارای    نامه پرسش است. 
 پایایی تحلیلگردد.  مقیاس برای آن محاسبه می   زیر

 داد، نشان کرونباخ آلفای از استفاده با نامهپرسش 

 پایایی و   93/0با   برابر نامه پرسش  کلی  درونی پایایی

 کنترل کنترل، تعهد، چالش، یهااس یمق خرده

، های توانائ به اعتماد اعتماد،  زندگی، کنترل هیجانی،
،  78/0،  84/0،  8/0،  77/0ترتیب   به فردی بین  اعتماد

 عاملی تحلیل  .بود  81/0، 86/0،    81/0،  0/ 86،  81/0

 از  نامهپرسش  عاملی شش مدل که دادنشان تأییدی

و    ت.اس برخوردار مناسبی برازش موسوی  پورک 
پژوهشی  (2015) این    در  پایایی  و  روایی  بررسی  به 

آنپرداختند    نامهپرسش  طی  و  صوری روایی  که 
 مورد  متخصصان لهیوس  به  نامه پرسش این   محتوایی

 (. 2015، 4)شیخ  گرفت قرار تأیید

،  5)اسکانلن و همکاران  ورزشی  تعهد  نامهپرسش .  2

1993) 

توسط    استزیرمقیاس    5  شامل  نامهپرسش این   که 
همکاران،   و  است.    شدهیطراح (  1993)اسکانلن 

ارزشی لیکرت    5در مقیاس    سئوال های پاسخ هر  گزینه

4. Sheikh 

5. Scanlan  
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است. روایی و    شده  میتنظ)همیشه(    5)هرگز( تا    1از  
انگل نسخه  در  پایایی  ابزار  این  فارسی  و  یسی 

  شده   واقع  قبول  مورد مختلف سنجیده و    ی هاپژوهش
 .(1993)اسکانلن و همکاران،  است

 کریستین -آزمون مهارت دریبلینگ فوتبال مور. 3

دریبلینگ در  رزیابی مهارت  ا  هدف از اجرای این آزمون
بر   یمتریسانت  45مخروط    12  فوتبال است که تعداد

قطر    یارهیدا  یرو  گذاشته    18به  برای وشمیمتر  د. 
چه در فضای باز و چه در سالن نیاز    آزمون انجام این  

قطر    یاره یداه  ب   12.  استمتر(    18.288) یارد    20به 
شوند   اشاره  موردمخروط   چیده  دایره  روی    باید 

هر.  (1)شکل  بین  از    فاصله  متر    5/4  هامخروطیک 

در    متریسانت  90. سپس یک خط شروع به طول  است
دایره   از  میخارج  به  شودرسم  آزمون  اجرای  نحوه   .

صورتی است که با اعالم شروع ورزشکار حرکت با توپ  
شروع نقطه  از  از    کندیمآغاز    را  سرعت  با حداکثر  و 

مخروط شروع    گذردی مها  میان  نقطه  به  سپس  و 
این آزمون را سه بار    تواندی م  شوندهآزمون .  گرددیبرم

وت باشد  با اجرای قبل متفا  انجام دهد اما هر اجرا باید
ساعت    یهاعقربه. بدین شکل که دفعه اول در جهت  

  ساعت و دفعه سوم  یهاعقربه و دفعه دوم خالف جهت  
خود   اختیار  این است  شوندهآزمون به  نهایی  امتیاز   .

اجراها   بهترین  از  اجرا  دو  زمان  میانگین  از  آزمون 
شد.   خواهد  محاسبه    بر  زمانمحاسبه  ثانیه  حسب 

(.2002 ،و همکاران )قراخانلو  شودیم
 

 
 کریستین - شمایی از مهارت دریبلینگ فوتبال مور -1شکل 

A picture of Moore-Christian football dribbling skills 

 

 تحلیل آماری 

  آزمون  شیپبودن توزیع متغیرها در    طبیعیبرای بررسی  
اده شد. نتایج  ویلک استف -از آزمون شاپیرو   آزمون  پسو  

داد که در تمامی متغیرها در مراحل  آزمون شاپیرو نشان
این   (. p>    05/0)همه،    شد  دییتأ  فرضش یپمختلف 

پارامتریک تحلیل    هاداده بنابراین در تحلیل   آزمون  از 
 .تکراری استفاده شد  یهااندازه واریانس با  

داده پیش  توزیع  بودن  طبیعی  برابری  فرض  و  ها 
ویلک  -و شاپیرها به ترتیب با استفاده از آزمون  واریانس 

نشان لون  آزمون  ندارد  و  وجود  معناداری  تفاوت  داد 
(05/0    <p).    ماچلی کرویت  آزمون  نتایج  همچنین 
ه تخطی نشد  هاانس یوارفرض برابری  داد از پیششانن

های گیری(. از تحلیل واریانس با اندازه p  >05/0است )
عاملی،   طرح  در یک  دو   گروهدو  )  2  ×  2تکراری  و 

های تکراری  ( با اندازه آزمون  پسو    آزمون  شیپمرحله:  
و مهارت   تعهد ورزشی  استحکام ذهنی،  متغیرهای  بر 
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دریبلینگ فوتبال استفاده گردید. برای مشخص کردن  
 تعقیبی  از آزمون آزمون پسها در  محل اختالف گروه 

LSD     استفاده شد. برای محاسبۀ اندازۀ اثر هر متغیر
( اتا  مجذور  از  گردید. همچنین η2pمستقل  استفاده   )

(  ≥p  05/0های آماری )سطح معناداری در تمامی آزمون
د برای تحلیل  و  از  اده بود   اس.اس.اس.پی  افزارنرمها 

(SPSS)   استفاده شد. 26نسخۀ 
 

 نتایج

نتایج تحلیل واریانس مرکب    ،با توجه به جدول یک

اثر  همچنین    اصلی مرحله، گروه و   اتاثر  که  دادنشان
آزمون  بنابراین،    (.pS  <05/0) است  ی  معنادارتعاملی  
برای تفکیک اثر تعاملی اجرا شد و نتایج    LSD  تعقیبی

بین دو  در تمامی متغیرها پیش آزمون در کهنشان داد 
نداشت   وجود  تفاوتی  پس  (.  p  >05/0)گروه  در  اما 

 عملکرد بهتری تمامی متغیرها،    گروه تجربی در  ،آزمون

داد که  نسبت به گروه گواه داشتند. نتایج پژوهش نشان
  همزمان عالوه   طور  به   یشناختروان   یهامهارت تمرین  

و  استح  یهامؤلفهبر   ذهنی  باعث    تعهدکام  ورزشی 
فوتبال    بهبود دریبلینگ    شد.   هایآزمودنمهارت 

و   توصیفی  یهاشاخص  استاندارد(  انحراف  )میانگین 
در   پژوهش  به    آزمون  پسو    آزمونش ی پمتغیرهای 

میانگین گروه تجربی    .اندشده  گزارشتفکیک دو گروه  
ذهنی  مت  آزمون پسدر   استحکام  (،  4/164)غیرهای 

)  تعهد دریبلنیگ26/79ورزشی  مهارت  و   )  (55/73 )
  گواه. میانگین گروه  است  گواهبیشتر از میانگین گروه  

این ترتیب  در  به  )(46/153)  متغیرهای  و  (  93/70، 
است53/64) یک   .(  دو   نمودار  میانگین   و    دو   مقایسه 

تعهد   گروه  ، ذهنی  استحکام  مهارت  در  ترتیب  به 
دریبلینگ و مهارت  و در مراحل    ورزشی  آزمون  پیش 

 . را نشان می دهد پس آزمون

 

ی به ترتیب در متغیرهای استحکام ذهنی، تعهد ورزشی و دوعاملنتایج تحلیل واریانس    -1 جدول

 فوتبال  دریبلینگمهارت 

Table 1- Results of two-factor analysis of variance in the variables of mental toughness, 

sports commitment and football dribbling skills, respectively

 شاخص  متغیر
مجموع 

 مجذورات 

درجات  

 آزادی

میانگین 

 مجذورات 
 اف

سطح  

 معناداری
 ضریب اتا 

 

 استحکام ذهنی 

(mental 

toughness) 

546/ 01 مرحله 1و28   01 /546  87 /331  001 /0  922 /0  

390/ 15 گروه  1و28   15 /390  192 /5  031 /0  156 /0  

مرحله ×گروه  41 /510 1و28   41 /510  17 /310  001 /0  917 /0  

 تعهد ورزشی 

(Sport  

Commitment) 

198/ 01 مرحله 1و28   01 /198  16 /24  001 /0  463 /0  

286/ 01 گروه  1و28   01 /286  225 /5  030 /0  157 /0  

مرحله ×گروه  01 /236 1و28   01 /236  79 /28  001 /0  507 /0  
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متغیرهای استحکام ذهنی، ی به ترتیب در دوعاملنتایج تحلیل واریانس  -1 جدولادامة 

 تعهد ورزشی و مهارت دریبلینگ فوتبال

Table 1- Results of two-factor analysis of variance in the variables of 

mental toughness, sports commitment and football dribbling skills, 

respectively 

 شاخص  متغیر
مجموع 

 مجذورات 

درجات  

 آزادی

میانگین 

 مجذورات 
 اف

سطح  

 معناداری
 ضریب اتا 

 مهارت دریبلینگ

 فوتبال

(Football 

Dribbling 

Skills) 

216/ 6 مرحله 1و28   01 /546  14 /57  001 /0  671 /0  

528/ 06 گروه  1و28   06 /528  08 /7  013 /0  202 /0  

مرحله ×گروه  26 /123 1و28   26 /123  52 /32  001 /0  537 /0  

 

 
 ی استحکام ذهنی و تعهد ورزشیرهایمتغ میانگین امتیازات و زمان دو گروه به ترتیب در  -1 شکل

Figure 1- Mean scores and time of the two groups in the variables of mental toughness 

and sports commitment, respectively 

 

۰
1۵
3۰
4۵
۶۰
۷۵
۹۰

1۰۵
1۲۰
13۵
1۵۰
1۶۵
1۸۰

پیش 

آزمون

پس 

آزمون

پیش 

آزمون

پس 

آزمون

ت 
ازا

تب
 ام

ن
گی

یان
م

تجربی کنترل
*

*

استحکام 

ذهنی

ورزشی  تعهد  



                                    1400، زمستان 38شماره ، 10شناسی ورزشی، دوره : مطالعات روانرشتخوار یپازش 

 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 

 

 
 مهارت دریبلینگ فوتبال میانگین رکورد زمان دو گروه در  -2 شکل

Figure 2 - The mean of time record of two groups in football dribbling skills

 و نتیجه گیری بحث 

 نیتمر  یاثربخش  یبررسحاضر،    پژوهش از    هدف
ی،  بر استحکام ذهن  ،منتخب یشناختروان   یهامهارت 

و ورزش  تعهد در  ی   یهاستیفوتبال  نگیبلیمهارت 
  ها داده  ل یتحل  جینتا.  بودسال مشهد    15تا    13  نوجوان

تمر  دادنشان انجام    یشناختروان  ی هامهارت   نیکه 
  و  یورزش تعهد ،یاستحکام ذهن ش یافزا سبب منتخب،

ورزش   مهارت   درنوجوان    یهاستیفوتبال  یعملکرد 
 پژوهش  جینتا  با  یهاافتهی  نی. اشد  فوتبال  نگیبلیدر

 4هاروود  و 3ن یپ  زین  و (  2007)  ۲یزیز  و 1زاکراجسک 

این    دهنده  نشانهمچنین نتایج    .است  راستاهم (  2007)
انجام تمرین    بود   یهامهارت که گروه تجربی پس از 

  ، ینیگزهدف  که شامل،   شده  گرفتهدر نظر    یشناختروان
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2. Zizzi 

3. Pain  

4. Harwood 

بود   تنفس  نیو تمر   یهنذ  یسازری تصو  مثبت،  ییخودگو
استحکام ذهنی، تعهد ورزشی و مهارت    یرهایمتغدر  

که نسبت به گروه دریبلینگ فوتبال افزایش نشان دادند  
داد  نتایج تحلیل آماری نشان  بود.  دارترامعنگواه مثبت و  

تمرینات   و   یشناختروان   یهامهارت که  مثبت  اثر 
است.    یمعنادار داشته  ذهنی  استحکام  متغیر   بهبر 

  بهتری نسبت به گروهگروه تجربی عمکرد    که  یطور
یافته این  داشت.  مطالعاتها  گواه   (2012)  5هیستاد  با 

 داشت.  مطابقت
این    دهنده  نشان  دیگری هم  مطالعاترابطه،    این  در

انجام   که  تن  یرسازیتصو روانی،    یهامهارت بود   ،
  ی ورزش  یشناسرواندر    ییو خودگو  ینیگزهدف   ،یآرام

 ، ۷س یهر  و   6امز یلی)و   برخوردار هستند  ییباال  تیاز اهم
  (.2010 ، 8تووارس  ؛ 2001

5  . Hystad 

6. Williams 

7. Harris 
8. Tovares 
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تمرین    از  پس   یتجرب  گروه  یهایآزمودن انجام 
سطح    یشناختروان  یهامهارت  توانستند  منتخب 

را   الزم  صالحیت  و  کنند  بهینه  را  خودشان  انگیزش 
گوناگون عملکرد به    یهاجنبه چه بهتر    برای انجام هر

ب آورند.  مهارت  ه دست  انجام  حین  در  خصوص 
بازیکنان خودشان را در حال    کهی هنگام،  یرسازیتصو

کردند، به  عمل دریبلینگ تصور می زیآم تیموفقانجام  
-در حین انجام آزمون دریبلینگ مورک کرد که  کم  آنها

باالتر به سمت   نفس  به   اعتمادبا انگیزش و    کریستین
حرکت کنند، که منجر به    شدهمشخص اهداف و موانع  

در برنامه    آزمون شد.  شیپ  به بهبود رکوردشان نسبت  
تجربی یشناختروان   یهامهارت منتخب   گروه   ،

به ارتباط    یذهن  یرسازیتصو  مهارتآموزش    واسطهبه
منجر    تینها  در که    کردندی متمرکز    شتریخود و توپ ب

  بود   راستاهم.  شد  آنهازدن    بلیدر  ترروانبه  
 (.2009  همکاران، و 1راتاناکوس )

این    ( در2006)  گرینلس و وستون  تلول، پژوهشی به 
یافتند دست  از    نتیجه  استفاده   یهامهارت که 

توانایی    یشناختروان بر  فوتبال  بازیکنان  برای 
 تیفعال  کی  مختلف   طیشرا  در  کنانیباز  یریگمیتصم

 .است  اثرگذار
هر  2روجرسونکه    یطورهمان   (، 2002)  3کویکایو 

  به   (2011)  5ندس سا  و (  2004)   همکاران   و  4جانسون
  ورزشکاران،   مطلوب  عملکرد   که   افتندی  دست  جه ینت  نیا
 . است یخاص  یروان یهاپشتوانه  ازمندین

  یشناختروان  ی هامهارت  ینیتمر  برنامه  ،که  ییجاآن  از
  فوتبال مناسب رشته  این پژوهش    شده  گرفته   در نظر
 یرسازیتصو  مثبت،   ییخودگو  ،ینیگزهدف )است  

تمر  یهنذ این    ،(تنفس  نیو  آموزش  از    هامهارت لذا 
است  ، توانسته  شده  نییتعطریق برنامه تمرینی از پیش  

 

1. Rattanakoses 

2  . Rogerson 

3. Hrycaiko  

  یهای آزمودنورزشی    متغیرهای استحکام ذهنی و تعهد
دهد. افزایش  را  تجربی  انجام    گروه  تمرین  همچنین 

ار  یشناختروان   یهامهارت  و منتخب  مثبت  تباط 
فوتبال دریبلینگ  مهارت  با  تجربی گروه    معناداری 

را    ش پژوه  کهداشت   اونور  و    کندیم  دییتأمورات 
 (.2020ر،ا اسی و )تارگت 

حاضر  نیبنابرا پژوهش  های  یافته  آموزش    براساس 
)هدف   یشناختروان   یهامهارت    ، ی نیگزمنتخب 
تنفس(   نیو تمر  یهنذ  یرسازیمثبت، تصو  ییخودگو
  بر   یورزش  تعهد  و   یذهن  استحکاممؤلفه    دو   بر  عالوه

 و  مثبت  ریتأث  نوجوانان،  فوتبال  نگیبلیدر  مهارت
یافته  .داشت  یمعنادار با  نتایج    پژوهش  های  این 

ورزشکاران  که اثبات کردند    ( 2012)  ۷جونز  و 6ی اردیگوچ
و میل بیشتری  زهیانگ ،باالتر یبا سطوح استحکام ذهن

در   شرکت  نشان    هارقابت برای  خود  هند،  دیماز 
 بود.  همراستا

گروه    ،دادهای این مطالعه نشانتحلیل یافته   ادامه  در 
عملکر تعهد تجربی  متغیر  در  معنادارتری  و  مثبت   د 

گواه ور گروه  به  نسبت  با    زشی  نتایج  این  داشت. 
همکا  یهاافتهی و  )ویس  همسو2000ران  . بود  ( 

ی در حوزه ورزش نشان دادند که  متعدد  ی هاپژوهش
منظم    تعهد شرکت  برای  مهمی  عامل  ورزشی 

ورزشی   فعالیت  در  ورزشکاران    استورزشکاران  زیرا 
از خود تعهدی نشان   مانی که از انجام فعالیتی خاصز

فعالیتندهند،   آن  ادامه  به  تمایلی  به    دیگر  و  ندارند 
دنبال فعالیت دیگری برای جایگزینی آن هستند. این 

با )  یهاافتهی  نتایج  و همکاران  (  2000پژوهش ویس 
دارد.   عاملی    عنوان  به  را  ورزشی  تعهد  آنهاهمخوانی 

عوامل   بین  معرفی   رگذاریتأثکلیدی  ورزشی  تعهد  بر 
موجب  همچنین .  کردند که  عاملی  تعهد    هر  افزایش 

4  . Johnson 

5. Sands 

6  . Gucciardi 

7. Jones 
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شود،    یمندعالقه و    ورزشی ورزشی  فعالیت  به  افراد 
موجب تمایل افراد به تداوم مشارکت در فعالیت بدنی 

مهارت  گروه تجربی میل بیشتری برای انجام    .شودیم
داد نشان  از خود  به    تینها   در که    ند دریبلینگ  منجر 

بهتر   گروه  آنهاعملکرد  به    شد   گواه  نسبت 
در این پژوهش مداخالت    کهیی جاآناز  (.2000)ویس،

اساس  ،  ی نیگزهدف روانی،    یهامهارت آموزش    بر 
مثبت،   تنفس    ی رسازیتصوخودگویی  تمرین  و  ذهنی 

مداخالت،   انجام  از  پس  گرفت،    ی هامهارت صورت 
مهارت    ازین  موردو    یاواسطه  عملکرد  بهبود  برای 

 دریبلینگ، تقویت شد. 
ی  سازآماده ی در برنامه  شناختروان ی  هامهارت آموزش 
ورزشی    تواندی م  هاستیفوتبالروانی   را    آنهاعملکرد 
 منظور  به که  شود یمقرار دهد. لذا پیشنهاد  ریتأثتحت 

ارتقا سطح عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال و همچنین 
  هاتیموقعبهبود عملکرد فرایندی بازیکنان و بر اساس  

بازیکنان در رشته فوتبال، نسبت به آموزش    تیمسئولو  
اقدام  شناختروانی  هامهارت  بازیکنان  برای  ی مناسب 

موضوعات   به  پرداختن  با  است  امید   ،ینیچنن یاشود. 
با  که  شود ایجاد  بهبود عملکرد ورزشکاران زمینه برای  

  نهیزم  در   آنهاصرف حداقل هزینه، شاهد عملکرد بهتر  
 های مختلف ورزشی باشیم.

نشان  یکل  طور  به تمرین نتایج    یهامهارت   داد، 
برنامه    یشناختروان  ها ستیفوتبال  ی سازآماده در 

ورزشی    تواندیم لذا    آنها عملکرد  دهد.  افزایش  را 

عملکرد    منظور  بهکه    شودی مپیشنهاد   سطح  ارتقا 
عملکرد   بهبود  همچنین  و  فوتبال  بازیکنان  ورزشی 

اساس   بر  و  بازیکنان  وظایف    هات یموقعفرایندی  و 
  یهامهارت بازیکنان در رشته فوتبال، نسبت به آموزش  

با توجه  مناسب برای بازیکنان اقدام شود.  یشناختروان
 یاحرفه مهینپژوهش حاضر بر روی بازیکنان    که  ن یابه  

و   شد  انجام  دوره  فوتبال  در  لحاظ سنی  از  افراد  این 
ویژههستند  حساسی توجه  آنها  به  باید  داشت،   .ای 
جمله    ییهاتیمحدود افراد  م یتعماز  سایر  به  و    دادن 

به    که  اردد د  وجو   های سنیگروه   توجه شود.   آنباید 
ویژگی همه  کنترل  امکان  عدم  روانهمچنین  -های 

ها خارج از  شناختی و سطح مهارت های روانی آزمودنی
انجام   برای  مالی  منابع  محدودیت  و  پژوهش  محیط 

این   ترردهستگپژوهش   محدودیت  موارد  دیگر  از 
بر  آینده  یهاپژوهش که    شودیمپیشنهاد    .بودپژوهش  

انگیزشی،   لحاظ  به  که  شود  انجام  بازیکنانی  روی 
  تر باشند.شناختی و شخصیتی، همگن یهاییتوانا

 تشکر و قدردانی 

تمامی   عنوان  از  به  که  نوجوانی  های  فوتبالیست 
در کنار هفته  این هشت  در طی  و    آزمودنی  بودند  ما 

ی شهر  تمامی مربیان و کادر فنی باشگاه هااز  همچنین  
الزم را داشتند، همکاری  که در طی فرایند آزمون  مشهد  

 سپاسگزاریم. 
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