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Aims Any success in sport contests depends on mental preparation, alongside the physical and 
technical readiness, in the veteran and disabled athletes. The aim of the study was to investigate 
the effectiveness of the neuro-linguistic programming strategies training courses on the mental 
toughness in the veteran and disabled athletes. 
Materials & Methods In the controlled pretest-posttest semi-experimental study, 30 male 
veteran and disabled athletes with physical-motor disabilities were studied in Tabriz in 2016. 
The subjects, selected via available sampling method from GFT Sitting Volleyball Team, were 
randomly divided into two groups including experimental (n=15 persons) and control (n=15 
persons) groups. Data was collected by Sheard et al. Questionnaire for mental toughness. After 
the pretest, sixteen 30-minute training sessions of neuro-linguistic programming strategies 
were conducted in experimental group. Data was analyzed using multivariate ANCOVA. 
Findings At the posttest stage, the mean score of mental toughness in experimental group was 
significantly higher than control group (p=0.001). The mean scores of confidence (p=0.026) 
and control (p=0.001) in experimental group were significantly higher than control group. 
However, the groups were not significantly different in sustainability (p=0.673). 
Conclusion Improving their sport activities, teaching the neuro-linguistic programming 
strategies affects the mental toughness in the veteran and disabled athletes.  
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  چکيده

المللی ورزشی، در گرو آمادگی روانی ورزشکاران   موفقیت در میادین بین :فاهدا
معلول و جانباز در کنار سطح مطلوب آمادگی جسمانی و فنی است. هدف 

کالمی -ریزی عصبی پژوهش حاضر، ارزیابی اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه
  جانباز بود. معلول وبر استحکام ذهنی ورزشکاران 

آزمون با  پس - آزمون تجربی با طرح پیش در این پژوهش نیمه ها: و روش مواد
- نفر از ورزشکاران معلول و جانباز جسمی ۳۰، تعداد ۱۳۹۵گروه کنترل در سال 

شیوه  حرکتی مرد شهر تبریز (از تیم والیبال نشسته گسترش فوالد تبریز) به
نفر)  ۱۵تصادفی به دو گروه آزمایش ( صورت گیری دردسترس انتخاب و به نمونه

نامه  نفر) تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسش ۱۵و کنترل (
آزمون، گروه  و همکاران بود. پس از انجام پیش شیرداستحکام ذهنی ورزشی 

ریزی  هفته، آموزش راهبردهای برنامه ۸مدت  ای به دقیقه۳۰جلسه  ۱۶آزمایش در 
ها با استفاده از آزمون  کالمی را دریافت کردند. تجزیه و تحلیل داده - عصبی

  تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام شد.
گین نمره سرسختی ذهنی در گروه آزمایش آزمون، میان در مرحله پس ها: یافته

). میانگین نمرات p=۰۰۱/۰داری از گروه کنترل بیشتر بود ( صورت معنی به
) نیز در گروه آزمایش p=۰۰۱/۰) و کنترل (p=۰۲۶/۰نفس ( های اعتمادبه مولفه

داری از گروه کنترل بیشتر بود، اما در مورد مولفه پایداری، بین  صورت معنی به
  ). p=۶۳۷/۰داری مشاهده نشد ( آزمایش و کنترل تفاوت آماری معنیهای  گروه

کالمی بر استحکام ذهنی -ریزی عصبی آموزش راهبردهای برنامه گیری: نتیجه
  . دهد عملکرد ورزشی آنان را ارتقا میورزشکاران معلول و جانباز موثر است و 

 ، مهارت روانیانجانباز ن،نفس، معلوال استحکام ذهنی، اعتمادبه ها: کلیدواژه
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  مقدمه

بندی معلولیت که توسط سازمان جهانی بهداشت در طبقه
عنوان یک  المللی ناتوانی کارکردی و سالمت تعریف شده، به بین

کارکردی و های ها، محدودیتاصطالح کلی برای آسیب
شود که باعث اختالل در عملکرد  های مشارکتی تبیین می محدودیت

های روزمره بدن شده و فرد را از مشارکت در روند کلی فعالیت
. تحقیق در زمینه [3-1]سازدشخصی و اجتماعی محروم می

میالدی مورد  ۱۹۸۰شناسی ورزشکاران معلول و جانباز تا سال  روان
با اعالم سازمان جهانی  ۱۹۸۲ود، اما در سال توجهی قرار گرفته ب بی

ای را معلوالن تشکیل  % افراد هر جامعه۱۰بهداشت در مورد اینکه 
  . [4]دهند، توجه نسبت به این گروه تغییر کرد می

اند که بر  شناختی بسیاری شناسایی شده تاکنون متغیرهای روان
جدید موید  های اند. یافته موفقیت و شکست ورزشکاران اثرگذار بوده

های  آن است که ورزش با بهبود شرایط روانی از جمله حالت
احساسی و خودشناسی ارتباط نزدیک دارد و تمرینات بدنی 

یابی به شرایط مناسب ذهنی و روانی  ای مناسب برای دست وسیله

شناسی ورزشی  . یکی از متغیرهایی که در تحقیقات روان[5]است
نقش بسیار مهمی در عملکرد  ای به آن شده است و توجه ویژه

ترین  ورزشکاران دارد، استحکام ذهنی است. استحکام ذهنی از مهم
یابی به موفقیت ورزشی در نظر گرفته شده  های موثر در دست ویژگی

  .[6]است
های روانی موفقیت در ورزش  استحکام ذهنی یکی از مشخصه

ل مهم در عنوان عام شود که بسیاری از مربیان، آن را به محسوب می
. از جمله [7]گیرند انتخاب ورزشکاران برای تیم در نظر می

های ورزشکاران سرسخت این است که در مسابقات قهرمان  ویژگی
شوند، در حالی که نسبت به دیگر افراد از استعداد بیشتری  می

برخوردار نیستند، بلکه آنها توانایی مدیریت فشار، تمرکز روی 
شرایط پرفشار و جلوافتادن از حریف در اهداف، بردن مسابقه تحت 

شناسان ورزشی، مربیان و مفسران  . روان[8]رقابت را دارا هستند
ورزشی زیادی بر اهمیت استحکام ذهنی در عملکرد ورزشی، 

  . [11-9]اند عنوان یکی از عوامل روانی موثر تاکید کرده به
ر رغم توافق گسترده بر اهمیت و سودمندی استحکام ذهنی د علی

پرورش قهرمانان ورزشی، تعریف عملیاتی که تمام پژوهشگران و 
مربیان بر آن اجماع نظر داشته باشند، وجود ندارد و تعاریف 

شناختی از سوی پژوهشگران  متعددی در ارتباط با این سازه روان
شده که براساس  یکی از مشهورترین تعاریف ارایه ارایه شده است.

ران نخبه اقدام به ارایه یک تعریف یک مطالعه کیفی روی ورزشکا
جامع از استحکام ذهنی نمود، آن را داشتن برتری و مزایای روانی 

ای دانست که در نتیجه آن ورزشکار اوالً  شده داده ارثی یا توسعه
صورت عمومی، مقابله و مواجهه بهتری نسبت به حریف خود، با  به

کند (مسابقه،  ل میبسیاری از نیازمندهایی که ورزش بر عملکرد اعما
صورت اختصاصی از ثبات و  تمرین، شیوه زندگی) دارد و ثانیاً به

نمودن اهداف و  پایداری بهتری نسبت به حریف خود در پیگیری
. اعتقاد بر این [12]همچنین کنترل شرایط پرفشار برخوردار است

است که ورزشکارانی که سرسختی ذهنی باالیی دارند، از اجرای 
شدن روی  برخوردارند، زیرا آنها در شرایط شکست و مغلوببهتری 

. با این وجود این [13]کنند دهند، تمرکز می کارهای که انجام می
کمک  توانند به ها می شود که این مهارت احتمال داده می

یافته یاد گرفته شوند، چرا  شناسان ورزشی و مداخالت سازمان روان
تر  هیجانی خود آگاه- رات احساسیتوانند نسبت به تغیی که افراد می

کردن این  زا آشنا شوند و با تجربه شده و با حوادث بالقوه و استرس
شکل موثرتری استفاده  شرایط، از این آگاهی برای پاسخ یا رفتار به

  . [15 ,14 ,11]نمایند
دهد که  مرور مطالعات اولیه در زمینه استحکام ذهنی نشان می

سازی و  خیر در تالش برای مفهومهای دو دهه ا بیشتر پژوهش
. با [14]تعریف و توصیف استحکام ذهنی در ورزشکاران بوده است

های  ها که به بررسی اثربخشی مهارت این وجود برخی از پژوهش
اند، به نتایج متناقضی  ذهنی بر استحکام ذهنی ورزشکاران پرداخته

نی را اند. برخی از محققان استحکام ذه در این حوزه دست یافته
اند که ژنتیکی و غیرقابل تغییر  یک خصیصه شخصیتی عنوان کرده

های دیگر،  . در حالی که براساس نتایج برخی از پژوهش[17 ,16]است
های  یافته مانند برنامه بعضی از عوامل و مداخالت منظم و سازمان

تواند استحکام ذهنی را تحت تاثیر  های ذهنی می تمرین مهارت
های  را بهبود دهد. بر طبق نظر این محققان برنامهقرار داده و آن 

-18 ,8]توان به ورزشکاران معلول آموزش داد های ذهنی را می مهارت

20] .  
کالمی - ریزی عصبی های برنامه ها، مهارت یکی از این مهارت

(NLP) و  بندلرتوسط  ۱۹۷۰بار در دهه  است. این مهارت برای اولین
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رمانی موفق ارایه شد. این الگوی در جهت ایجاد الگوی د گلیندر
های موثر تفکر و برقراری ارتباط ایجاد  درمانی، در جهت خلق شیوه

درمانی)،  (گشتالت پرلزهای  . الگوهای این برنامه بر دیدگاه[21]شد
 ویرجینیاسیتر(هیپنوتراپی) و  اریکسون(سیبرنیک)،  بتستون
ریزی  برنامه . اصطالح[22]گذاری شده است درمانی) پایه (خانواده

شناختی  کالمی به ارتباط مشخص بین فرآیندهای عصب - عصبی
(عصبی)، زبانی (کالمی) و الگوهای رفتاری اشاره دارد که از طریق 

یابی به اهداف  تواند برای دست شود و می ریزی یاد گرفته می برنامه
از چند حوزه  NLPدهی شود. رویکرد  خاص در زندگی سازمان

ه است، بنابراین مدلی کاربردی است که براساس مختلف نشات گرفت
توانند تجارب و  شناسان، مربیان، پزشکان و ورزشکاران می آن روان
 های آن مدیریت کنند. های خود را با استفاده از تکنیک فعالیت

عنوان یک مدل ترکیبی برای استفاده  کالمی به-ریزی عصبی برنامه
مفاهیم  NLPشود، زیرا  شناسی ورزش ارایه می در چارچوب روان

گرایانه را با هم  پویایی، دیدگاه شناختی رفتاری و رویکرد انسان روان
های موثر است  کند و دارای یک مجموعه واقعی از تکنیک ادغام می

تغییرات سریع در عملکرد ورزشکاران از طریق  که قادر به تولید
  . [25-23]ها است کردن این تکنیک عملی

نشان داد که استفاده از راهبردهای  اکبرزادهنتایج پژوهش 
نفس ورزشی و  کالمی خودکارآمدی، اعتمادبه-ریزی عصبی برنامه

و همکاران  مورارو. [26]دهد عملکرد ورزشکاران معلول را افزایش می
یق خود نشان دادند که استفاده از تمامی ُبعدهای فرعی در تحق
NLP  در تمرینات ذهنی، مهم و اساسی است و باعث افزایش

. آنها در پژوهشی دیگر گزارش کردند که [27]شود عملکرد ورزشی می
موجب شده بود ورزشکاران جودوکار از  NLPهای  استفاده از تکنیک

. در پژوهش [28]باشندطور کامل آگاه  عملکردی که داشتند به
های  ، استفاده از الگوی متا (یکی از تکنیکباقریو  سواردالور

NLP موجب شد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در (
نفس  آزمون، هم در بازسازی الگوی کالمی و هم در اعتمادبه پس

نیز که  ساندرز. [24]داری را نشان بدهند حالتی ورزشی تفاوت معنی
های ذهنی برای بازیکنان  عنوان مهارت به NLPهای  نیکاز تک

آزمون به این نتیجه رسید که گروه  کریکت استفاده کرده بود، در پس
هایی که در آن آموزش  آزمایش بهبود قابل توجهی در تمام مهارت

های رسمی هم این بهبودی را نشان  دیده بود داشته است و در بازی
ها دیده  داری در مهارت یچ افزایش معنیدادند، اما در گروه کنترل ه

  . [29]نشده بود
ریزی  شده دیدگاه مثبتی نسبت به برنامه بیشتر مطالعات انجام

کالمی داشته و از هر دوی نتایج کمی و کیفی آن حمایت  - عصبی
توانند رشد  می NLPاند. اگر چه رویکردهای جدید مانند  کرده
شناسی ورزش را تسهیل کنند، اما با این وجود تحقیقات  روان

در ورزش وجود دارد و این گونه  NLPمحدودی در مورد اثرات 
تحقیقات روی ورزشکاران معلول و جانباز تاکنون انجام نشده 

ارزیابی اثربخشی آموزش راهبردهای با هدف  پژوهشاین  است.
بر استحکام ذهنی ورزشکاران معلول و کالمی - ریزی عصبی برنامه

  جانباز انجام شد.

  

  ها  و روش مواد

آزمون با گروه  پس-آزمون تجربی با طرح پیش این پژوهش نیمه
در بین کلیه ورزشکاران معلول و جانباز  ۱۳۹۵کنترل در سال 

حرکتی مرد شهر تبریز که هیچ گونه معلولیت عصبی و -جسمی
نفر  ۳۰نمونه مورد نظر با حجم  شناختی نداشتند، انجام شد.

گیری دردسترس از تیم والیبال نشسته گسترش فوالد  شیوه نمونه به
دادن پروتکل تحقیقی  تبریز با حضور در جلسات تمرینی و شرح

نفر) و کنترل  ۱۵صورت تصادفی به دو گروه آزمایش ( انتخاب و به
 نفر) تقسیم شد. معیارهای ورود به تحقیق شامل؛ داشتن ۱۵(

برنامه منظم برای خواب، عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر و دارو، 
های روانی، نداشتن افکار  عدم سابقه بستری در بیمارستان

زا و داشتن آرامش کافی در طول روز بود که با اظهارات خود  استرس
ها تایید شد و افرادی که دارای این مشکالت بودند از  آزمودنی

ها با توجه به معیارهای  شدند. کلیه آزمودنی تحقیق کنار گذاشته می
ورود به تحقیق همگن شده و بین دو گروه در این خصوص تفاوتی 

  وجود نداشت. 
نامه استحکام ذهنی ورزشی  ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسش

نامه تنها ابزار اختصاصی سنجش  و همکاران بود. این پرسش شیرد
نفس،  سه عامل اصلی اعتمادبهاستحکام ذهنی در ورزش است که 

عنوان عوامل کلیدی استحکام ذهنی ارزیابی  پایداری و کنترل را به
سئوال آن مولفه  ۶سئوال دارد که  ۱۴نامه  کند. این پرسش می

سئوال دیگر آن  ۴سئوال آن مولفه پایداری و  ۴نفس،  اعتمادبه
 سنجد و هر سئوال دارای چهار گزینه پاسخ مولفه کنترل را می

 براساس مقیاس لیکرت (از کامالً نادرست تا کامالً درست) است.
نامه از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار  پایایی این پرسش

نفس، پایداری و کنترل به  های اعتمادبه مقیاس گرفت و خرده
از پایایی قابل قبولی برخوردار  ۷۱/۰و  ۷۴/۰، ۸۴/۰ترتیب با مقادیر 

امه نیز از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و ن بودند. روایی پرسش
نامه  . پایایی نسخه فارسی پرسش[6]تاییدی مورد تایید قرار گرفت

استحکام ذهنی ورزشی از طریق بررسی ثبات زمانی (ثبات پاسخ) 
فاصله دو هفته از طریق تعیین  آزمون مجدد به-روش آزمون به

 ای و همچنین همسانی (ثبات طبقه ضریب همبستگی درون
درونی) سئواالت از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار 

. در مطالعه جامع دیگری، روایی عاملی نسخه [15]گرفته است
 ۹۱مرد و  ۱۰۶ورزشکار مرد و زن ( ۱۹۷نامه در بین  فارسی این پرسش

رشته  ۱۰زن) با سطوح مختلف مهارتی (مبتدی، ماهر و نخبه) در 
بررسی شده است. نتایج تحلیل عاملی ورزشی تیمی و انفرادی 

سئوال  ۱۴عاملی و  دهنده برازش مطلوب مدل سه تاییدی نشان
  . [30]نامه استحکام ذهنی ورزشی بود نسخه فارسی پرسش

روش اجرای تحقیق بدین صورت بود که پس از جایگزینی تصادفی 
نما، تمامی  کنندگان در دو گروه آزمایش و کنترل مداخله شرکت
های اختصاصی  کنندگان تحت آموزش و تمرین مهارت شرکت

ای  ماه (هفته ۲جلسه در طول  ۲۴زمان  آمادگی جسمانی در مدت
ای) قرار گرفتند. پس از جایگزینی تصادفی،  دقیقه۹۰سه جلسه 

ها در استحکام ذهنی،  منظور اطمینان بیشتر از عدم تفاوت گروه به
دار،  شاهده تفاوت معنیآزمون گرفته شد تا در صورت م یک پیش

  عنوان کووریت در نظر گرفته شوند. آزمون به نمرات پیش
قرار گرفتند.  NLPدر ادامه، گروه آزمایش تحت مداخالت 

دقیقه  ۳۰کنندگان گروه آزمایش دو جلسه در هفته، هر جلسه  شرکت
قبل از شروع آموزش و تمرینات اختصاصی آمادگی جسمانی و 

-ریزی عصبی جلسه راهبردهای برنامه ۱۶ مدت دو ماه، مجموعاً  به
نما نیز دقیقاً همان  کالمی را اجرا کردند. گروه کنترل مداخله

تمرینات گروه آزمایش را انجام دادند و تنها تفاوت این گروه در 
کنندگان این  محتوای مداخالت پیش از شروع تمرینات بود. شرکت

ه قبل از شروع دقیق ۳۰جلسه،  ۱۶گروه همانند گروه آزمایش در 
هایی در مورد تاریخچه، انواع مسابقات و همچنین  تمرینات آموزش

داشتن آمادگی جسمانی دریافت کردند.  اطالعاتی در مورد اهمیت
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جای گروه کنترل صرف که در  نما به استفاده از گروه کنترل مداخله
کنند، یکی از نقاط ضعف روش  ای دریافت نمی آن هیچ مداخله

های ذهنی است که ممکن است منجر به اثر  تشناختی مهار
کنندگان شده و در نتیجه اعتبار درونی پژوهش را  در شرکت هاوثورن 

  . [15]با تردید جدی همراه سازد
جلسه آموزش و تمرین آمادگی جسمانی و  ۲۴پس از پایان 

نامه استحکام ذهنی مجدداً در بین تمامی  ، پرسشNLPمداخالت 
-ریزی عصبی و تکمیل شد. مداخله برنامهکنندگان توزیع  شرکت

شده، تلفیقی از متدهای موجود در این زمینه بود که از  کالمی ارایه
. این مداخله [24 ,18 ,15 ,14 ,11]دست آمد تحقیقات پیشین به

هفته به  ۸جلسه طی  ۱۶ساعتی برای  صورت کارگاه آموزشی نیم به
  گروه آزمایش ارایه شد. 

ها، از آمار توصیفی برای بررسی  لیل دادهمنظور تجزیه و تح به
ویلک برای -شناختی و از آزمون آماری شاپیرو های جمعیت ویژگی

ها و از آزمون تحلیل کوواریانس  بررسی توزیع تصادفی داده
  شده استفاده شد. چندمتغیره برای بررسی اثربخشی مداخله ارایه

 

  ها یافته

تا  ۲۳دامنه بین سال در  ۶۹/۳۵±۴۰/۵ها  میانگین سنی آزمودنی
  سال بود. ۴۸

آزمون، میانگین نمره سرسختی ذهنی در گروه  در مرحله پس
). p=۰۰۱/۰داری از گروه کنترل بیشتر بود ( صورت معنی آزمایش به
وسیله راهبردهای  % واریانس سرسختی ذهنی به۲/۴۴همچنین 

NLP  .تبیین شد  
) و کنترل p=۰۲۶/۰نفس ( ههای اعتمادب میانگین نمرات مولفه

)۰۰۱/۰=pداری از گروه کنترل  صورت معنی ) نیز در گروه آزمایش به
های آزمایش و  بیشتر بود، اما در مورد مولفه پایداری، بین گروه

). عالوه p=۶۳۷/۰داری مشاهده نشد ( کنترل تفاوت آماری معنی
ل % واریانس کنتر۲/۱۸نفس و  % واریانس اعتمادبه۵/۵۰بر این، 

  ).۱شد (جدول تبیین  NLPوسیله راهبردهای  به
  

قبل و  ،های آن میانگین آماری نمرات سرسختی ذهنی و مولفهمقایسه  )۱جدول 
  نفر) ۱۵(هر گروه  در دو گروهبعد از مداخله 

  گروه کنترل گروه آزمایش  متغيرها

  سرسختی ذهنی

  ۶۰/۱۵±۱۰/۱  ۱۰/۱۵±۱۰/۲  آزمون پيش
  ۲۰/۱۷±۵۰/۳ ۱۵/۲۳±۴۰/۱  آزمون پس

  نفس مولفه اعتمادبه

  ۲۵/۱۳±۹۰/۳  ۲۰/۱۳±۶۰/۲  آزمون پيش
  ۴۰/۱۲±۲۲/۳ ۳۳/۱۷±۹۵/۱  آزمون پس

  مولفه پایداری

  ۸۰/۹±۲۰/۳  ۲۵/۱۰±۵۰/۲  آزمون پيش
  ۱۰/۱۰±۸۰/۲  ۱۳/۱۱±۱۳/۲  آزمون پس

  مولفه کنترل

  ۱۰/۱۱±۴۰/۲  ۲۵/۱۰±۲۰/۱  آزمون پيش
 ۳۳/۱۱±۳۷/۵ ۱۳/۱۲±۸۳/۰  آزمون پس

  

  بحث

هدف از اجرای این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای 
کالمی بر استحکام ذهنی ورزشکاران معلول و جانباز بود.  - عصبی

شده مشخص شد که آموزش راهبردهای  های انجام بر طبق تحلیل
کالمی بر استحکام ذهنی ورزشکاران معلول و  - ریزی عصبی برنامه

  داری داشت.  جانباز تاثیر معنی
طور مستقیم  به NLPشود که  در اولین تبیین به این پرداخته می

های ذهنی باعث رشد استحکام ذهنی ورزشکاران  عنوان مهارت به

شود. نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیقاتی که  معلول و جانباز می
 ,26]نشان دادند آموزش این راهبردها بر استحکام ذهنی تاثیر دارد

توجه به این تحقیق و سایر تحقیقات همسو ، همسو است. با [28-30
شناختی یک مداخله موثر  توان بیان کرد که این مداخله روان می

شده آموزش راهبردهای  فراگیر است، چرا که در تحقیقات انجام
های  کالمی بر خودکارآمدی، انگیزه درونی و در نمونه- عصبی
وثر بوده است. در دار م آموز، افراد عادی، کارمندان و افراد خانه دانش

این تحقیق نیز اثرات این مداخله بر ورزشکاران معلول و جانباز 
  گزارش شد. 

توان عنوان کرد که  در تبیین و تفسیر دیگری از نتیجه مذکور می
کالمی، - ریزی عصبی چون در فرآیند آموزش راهبردهای برنامه

گذاری، مدیریت زمان،  راهبردهای متعددی از قبیل هدف
کنندگان  های بازنمایی به شرکت ای ابراز وجود و نظامه مهارت

شود، در نتیجه با اکتساب این راهبردها، تغییرات  آموزش داده می
شود که  فردی فراگیران ایجاد می های فردی و بین متنوعی در ویژگی

کنندگان  ها باعث رشد استحکام ذهنی شرکت این ویژگی
گروه آزمایش پژوهش حاضر کنندگان  برداری شرکت بهره .[31]شود می

شده، منجر به بهبود مولفه پایداری  سازی از اهداف شخصی
ویژه  استحکام ذهنی (شامل توانایی حفظ تمرکز، پشتکار و تعهد به

های دشوار) شد. افزایش  برانگیز و موقعیت در شرایط چالش
یابی به اهداف، منجر به بهبود  های دست خودکارآمدی در زمان

کنندگان شد. سطوح  نفس در استحکام ذهنی شرکت بهمولفه اعتماد
چالش بطلبد و  شود فرد باورهای منفی خود را به تغییر نیز باعث می

دنبال آن  با اصالح باورهای خود کنترل بیشتری به امور داشته و به
دنبال اینها  . به[30]احساس توانمندی و خودکارآمدی را تجربه کند

  شود.  ام ذهنی ایجاد میبهبود در هر سه مولفه استحک
سازی کالمی،  از طرف دیگر، استفاده از الگوی کالمی متا (واضح

خودگفتاری آموزشی و انگیزشی) منجر به بهبود مولفه پایداری 
پرتی درونی و بیرونی و  (ثبات) از طریق کاهش عوامل حواس

کردن توجه به مراحل اجرایی مهارت در شرایط سخت و  معطوف
ت. عالوه بر موارد مذکور، عبارات انگیزشی پرفشار شده اس

نفس استحکام ذهنی  شده سبب بهبود مولفه اعتمادبه استفاده
کند تا کنترل  های بازنمایی به فرد کمک می . نظام[15]شود می

دنبال آن تعبیر و تفسیر خود را  بیشتری بر ذهن خود پیدا کند و به
لفه کنترل استحکام از مسایل کنترل کند که این خود باعث بهبود مو

شود. آخرین راهبرد، استفاده از تصویرسازی همراه با  ذهنی می
سازی است که در آن ورزشکار با مرور  رعایت اصولی شرطی

نفس در  های قبلی خود سبب افزایش مولفه اعتمادبه موفقیت
شود. همچنین با این راهبرد فرد به حالت  استحکام ذهنی می

ویژه در  عث افزایش انگیزه و تعهد او بهرسد که با مطلوب ذهنی می
شرایط پرفشار و در نتیجه سبب بهبود مولفه پایداری استحکام 

  . [26]شود ذهنی می
اما از سویی، نتایج تحقیق حاضر با سایر تحقیقات که از این مداخله 

استفاده کرده و تاثیر برای بهبود توانایی حل مساله و خودکارآمدی 
، ناهمسو است. دالیل ناهمسویی [33 ,32]نکردندداری را گزارش  معنی

کننده در آن  های آماری شرکت تواند مربوط به نمونه نتایج می
آموز و زنان  های دانش تحقیقات باشد. در آن تحقیقات از نمونه

دانشجو قبل از تجربه قاعدگی استفاده شد. با توجه به عدم 
خله آموزش های جنسیتی در مدا توان تفاوت همسویی نتایج می

کالمی را نشان داد. در این مورد باید  -ریزی عصبی راهبردهای برنامه
ریزی مداخله نقش مهمی در تاثیر آن  توجه داشت که کیفیت برنامه

خواهد داشت. از دیگر دالیل احتمالی عدم تاثیر مداخالت در 
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ریزی جامع  توان به زمان ناکافی و عدم برنامه تحقیقات ناهمسو می
   خالت اشاره کرد.این مدا

ریزی و  ای جامع طرح در تحقیق حاضر با مرور مطالعات قبلی برنامه
طور کلی نتایج  بهحداکثر برسد.  اجرا شد تا اثرات این مداخالت به

های دیگر که از  های پژوهش آمده از این پژوهش با یافته دست به
اند،  کالمی استفاده کرده-ریزی عصبی آموزش راهبردهای برنامه

شده  های انجام همسو است. بر مبنای این پژوهش و سایر پژوهش
توان تاثیر  و با درنظرگرفتن پیشینه نظری این پژوهش می

یزی عصبی مداخالت آموزش راهبردهای برنامه کالمی را بر - ر
افزایش استحکام ذهنی ورزشکاران معلول پذیرفت و از این تکنیک 

رزشکاران معلول و جانباز شناختی در و در کنار سایر مداخالت روان
زمان کم و در کنار  تواند با مدت استفاده کرد، زیرا این آموزش می

تمرینات تخصصی به ورزشکاران ارایه شود که کمتر تکنیکی را با 
  شناختی یافت. توان در بین مداخالت روان ها می این ویژگی

های مطالعه حاضر نظیر محدودیت در حجم  با عنایت به محدودیت
ونه، رشته ورزشی، سطوح مختلف آمادگی جسمانی، سن و نم

های آتی مداخله در هر دو  شود در پژوهش جنسیت، پیشنهاد می
های ورزشی و با سنین و سطوح مختلف  جنس، در سایر رشته

های آینده باید برای رسیدن  آمادگی جسمانی بررسی شود. پژوهش
یا نقش نسبی هر کدام از  NLPترین و موثرترین راهبرد  به مناسب

راهبردها در تبیین بهبود استحکام ذهنی ورزشکاران به ترکیب و 
اقدام ورزند. در کنار متغیر  NLPجداسازی مختلف راهبردهای 

شناختی مهمی مانند تمرکز و  استحکام ذهنی متغیرهای روان
بازیابی تمرکز، روتین قبل و در حین مسابقه و غیره برای ورزشکاران 

های آتی  ول و جانباز دارای اهمیت است که بهتر است پژوهشمعل
بر این متغیرهای  NLPبه بررسی اثربخشی راهبردهای 

، از مداخالت دیگر NLPشناختی بپردازند. همچنین در کنار  روان
برای تعیین اثربخشی آنها روی این متغیر استفاده شود تا بین 

شود  یرد. پیشنهاد میصورت گ  میزان اثرگذاری این دو روش مقایسه
تر که امکان انتخاب تصادفی  پژوهش در جامعه آماری بزرگ

ها با حجم نمونه بیشتر وجود داشته باشد انجام گیرد تا  آزمودنی
پذیری نتایج بیشتر شود. در نهایت پژوهشگران  قدرت تعمیم

آزمودنی،  های تک گیری از طرح توانند در مطالعات آتی با بهره می
روش  قی و تکمیلی را به نتایج مطالعه حاضر که بهاطالعات عم

  محور انجام شد، اضافه نمایند. گروه

  

  گیری نتیجه

کالمی بر استحکام ذهنی -ریزی عصبی آموزش راهبردهای برنامه
عملکرد ورزشی آنان را ارتقا ورزشکاران معلول و جانباز موثر است و 

  . دهد می

  

تیم پژوهش، رییس و دبیر رسم ادب از زحمات  بهتشکر و قدردانی: 
محترم هیات ورزشی جانبازان و معلوالن استان آذربایجان شرقی و 
تمام ورزشکاران عزیز که وقت گرانبهای خود را در این پژوهش 
صرف کردند کمال قدردانی و تشکر را داشته و برای همه آنان آرزوی 

  خیری داریم. به سالمتی و عاقبت

نامه  ها در تحقیق، فرم رضایت زمودنیبرای شرکت آتاییدیه اخالقی: 
صورت محرمانه  آوری شد. اطالعات مربوط به افراد به توزیع و جمع

مند  هایی که به دریافت نتایج تحقیق عالقه داری شد و آزمودنی نگه
  بودند از طریق پست الکترونیک از این نتایج مطلع شدند.
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