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Aims The Neuro-linguistic Programming approach (NLP) refers to a distinct connection 
between neurological and linguistic procedures and behavioral patterns learned through 
planning. The aim of this study was to investigate the effect of training neuro-linguistic 
programming strategies on self-efficiency, sport self-confidence, and performance of athletes 
with disabilities and veterans.
Materials & Methods In this semi-experimental study with pre-test post-test design with 
control group, 30 veterans and physically-injured athletes, who were members of 2 sitting 
volleyball teams (Gostaresh-e-Foolade Tabriz and Shahrdarye Tabriz) were selected by 
purposeful sampling method and divided in experimental (15 people) and control (15 people) 
groups. The instruments used in this study included general self-efficiency scale, sport 
confidence questionnaire, and Smith and Hanford functional test. All participants trained 
special skills during 24 sessions over 2 months. The experimental group, besides specific 
volleyball exercises, completed 18 sessions (each session took 30 minutes), practicing neuro-
linguistic programming strategies. The data were analyzed by SPSS 23, using multivariate 
covariance analysis and dependent sample t-test.
Findings In the experimental group, sport confidence (F=33.47) and general self-efficiency 
(F=41.69) were significantly higher than the control group, and 65.0% and 69.5% of the changes 
in sport confidence and general self-efficiency were explained by NLP strategies (p<0.001) in 
the experimental group. Also, in the experimental group, the difference in performance was 
significant in the pre-test post-test based on games analysis (t=9.69) and instructors’ score 
(t=11.04) (p<0.001).
Conclusion Training neuro-linguistic programming strategies increases self- efficiency, sport 
self-confidence, and performance of athletes with disabilities and veterans.
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  چکيده

به ارتباط مشخص بین  (NLP) کالمی - ریزی عصبی رویکرد برنامه :فاهدا
ریزی یاد  زبانی و الگوهای رفتاری که از طریق برنامه ،شناختی یندهای عصبآفر

 راهبردهای آموزش تاثیربررسی  ،هدف این تحقیق. کند اشاره می ،شود گرفته می
 عملکرد و ورزشی نفس اعتمادبه خودکارآمدی، بر کالمی - عصبی ریزی برنامه

  د.بو جانباز و معلول ورزشکاران
 با آزمون  پس - آزمون تجربی با طرح پیش پژوهش نیمهدر این  ها: مواد و روش
دو  که عضوحرکتی  -ورزشکاران معلول و جانباز جسمی نفر از ۳۰ ،گروه کنترل

 ۱۳۹۴- ۹۵سترش فوالد تبریز و شهرداری تبریز در سال تیم والیبال نشسته گ
 ١٥) و کنترل (نفر ١٥و در دو گروه آزمایش ( روش هدفمند انتخاب شده ، بهبودند

نامه خودکارآمدی عمومی،  ، پرسشاستفاده مورد) قرار گرفتند. ابزارهای نفر
بود. تمامی  هانفوردو  اسمیتورزشی و آزمون عملکردی  نفس اعتمادبه

جلسه  ٢٤ زمان مدتی اختصاصی والیبال نشسته را در ها مهارت کنندگان شرکت
کردند. گروه آزمایش عالوه بر تمرینات اختصاصی والیبال،  ماه تمرین ٢در طول 

کالمی  - ی عصبیزیر برنامهای به آموزش و تمرین راهبردهای  دقیقه٣٠جلسه  ١٨
 های آزمونو توسط  SPSS 23افزار  ها با استفاده از نرم تحلیل داده پرداخت.

 شد. انجام وابسته Tو تحلیل کوواریانس چندمتغیره 

) F=۰۶/۴۱( و خودکارآمدی عمومی) F=۴۷/۳۳(نفس ورزشی  اعتمادبه ها: یافته
 %۵/۶۹و  %۰/۶۵ بود وبیشتر  کنترلاز گروه  داری طور معنی بهگروه آزمایش در 

نفس ورزشی و خودکارآمدی عمومی در گروه  تغییرات در متغیرهای اعتمادبه
متغیر همچنین تفاوت  .)>۰۰۱/۰p( تبیین شد NLPوسیله راهبردهای  آزمایش به

و نمره مربیان ) t=۰۶/۹(ها  آزمون براساس آنالیز بازی پس -آزمون عملکرد در پیش
)۰۴/۱۱=t۰۰۱/۰( بوددار  ) برای گروه آزمایش معنیp<.(  

باعث افزایش  کالمی- عصبی ریزی برنامه راهبردهای آموزش گیری: نتیجه
 جانباز و معلول ورزشکاران عملکرد و ورزشی نفس اعتمادبه خودکارآمدی،

  د.وش می
عملکرد  ،خودکارآمدی ورزشی، نفس اعتمادبه ،کالمی -ریزی عصبی برنامه ها: کلیدواژه

  معلول، جانباز ،ورزشی
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  مقدمه

رشد ورزش برای ورزشکارانی که معلولیت  به با وجود محبوبیت رو
های پارالمپیک، به اثربخشی  بدنی دارند و شهرت فزاینده بازی

شده است.  توجه کمتر شناختی در ورزش معلولین  مداخالت روان
که  ۱۹۸۲شناسی ورزشکاران معلول تا سال  زمینه روان در ها پژوهش
ای را  افراد هر جامعه% ۱۰ شده،سازمان بهداشت جهانی اعالم توسط 

از آن  .[1]توجهی قرارگرفته بود دهند، مورد بی معلوالن تشکیل می
توصیفی زیادی تمایل خود را به تکرار  یها به بعد، پژوهشزمان 

جای  ژوهش با استفاده از ورزشکارانی که معلولیت بدنی دارند، بهپ
  ورزشکاران سالم، نشان دادند.

ها شامل موضوعاتی مانند انگیزش، هویت ورزشی و  این پژوهش
ای نیز با موضوعاتی مانند  های ویژه اضطراب اجتماعی بود. پژوهش

وجود  . با[2]شدثیر فعالیت بدنی بر آن آغاز امقابله با معلولیت و ت
اندکی به بررسی  یها اهمیت خودکارآمدی در ورزش، پژوهش
اعتقاد "ی مدرآكادخواند.  خودکارآمدی در ورزشکاران معلول پرداخته

 دهی و انجام اعمال مورد های خود برای سازمان راسخ فرد به توانایی
خودکارآمدی  .شود تعریف می "یابی به نتایج مطلوب نیاز برای دست

های خود، در  شود تا آنها با ایمان به مهارت ان سبب میدر ورزشکار
های خود را نشان داده و برای کسب  های ورزشی توانمندی میدان
های ورزشی خود تالش کنند.  های جدید و ارتقای توانایی مهارت
کسب  برایتوان از طریق ایجاد زمینه مناسب  معتقد است می بندورا
آمدی و   ها و دانش موردنیاز و حصول موفقیت در آن، خودکار مهارت

. متغیر دیگری که با خودکارآمدی [3]توانمندی شخص را افزایش داد
نفس ورزشی  . اعتمادبهاستنفس  ارتباطی تنگاتنگ دارد، اعتمادبه

 برایهای خود  عنوان باور یا درجه اطمینان فرد در مورد توانایی به
نفس  . اعتمادبه[4]شده است ت در ورزش تعریف کسب موفقی

ورزشی در زمره عوامل شخصی است که برخی پژوهشگران آن را در 
اند و آن  های ورزشی پیشرفته معرفی کرده رم عملکرد مهارتاوج هِ 
. در [6 ,5]دانند ثیرگذار بر عملکرد ورزشی میاترین عامل ت را مهم

 ۱۵ی و عملکرد های روانی، خودکارآمد پژوهشی که مهارت
گرفت، نتایج نشان  فوتبالیست قطع عضو نخبه مورد ارزیابی قرار

داد که ورزشکاران دارای خودکارآمدی باال عملکرد بهتری نسبت به 
. آنها بیان کردند که [7]ورزشکاران با خودکارآمدی پایین دارند

آمدی ورزشکاران معلول میزان موفقیت آنها در مسابقه را   کار خود
آمدی باال   د. همچنین ورزشکاران معلول با خودکارکن ینی میب پیش

آمدی   عملکرد بهتری در مقایسه با ورزشکاران معلول با خودکار
بین که نشان دادند  پژوهشگرانپایین داشتند. گروه دیگری از 

خودکارآمدی با عملکرد ورزشی دختران ووشوکار همبستگی مثبت 
 کرداستنباط  طور توان این می های فوق وجود دارد. از نتایج یافته

آمدی   خودکار منظور توسعه شناختی به که تمرکز بر مداخالت روان
تواند اثرات مثبتی را در عملکرد آنها ایجاد  ورزشکاران معلول می

های اضطراب  . در پژوهشی که با هدف مقایسه پاسخ[2]نماید
ا کنندگان ویلچری در مسابقات ب نفس شرکت رقابتی و اعتمادبه

ورزشکاران سالم انجام شد، نتایج نشان داد که ورزشکاران ویلچری 
در اضطراب قبل از رقابت شبیه ورزشکاران سالم بودند، اما میزان 

. از [8]نفس قبل از اجرا در آنها بیشتر بود کاهش اعتمادبه
های ذهنی  های مختلف در حیطه اثربخشی آموزش مهارت پژوهش

ها با  ان نتیجه گرفت که این مهارتتو روی ورزشکاران معلول، می
استفاده از رویکردهای مناسب قابل یادگیری هستند. ازجمله این 

 NLP است. (NLP) کالمی - ریزی عصبی ها، رویکرد برنامه رویکرد
ایجاد  منظور به گریندرو  بندلرتوسط  ۱۹۷۰بار در دهه  برای اولین

خلق  برای که ای این الگوی مداخله ه شد.یالگوی مداخله موفق ارا
ثر تفکر و برقراری ارتباط ایجاد شد، به ارتباط مشخص وهای م شیوه

شناختی (عصبی)، زبانی (کالمی) و الگوهای  یندهای عصبآبین فر
کند و  اشاره می ،شود ریزی یاد گرفته می رفتاری که از طریق برنامه

دهی  گی سازمانیابی به اهداف خاص در زند  دست برایتواند  می
تغییر در  منظور ایجاد به. این روش برای کمک به مردم [10 ,9]شود

 "راهنمای ذهن". همچنین به عنوان شود میشان استفاده  زندگی
آوردن نتایج دلخواه را آموزش  دست شده که چگونگی به توصیف

به عنوان مدلی ترکیبی برای استفاده در  NLP .[11]دهد می
مفاهیم  NLPه شده است، زیرا یی ورزشی اراشناس ارچوب روانهچ

گرایانه را با هم  پویایی، دیدگاه شناختی رفتاری و رویکرد انسان روان
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ثر است وهای م ای واقعی از تکنیک کند و دارای مجموعه ادغام می
که قادر به تولید تغییرات سریع در عملکرد ورزشکاران از طریق 

با بررسی اثر این  وهشگرانپژ. [10]استها  کردن این تکنیک عملی
که استفاده از  ندساله) نشان داد۱۵تا  ۱۱بازان ( مداخالت روی اسکی

حرکتی در   -های تفکر دیداری، شنیداری و حسی تمامی روش
تمرینات ذهنی مهم و اساسی است و باعث افزایش عملکرد ورزشی 

دیگری نشان داده شد که استفاده از  پژوهشی. در [12]شود می
موجب افرایش خودآگاهی از عملکرد و بهبود آن  NLPهای  تکنیک

تا . در پژوهش دیگری استفاده از الگوی مِ [13]در بانوان جودوکار شد
روی بوکسورها موجب شد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه 

آزمون هم در بازسازی الگوی کالمی و هم در  کنترل در پس
پژوهشگران  .[11]ورزشی افزایش نشان دهند ینفس حالت اعتمادبه

بر افزایش خودکارآمدی،  NLPنشان دادند که آموزش راهبردهای 
آموزان مقطع  انگیزش پیشرفت دانش کاهش اضطراب و افزایش

  .[14]ثیر مثبت داشتادانشگاهی ت پیش
ریزی عصبی کالمی  شده در زمینه برنامه انجام یها بیشتر پژوهش

ی و کیفی آن به آن دارند و از نتایج کمّ  دیدگاه مثبتی نسبت
توانند  می NLPاند. اگرچه، رویکردهای جدید مانند  حمایت کرده

وجود  شناسی ورزشی را تسهیل نمایند، با این  رشد روان
. [15]در ورزش وجود دارد NLPهای محدودی در مورد اثرات  پژوهش

 در پژوهشی که با انجام این مداخالت روی استحکام ذهنی
ند که از دنشان دا پژوهشگرانورزشکاران معلول و جانباز انجام شد، 

منظور افزایش استحکام ذهنی ورزشکاران  توان به این رویکرد می
. آنچه مشهود است تاکنون مداخله [16]معلول و جانباز استفاده کرد
نشده   شناختی معلوالن انجام های روان زیادی برای آموزش مهارت

نفس ورزشی  حتمالی خودکارآمدی و اعتمادبهاست و تغییرات ا
یک از دو عامل  و هیچ اند نشدهبررسی  NLPثیر امعلوالن تحت ت

لیبال نشسته مطالعه نشده است؛   فوق در عملکرد ورزش پویای وا
 راهبردهای آموزش تاثیربا هدف بررسی  پژوهشاین  بنابراین

 و ورزشی نفس اعتمادبه خودکارآمدی، بر کالمی - عصبی ریزی برنامه
  انجام شد. جانباز و معلول ورزشکاران عملکرد

  

  ها مواد و روش

آزمون  پس - آزمون تجربی با استفاده از طرح پیش پژوهش نیمهاین 
 شامل. جامعه آماری انجام شدو دو گروه آزمایش و گروه کنترل 

 فاقد هر نوعحرکتی که  - کلیه ورزشکاران معلول و جانباز جسمی
نمونه آماری پژوهش شامل  .بودندمعلولیت عصبی و شناختی 

دو تیم والیبال نشسته گسترش فوالد تبریز و شهرداری اعضای 
 ۴۴تا  ۲۳نفر  با دامنه سنی  ۳۰به تعداد  ۱۳۹۴-۹۵تبریز در سال 

. معیارهای گیری هدفمند انتخاب شدند که به روش نمونه بودند
مداخالت  از نظرای  ) سابقه۱: بودندشامل موارد زیر ورود به پژوهش 

گونه  ) هیچ۲شناختی نداشته باشند؛  های روان یافته مهارت سازمان
ای  طور منظم هفته معلولیت عصبی و شناختی نداشته باشند و به

های روانی  ) سابقه بستری در بیمارستان۳سه جلسه تمرین کنند؛ 
از این  بخش و سکن و آرامشمدت داروهای مُ  یا مصرف طوالنی

قبل از شرکت در پژوهش از  .را نداشته باشند داروها دست
نامه کتبی گرفته شد و به آنها اطمینان داده  کنندگان رضایت شرکت

شد که نتایج پژوهش محرمانه بوده و در صورت عدم رضایت یا 
  یند پژوهش کنار روند.آتوانند از فر احساس هرگونه فشار می

  ها بود: نامه ل این پرسشها شام آوری داده ابزار جمع
 ۱۹۸۲این مقیاس در سال : شررنامه خودکارآمدی عمومی  پرسش

کامالً " ای شامل گزینه گویه پنج ۱۷شده و دارای  ساخته شررتوسط 
. است "کامالٌ موافقم" " وموافقم"، "حد وسط"، "مخالفم"، "مخالفم

 ۱از  یگذاری مقیاس به این صورت است که به هر ماده امتیاز نمره
از راست به چپ  ۱۵ و ۱۳، ۹، ۸، ۳، ۱های  الئوگیرد. س تعلق می ۵تا 

صورت معکوس یعنی از چپ به راست  ها به الئوو بقیه س
ها در این مقیاس  شوند؛ بنابراین بازه نمرات آزمودنی گذاری می نمره

دست  ی باالتری به ها نمره . هرقدر آزمودنیاست ۸۵تا  ۱۷بین 
د. شو در سطح باالتری برآورد می آنهاارآمدی د، میزان خودکنآور

اعتبار این مقیاس، با استفاده از روش محاسبه همبستگی بین 
دست  به r=۷۹/۰بیرونی  - مقیاس خودکارآمدی و کنترل درونی

ی دیگر همسانی درونی و مقدار آلفای کرونباخ پژوهش. در [17]آمد
زان و در همین پژوهش می شدگزارش  ۸۳/۰برای این مقیاس 

  .[18]بود ۸۷/۰پایایی آن 
نفس  نامه اعتمادبه پرسش: ویلینفس ورزشی  نامه اعتمادبه پرسش

. شدو همکاران طراحی  ویلیتوسط  ۱۹۸۶صفتی ورزشی در سال 
نفس  احساس اعتمادبه است کهال ئوس ۱۳شامل   نامه این پرسش

ال دارای مقیاس ئوسنجند. هر س فرد را در حالت عادی (صفتی) می
نفس  دهنده اعتمادبه نشان ۳تا  ۱ای که  گونه ای است به نمره ۹

دهنده حداکثر  نشان ۹تا  ۷نفس متوسط و  اعتمادبه ۶تا  ۴پایین، 
 اینگذاری برای  نفس است. با توجه به نحوه نمره اعتمادبه

. است ۱۱۷و بیشترین امتیاز  ۱۳کمترین امتیاز  ،نامه پرسش
بود. پایایی سیاهه به  ۹۳/۰نامه  رای این پرسشهمسانی درونی ب

. در این مرحله آزمون مجددًا با فواصل شدروش بازآزمایی بررسی 
زمانی یک روز، یک هفته و یک ماه اجرا شد. ضرایب پایایی زیر 

 r=۸۹/۰، یک هفته بعد r=۸۶/۰روز بعد  یکصورت برای سیاهه به 
به روش بازآزمایی دست آمد. پایایی  به r=۸۳/۰و یک ماه بعد 

)۸۶/۰=r( است ۶/۰اندازه کافی باالتر از معیار  در زمان و نمونه به .
های مربوط به  زمان، از طریق مرتبط ساختن سنجش سازه روایی هم

. شدنفس صفتی ورزشی، ارزیابی  به نامه اعتماد شخصیت با پرسش
نفس  نامه با مقیاس عزت نتایج ضرایب همبستگی این پرسش

بود که  - ۱۸/۰، راتربیرونی  -و با مقیاس کنترل درونی ۳۱/۰ روزنبرگ
دار بود.  شده، معنی بینی ها در جهت پیش نشان داد همه همبستگی

نفس ورزشی، مفهوم موثری  به که اعتماد ه شدنهایت نشان داد در
های ورزشی است و  نفس صفتی در موقعیت برای بازنمود اعتمادبه
نفس صفتی ورزشی  توان از سیاهه اعتمادبه برای سنجش آن می

  . [19]استفاده کرد
های مهارت و  به منظور سنجش عملکرد از دو روش ارزیابی مولفه

  ارزیابی ذهنی عملکرد استفاده شد: 
های مهارت فردی در  برای ارزیابی مولفه های مهارت: ارزیابی مولفه

 اسمیتو  هندفوردوالیبال، از مقیاس ارزیابی استاندارد که توسط 
شده بود، استفاده شد. با استفاده از این مقیاس،   ابداع ۱۹۹۹در سال 

های مهارت فردی زیر مورد سنجش قرار گرفت: سرویس،  مولفه
ور، دریافت، تقسیم توپ توسط پاسور، دفاع حمله، دفاع روی ت

  .[20]داخل زمین

وسیله (مربی و  ارزیابی ذهنی عملکرد به ارزیابی ذهنی عملکرد:
دستیار مربی) انجام شد. مربیان عملکرد بازیکنان را با استفاده از 

معمول حالت مقیاس لیکرت که دامنه آن از یک (خیلی بدتر از 
معمول بازی کرده بود) حالت بهتر از  بازی کرده بود) تا ده (خیلی

صورت شخصی  ارزیابی کردند. هر دو مربی بازیکنان را به ،بود
. این روش شدارزیابی کردند. سپس میانگین نمرات آنها محاسبه 

کنندگان  پژوهشگران برای ارزیابی عملکرد شرکتپیش از این توسط 
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  . [21]شده بوداستفاده 
کنندگان در دو گروه آزمایش و کنترل، تمامی  پس از انتخاب شرکت

های اختصاصی والیبال نشسته  کنندگان تحت آموزش مهارت شرکت
زمان  شامل ضربات سرویس، دریافت، پاس، دفاع و حمله در مدت

ای) قرار  دقیقه۹۰ای سه جلسه  ماه (هفته ۲جلسه در طول  ۲۴
منظور اطمینان  و آزمایش، بهگرفتند. پس از انتخاب گروه کنترل 

آزمون  ها در متغیرهای وابسته، یک پیش بیشتر از عدم تفاوت گروه
نفس ورزشی و  های خودکارآمدی و اعتمادبه نامه (تکمیل پرسش

کنندگان در دو بازی  برای ارزیابی عملکرد، مشاهده عملکرد شرکت
دار، نمرات  رسمی) گرفته شد تا در صورت مشاهده تفاوت معنی

آزمون به عنوان کووریت درنظر گرفته شوند. در ادامه گروه  پیش
قرار گرفتند. آموزش  (NLP)یافته  آزمایش تحت مداخالت سازمان

ای به مدت  دقیقه۳۰جلسه  ۱۸در قالب  NLPهای  و تمرین مهارت
صورت گروهی اجرا شد؛ برای گروه کنترل هیچ  هفته و به ۸

های  جلسه آموزش مهارت ۲۴ای اجرا نشد. پس از پایان  مداخله
آزمون (تکمیل  ، پسNLPاختصاصی والیبال نشسته و مداخالت 

کنندگان در دو بازی رسمی)  ها و مشاهده عملکرد شرکت نامه پرسش
  اجرا شد.

ریزی  برنامه آموزشی راهبردهای برنامه: NLP اجرای مداخالت
ریزی عصبی کالمی با توجه به  عصبی کالمی از بین الگوهای برنامه

اهداف پژوهشی، تلفیقی از الگوهای متا، سطوح تغییر، آنکورسازی 
، نظیر NLPو مدلینگ است. این برنامه برگرفته از منابع اصلی 

تهیه  [23 ,13 ,11]یریزی عصبی کالم ، برنامهNLP [22]تحول سریع با 
 بهشده برای این پژوهش  شده بود. بسته آموزشی تهیه و تنظیم

جلسه فایل  ۵جلسه حضوری و  ۱۳صورت کارگاه آموزشی طی 
  هفته طول کشید. ۸شده و هر جلسه نیم ساعت که به مدت  ضبط

های آماری در دو سطح  ها از روش تحلیل داده و  منظور تجزیه به
ها آماری متناسب با مقیاس  و از آزمونتوصیفی و استنباطی 

استفاده شد. در ابتدا برای  SPSS 23افزار  ها با استفاده از نرم داده
های توصیفی گرایش مرکزی و  بررسی وضعیت توصیفی، شاخص

های آمار  . در ادامه در بخش روششدمعیار استفاده  انحراف
عمومی و منظور بررسی مقایسه نمرات خودکارآمدی  استنباطی و به

نفس ورزشی گروه آزمایش و کنترل از آزمون تحلیل  اعتمادبه
 استفاده شد. همچنین، (MANCOVA)کوواریانس چندمتغیره 

وابسته  Tمنظور بررسی نمرات عملکرد گروه آزمایش از آزمون  به
پراش  آزمون به عنوان متغیر هم استفاده شد و نمرات پیش

 (کووریت) درنظر گرفته شد.

 

  ها یافته

میانگین سن و قد تیم گسترش فوالد تبریز به عنوان گروه آزمایش 
متر بود و  سانتی۱۱/۱۷۴±۵۰/۱۳سال و  ۵۶/۳۷±۳۰/۸ترتیب  به

 سن و قد تیم شهرداری تبریز به عنوان گروه کنترل به میانگین
  بود.  متر سانتی۸۹/۱۷۲±۵۷/۱۰سال و  ۵۸/۳۶±۴۰/۶ترتیب 

به گروه کنترل در آزمون گروه آزمایش نسبت  میانگین پس
متغیرهای وابسته (اعتماد به نفس ورزشی، خودکارآمدی و 

آزمون بود، درحالی که در گروه کنترل  عملکرد) باالتر از مرحله پیش
 (جدول آزمون تغیر محسوسی مشاهده نشد آزمون به پس از پیش

۱.(  
و  )>۰۰۱/۰p؛ F=۴۷/۳۳( نفس ورزشی تفاوت متغیرهای اعتمادبه

بین گروه آزمایش و  )>۰۰۱/۰p؛ F=۰۶/۴۱( خودکارآمدی عمومی
نفس ورزشی و خودکارآمدی گروه  بود. اعتمادبهدار  معنی کنترل

درنتیجه بین متغیرهای وابسته  بود؛بیشتر  کنترلآزمایش از گروه 

. همچنین، داشتوجود  یدار یتفاوت معن آزمایش در گروه
نفس ورزشی و  تیب برای اعتمادبهتر براساس مقدار اندازه اثر که به

و  %۰/۶۵توان گفت که  میبود  ۶۹۵/۰و  ۶۵۰/۰خودکارآمدی برابر 
نفس ورزشی و  تغییرات در متغیرهای وابسته (اعتمادبه ۵/۶۹%

 NLPخودکارآمدی عمومی) در گروه آزمایش، به وسیله راهبردهای 
  تبیین شد.

اس آنالیز آزمون براس پس - آزمون متغیر عملکرد در پیشتفاوت 
) برای >۰۰۱/۰p؛ t=۰۴/۱۱(و نمره مربیان ) >۰۰۱/۰p؛ t=۰۶/۹(ها  بازی

ها در  عملکرد آزمودنی بنابراین،بود. دار  گروه آزمایش معنی
آزمون بود که این تفاوت به وسیله  آزمون بهتر از پیش پس

  تبیین شد. NLPراهبردهای 
  

 آزمایش و کنترل متغیرهای وابسته دو گروه میانگین آماری نمرات )۱جدول 
  آزمون آزمون و پس در مراحل پیشنشسته  والیبال تیم دو متشکل از اعضای

  کنترلگروه   زمایشگروه آ متغیرها

  اعتماد به نفس ورزشی
۲۷/۸۸±۷۹/۱۳  ۷۲/۸۸±۷۱/۴  آزمون پیش
 ۲۷/۸۸±۱۰/۱۴  ۷۲/۹۷±۲۵/۵  آزمون پس

  خودکارآمدی
 ۵۴/۶۶±۳۹/۱۰  ۵۴/۶۴±۹۰/۵  آزمون پیش

  ۷۲/۶۵±۷۰/۹  ۶۴/۷۰±۲۰/۴  آزمون پس
  عملکرد

  ۴۹/۰±۰۵/۰  ۵۶/۰±۰۶/۰  مربیان آزمون پیش
  ۵۲/۰±۰۴/۰  ۷۰/۰±۰۴/۰  مربیان آزمون پس

  ۴۳/۰±۰۷/۰  ۴۶/۰±۰۵/۰  آنالیز آزمون پیش
  ۴۸/۰±۰۳/۰  ۵۸/۰±۰۸/۰  آنالیز آزمون پس

  

  بحث

بر  NLPبررسی اثربخشی آموزش راهبردهای  منظور بهپژوهش  این
نفس ورزشی و عملکرد ورزشکاران  خودکارآمدی عمومی، اعتمادبه

. نتایج پژوهش حاضر نشان داد پس از انجام شدوالیبال نشسته 
ای)، گروه آزمایش نسبت به  جلسه ۱۸ای ( هفته ۷یک دوره مداخله 

گروه کنترل در هر سه متغیر نمرات باالتری کسب نمودند که این 
. بوددر ورزشکاران والیبال نشسته  NLPبیانگر اثربخشی مداخالت 

ه هریک از به تبیین احتمالی چگونگی این اثربخشی ب ادامهدر 
  .شود متغیرها پرداخته می

باعث افزایش  NLPها نشان داد که آموزش راهبردهای  یافته
نفس ورزشی و عملکرد ورزشکاران والیبال  خودکارآمدی، اعتمادبه

در بهبود خودکارآمدی در  NLP نشسته شد. درزمینه اثربخشی
 گونه تبیین کرد که توان این قبلی، می یها حاضر و پژوهش پژوهش

مدی در شش منبع اطالعات آمنابع خودکار بندورابراساس نظریه 
 های نیابتی دستاوردهای عملکردی، تجربهاز،  دارند که عبارت  ریشه

های تصویرسازی، حاالت  (الگوبرداری)، اقناع کالمی، تجربه
راستا با  این منابع هم هستند. فیزیولوژیک و حاالت هیجانی

این . [24]شدندهش استفاده هایی بود که در این پژو تکنیک
های  تکنیک مدلینگ و مشاهده اجرای آنها؛ تجربهها شامل  تکنیک

نیابتی، تکنیک آنکورسازی؛ تجربیات تصویرسازی و تکنیک الگوی 
کرده بیان  باکانلی بودند. سازی کالمی)؛ ترغیب کالمی متا (واضح

ترغیب کالمی موجب افزایش خودکارآمدی در افراد  است که
های  . در نهایت با توجه به این موارد که تمامی تکنیک[25]دشو می

شوند،  آمدی مرتبط می شده به یک منبع از خودکاری استفاده
لیبال نشسته توسط را  NLP افزایش خودکارآمدی ورزشکاران وا

 یها توان پذیرفت. نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش می
همسو و با [1] کرافتو  اسکینرو  [14]و همکاران زادگان عیسی
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این ناهمسو بود. از دالیل احتمالی برای  [26]تحقیق ستاری
شده و تفاوت جامعه  توان به نوع مداخالت اعمال مییی ناهمسو
  شده اشاره کرد. مطالعه

نفس ورزشی را  در بهبود اعتمادبه NLP تبیین احتمالی اثربخشی
ابع که براساس آنچه به عنوان من کردمطرح  چنینتوان  می

افزایش منظور  ، بهاست  شده نفس ورزشی شناخته اعتمادبه
. منابع وجود داردنفس ورزشی نیاز به مداخله در این منابع  اعتمادبه
آوردهای اجرایی، مشاهده  دست شاملنفس ورزشی  اعتمادبه

نفس،  م با اعتمادبهاعملکرد سایر افراد، تصویرسازی، تفکر و رفتار تو
  .[24]است و آمادگیکنترل سطوح انگیختگی 

نظر استفاده  از تکنیک آنکورسازی برای تولید حاالت مطلوب مد
تواند دستاوردهای اجرایی خود  شود که ورزشکار از این طریق می می

. منبع کندصورت تجسمی اجرانموده و از نتایج آنها استفاده  را به
که برای این منبع از  استدوم مشاهده عملکرد موفق دیگران 

کنترل سطوح  ونفس  شد. تفکر با اعتمادبه  مدلینگ استفاده تکنیک
از تکنیک سطوح تغییر  از دیگر منابع بودند که برای آنهاانگیختگی 

شده تطابق  های استفاده استفاده شد. با توجه به اینکه تکنیک
نفس داشت، افزایش در میزان  زیادی با منابع اعتمادبه

 یبه صورترا  NLPشسته توسط نفس ورزشکاران والیبال ن اعتمادبه
پذیرفت. نتیجه این فرضیه با نتیجه  توان می ،که تبیین شد

  همسو بود. [10]باقریو  سواردالور پژوهش
حاضر و  پژوهشدر بهبود عملکرد در  NLP درزمینه اثربخشی

توان سه تبیین احتمالی را مطرح کرد که به  قبلی، می یها پژوهش
ها، توضیح نصورت گرفته از آترتیب اهمیت و حمایت پژوهشی 

در بهبود  NLPشوند. اولین تبیین درزمینه اثربخشی  داده می
. براساس مدل [13]عملکرد، تغییرات خودآگاهی در ورزشکاران است

توان چنین استدالل کرد؛  می تامنو  مورفیمدیریت عملکرد 
هایی  خودآگاهی فرد از نقاط قوت و ضعف خود که همراه با روش

ارزیابی تفکرات و هیجانات در هنگام تمرین و مسابقه است،  برای
های  ها و مهارت گیری از تکنیک سازد تا به بهره فرد را قادر می

شده به تنظیم دقیق تفکرات و رفتارها و درنتیجه مدیریت  آموخته
که این امر باعث بهبود عملکرد  [27]بهینه عملکرد خود بپردازد

و  گروسوهای  ن بخش با نتایج پژوهششود. نتیجه ای ورزشکار می
  همسو بود. [23]ساندرزو  [12]و همکاران گروسو، [13]همکاران

در بهبود عملکرد  NLPتبیین احتمالی دیگر درزمینه اثربخشی 
بر خودکارآمدی داشت. تمرکز روی  NLPثیری است که امربوط به ت

ن آمدی ورزشکارا  منظور توسعه خودکار شناختی به مداخالت روان
تواند اثرات مثبتی را در عملکرد آنها به بار  والیبال نشسته می

؛ یعنی از طریق افزایش خودکارآمدی، عملکرد ورزشکاران [2]بیاورد
شناختی وجود  یند روانآچهار فر [3]بندورانظر  یابد. از نیز بهبود می

گذارد:  ثیر میادارد که خودکارآمدی توسط آنها بر عملکرد فرد ت
یندهای موثر و آیندهای انگیزشی، فرآشناختی، فریندهای آفر
. ازجمله ویژگی افراد با خودکارآمدی باال [28]یندهای انتخابیآفر

که آنها   آنجایی توانایی مواجهه موثر با رویدادها و شرایط است. از
مشکالت انتظار موفقیت دارند، در تکالیف استقامت  بردر غلبه 

؛ بنابراین با توجه به [29]کنند مینموده و اغلب در سطح باالیی عمل 
آنچه گفته شد، خودکارآمدی باعث افزایش تالش، پشتکار و 

کننده عملکرد افراد  شود و از موثرترین عوامل تعیین انگیزش فرد می
. با [30]اند جتماعی به آن پرداختها - پردازان شناختی که نظریه است

و  ابوالقاسمیها  حاضر با پژوهش پژوهشتوجه به این موارد 
  همسو است. [32]گیلو  مارتین، [28]و همکاران لودر، [31]همکاران

در بهبود عملکرد  NLP زمینه اثربخشی تبیین احتمالی دیگر در
د. با نفس ورزشی دار روی اعتمادبه NLPثیری است که تامربوط به 

انگیختن  ؛د ازهستن نفس که عبارت توجه به مزایای اعتمادبه
ثیرگذاری بر اهداف، افزایش اهیجانات مثبت، تسهیل تمرکز، ت

شناختی و  های روان ثیر بر تکانهاثیر بر راهبردهای بازی، تاتالش، ت
ترین رابطه برای شاغلین در این زمینه،  ثیر بر عملکرد، شاید مهمات

نفس و عملکرد باشد. اگرچه برمبنای  اعتمادبهرابطه بین 
نفس و عملکرد  دانیم بین اعتمادبه های پیشین می پژوهش

نفس،  . ورزشکاران دارای اعتمادبه[24]ای مثبت وجود دارد رابطه
 گیرند و به انگیزتر و دشوارتری برای خود درنظر میبر اهداف چالش

کنند.  زیادی می احتمال بیشتر برای دستیابی به این اهداف تالش
کند تا توانایی بالقوه خود را به  نفس به آنها کمک می اعتمادبه

  .[33]عنوان یک ورزشکار بروز دهند
و  اصفهانی یها حاضر با پژوهش پژوهشبا توجه به این موارد 

و  زاده قاضیانی قربانعلی پژوهشهمسو و با  [34]سفلو قزل
  .بودناهمسو  [35]همکاران

بر خودکارآمدی عمومی،  یثیر مثبتات NLPآموزش راهبردهای 
. داشتنفس ورزشی و عملکرد ورزشکاران والیبال نشسته  اعتمادبه

کرد که چون در  استداللتوان  در توضیح این تغییرات مثبت می
های متعددی از قبیل  مهارت NLPیند آموزش راهبردهای آفر

های  های ابراز وجود، نظام گذاری، مدیریت زمان، مهارت هدف
به فراگیران آموزش داده  غیرهبازنمایی، سطوح عصبی شناختی و 

ها، تغییرات متنوعی در  شود، بنابراین با اکتساب این مهارت می
  .[30]شود میفردی فراگیران ایجاد  های فردی و بین توانمندی

های پژوهش حاضر نظیر محدودیت در حجم  به محدودیت توجهبا 
و نمونه، رشته ورزشی، سطوح مختلف آمادگی جسمانی، سن 

مداخله بر هر  تاثیر های آتی شود در پژوهش پیشنهاد می ،جنسیت
سطوح در و  توجه به سندو جنس، در سایر رشته های ورزشی، با 

آینده باید برای های  مختلف آمادگی جسمانی بررسی شود. پژوهش
یا نقش نسبی  NLP یترین و موثرترین راهبردها رسیدن به مناسب

نفس  هرکدام از راهبردها در تبیین بهبود خودکارآمدی، اعتمادبه
ورزشی و عملکرد ورزشکاران به ترکیب و جداسازی راهبردهای 

اقدام ورزند. در کنار متغیرهای خودکارآمدی،  NLPمختلف 
شناختی مهمی  متغیرهای روان ،و عملکرد نفس ورزشی اعتمادبه

برای  غیرهمانند تمرکز و بازیابی تمرکز روتین قبل و حین مسابقه و 
که بهتر است  استورزشکاران معلول و جانباز دارای اهمیت 

بر این  NLPی برای بررسی اثربخشی راهبردهای یها پژوهش
ت مداخال ،NLP. در کنار انجام بگیردشناختی  متغیرهای روان

اثربخشی آنها روی این متغیر  بررسی برای تواند ی نیز میدیگر
. با توجه شودصورت گیرد تا میزان اثرگذاری این دو روش مقایسه 

حاضر در سطوح مهارتی باالی ورزشی پژوهش به اینکه جامعه 
جمله مبتدی و  شود در سایر سطوح مهارتی از ، پیشنهاد میندبود

ماهر (لیگ دسته پایین) و همچنین در بین زنان مجددًا این  نیمه
مقایسه های پژوهش حاضر  با یافتهپژوهش اجراشده و نتایج 

تر که امکان  انجام پژوهش در جامعه آماری بزرگهمچنین، . شوند
ها با حجم نمونه بیشتر وجود داشته  انتخاب تصادفی آزمودنی

ذیری نتایج بیشتر شود. در پ تا قدرت تعمیم شود ، پیشنهاد میباشد
گیری از  آتی با بهره یها توانند در پژوهش نهایت پژوهشگران می

آزمودنی، اطالعات عمقی و تکمیلی را به نتایج  های تک طرح
  محور انجام شد، اضافه کنند. حاضر که به روش گروه پژوهش

شناختی در جامعه ورزشکاران امروزه به یک  اهمیت مداخالت روان
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حاضر تاثیر مداخله  پژوهشعمومی مبدل شده است. در عقیده 
نفس ورزشی و عملکرد  بر خودکارآمدی، اعتمادبه NLPآموزش 

ورزشکاران معلول و جانباز نشان داده شد؛ لذا الزم است این مهم 
و ریزان تمرینی و مربیان به خصوص مربیان  در دستورکار برنامه

شاهد پیشرفت روزافزون ورزشکاران جانباز و معلول قرار گیرد تا 
  آنان باشیم.

  

  گیری نتیجه

باعث افزایش  کالمی- عصبی ریزی برنامه راهبردهای آموزش
 و معلول ورزشکاران عملکرد و ورزشی نفس اعتمادبه خودکارآمدی،

  د.وش می جانباز
  

اگر کسی الیق سپاس باشد، آن خداوندی است که  :و قدردانی تشکر
به ما نعمت وجود بخشید و ما را هدایت نمود؛ اما به رسم ادب از 

یس و دبیر محترم هیات ورزشی جانبازان یزحمات تیم پژوهش، ر
وقت که و معلوالن استان آذربایجان شرقی و تمام ورزشکاران عزیز 

کمال قدردانی و  ،دبهای خود را در این پژوهش صرف کردن گران
داشته و برای همه آنان آرزوی سالمتی و عاقبت بخیری را تشکر 
  داریم.

نامه دانشکده  برای شرکت در پژوهش معرفی تاییدیه اخالقی:
ی به هیات یتربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبا

. قبل شده این استان آذربایجان شرقی ارورزشی جانبازان و معلوال
نامه کتبی گرفته شد  کنندگان رضایت شرکت در پژوهش از شرکتاز 

و به آنها اطمینان داده شد که نتایج پژوهش محرمانه بوده و در 
یند آتوانند از فر صورت عدم رضایت یا احساس هرگونه فشار، می

  پژوهش کنار روند.
  .موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است تعارض منافع:

(نویسنده اول)، نگارنده روز اکبرزاده به سهم نویسندگان:
سیدمحمدکاظم %)؛ ٤٥شناس/پژوهشگر اصلی ( مقدمه/روش
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