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 چكيده

ررسی ب اند، اما پیرامون پژوهش با موضوعآوری در ورزشکاران پرداخته: تحقیقات متعددی به بررسی رابطه کارکردهای اجرایی مغز با تابزمينه

بازان بررسی موفقیت شطرنج هدف:شکاف تحقیقاتی وجود دارد.  گری تاب آوریهای کارکردهای اجرایی مغز با بررسی میانجینقش مؤلفه

ستگی طرح پژوهش توصیفی از نوع همب روش:آوری بود. گری تابهای کارکردهای اجرایی مغز با بررسی میانجیت ثیر نقش مؤلفهای تحتحرفه

گیری نفر به روش نمونه ۰0۰بودند. 8۷-038۱مربوطه در سال  ای دارای ریتینگ ایران از سوی فدراسیونبازان حرفهبود. جامعه آماری تمامی شطرنج

(، آزمون عملکرد مداوم 08۷8-0880)آوری کانر و داویدسون تاب در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: مقیاس

ها با روش و نمره ریتینگ ورزشکاران شطرنج. تحلیل داده( 0892) ی شال(، آزمون برج لندن 2112پزشکی آمریکا، انجمن روان) یداریشندیداری 

های ریزی و سازماندهی، توجه مداوم و کنترل پاسخ به طور معنادار بر متغیر کارکردسه مؤلفه برنامه ها:يافته ضریب تعیین و بارهای عاملی انجام شد.

های متغیر کارکرد (.>P 1۰/1)آوری بار شدند طور معناداری بر متغیر مکنون تابآوری نیز بهگانه تابهای پنجمؤلفه (.>1۰/1Pشدند )اجرایی بار 

های اجرایی نیز اثر . اثر ساختاری کل متغیر کارکرد(>P 1۰/1)بازان داشتند آوری ت ثیر مستقیم، مثبت و معنادار بر موفقیت شطرنجاجرایی و تاب

های اجرایی میزان و احتمال با تقویت کارکرد گيری:نتيجه. (>P 1۰/1بود )های اجرایی معنادار آوری بر کارکردواسطه تابن بهمستقیم آغیر

 آوریهای اجرایی مغز، تابشطرنج، کارکرد واژه كليدها:بازان افزایش یافت. آوری شطرنجموفقیت و مدال
Background: Several studies have investigated the relationship between executive functions of the brain with 
resilience in athletes, but there is controversy regarding research on the role of components of executive 
functions in brain through mediating the research gap resilience. Aims: To investigate the success of 
professional chess players influenced by the role of components of executive functions of the brain by 
investigating the mediating resilience. Method: The research design was descriptive correlational The 
statistical population of all professional chess players was Iranian rating by the relevant federation in 2017-
2018. 545 individuals were selected as sample through available sampling method. Research tools include the 
Connor & Davidson Resilience Scale (1979–1991), the Continuous Audiovisual Performance Test (American 
Psychiatric Association, 2002), the London Shales Tower Test (1982), and the Chess Athletes Rating Score. 
Data analysis was performed using factor analysis and factor loadings. Results: The three components of 
planning and organizing, continuous attention and response control were significantly influenced by the 
variables of executive functions (P< 0/05). The five components of resilience also significantly affected the 
present variable of resilience (P< 0/05). Variables of executive functions and resilience had a direct, positive 
and significant effect on the success of chess players (P< 0/05). The overall structural effect of executive 
functions variable also had a significant indirect effect through resilience on executive functions (P< 0/05). 
Conclusions: By enhancing executive functions, the chances of success and mediation of chess players 
increased. Key Words: Chess, brain executive functions, resilience 
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 مقدمه

در بیشتر نقاط جهان از ورزش شطرنج برای پیشبرد اهداف 

شود. اهمیت آموزش و ت ثیر شطرنج آموزشی و ورزشی استفاده می

های اصلی فدراسیون جهانی شطرنج، تا آنجاست که یکی از کمیته

رنج مدارس نام گرفته است. امروزه فواید و اهمیت این کمیته شط

ورزش فکری روشن شده و در مدارس سراسر جهان، جایی برای 

(. بازی شطرنج از 0399زاده و مهدوی، آموزش باز کرده است )ولی

ابعاد مهم روانشناختی، همچون بُعد شناختی، هیجانی و روانی، 

ان ونه، احترام به حقوق دیگراجتماعی بر افراد مؤثر است. به عنوان نم

زدن به مهره داب خاص مؤثر است )به عنوان مثال، دستآو رعایت 

 ها نباید انکار شود(، نحوهباید با حرکت آن همراه باشد، حرکت مهره

ریزی و تقویت حدسیات منطقی را آموزد، برنامهتفکر منطقی را می

نف  بهاعتمادآموزد، خوانی را مینگری و نقشهآموزد، آیندهمی

ترین ترین ابزار برای قویبرداری و استفاده از ضعیفآورد، بهرهمی

ها را ها و داشتهآموزد، اندوزش و نگهداری سرمایهنتیجه را می

گیری از . با بهره(2110گانه دیگر )باردن، آموزد و فواید چندینمی

 ل،های روانشناختی از جمله حافظه فعاتوان فرآیندشطرنج، می

های شناختی، فضایی، مهارت -استدالل سیال، پردازش دیداری 

توجه، تمرکز و خالقیت را افزایش داد. شطرنج، هوش و توانایی حل 

های گیری مستقل و سریع در موقعیتمسئله را افزایش داده و تصمیم

دهد که این امر به پرورش خالقیت، کمك دشوار را آموزش می

زبان و ریاضیات را تقویت و  دن، حافظه،های خوانکرده و مهارت

کند. شطرنج، تمرینی برای تفکر نقاد و خالق را تغذیه می

تواند و می آوردگیری سریع و دقیو در زمان کم را فراهم میتصمیم

آموزان را در امتحانات مدرسه بهبود بخشد از این طریو نتایج دانش

؛ به 2111لچر، ، ف2110، کلون، 088۰، فرگوسن، 2111)مارکوس، 

 (.2112نقل از کروگیوس،  نقل

های مختلفی در ذهن کودکان شکل در زمان کودکی، طرحواره

های جدید و مشابه ها را در موقعیتحوارهگیرد. کودکان این طرمی

ای در ذهن های شطرنج نیز طرحوارهبندند. در بازیبه کار می

ید، های جدقعیتتواند در موگیرد که کودک میکودکان شکل می

های مختلف بین درجه (.211۷اما مشابه آنها را به کار ببرد )آثرتون، 

                                                           
1. executive functions 
2. planining 
3. working memory 

ای دههای عمهایشان تفاوتمهارت روانی بازیکنان شطرنج در توانایی

بازان در حافظه فعال و حافظه بلندمدت خود با وجود دارد. شطرنج

ر طی و د بخشدافراد عادی تفاوت دارند. شطرنج تمرکز را بهبود می

کردن و پیروزی است، بازی، فرد تنها بر یك هدف اصلی که مات

 دهد ودیگر، در هر اقدامی که انجام میعبارت شود. به متمرکز می

دهد، این مسئله را در نظر دارد که ها میدر هر حرکتی که به مهره

بتواند مهره شاه طرف مقابل را مات کند. عدم توجه و تمرکز روی 

ای تواند منجر به حرکات زائد و نامرتبط شود که نتیجهله میاین مسئ

ها و آموزد که همه نقشهجز شکست نخواهد داشت. لذا فرد می

کردن حریف حرکات را جهت دستیابی به یك هدف، یعنی مات

واضو، یك وسیله طور(. شطرنج، به0391ریزی کند )رنجبر، طرح

ه گیری و حل مسئلصمیمحل مسئله است و روشی مطلوب را برای ت

و  شدهای محدود است با قوانین تعریفکند؛ زیرا مجموعهفراهم می

ابتدا  شود،رو میبهمشخص. در بازی شطرنج، وقتی فرد با مسئله رو

تواند آن را حل کند، هایی که مییك تحلیل مقدماتی و کلی از راه

ت، ته اسهایی را که از تجربیات قبلی گرفکند و الگوارائه می

ت. هاسنوعی مطالعه الگوکند؛ مانند ریاضیات که به وجو میجست

های شناختی در شطرنج از اهمیت زیادی برخوردار است. بعد از الگو

راتژی یك استها و تشخیص الگوی مربوط به آن، شناسایی مشابهت

از مانند یك ببرد. یك شطرنجآمده به کار میکلی را برای مسئله پیش

ننده ماهر مسئله است که تعداد زیادی طرح برای حل مسئله دارد کحل

 (.0889)هورگان، 

های ذهنی و که مشخص است در بازی شطرنج فعالیتطورهمان

شناختی متعددی درگیر و فعال است که در صورت تقویت آنها، بازی 

برای  براینشود. بناشطرنج با کیفیت و مهارت بیشتر و بهتر انجام می

های و اجرای با کیفیت بیشتر و بهتر شطرنج، باید مهارتآموزش 

باز، تقویت شود که در این مسیر، شناسایی شناختی و مغزی شطرنج

 0های اجراییکارکردها و میزان اثر آنان اهمیت دارد. دقیو مهارت

های مغزی مربوط به این حوزه است. مغز، یکی از توانایی

-، حافظه2ریزیهایی از قبیل برنامههای اجرایی شامل تواناییکارکرد

فرد  است و ۰و کنترل تکانشگری 0، تغییر و حفظ آمایه انتقال3کاری
امز و )ویلیکند. پذیری در تکلیف میرا قادر به کنترل و انعطاف

4.set shifting 
5. impulse control 
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های اجرایی به کند کارکرد( بیان می2102(. بارکلی )2103جارلد، 

خش برای حل مسائل بای خود نظمهای هستهای از مهارتمجموعه

عمدی و هدفمند است. کارکرد اجرایی، پردازش شناختی واحدی 

های نیست، بلکه یك سازه روانشناختی است که در برگیرنده مهارت

 و شناختی سطو باالی به هم مرتبط است )اندرسون، جیکوب

اصطالح مانند چتری برای (. کارکرد اجرایی به2119اندرسون، 

وناگون است و شامل حافظه کاری، توجه، های شناختی گفرآیند

نظارتی است که توسط ریزی، خودگردانی و خودبازداری، برنامه

لیری، شود )گلدشتاین و ناگپیشانی لوب فرونتال اجرا مینواحی پیش

های اجرایی، مجموعه کارکردهایی است (. به عبارتی، کارکرد2100

تی به فرآیندهای شناخگیرند که که زمانی افراد در شرایطی قرار می

رساندن عملکرد، از آنها استفاده مطلوبنیاز دارند، برای به حد

ریزی گیری یا برنامههایی که نیازمند تصمیمموقعیت مثالًشود؛ می

ای مورد ههستند، مستلزم اصالح خطا و رفتار جبرانی هستند؛ رفتار

دیدی الزم لی جگرفته نشده باشند یا برای اعمال تواخوبی فرانیاز به

هایی که خطرناک هستند و زمانی که الزم است بر یك باشد؛ موقعیت

(. 211۱عادت رفتاری تثبیت شده، غلبه شود )فریدمن و همکاران، 

ها پذیری رفتاری است. رفتاردهنده انعطافهای اجرایی نشانکارکرد

های مربوط به انجام یك و تکالیف نیازمند آن است که به محرک

 هایحال، محرکعینف یا تمرین توجه و تمرکز شود و درتکلی

نامربوط نادیده گرفته شوند. آمایه انتقال توجه، مسئولیت این کارکرد 

(. ماتمدی، بیرمان، سینتیا 2111را بر عهده دارد )بایرل و براون، 

تمرکز و دقت و نیز  راهبردیرا توانایی های اجرایی ( کارکرد210۰)

ی هامحرک هدف و عدم توجه و تمرکز به محرکتمرکز و توجه به 

ا و هوسیله مقاومت در برابر تداخل تکالیف و محرکهدف بهغیر

به فرد  این توانایی کنند.پرتی تعریف میمقاومت در برابر حواس

احسن تمرکز و توجه خود را با نحوسرعت و بهدهد تا بهاجازه می

توان می(. 2102مکاران، های مختلف وفو دهند )ساوادا و هموقعیت

نیاز نیاز یا توانایی مغزی و شناختی مورد گفت کارکرد شناختی مورد 

های بازی و مهارت در این رشته ورزشی، کارکردبرای شطرنج

باز ماهر باید تمرکز مناسبی داشته اجرایی است؛ زیرا یك شطرنج

تمرکز ن مزماباشد، بتواند سریع محل هدف را بیابد یا تغییر دهد، هم

                                                           
1.resiliency 

 هایهای گوناگون )جایگاه مهرهو متوجه چند نقطه باشد و محرک

 های رقیب و نحوه عمل و کنش آنها( را پایش کند.خود و مهره

ای هتواند با کارکردهای روانشناختی که مییکی از متغیر

د، متغیر بازان مؤثر باشاجرایی رابطه داشته باشد و نیز بر مهارت شطرنج

آوری ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ست. تابا 0آوریتاب

( 211۱ماستن ) و یم خویشتن است. گارمزیدرترمدار و توانایی ادامه

 با آمیزموفقیت سازگاری پیامد یا توانایی فرآیند یك را آوریتاب

 توانایی آوری،تاب .اندتهدیدکننده محیطی، تعریف کرده شرایط

(. 2110)والر،  است محیطی ایطحسب شر بر سازگاری سطو کنترل

کننده تهدید شرایط یا هاآسیب برابر در پایداری تنها آوریتاب البته

 بلکه خطرناک نیست؛ شرایط با رویارویی در انفعالی حالتی نبوده و

 به بیان خود نیز هست. محیط پیرامون در سازنده و فعال شرکت

 در روانی -یستی تعادل ز برقراری در فرد آوری تواناییتاب دیگر،

آوری سه (. تاب2113)کانر و داویدسون،  است خطرناک شرایط

عنوان یك ویژگی شخصیتی آوری به. تاب0حوزه عملکردی دارد: 

 بینی افراد در مقابل ت ثیرات منفی نامالیمات و احتمالیا توانایی پیش

 روانی. یك وضعیت روحی مثبت یا سالمت2شود. خطر فرض می

در  موفقیت ،پنداری، پیشرفت تحصیلیثبت، خود)مثل درک م

رغم وجود یا احتمال وظایف و...( یا فقدان بیماری روحی روانی، علی

های . یك فرآیند پویا که بر کنش بین متغیر3شود. خطر تعریف می

 ند.کفردی و پیرامونی ت ثیر گذاشته و در طول زمان تغییر می

توان به سه دسته اصلی آوری را میروی آوردهای مفهومی تاب

خالصه کرد که جنبه مشترک در همه آنها توانایی ایستادگی، 

مقاومت و واکنش مثبت به فشار یا تغییر است )ماتیاس و پلینگ، 

 (.0389نویدی مقدم و منیرپور،  ؛ به نقل از ترابی گلسفیدی،210۰

دهند که چگونه افراد در آوری نشان میهای تابپژوهش

 آیند. در واقع اینزا با موفقیت بیرون میوامل تنشرویارویی با ع

کند تا از نگرش منفی و تمرکز دیدگاه، منطو نیرومندی را مهیا می

توجه معطوف به خطر، نقصان و آسیب، دست برداشته و به سمت 

)التر،  نگر گسترش یابدتوجه به نقاط قوت افراد با دیدگاهی ارتقاء

آوری، وجه به تعریف مفهوم تاب(. حال با ت2118سیستی و بیکر، 

سؤال آن است که ارتباط و ت ثیر احتمالی آن با بازی شطرنج چگونه 

تواند باشد. برای آموزش مهارت شطرنج چندین روش وجود می
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دارد؛ از جمله روش معمول و سنتی که در آن تمرین و تکرار این 

ازی ب سازی این ورزش یاگیرد و نیز شبیهبازی یا ورزش انجام می

بینی، در پیشایی. به طور قابلهای رایانهفکری با استفاده از فناوری

شود، اما ممکن است این حالت برای فرد مهارت بیشتری ایجاد می

کی از ی احتماالًبرده وجود داشته باشد. نقاط ضعفی نیز در موارد نام

شده به های کسبنقاط ضعف مهم آن است که انتقال مهارت

د. جانبه نخواهد بویی غیر از موقعیت تمرینی، کامل و همههاموقعیت

زی کردن یا استدالل و عمل بابه عبارت دیگر، کیفیت و مهارت بازی

هایی همچون مسابقات ورزشی بزرگ، مثل موقعیت در موقعیت

وزه پردازان حتمرینی نخواهد بود. بر اساس نظر پژوهشگران و نظریه

اعث تقویت مهارت در آن عمل روانشناختی، تمرین یك عمل، ب

شده شود، اما عمده مهارت در همان موقعیت و تکلیف تمرینمی

 های دیگر با کیفیت موقعیتشود و انتقال آن به موقعیتایجاد می

، جك، لین و مارسیا، 211۱تمرینی میسر نیست )ریچاردز و همکاران، 

وقعیت م(. این افت عملکرد ناشی از تفاوت موقعیت تمرینی با 211۷

های متفاوت در دو واقعی است و این مسئله ریشه در وجود محرک

موقعیت دارد. اضطراب موجود در موقعیت واقعی، از جمله این 

(، هانتون، فلچر و 210۷نیل، فلچر، استفن و ماللیو ) ها است.تفاوت

و بسیاری از ( 210۱، دگدال، اکالند و گوردون )(210۰کوگالن )

کنند که موفقیت یا شکست در میادین یان مینظران دیگر بصاحب

ورزشی به عوامل زیادی بستگی دارد. اهداف ورزشکار، ترس از 

های خطا و اشتباه، ادراک تهدید خاطر حرکتباخت، بروز تنش به

های شکست، فشار هواداران یا جو روانی حاصل از آن، ویژگی

ها و زهیشخصیتی او، چگونگی روابط او با سایر ورزشکاران، انگ

بسیاری از عوامل روانی و اجتماعی دیگر که اضطراب ورزشی را در 

و  توانند بر کیفیت عملکردپی دارد، همگی از عواملی هستند که می

نتایج آن ت ثیر بگذارند. اضطراب ورزشی عملکرد ورزشکاران را 

رد تر باشد، عملکدهد و هر چه میزان اضطراب باالت ثیر قرار میتحت

با وجود این تر خواهد آمد. ران نیز در حین رقابت پایینورزشکا

های روانشناختی در ورزشکارانی که در میدان مسابقه حضور مشخصه

تواند به عنوان یك متغیر ارزشمند محسوب شود آوری میدارند، تاب

 های ورزشی را تعدیل کند.و بخش زیادی از اضطراب و فشار

                                                           
1. far transfer 

های روانشناختی ه متغیردهند کهای پیشین نشان میپژوهش

و نیز  حرکتی -های مختلف روانشناختی، حسی توانند با عملکردمی

( در 2109مینیر و شاه ) های ورزشی ارتباط داشته باشند.با مهارت

پرداخته و نشان دادند که  0پژوهش خود به بررسی اثر انتقال دور

آمیز قیتهای اجرایی باعث انتقال دور )یعنی حل موفآموزش کارکرد

و انجام تکالیفی که به کارکردهای اجرایی نیاز دارد، اما شبیه به 

( 2118کارباخ و کری ). شودشده نیست( میدیدهتکالیف آموزش

های اجرایی باعث بهبود و ارتقاء دهند که مداخله در کارکردنشان می

انجام تکالیفی که نیاز به درگیری آمایه انتقال توجه )یکی از 

های مشابهی پژوهشهمچنین  شود.های اجرایی( دارد، میکارکرد

ها و مداخالت روانشناسی شناختی بر بهبود بخشی آموزشمبنی بر اثر

 هایهای ورزشی انجام شده است که نشان از ت ثیر کارکردمهارت

های ورزشی دارد. از جمله آنکه ناجی و ناجی شناختی بر مهارت

مدت آگاهی آموزش کوتاه( پژوهشی با هدف اثربخشی 038۷)

موقعیتی بر تنظیم شناختی هیجانی و نمرات تیراندازی با تفنگ بادی 

مدت آگاهی موقعیتی، انجام داده و نشان دادند که آموزش کوتاه

طور معناداری موجب افزایش تنظیم هیجانی و افزایش رکورد به

آزمون شده است. صمدی و همکارن تیراندازی در مرحله پ 

مقایسه اثربخشی مداخله روانشناختی نیز در پژوهشی با هدف  (038۱)

اهی بر آگرفتاری و مداخله مبتنی بر ذهن -مبتنی بر مدل شناختی 

اخله اند مدعملکرد ورزشی ورزشکارن، با پیگیری دو ماهه، نشان داده

 اند.شناختی ت ثیر معناداری در پیشرفت و بهبود عملکرد ورزشی داشته

( نیز در تحقیقی با مقایسه اثربخشی 2102یل )جان، کومار و ل

آگاهی بر عملکرد ورزشکاران درمانی و تمرین مراقبه ذهنموسیقی

ای، افزایش عملکرد را در دو گروه آزمایش نسبت به گروه حرفه

( نیز در پژوهشی با هدف 210۱کنترل نشان داد. هامیلتون و همکاران )

گاهی بر بهبود عملکرد آهای ذهنی همچون ذهنبخشی مهارتاثر

اند گروه آزمایش عملکرد بهتری با سواران، نشان دادهدوچرخه

( نیز در 2100اند. تروالو )دریافت اثرات آزمایشی از خود نشان داده

طور به آوریپژوهشی نشان داده است مداخالت شناختی مبتنی بر تاب

کند. بینی میمعناداری افزایش عملکرد ورزشی ورزشکاران را پیش

( در تحقیو خود مبتنی بر اثرات بلندمدت 210۷تامپسون و همکاران )

)یك ساله( برنامه افزایش عملکرد ورزشکاران با مداخالت شناختی 



 رانعلی محمدباقر و همکا                                                                                    ...هایکارکرد هایمؤلفه نقش: ایحرفه بازانشطرنج موفقیت هایمؤلفه

 

280 

در ورزشکاران تیراندازی تیر و کمان در مقایسه با دو میدانی، نشان 

ها موجب افزایش معنادار مهارت ورزشکارن دادند این آموزش

 های شناختیاند کارکردها نیز نشان دادهاین پژوهششود. بنابرمی

های روانشناختی ها و مؤلفههای اجرایی و نیز مهارتهمچون کارکرد

ی هاهای روانشناختی دیگر، بر عملکردآوری و متغیرهمچون تاب

 هایورزشی مؤثر است. شکاف پژوهشی در این حوزه نبود پژوهش

توان هایی را نمی. پژوهشمرتبط با ورزش یا مهارت شطرنج است

آوری بر های اجرایی یا متغیر تابیافت که به رابطه یا ت ثیر کارکرد

مهارت شطرنج پرداخته باشد. بنابراین در این پژوهش به رابطه 

های اجرایی با میزان موفقیت شطرنج پرداخته شده و نیز اثر کارکرد

شود. ررسی میآوری نیز بین این دو متغیر بگری سازه تابمیانجی

، یك بینیبررسی رابطه این سه متغیر نیز در غالب یك مدل پیش

شود. بنابراین مدل پژوهش به شرح آوری پژوهشی محسوب مینو

 :ذیل است
 

 
 

 روش

آماری  جامعه حاضر از نوع همبستگی بود. طرح پژوهش

بود  038۱-8۷های ای ایران در سالبازان حرفهپژوهش همه شطرنج

ت یید فدراسیون شطرنج شطرنج مورد  رسمیهای و باشگاهکه عض

 ۱203ای در این بازه زمانی بازان حرفهکشور بودند. تعداد کل شطرنج

باز بود که با شطرنج ۰0۰نفر بود. حجم نمونه این پژوهش، تعداد 

توجه به پراکندگی جمعیت نمونه، در این پژوهش از روش 

؛ به نقل از میولر، 0883بنتلر )د. دسترس استفاده شگیری درنمونه

کند که حجم نمونه )با توجه به آنکه روش تحلیل ( بیان می088۱

د برآورد هایی که بایها، تحلیل مسیر بود( با توجه به تعداد پارامترداده

شود، تعیین شود و نسبت نمونه به پارامتر را حداقل پنج به یك عنوان 

برآورد در اجرای آزمایشی )پایلوت( لهای قاباند. تعداد پارامترکرده

کرد. نفر نمونه پژوهش، کفایت می ۰0۰پارامتر بود که تعداد  80

 ای انتخاب شدند.باز حرفهشطرنج ۰0۰بنابراین در این پژوهش، تعداد 

ازان بها از گروه نمونه با توجه به مراجعه شطرنجآوری دادهبرای جمع

 یابی فدراسیونهش و استعدادبه فدارسیون، از آنان در دفتر پژو

گیری شد )قابل ذکر است که پژوهشگر، دبیر شطرنج، اقدام به آزمون

ها محدودیت آوری دادهبرده است و از نظر دسترسی و جمعدفتر نام

برده، بازان در هنگام مراجعه به دفتر نامخاصی وجود نداشت(. شطرنج

افزار نیز دو نرمکاغذی پاسخ دادند و  -های مدادی به پرسشنامه

منظور احتراز از ای را نیز اجرا کردند. برای این پژوهش، بهرایانه

های گر احتمالی بر متغیرهای مداخلهسوگیری و ت ثیر برخی متغیر

رهای ورود های ورود در نظر گرفته شد. از جمله معیاپژوهش، معیار

اشتغال به . داشتن مدرک دیپلم )یا 0در این پژوهش این موارد بود: 

ها و تحصیل در دوره دبیرستان(، به دلیل درک درست ابزار

های شده برای ابزارهای پژوهش و نیز رعایت دامنه سنی ذکرپرسشنامه

. حضور مداوم و بدون غیبت )در دعوت( به مسابقات 2مورد اجرا 

. ورزشکار 3دارای امتیازی که در رنکینگ آنها مؤثر بوده است 

، ای شناخته شده استباز حرفهزه زمانی که شطرنجباز در باشطرنج

های حاد و های روانشناختی و نیز بیماریدچار مشکالت و اختالل

های مزمن جسمانی نشده باشد )به منظور آنکه مشکالت با کارکرد

معیارهای خروج از پژوهش  مغزی و شناختی آنها مداخله نکند(.

شدن  مشکالت روانشناختیداشتن غیبت در مسابقات و مبتال شدن به 

به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش در مورد محرمانه بودن  بود.

ها با تحلیل داده های پژوهش اطمینان داده شد.اطالعات به نمونه

 نسخه SPSSافزار روش ضریب تعیین و بارهای عاملی با استفاده از نرم

 .انجام شد 20

 ابزار

انجمن ) :IVA PLUSری آزمون عملکرد مداوم دیداری شنیدا

 در تشخیص و IVA PLUS( آزمون 2112پزشکی آمریکا، روان
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کاربرد  ADHDهای روانشناختی همچون تفکیك بعضی اختالل

اجرا است. سال به باال و بزرگساالن قابل ۱افراد  دارد. آزمون برای

 21 حدوداًمدت زمان اجرای این آزمون )همراه با بخش آموزش( 

یف آزمون شامل پاسخ یا عدم پاسخ )بازداری پاسخ( دقیقه است. تکل

شود. ثانیه ارائه می ۰/0 محرک آزمون است. هر محرک فقط ۰11به 

بنابراین، آزمون به حفظ توجه نیاز دارد. هدف اصلی این آزمون 

است که در پنج زیر  . بازداری پاسخ2و  . توجه مداوم0گیری اندازه

. تنظیم ۰و  0. نشانگر0، 3. اسناد3 ،2. توجه2، 0. پاسخ کنترل0گروه؛ 

سنجد. در این و بازداری پاسخ را می توجه مداوم ۰حرکات ظریف

ای، آزمودنی کلید موس را در مواجهه با محرک هدف آزمون رایانه

دهد و سپ  ناگهان با دیدن ( چهار تا شش بار فشار می0)یعنی عدد 

ند. در بلوک ( باید پاسخش را بازداری ک2محرک خطا )یعنی عدد 

دهد، سرعت پاسخ میبا فراوانی زیاد، آزمودنی به پنجاه محرک، به 

های خطا است. این که هشت محرک از این تعداد، شامل محرک

شوند تا آزمودنی قدرت ها به صورت تصادفی ارائه میمحرک

، IVA PLUSهای بعدی را نداشته باشد. در آزمون بینی محرکپیش

العات عک  تغییر کند. نتایج مطی به شنیداری و برتوجه باید از دیدار

و قدرت  (%82حساسیت کافی ) IVA PLUSدهد که آزمون نشان می

در  ADHDرا برای تشخیص درست  (%98بینی درست )پیش

 22دهد آزمایی نشان میکودکان دارد. اعتبار آزمون در روش باز

( دارد. 0۱/1 – 99/1مستقیم و مثبت ) با یکدیگر رابطه IVAمقیاس 

دهد که این آزمون از اعتبار و روایی ها نشان میبه طور کلی یافته

 ADHDمطلوب و باالیی در بررسی توجه و دقت و تشخیص 

 برخوردار است.

(: این آزمون یکی از ابزارهای 0892) ی شالآزمون برج لندن 

ریزی و سازماندهی است. گیری کنش اجرایی برنامهمهم جهت اندازه

شود و مسئله همانند مثال داده می 02ین تست، به آزمودنی در ا

بایست با حداقل حرکات الزم، شکل نمونه درست شود. همچنین، می

شود. در هر مرحله پ  سه فرصت برای حل هر مسئله داده می به فرد

شود. شیوه بعدی در اختیار فرد قرار داده می از موفقیت، مسئله

اینکه فرد  صورت است کته بر مبنایدینگذاری در این آزمون بنمره

گیرد. در چه کوششی مسئله را حل کند، نمره به او تعلو می

                                                           
1. Response control 
2. Attention 
3. Attribute 

نمره،  3در کوشش اول حل شود،  ترتیب، زمانی که یك مسئلهبدین

نمره و زمانی که در  2زمانی که مسئله در کوشش دوم حل شود، 

نمره و زمانی که سه کوشش بته شکست  0سوم حل شود،  کوشش

شود. حداکثر نمره در این منجر شود، نمره صفر بته فرد داده می

آزمون دارای روایی سازه خوب  (. این02× 3=3۱است ) 3۱آزمون 

ریزی و سازماندهی افراد است. بین نتایج ایتن در سنجش برنامه

گزارش شده  r=00/1آزمتون و آزمون مازهای پرتئوس همبستگی 

گزارش شده است )لزاک  ۷8/1ول و است. اعتبار این آزمون مورد قب

 (.2111و همکاران، 

آوری: کانر و داویدسون این پرسشنامه را با بازبینی تاب مقیاس

آوری تهیه کردند. در زمینه تاب 08۷8-0880منابع پژوهشی 

 یك در که دارد گویه 2۰ دیویدسون دیویدسون و کانر آوریتاب

و  درست( )همیشه چهار نادرست( تا کامالًصفر ) بین لیکرتی مقیاس

 مؤلفهشود. این مقیاس دارای چهار گذاری مینمره 02۰-2۰با دامنه 

 -23 -20 -2۰ی هاسؤالمقیاس تصور از شایستگی فردی: است. زیر

 -21های مقیاس تحمل عاطفه منفی: سؤال، زیر01 -00 -02 -0۱ -0۷

 طمقیاس پذیرش مثبت تغییر و رواب، زیر۱ -۷ -00 -0۰ -09 -08

 -22های مقیاس کنترل: سؤال، زیر0 -2 -0 -۰ -9های ایمن: سؤال

 در مقیاس . این3و  8های و زیرمقیاس ت ثیرات معنوی: سؤال 03 -20

 تعیین برای .است شده یابی( هنجار0390محمدی ) توسط ایران

 3 جزگویه به کل نمره با گویه هر همبستگی مقیاس این روایی

 مقیاس پایایی تعیین داد. برای نشان را ۱0/1تا  00/1ضرایبی بین 

 و شد گرفته بهره کرانباخ آلفای از دیویدسون و کانر آوریتاب

 به دست آمد. 98/1پایایی  ضریب

نمره ریتینگ ورزشکار: در این پژوهش برای بررسی میزان 

بازان از نمره ریتینگ آنها استفاده شد. این نمره از موفقیت شطرنج

گیرد. های چندگانه به آنها تعلو میر اساس معیارسوی فدراسیون و ب

نمره بیشتر در این شاخص به منزله موفقیت بیشتر ورزشکار و میزان 

 معنای موفقیت کمتر ورزشکار.بودن اوست و نمره کمتر بهای حرفه

های این نمره بر اساس میزان شرکت در مسابقات معتبر، میزان مؤلفه

زان مشارکت و دعوت به مسابقات ملی های ورزشکار شطرنج، میبرد

 المللی مختلف و غیره است.و بین

4. Symptomatic 
5. Fine motor Regulation 
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 هايافته

باز زن و شطرنج 200نفر، شامل  ۰0۰تعداد نمونه این پژوهش 

باز مرد بود. میانگین و انحراف استاندارد سن مردان نفر شطرنج 330

و  مت هلنفر  29۱بود. تعداد  8/2۷±0/۰ و ۷/28±/۷و زنان به ترتیب 

نفر شاغل به تحصیل دوره دبیرستان،  ۰۰نفر مجرد بودند. تعداد  2۰8

نفر دارای مدرک کارشناسی )و فوق دیپلم( یا شاغل به تحصیل  293

نفر دارای  0۱نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  0۱0در این مقطع، 

 مدرک دکتری یا شاغل در این مقطع بودند.
 

 های پژوهشهای توصیفی متغیر. آماره0جدول

 انحراف استاندارد میانگین مؤلفه متغیر

 0۷/0۰9 2۷/08۰۷ نمره رنکینگ شطرنج باز انبازموفقیت شطرنج

 ها(آوری )مؤلفهتاب

 ۰3/0 ۱۰/2۷ تصور از شایستگی فردی

 28/0 2۰/20 تحمل عاطفه منفی

 29/3 01/09 پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن

 30/2 38/01 کنترل

 0۰/0 08/۷ ت ثیرات معنوی

 های اجراییکارکرد

 08/0 ۰۱/2۷ ریزی و سازماندهی )برج لندن(برنامه

 ۷3/01 09/88 توجه مداوم

 ۰0/0۰ 82/88 بارداری پاسخ

 

 

 دهد.های پژوهش را نشان میهای توصیفی متغیرآماره 0جدول 

بازان در دهد که نمره رنکینگ شطرنجهای توصیفی نشان مییافته

آوری قرار دارد. میزان تاب 08۰۷، در نقطه 2011تا  0011دامنه 

تصور از شایستگی فردی، تحمل  مؤلفهاعضای گروه نمونه در سه 

عاطفه منفی و پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن باالتر از متوسط و در 

 مؤلفهت. تر اسکنترل و ت ثیرات معنوی در حدود وسط پایین مؤلفهدو 

که توسط آزمون برج لندن سنجیده ریزی و سازماندهی برنامه

بازان اندکی بیشتر حد وسط، توجه مداوم، شود، در شطرنجمی

نزدیك به حد وسط و بازداری، پاسخ اندکی پایین است. قبل از انجام 

های آماری بررسی شد. نمودار ها، مفروضهتحلیل استنباطی داده

ل است. مقادیر پسماند نشان داد که این شاخص دارای توزیع نرما

تر های پژوهش توسط نمودار اسکبودن رابطه بین متغیرمفروضه خطی

)پراکنش نگار( بررسی شد و نشان داد که رابطه بین متغیر ریتینگ 

زاد مؤثر بر آن خطی است. زاد و درونهای برونبازان و متغیرشطرنج

برای بررسی مفروضه عدم  vifهمچنین مقدار شاخص تلران  و 

نه بررسی شد و این مقادیر نشان دادند که مفروضه خطی چندگاهم

ها توسط مورد نظر برقرار است. همچنین مفروضه استقالل خطا

شاخص دوربین واتسون بررسی شد و نشان داد که مفروضه نام برده 

 (.DW>2نیز برقرار است )

های های نشانگر عملکرد کارکردهای عاملی متغیربار 2جدول 

 دهد.های مکنون نشان میبر این متغیرآوری اجرایی و تاب

 

 های مکنونآوری بر این متغیری اجرایی و تابکارکردهاهای نشانگرِ عملکرد های عاملی متغیر. بار2جدول

 شاخص

 آوریتاب های اجراییکارکرد

ریزی و برنامه

 سازماندهی
 بارداری پاسخ توجه مداوم

تصور از 

 شایستگی فردی

تحمل عاطفه 

 منفی

 ذیرش مثبت تغییرپ

 و روابط ایمن
 کنترل

ت ثیرات 

 معنوی

 19/0 08۱/1 اثرات خام

- - 

9۱2/1 ۰۷2/1 38۷/1 218/1 

 109/1 129/1 101/1 1۰3/1 000/1 130/1 خطای استاندارد

 T 22/۱ ۰۱/۷ 32/0۱ 09/00 8۷/03 ۱0/00 مقدار

 ۰29/1 ۱28/1 ۱39/1 ۷3۰/1 91۷/1 ۰09/1 900/1 3۰1/1 اثر استاندارد
 

 

ور های اجرایی به طکارکرد مؤلفهدهد که هر سه ها نشان مییافته

و مقادیر  (<8۱/0Tشوند )معناداری بر این سازه مکنون بار می

دهد که توجه مداوم، بازداری پاسخ استاندارد به ترتیب نشان می

ریزی و سازماندهی به ترتیب بیشترین سهم را در تشکیل متغیر برنامه



 0388مرداد( )تابستان،  98، شماره08دوره                                                                                                                  وانشناختی                      مجله علوم ر

286 
 
 

 

ه دهد کها نشان مییافتههای اجرایی دارند. همچنین کارکردمکنون 

طور معناداری بر این سازه مکنون بار آوری نیز بهتاب مؤلفههر پنج 

دهد که ترتیب نشان میو مقادیر استاندارد به (<8۱/0Tشوند )می

تصور از شایستگی فردی، تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر و 

ت ثیرات معنوی، به ترتیب بیشترین سهم را در  روابط ایمن کنترل و

 آوری دارند.تشکیل متغیر مکنون تاب

دهد. های پژوهش را نشان میروابط ساختاری متغیر 3جدول 

های زاد کارکرددهد که متغیر برونهای این پژوهش نشان مییافته

ها اثر آوری آنبازان و نیز بر تاباجرایی بر متغیر موفقیت شطرنج

وری نیز آتاری مستقیم معناداری دارد. همچنین متغیر میانجی تابساخ

بازان اثر معناداری دارد. همچنین متغیر بر متغیر موفقیت شطرنج

آوری و نیز اثر واسطه متغیر تابهای اجرایی بهزاد کارکردبرون

های اجرایی بر متغیر موفقیت ساختاری کل متغیر کارکرد

وابط دهد که رهای جدول فوق نشان مییافته بازان معنادار بود.شطرنج

ها مثبت و معنادار است. به عبارتی، با توجه به ضرایب بین متغیر

بازان و میزان های اجرایی شطرنجموجود، هر مقدار کارکرد

یشتر ها در شطرنج نیز بتر باشد، میزان موفقیت آنآوری آنان قویتاب

 خواهد شد.

زاد پژوهش های درون( متغیرR2میزان ضریب تعیین ) 0جدول 

 ها نشاندهد. یافتههای آزمون معناداری این اثر را نشان میو پارامتر

از  200/1 مجموعاًآوری های کارکرد اجرایی و تابدهد که متغیرمی

چنین کنند؛ همبینی میواریان  متغیر موفقیت در شطرنج را پیش

بینی آوری را پیشتاب از واریان  209/1های اجرایی میزان کارکرد

 کند.می
 

 های پژوهش. روابط ساختاری متغیر3جدول

 شاخص

اثر مستقیم 

های اجرایی بر کارکرد

 نبازاموفقیت شطرنج

اثر مستقیم 

های اجرایی بر کارکرد

 بازانآوری شطرنجتاب

 آوریاثر مستقیم تاب

بر موفقیت 

 بازانشطرنج

های مستقیم کارکرداثرات غیر

آوری( )با واسطه تاباجرایی 

 بازانبر موفقیت شطرنج

های کارکرد اثرات کل

آوری( بر اجرایی )با تاب

 بازانموفقیت شطرنج

 98/۷ 11/3 02/00 203/1 98/0 اثرات خام

 0۰/0 ۱0۱/1 30/2 131/1 0۰/0 خطای استاندارد

 T 2۰/0 88/۱ 00/۱ 9۷/0 9۱/۱ مقدار

 012/1 0۰3/1 32۱/1 0۱۷/1 208/1 اثر استاندارد
 

 

 های آزمون معناداری این اثرزاد پژوهش و پارامتریرهای درونمتغ( 2R. میزان ضریب تعیین )0جدول

 آوریهای اجرایی بر میزان تاباثر متغیر کارکرد بازانآوری بر موفقیت شطرنجهای اجرایی و تاباثر کارکرد پارامتر

 2R 200/1 209/1مقدار 
 

 

 
 های مدل پژوهشضرایب استاندارد بین متغیر . نمودار0نمودار
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ها با مدل پژوهش به منظور بررسی برازش مطلوب داده

های چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. نسبت خی دو به شاخص

، 198/1معنادار، شاخص نیکویی برازش به مقدار آزادی غیردرجه

 ، ریشه دوم۱0۱/1( به مقدار AGFIشده )نیکویی برازش تعدیل

، ریشه 12۷/1( به مقدار کمتر از RMSEAواریان  خطای تقریب )

دهند که ، نشان می120/1( SRMRمیانگین مربعات باقی مانده )

ها با مدل پیشنهادی پژوهش برازنده است. همچنین شاخص داده

( برای مقایسه و بررسی تفاوت CFI( و )NFIشده )برازندگی هنجار

به ترتیب  و معناداری 8۷1/1ا مقدار مدل پیشنهادی با مدل خط پایه ب

دهند که مدل پیشنهادی با مدلی نشان می 110/1و  110/1در سطو 

 دارد، دارایهای پژوهش مفروض نمیکه هیچ روابطی را بین متغیر

 تفاوت معنادار است.

 گيریبحث و نتيجه

بازان های موفقیت شطرنجاین پژوهش بررسی مؤلفه هدف

های کارکردهای اجرایی مغز و نقش بررسی ای با نقش مؤلفهحرفه

های پژوهش نشان داد که آوری بود. یافتهگری تابمیانجی

های اجرایی شناختی ت ثیر مثبت و معناداری بر موفقیت کارکرد

(، کارباخ و 2109بازان دارد. این یافته با یافته مینیر و شاه )شطرنج

اجرایی باعث های که نشان دادند آموزش کارکرد (2118کری )

های مشابهی پژوهش. همچنین با شود، همسو بودانتقال مهارت می

د ها و مداخالت روانشناختی شناختی بر بهبوبخشی آموزشمبنی بر اثر

های ورزشی انجام شده است، همچون پژوهش صمدی و مهارت

(، همسو بود. همچنین با 210۷( تامپسون و همکاران )038۱همکارن )

( که نشان 211۰( و ورنون )2101دانیو و دمردزیرا )های جوریافته

اند مداخالت نوروفیدبك منجر به بهبود عملکرد ورزشکاران داده

شود، همسو و هماهنگ بود )نوروفیدبك از جمله مداخالت می

یی های اجرایماً برای مداخله در کارکردمستقروانشناختی است که 

ك ی فکری و شناختی و یشود(. بازی شطرنج یك بازکار برده میبه

عنوان شود. عالوه بر آن، این بازی بهای محسوب میورزش حرفه

های های پرورش فکر، خالقیت، استدالل و... در کشوریکی از روش

های آموزشی همچون مدارس و برای پیشرفته دنیا، در نظام

 آموزان مورد توجه ویژه قرار گرفته است.دانش

ی ذهنی و شناختی متعددی درگیر و هادر بازی شطرنج فعالیت

فعال است که در صورت تقویت آنها، بازی شطرنج با کیفیت و 

 شود. چهار مهارت اساسی برای تمامیمهارت بیشتر و بهتر انجام می

های ورزشی و از جمله ورزش شطرنج را نام برد. آمادگی رشته

جسمانی، آمادگی تکنیکی، آمادگی تاکتیکی و آمادگی 

تی. در زمینه آمادگی روانشناختی باید اشاره کرد که یك روانشناخ

 ورزشکار ماهر ابتدا باید از تمرکز خوبی برخوردار باشد، بتواند سریع

 انداز، سیبل را، فوتبالیستتیر مثالًمحل هدف )بسته به هر ورزش، 

باز بهترین محل چیدمان و محل پاس یا دروزاه و غیره را، شطرنج

متمرکز و  زمان..( پیدا کند یا تغییر دهد، همها را و.حرکت مهره

گوناگون های محرکمتوجه چند نقطه، هدف یا تکلیف باشد و 

محیطی، مربوط به رقیب و شخصی را پایش کند. همواره در ورزش 

مطرح است که به چه دلیل برخی برندگان ثابتند و برخی  سؤالاین 

یت در وضع سؤالکننده هستند؟ پاسخ به این رقابت صرفاًدیگر 

آمادگی روانشناختی ورزشکار است. آمادگی و برتری ذهنی و 

نشناختی موجب کسب امتیازات باالتر و رسیدن به اهداف است. روا

های د، پیشرفتها مسلط شوهنگامی که یك ورزشکار بر تکنیك

طور چشمگیری در گرو تالش و آموزش ذهنیش مداوم آتی او به

ته باز پیشرفهای ضعیف یك ورزشکار شطرنجخواهد بود. عملکرد

اغلب اوقات ناشی از خطاهای ذهنی و شناختی است تا فقدان مهارت. 

های شود که یك ورزشکار ماهر با وجود موفقیتبنابراین مشاهده می

شود یا دیده شده که از بین مرتکب خطاهای فاحش می متعدد، گاهی

ها و تمرین مساوی و همانند، رغم تالشدو یا چند نفر رقیب، علی

های تر از نفر دیگر است و چه بسا فرد بازنده تمرینیك نفر موفو

بیشتری نیز داشته است. اینجاست که اهمیت آمادگی ذهنی، توجه و 

یابد آن نام برده شد، اهمیت میتمرکز و آنچه در سطور فوق از 

های . بین عملکرد روانی و مهارت(2101جوردانیو و دمردزیرا، )

عملی ورزشکارن رابطه زیادی وجود دارد. بنابراین موفقیت یا عدم 

های اجرایی مانند تکنیك و موفقیت یك ورزشکار به توانایی

مینان، تمرکز های روانی مانند اطهای کلیدی همراه با آمادگیمهارت

فکر و کنترل هیجان بستگی دارد. به همین دلیل ورزشکاران برجسته 

ها، ها، ثابت در اجرای تکنیكو صاحب نام بر یکنواختی در کار

های گیری سریع و دقیو و آرامش به عنوان مهمترین سرمایهتصمیم

 (.0382، کریمی، 211۰کنند )ورنون، باز خوب ت کید مییك شطرنج

پذیری شناختی در انجام تکالیف های اجرایی و انعطافکارکرد

های به توانایی حرکت منعطف به عقب و جلو در تکالیف یا آزمون

طور ذهنی دو شود. در تکالیف معمولی افراد بهذهنی منجر می

 پیش زمان نگه دارند و بر طبو معیار ازطور هممجموعه پاسخ را به

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa.html
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ها حرکت کنند )یا در هر کوشش اسخشده، بین این مجموعه پ تعیین

خود را  هایو فعالیت دیگر(، یا بر عملکرد خود نظارت کنند و پاسخ

، گیرند، تغییر دهند )مارکبر اساس بازخوردی که از عملکردشان می

کردن این پتانسیل در (. با لحاظ2103سارا، میشل و لورن، 

ده تقویت شهای اجرایی، در صورتی که این سازه شناختی کارکرد

ر توانند بر عملکرد خود دقت بیشتری کنند و ببازان میباشد، شطرنج

های بعدی را به بهترین نحو تغییر دهد، اساس عملکرد خود، عملکرد

بینی کنند و بهبود بخشد که این آمادگی، نیازمند فعالیت مناسب پیش

( و 2102های اجرایی است. هافمن، اسمیشل و بدلی )کارکرد

ی هاکنند کارکرد( نیز نظر مشابه دارند و بیان می2102ا )آیونسک

دهد تمرکز را از یك محرک به محرک اجرایی به افراد اجازه می

دیگر تغییر دهد، بین تکالیف متفاوت به لحاظ ذهنی به جلو و عقب 

ر های متغیحرکت کنند و یا از قوانین متفاوت در پاسخ به نیاز

در نتیجه تسهیل . یر استفاده کنندپذ، به طور انعطاف0موقعیتی

تعویض توجه مطابو تقاضای متن و زمینه فعلی بر اساس  2آمادگی

(. حال اگر 2119آید )اولوت و حاجکك، اطالعات قبلی به دست می

توانیم با اطمینان ( را نیز اضافه کنیم می2103میلر )تبیین و تعریف 

عملکرد  و کیفیت های اجرایی را بر بهبود کمیتبیشتر اثر کارکرد

های همه کارکردکند یك تیرانداز را تبیین کنیم. میلر بیان می

ند کهای شناختی کار میاجرایی، با جذب و اصالح دیگر عملکرد

(. این مسئله 210۰؛ نقل از بالسکو، 2103)مك کالسکی و پرکینز، 

 های اجرایی سایر کارکردهایدهد که توانایی باالتر کارکردنشان می

انگیزاند و هنگامی که چندین توانایی مختلف اختی افراد را بر میشن

گذاری بر مهارت ورزش فکری همچون شطرنج پذیرفته برای اثر

 های اجرای در مهارتتوانیم به اهمیت توانایی و اثر کارکردشود، می

 شطرنج بازی پی ببریم.

آوری نیز ت ثیر مثبت و های پژوهش نشان داد که تابیافته

های بازان دارد. این یافته با یافته پژوهشناداری بر موفقیت شطرنجمع

ت های مثبها و متغیربخشی یا رابطه مولفهمشابهی مبنی بر اثر

های ورزشی همسو بود. از آوری بر مهارتروانشناختی همچون تاب

( مبتنی بر ت ثیر معنادار اثر 038۷جمله با نتایج پژوهش ناجی و ناجی )

های هیجانی )از مولفه -مدت تنظیم شناختی اهآموزش کوت

آوری( بر نمرات تیراندازی با تفنگ بادی و تمرکز در این ورزش تاب

                                                           
1. changing situational demands 

( و هامیلتون و 038۱همسو بود. با پژوهش صمدی و همکارن )

 مداخله مبتنی بر ذهنبخشی معنادار ( مبتنی بر اثر210۱همکاران )

با پژوهش جان،  بود.آگاهی بر عملکرد ورزشی ورزشکارن، همسو 

ی بر آگاهبخشی معنادار مراقبه ذهن( مبتنی بر اثر2102کومار و لیل )

ای و افزایش عملکرد آنان همسو بود. با عملکرد ورزشکاران حرفه

آوری بر بخشی معنادار تاب( مبتنی بر اثر2100پژوهش تروالو )

 افزایش عملکرد ورزشی ورزشکاران همسو بود.

یا  توان از آن در راستای تبیین اثرساسی که مییکی از فاکتور ا

بازان بهره گرفت، آمادگی آوری بر مهارت شطرنجرابطه معنادار تاب

تاکتیکی است. تاکتیك در ورزش با موارد جانبی مؤثر در آن ارتباط 

ات بازان با کسب اطالعکند که شطرنجداشته و شرایطی را فراهم می

 واقعکنند. در گذار سازگار میل ت ثیرها خود را با عوامدرباره آن

نشده ینی بآوری را نوعی سازگاری با شرایط پیشتوان ت ثیر تابمی

فاده آوری و با استمترقبه تلقی کرد. به کمك تابو اتفاقات غیر

ها و امکانات در جهت دستیابی به هدف، راه صحیو از توانایی

ریزی و ا برنامهتواند بباز میموفقیت هموار شده و شطرنج

های تاکتیکی را به خدمت خود درآورد. های الزم، کاربردبینیپیش

نشده و خارج از کنترلی وجود دارد، بینیدر ورزش شرایط پیش

همچون محیطی، دمای محیط )گرما و سرما(، نور، میزان صدای 

ودن بایاطراف، وضعیت روشنایی و نور محل، سطو آمادگی و حرفه

های زبان بدن های کالمی از سوی رقیب، بازخوردوردرقیب، بازخ

رقیب، استفاده مؤثر از زمان، سطو تمرینات و غیره. این شرایط 

ند ک مت ثرتواند عملکرد واقعی ورزشکار را نشده میبینیپیش

ای را که تواند ورزشکار حرفهآوری می(. تاب0382کریمی، )

ار عصبی ای که فشنشدهینیبآمدن بر شرایط پیشتواند برای فائومی

هایی که نام برده شد(، توانمند کند )همچون متغیرو تنش ایجاد می

ازگشتن آوری ظرفیت بتابکرده و به موفقیت بیشتر وی کمك کند. 

یم خویشتن است. درترمدار و توانایی از دشواری پایدار و ادامه

دی است فرآین آوریکنند که تاب( بیان می211۱ماستن ) و گارمزی

شرایط تهدیدکننده  با آمیزموفقیت سازگاری پیامد یا توانایی که

محیطی را )که در ورزش و برای ورزشکاران وجود دارد(، فراهم 

توانایی سازگاری سطو  آوری،کند تابکند. والر هم بیان میمی

 (.2110)والر،  است محیطی حسب شرایط بر کنترل

2. set-switching 
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 حوزه عملکردی دارد:آوری سه که گفته شد تابطورهمان

بینی افراد آوری به عنوان یك ویژگی شخصیتی یا توانایی پیش. تاب0

 د.شودر مقابل ت ثیرات منفی نامالیمات و احتمال خطر فرض می

)مثل درک مثبت، خود  روانیوضعیت روحی مثبت یا سالمت یك .2

. یك فرآیند پویا که بر کنش 3پنداری، موفقیت در وظایف و غیره( 

یر یر گذاشته و در طول زمان تغیت ثهای فردی و پیرامونی ین متغیرب

 کند.می

دهند که چگونه افراد در آوری نشان میهای تابپژوهش

ن واقع ایآیند. درزا با موفقیت بیرون میرویارویی با عوامل تنش

کند تا از نگرش منفی و تمرکز دیدگاه منطو نیرومندی را مهیا می

خطر، نقصان و آسیب، دست برداشته و به سمت توجه معطوف به 

)التر،  نگر گسترش یابدتوجه به نقاط قوت افراد با دیدگاهی ارتقاء

(، هانتون، 210۷(. نیل، فلچر، استفن و ماللیو )2118سیستی و بیکر، 

و  (210۱، دگدال، اکالند و گوردون )(210۰فلچر و کوگالن )

ست در ند که موفقیت یا شککننظران دیگر بیان میبسیاری از صاحب

میادین ورزشی به عوامل زیادی بستگی دارد؛ اهداف ورزشکار، ترس 

های خطا و اشتباه، ادراک تهدید از باخت، بروز تنش به خاطر حرکت

های شکست، فشار هواداران یا جو روانی حاصل از آن، ویژگی

ها و شخصیتی او، چگونگی روابط او با سایر ورزشکاران، انگیزه

بسیاری از عوامل روانی و اجتماعی دیگر که اضطراب ورزشی را در 

و  توانند بر کیفیت عملکردپی دارد، همگی از عواملی هستند که می

نتایج آن ت ثیر بگذارند. اضطراب ورزشی عملکرد ورزشکاران را 

رد تر باشد، عملکدهد و هر چه میزان اضطراب باالت ثیر قرار میتحت

با وجود این تر خواهد آمد. ر حین رقابت پایینورزشکاران نیز د

های ورانشناختی، در ورزشکارانی که در میدان مسابقه مشخصه

تواند به عنوان یك متغیر ارزشمند آوری میحضور دارند، تاب

های ورزشی را محسوب شود و بخش زیادی از اضطراب و فشار

 تعدیل کند.

آوری جرایی با تابهای انتیجه این پژوهش آن بود که کارکرد

های همچون کریستال های پژوهشرابطه دارد. این یافته با یافته

( که 210۰(، اسچیمیچل و تانگ )2103(، روساریو و پدرو )210۰)

 ریزیاند عدم بازداری شناختی، برنامههای خود نشان دادهدر پژوهش

های اجرایی های اصلی کارکردو سازماندهی شناختی )که از مؤلفه

ابل آوری در مقهای هیجانی که ناشی از نداشتن تابهستند( با کنش

توان ها است، همسو و هماهنگ بود. در تبیین یافته پژوهش میتنش

گفت، افرادی که قادر به توقف افکار، احساسات و اطالعات نامربوط 

توانند جریان پویای ظهور و رشد هیجانات خود را نیستند، نمی

، شونددر آگاهی هیجانی با دشواری مواجه می شناسایی کنند؛ لذا

زیرا افرادی که دارای فقدان توجه مستمر درونی هستند )که از 

کردن، توصیف و های اصلی کارکرد اجرایی است( در توجهمؤلفه

، پورشناسایی هیجانات خود و دیگران مشکل دارند )محمدی، علی

( معتقدند 211۷(. اورتك و همکاران )0383دقاق زاده و فرزاد، 

های افرادی که سطوح باالیی از نقایص شناختی که عامل آن کارکرد

دن و کرخصوص در رابطه با توجهاجرایی است، در تنظیم هیجان به

دهند و برعک  آن، قدرت تنظیم ها مشکل نشان میشناسایی تنش

ریزی، های اجرایی، یعنی سازماندهی، برنامهشناختی توسط کارکرد

های ناکارآمد باعث درک بهتر موقعیت مر و کنترل پاسختوجه مست

حل و گیری برای انتخاب بهترین راهشناختی، تصمیم -هیجانی 

شود. پ  احتمال دارد که این زا میهای تنشآمدن با موقعیتکنار

های مختلف اضطراب و استرس را افراد بیش از دیگران در موقعیت

وری ضعیفی آرا نداشته باشند )تابزا تجربه کنند و تاب موقعیت تنش

از خود نشان دهند(. این استرس و اضطراب زیاد موجب خواهد شد 

اختی شن -که فرد به جای آنکه از راهبردهای مناسب تنظیم هیجانی 

آمدن بر اضطراب و استرس استفاده کند، به توقف و قطع برای فائو

سرکوب و ناگهانی عمل بپردازد و آن احساس یا عمل مطلوب را 

خاموش کند؛ لذا فرد دچار افت هیجانی و عملکردی خواهد شد. با 

های بازان نیز در موقعیتتوان گفت شطرنجتوجه به این مسائل می

ن های اجرایی در ایزای مسابقه قرار خواهند گرفت. اگر کارکردتنش

ی از خود عبارتی فعالیت مطلوبدرستی فعالیت کند یا بهها بهموقعیت

تر رخ تر و مطلوبزا سریعدهد، حل و فصل موقعیت تنش نشان

خواهد داد. این زنجیره در نهایت عملکرد و موفقیت بیشتری را برای 

توان اثر ساختاری کل بینی خواهد کرد. میباز پیششطرنج

بازان را )یعنی اثرات های اجرایی بر موفقیت شطرنجکارکرد

ه مستقیم آن بر موفقیت به واسطعالوه اثر غیرهای اجرایی بهکارکرد

بازان( که بیشترین اثر ممکن را در آوری بر موفقیت شطرنجتاب

ها، در این پژوهش نشان داد، نیز بر همین های مدلمقایسه با سایر مسیر

 تبیین دانست.اساس قابل

هایی از جمله عدم امکان انتخاب این پژوهش داری محدودیت

های مونه بود. همچنین به دلیل معیارتصادفی اعضای گروه ن کامالً

های شد، امکان کنترل برخی متغیرباید رعایت می الزاماًورودی که 
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گر دیگر وجود نداشت. با این وجود، این پژوهش مزاحم و مداخله

های مهمی بود؛ از جمله آنکه نشان داد متغیر دارای دستاورد

تی مهم در هایی اجرایی به عنوان یك سازه روانشناخکارکرد

بینی و پیشرفت ورزشکاران )از جمله ورزشکاران شطرنج( مطرح پیش

ناختی های شتوان از این نتایج در راستای تقویتاست. بنابراین می

ورزشکاران برای کسب نتایج بهتر بهره برد؛ همچنین در زمینه 

ان یك عنوهای اجرایی بهتوان از سنجش کارکردیابی نیز میاستعداد

های بزرگ، توان در میدانهم استفاده کرد. عالوه بر آن، میمالک م

آوری برای مقابله با استرس و ای را با آموزش تابورزشکاران حرفه

های ناشی از جو مسابقات، های فردی و نیز تنشاضطراب و نیز تنش

 حمایت کرد که نتایج بهتری کسب کنند.
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