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 چكيده
. هدف اصلي اين تحقيق، تعيين اختالف منابع اطالعاتي مورد استفادة ورزشكاران ماهر و غيرماهر در خودارزيابي عملكرد است

اهر و غيرماهر شهرستان سنندج بودند كه از ميان آنان براساس فرمول مورگان و كرجسي  ورزشكار م170جامعة آماري پژوهش 
 10بود كه ) 2002(گيري، پرسشنامة خودارزيابي ويمنت ابزار اندازه .عنوان نمونة آماري به روش تصادفي انتخاب شدند نفر به120

. مه را تعدادي از متخصصان و استادان تربيت بدني تأييد كردندروايي صوري و محتوايي پرسشنا. كندمنبع اطالعاتي را ارزيابي مي
بر آمار ها عالوهبراي تجزيه و تحليل آماري داده.  محاسبه و تعيين شد88/0پايايي پرسشنامه نيز از طريق آزمون آلفاي كرونباخ 

داري بين ه اختالف معنيتجزيه و تحليل آماري نشان داد ك . استفاده شدANOVAتوصيفي، از آمار استنباطي همچون 
، ترس شخصي )>03/0P(، استانداردهاي شخصي )>00/0P(ورزشكاران ماهر و غيرماهر در استفاده از منابع اطالعات عيني 

)00/0P< ( و اميد به آينده)002/0P< ( وجود دارد، اما بين ورزشكاران زن و مرد ماهر اختالف معناداري در استفاده از منابع
هاي انفرادي و اجتماعي از لحاظ استفاده از منابع اطالعاتي همچنين بين ورزشكاران ماهر رشته). <05/0P(ه نشد اطالعاتي مشاهد

عنوان عامل اصلي در تواند بهتوان گفت، سطح مهارت مي، بنابراين مي)<05/0P(در خودارزيابي اختالف معناداري وجود ندارد 
 .رد توجه قرار گيرداستفاده از منابع اطالعاتي خودارزيابي مو

 
 هاي كليديواژه

 .منابع اطالعاتي، خودارزيابي، عملكرد، ورزشكاران ماهر و غيرماهر، شهرستان سنندج

                                                           
 Email: ali_yalfani@yahoo.com                                                                                    09183155478:تلفن :  نويسندة مسئول -11
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 مقدمه

موفقيت ورزشكاران در اجراي مهارت، همواره متناسب با ميزان ادراك آنها از عملكردشان است كه اين 
طالعاتي دارد كه پس از دريافت، تجزيه و تحليل و تفسير در ادراك از عملكرد نيز خود بستگي به نوع و ميزان ا

تر در حافظه ذخيره شود، تر و غنيبه لحاظ نظري، هرچه اطالعات صحيح. گيردمغز مورد استفاده قرار مي
اين اطالعات دريافتي ). 7(هاي حركتي مؤثرتر و كارامدتري ارائه دهد، بيشتر است احتمال اينكه ورزشكار مهارت

دهي باورهاي شخصي ورزشكار بازي كرده و لياقت و شايستگي او را در رشتة ورزشي قش اصلي را در شكلكه ن
بيشتر مربيان و ورزشكاران از منابع . كشند، خودارزيابي يا ارزيابي از عملكرد نام داردمربوط به چالش مي

ابع خواسته و ناخواسته بر اجراي حركتي كه اين مناطالعاتي مورد استفاده در خودارزيابي آگاهي ندارند، درحالي
تايلور و همكاران اين ). 14(شود اين اطالعات از منابع دروني و بيروني زيادي دريافت مي. گذاردآنان تأثير مي

منابع را به اطالعات عيني، استانداردهاي شخصي، اطالعات مثبت و منفي از گذشته، ترس دروني و اميد به 
 ).17(اند تقسيم كرده) همسان، پايين و باال(هاي اجتماعي سهآينده، بازخورد، مقاي

دهد عوامل گوناگوني مانند سن، جنس، سطح مهارت و صالحيت فردي روند تحقيقات انجام گرفته نشان مي
). 19(شوند هايي در استفاده از منابع اطالعاتي ميدهند و سبب بروز تفاوتخودارزيابي را تحت تأثير قرار مي

 ليندر، در مورد اثر سن بر خودارزيابي عنوان كرد با شروع دورة نوجواني، تغيير و انحراف تكاملي در سيت و
شلدون نيز در ). 16(شود بخشي از سوي ديگر منابع اطالعاتي به سمت استانداردهاي دروني ديده مياولويت

هاي اجتماعي همتايان لب از مقايسهبررسي تأثير جنسيت در استفاده از منابع خودارزيابي نشان داد مردان اغ
 .كنندكنند، اما زنان اغلب از خودارزيابي بيشتر استفاده ميخود استفاده مي

نتايج برخي تحقيقات پيشين حاكي از وجود تفاوت معنادار بين ورزشكاران ماهر و غيرماهر در خودارزيابي از 
برند،  شخصي بيش از ديگر منابع اطالعاتي بهره ميكه ورزشكاران ماهر از استانداردهايطوريبه. عملكرد است

). 19(شود ترين منبع اطالعاتي خودارزيابي محسوب ميكه در ورزشكاران غيرماهر اميد به آينده مهمدرحالي
هاي مختلف ورزشي به لحاظ انفرادي و تيمي بودن نيز نشان داده است كه اين عامل هم استفاده از بررسي رشته
هاي تيمي مانند فوتبال، اولويت اول كه در رشتهطوريدهد، بهتي خودارزيابي را تحت تأثير قرار ميمنابع اطالعا
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كه در رشتة انفرادي شنا، ورزشكاران ترجيحاً از منبع ترس ، درحالي)6(به منبع اميد به آينده اختصاص دارد 
 ).13(كنند شخصي در ارزيابي عملكرد استفاده مي

دهندة اهميت بسيار زياد اين موضوع در چگونگي مديريت ه در خارج از كشور نشانتحقيقات انجام گرفت
جانبة ورزشكاران است، ليكن تحقيقات بسيار اندكي در ايران در زمينة موضوع راهبرد ارزيابي از عملكرد همه

متر مطرح بوده كه اين موضوع تاكنون در حوزة تربيت بدني و علوم ورزشي كطوريورزشكاران انجام گرفته، به
شك آگاهي مديران و مربيان ورزشي از منابع مورد استفادة ورزشكاران ماهر و غيرماهر در ارزيابي از بي. است

تواند گام مؤثري در جهت افزايش كارايي مربيان و كمك به تداوم موفقيت ورزشكاران در نيل عملكرد خويش مي
ن تحقيقات و گاهي نتايج ضدونقيض و كمبود مباني نظري در اين بنابراين باتوجه به فقدا. به اهداف ورزشي باشد

ها و مندي محقق، مقرر شد كه در اين مورد تحقيق صورت گيرد تا به اين وسيله به برخي پرسشزمينه و عالقه
بنابراين هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تعيين اختالف منابع . ابهامات موجود در اين زمينه پاسخ داده شود

 .اتي مورد استفادة ورزشكاران ماهر و غيرماهر در خودارزيابي عملكرد استاطالع
 

 روش تحقيق

 ورزشكار زن و مرد ماهر و 170جامعة آماري تحقيق شامل . پژوهش حاضر از نوع تحقيقات همبستگي است
ر از آنان  نف120غيرماهر چهار رشتة ورزشي واليبال، بسكتبال، تنيس روي ميز و كاراتة شهر سنندج است كه 

-دليل انتخاب رشته. صورت تصادفي و براساس فرمول مورگان و كرجسي به عنوان نمونة آماري انتخاب شدندبه

 .آوري در سطح كشور بوده استهاي مذكور فعال بودن آنها در استان و مقام

پرسشنامة . دبو) 2002(گيري شامل پرسشنامة اطالعات فردي و پرسشنامة خودارزيابي ويمنت ابزار اندازه
گذاري ليكرت در و با مقياس نمره)  گزينه3هر زيرمجموعه با ( زيرمجموعه 10 پرسش در 30خودارزيابي داراي 

براي تعيين روايي صوري و محتوايي از نظرهاي متخصصان ). 19(است ) از كامالً موافق تا كامالً مخالف( طيف 7
نتايج تحليل عاملي اكتشافي براي .  و تأييدي استفاده شدو براي تعيين روايي سازه از تحليل عاملي اكتشافي

 .دار بودمعني) KMO ،127/3=KB ،55=df ،001/0=P=852/0(بي امنابع اطالعاتي خودارزي
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در اين .  بود88/0براي تعيين پايايي پرسشنامة خودارزيابي از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه نتيجة آن 
، اطالعات مثبت 89/0، استانداردهاي شخصي 68/0، بازخورد 71/0عيني پرسشنامه، ضرايب آلفاي اطالعات 

، مقايسة اجتماعي باال 76/0، ترس شخصي 69/0، اميد به آينده 79/0، اطالعات منفي گذشته 80/0گذشته 
 .دست آمد به90/0 و مقايسة اجتماعي پايين 87/0، مقايسة اجتماعي همسان 83/0

آمده از ميزان قابل قبول و دستتوان گفت كه ضرايب آلفاي بهكرونباخ ميباتوجه به نتايج حاصل از آلفاي 
-منظور سازمان دادن، خالصه كردن، طبقهبه. گيري از سازگاري داخلي خوب و مناسبي برخوردارندابزار اندازه

ملي تأييدي هاي خام از آمار توصيفي و در بخش آمار استنباطي از تحليل عاملي اكتشافي و تحليل عابندي نمره
براي بررسي روايي سازه، از آزمون همبستگي براي بررسي رابطة متغيرهاي خودارزيابي با سطح مهارت و آزمون 

 تجزيه و تحليل SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده. منظور تعيين سطح معناداري استفاده شدتحليل واريانس به
 .شد

 
 هاي تحقيقيافتهنتايج و 

 كننده در تحقيقهاي كلي ورزشكاران شركتي ويژگ– 1جدول 

 ميانگين سني تعداد رشتة ورزشي جنس نمونة آماري
)M±SD( 

 ميانگين سابقة ورزشي
)M±SD( 

 تنيس روي ميز
 كاراته 

 زن بسكتبال

 واليبال

60 8/0 ± 6/24 4/0 ± 4/6 

 تنيس روي ميز
 كاراته

 بسكتبال

ورزشكاران 
ماهر و 
 غيرماهر

 مرد

 واليبال 

60 5/0 ± 4/23 9/0 ± 3/8 
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 120از ميان جامعة آماري . دهدكنندگان حاضر در تحقيق را نشان ميهاي كلي شركت ويژگي1جدول 
 زن با ميانگين 15 ورزشكار شامل 30هاي ورزشي در هريك از رشته. عنوان حجم نمونه انتخاب شدندورزشكار به

 . شركت داشتند4/23 ± 5/0 مرد با ميانگين سني 15 و 6/21 ± 8/0سني 
 ميانگين، انحراف استاندارد منابع اطالعاتي مورد استفادة ورزشكاران ماهر و غيرماهر در خودارزيابي – 2جدول 

 عملكرد

 متغير
ميانگين استفاده از منابع 
اطالعاتي در ورزشكاران  

 ماهر

ميانگين استفاده از منابع 
 ورزشكاران اطالعاتي در

 غيرماهر
R P 

 005/0* 40/0 14/17 ±  30/0 57/15 ±  52/1 اطالعات عيني 
 000/0* 641/0 98/18 ±  53/1 29/15 ±  12/3 استانداردهاي شخصي

 814/0 022/0 62/17 ±  21/0 50/17 ±  58/2 بازخورد
 127/0 014/0 10/15 ± 75/1 85/15 ±  00/3 اطالعات مثبت گذشته

 002/0* 308/0 55/14 ±  21/1 96/11 ±  30/3 نفي گذشتهاطالعات م
 000/0* 373/0 44/16 ±  86/0 12/10 ±  68/2 اميد به آينده

 003/0* -432/0 87/7 ±  96/1 60/9 ±  66/3 ترس شخصي 
 000/0* 521/0 71/18 ±  27/1 17/14 ±  18/3 مقايسة اجتماعي باال
 106/0 -084/0 01/11 ±  10/0 64/11 ±  34/3 مقايسة اجتماعي همسان

 055/0 -154/0 80/5 ±  94/2 10/7 ±  13/3 مقايسة اجتماعي پايين 
  *05/0 p< 

دهد كه اختالف معناداري ميان  نشان مي2نتايج آماري با استفاده از آزمون تحليل واريانس در جدول 
، )P ، 6/326 = 108، 11F > 005/0(ورزشكاران ماهر و غيرماهر در استفاده از منابع، اطالعات عيني 

 ،P ، 1/267 = 108 >005/0(، ترس شخصي )P ، 3/411 = 107، 11F >003/0(استانداردهاي شخصي 
11F( اطالعات منفي گذشته ،)010/0 < P ، 2/153= 108، 11F( اميد به آينده ،)00/0 < P ، 8/344 = 108، 
11F (هاي اجتماعي باال و مقايسه)00/0 < P ، 9/478=  108، 11F (اما اين اختالف در استفاده از . وجود دارد

 ، P < 103/0(و همچنين مقايسة اجتماعي با افراد همسان ) P ،761/0 = 107، 12F <168/0(منابع، بازخورد 
839/4 = 108، 11F( ،11 ،108 = 490/1، مقايسة اجتماعي پايينF) (005/0 P> و اطالعات مثبت از گذشته 

)33/0 > P ، 263/1 = 105، 14F (معنادار نيست. 
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  نتايج تحليل واريانس براي تعيين اثر جنسيت در استفاده از منابع اطالعاتي خودارزيابي– 3جدول 
اختالف ميانگين ها در استفاده از منابع 
 خودارزيابي بين زنان و مردان

 متغير
)F( معناداري  سطح)Pvalue( 

 06/0 90/5 اطالعات عيني 
 15/0 36/2  شخصياستانداردهاي

 33/0 78/1 بازخورد
 10/0 79/3 اطالعات مثبت گذشته
 40/0 64/4 اطالعات منفي گذشته

 86/0 38/0 اميد به آينده 
 52/0 64/0 ترس شخصي 

 27/0 34/1 مقايسة اجتماعي باال
 09/0 97/2 مقايسة اجتماعي همسان

 55/0 36/0 مقايسة اجتماعي پايين 
 

دهد، اختالف معناداري ميان زنان و مردان ورزشكار در استفاده از منابع  نشان مي3 طور كه جدولهمان
 ).P ،839/4 = 114، 5F < 403/0(اطالعاتي در خودارزيابي عملكرد وجود ندارد 

 هاي تيمي و انفرادي نتايج تحليل واريانس در استفاده از منابع اطالعاتي خودارزيابي بين رشته– 4جدول 
ها در استفاده از منابع  نگيناختالف ميا

 هاي رشتهخودارزيابي بين 
 تيمي و انفرادي 

 متغير
)F( معناداري  سطح)Pvalue( 

 48/0 66/2 اطالعات عيني 
 06/0 91/5 استانداردهاي شخصي

 21/0 63/1 بازخورد
 00/1 20/3 اطالعات مثبت گذشته
 33/0 97/2 اطالعات منفي گذشته

 77/0 08/0 اميد به آينده 
 62/0 24/0 ترس شخصي 

 27/0 31/1 مقايسة اجتماعي باال
 09/0 86/4 مقايسة اجتماعي همسان

 86/0 16/3 مقايسة اجتماعي پايين 
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هاي ورزشي انفرادي و اجتماعي دهد كه بين ورزشكاران رشته نشان مي4بر اين نتايج آماري، جدول عالوه
 = P ،520/2 < 403/0(طالعاتي در خودارزيابي عملكرد وجود ندارد اختالف معناداري در استفاده از منابع ا

112، 7F.( 
 

 گيريبحث و نتيجه

هدف كلي از اين پژوهش بررسي اختالف منابع اطالعاتي مورد استفادة ورزشكاران ماهر و غيرماهر در 
العاتي براي ارزيابي از نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه ورزشكاران از كلية منابع اط. خودارزيابي عملكرد است

داري ميان افراد ماهر و غيرماهر در استفاده از منابع كنند، ليكن اختالف معنيعملكرد خويش استفاده مي
كه ورزشكاران ماهر اغلب منابع اطالعات عيني، طورياطالعاتي در خودارزيابي عملكرد وجود دارد، به

كنند كه اهميت هاي اجتماعي باال استفاده ميمقايسهاستانداردهاي شخصي، اميد به آينده و ترس شخصي 
 .گيردكنند، مورد بحث قرار ميمديريت منابعي كه ورزشكاران ماهر بيشتر از آن استفاده مي

) 19، 8(آمده در مورد منبع اطالعاتي استانداردهاي شخصي همسو با نتايج ديگر تحقيقات دستنتايج به
ترين عوامل خودارزيابي در ورزشكاران ماهر  استاندارد شخصي، يكي از مهمحاكي از اين است كه تعيين هدف و

). 8(تواند ارزيابي عملكرد مهارتي فرد را به چالش بكشد است، و دسترسي يا عدم دسترسي به اين اهداف مي
محققان معتقدند كه تكاليف . دستيابي و موفقيت در اهداف ورزشي به چگونگي تنظيم اهداف بستگي دارد

درچنين وضعيتي موفقيت به دو . شودنيازمند مهارت سبب افزايش ارزش هدف و انتظار رسيدن به هدف مي
گذاري و از ديگر عوامل مؤثر در هدف). 16(عامل، سعي و كوشش و سطح مهارت شخص بستگي دارد 

ف نه خيلي سخت و گذاري بايد بر پاية اصولي باشد كه اهداسازماندهي استانداردهاي شخصي، اين است كه هدف
-دهد بين هدفتحقيقات انجام گرفته در زمينة دسترسي به اهداف نشان مي). 7(نه خيلي آسان را دربربگيرد 

در افراد . داري وجود داردشده با عوامل انگيزشي شركت در يك فعاليت ورزشي رابطة معنيگرايي و توانايي درك
رو تعيين از اين). 8(تر است دگرا، عوامل انگيزش بيروني مهمگرا، عوامل انگيزش دروني و در افراد خوتكليف

-هدف براساس كلية عوامل مؤثر از خصوصيات مهمي است كه ورزشكاران موفق را از ورزشكاران ناموفق جدا مي

 .سازد



  1390پاييز ، 10مديريت  ورزشي، شمارة ية        نشر                                                                                  

 

144

شود اطالعات عيني شامل نتايج حركات و تغييراتي است كه در اثر فعاليت حركتي فرد در محيط ايجاد مي
هاي اين در افراد با سطح مهارتي باال از ديگر يافته) آگاهي از نتيجه(استفادة زياد از اطالعات عيني ). 19(

و فراواني آگاهي ) زمان يادگيري و يادداري(تحقيقات بسياري در زمينة زمان ارائة نتيجة عملكرد . پژوهش است
باتوجه ). 11( منبع اطالعاتي بر عملكرد است از نتيجه در تمرينات مختلف صورت گرفته كه حاكي از تأثير اين

هاي مختلف ورزشي اطالعات عيني است، اران رشتهكبه اينكه يكي از منابع مهم در خودارزيابي در ميان ورزش
رسد مربيان ورزشي بايد ضمن درك اهميت اين منبع اطالعاتي در كاهش آثار منفي اين عامل نظر ميبه
ها نيز با نتايج تحقيقات اين يافته. كار گيرندسازوكار الزم رواني را به) و فردياضطراب ناشي از باخت تيمي (

 .همخواني دارد) 19 ،9(ويمنت و پترز 

هاي ورزشي نتايج تحقيقات انجام گرفته در حيطة روانشناسي ورزشي، نشان داده است كه اجراي مهارت
اين چرخه بيانگر رابطة بين . گيردقيت شكل مييا احتمال ذهني موف) اميد به آينده(براساس چرخة پيروزي 

در حقيقت اميد به آينده . هاي آتي استنحوة ارزيابي فرد از خود و احتمال عملكرد يا اجراي مهارت در موقعيت
كه درصورتي). 6(باشد درصد باالي احتمال ذهني موفقيت است كه حاصل ارزيابي فرد از خود و انتظاراتش مي

هاي خود داشته باشد، احتمال اينكه طرز تلقي مثبتي نيز داشته باشد، بيشتر بتي از تواناييورزشكار تصور مث
انجامد كه در نتيجه به بهبود هاي خود به افزايش انتظارات ميبه عبارت ديگر، تصور مثبت از توانايي. خواهد بود

د و موجب تصور مثبت فرد ورزشكار يابها افزايش ميدر نتيجه سطح اجراي مهارت. شودرفتار حركتي منجر مي
بايد توقعات فرد منطبق با واقعيات باشد تا سبب ). 18(شود و در پيشرفت بيشتر وي مؤثر خواهد بود از خود مي

نتايج تحقيق حاضر همسو با تحقيقات اسچينك و . هاي ورزشي نشودسرخوردگي و گريز ورزشكار از صحنة رقابت
 ).11(برند  منبع اميد به آينده بيشتر بهره ميپترسون نشان داد ورزشكاران از

كنندة رضايتمندي از زندگي است درك عملكرد بهتر نسبت به ديگران اثر مثبتي بر ذهن دارد و پيشگويي
. شود، مقايسة اجتماعي با افراد باالستمنبع ديگري كه در افراد ماهر جزو منابع اطالعاتي مهم محسوب مي). 3(

 مطلب است كه ورزشكاران ماهر عملكرد خود را با افراد باالتر از خود به لحاظ توانايي در انجام ها مؤيد اينيافته
 .كنندمهارتي خاص مقايسه مي
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از نظر عملكردي و (ورزشكاران ماهر باوجود افزايش توانايي بدني زماني كه ورزشكاراني ماهرتر از خود را 
رو خالت آگاهانة مربيان در از اين). 3(شوند خودپنداره ميكنند، دچار كاهش در ميزان مشاهده مي) مهارت

ترغيب اينكه در چه موقعيت ورزشكار بهتر است خود را با افراد باالتر مقايسه كند، نقش مهمي در روند 
تواند به لحاظ ديگر، مقايسه با افراد در سطوح باالتر ميعبارتبه. خودارزيابي ورزشكار و موفقيت نهايي او دارد

اين ). 21(شود ايجاد انگيزش بسيار مناسب باشد، اما گاهي در ورزشكاران ماهر سبب كاهش خودپنداره مي
 .همخواني دارد) 3(ها با نتايج بالنتون و همكاران يافته

هرگاه ورزشكار بين توان خود و توان الزم براي اجراي مهارت ورزشي اختالف منفي احساس كند، دچار 
ترين منبع مورد اهميتعنوان كمهاي اين تحقيق، ترس شخصي بهبراساس يافته). 22 (شودترس از شكست مي

دهد كه افراد ها همسو با تحقيق ويمنت و كانروي نشان مينتايج يافته. استفاده در خودارزيابي مطرح شده است
تواند ترس از شكست ميگونه كه همان). 19، 5(كنند ماهر كمتر از اين منبع در ارزيابي از خود استفاده مي

هاي ورزشي شود، برخي مربيان معتقدند در مقابل شكست، انتظار پيروزي سبب ايجاد شكست در اجراي مهارت
توجيه پيروزي براساس عوامل ). 22، 10، 4(تواند به پيروزي و افزايش اعتماد به نفس در فرد منجر شود نيز مي

كه توجيه شكست بر حسب عوامل د به نفس را افزايش دهد، درحاليتواند اعتماباثبات مانند برتري تكنيكي مي
 ).7(ثبات مانند شانس ممكن است به كاهش و از دست دادن اعتماد به نفس بينجامد بي

دهد اگر فرد خود را نسبت به تر تحقيقات نشان ميدر مقايسة ورزشكار با افراد در سطوح مهارتي پايين
). 12(يابد ح باالتري ببيند، احساس رضايتمندي و عزت نفس در او افزايش ميديگران از نظر عملكردي در سط

ترغيب ورزشكار به اينكه در چه موقعيتي و به چه صورتي خود را با افراد مختلف مقايسه كند، نيازمند دخالت 
هاي ابع مقايسهمن. آگاهانه است، زيرا اين مسئله نقش مهمي در روند خودارزيابي و موفقيت نهايي ورزشكار دارد

اين . روندو مقايسة اجتماعي پايين در ورزشكاران ماهر كمتر به كار مي) مقايسه با همتايان(اجتماعي همسان 
ويژه به(دو منبع بازخورد و اطالعات مثبت از گذشته ). 20(هاي ويس، هورن و ابك مطابقت دارد نتايج با يافته

ها با اين يافته. دهددي دارد، اما همبستگي با سطح مهارت را نشان نمياهميت نسبتاً زيا) نزد ورزشكاران غيرماهر
 .همخواني دارد) 10(نتايج تحقيقات ريجرز 
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هاي اطرافيان از عملكرد ورزشكار و با هدف بهبود اجرا بازخورد در خودارزيابي اغلب شامل اطالعات و ديدگاه
). 1(شده دقت الزم اعمال شود مان بازخورد ارائهبنابراين بايد در كميت، كيفيت و ز). 9(گيرد صورت مي

. تواند بر خودارزيابي و در نهايت اجرا تأثير مستقيمي داشته باشدبازخوردهاي اضافي يا كمبود بازخورد هر دو مي
هايشان نقشي شده از سوي مربيان در درك صالحيت واقعي افراد از توانمنديتعادل در پاداش و انتقاد ارائه

 ).2(ارد اساسي د

دهد، اين منبع اهميت زيادي در ها نشان ميدر مورد استفاده از اطالعات مثبت گذشته همچنان كه يافته
داشتن سابقه و تجارب ). 19(ها با نتايج تحقيقات ويمنت مغايرت دارد اين يافته. بين منابع خودارزيابي ندارد

كه طوريبه. هاي آتي او نقش مؤثري داردد و موفقيتقبلي در زمينة وظايف عملكردي در بهبود اجراي ورزشي فر
يابد و احتمال اينكه در آينده نيز فرد اگر اين تجارب در گذشته مثبت باشد، اميد به آينده در فرد نيز افزايش مي

 ).19(موفق باشد، بيشتر خواهد بود 

- در خودارزيابي عمكلرد تفاوتگونه كه بحث شد، بين منابع مورد استفادة ورزشكاران ماهر و غيرماهرهمان

يكي از نكات و نتايج مهم تحقيق حاضر، نبود اختالف معنادار ميان زنان و مردان ورزشكار . هاي بارزي وجود دارد
دهندة ماهيت يكسان و اصولي ورزشكاران هاي انفرادي و اجتماعي است كه نشانماهر و ورزشكاران ماهر رشته
ميانگين استفاده از منابع اطالعاتي مانند استانداردهاي شخصي و اميد به آينده در . ماهر در ارزيابي عملكرد است

هاي انفرادي و اجتماعي هاي انفرادي بيشتر است، اما به لحاظ آماري اين اختالف در بين رشتهورزشكاران رشته
بررسي اثر جنسيت ). 13، 6(هاي دراست وراشال مغايرت دارد اين نتايج با يافته. حاضر در تحقيق معنادار نبود

در استفاده از منابع خودارزيابي در تحقيق حاضر نيز همسو با تحقيق شلدون نشان داد كه زنان در مقايسه با 
كنند، گرچه اين اختالف از نظر آماري مردان از منبع بازخورد به مقدار بيشتري در خودارزيابي استفاده مي

 ).15(معنادار نيست 

هاي اين تحقيق نشان داد كه سطح مهارت عامل اصلي در استفاده از منابع اطالعاتي در طور كلي يافتهبه
-رو درك فرايند ارزيابي از خود در افراد ورزشكار در سطوح مختلف مهارتي براي برنامهخودارزيابي است، از اين

اد مختلف رواني ورزشكار بنابراين شناخت مربي از ابع. اي داردريزي بهينة ورزشكاران و مربيان اهميت ويژه
هاست، تا به اين وسيله دريابد ورزشكار و بازيكن او چگونه عملكرد خود را باتوجه به سطح مهارتي يكي از اولويت
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ار از كدهي مناسب به افكار و چرخة ارزيابي ورزشكند و در نتيجه با حذف، تقويت، اصالح يا جهتارزيابي مي
 .شدة ورزشي گام مهمي برداردتعيين از پيشعملكردش در راستاي نيل به اهداف

هاي ملي در فصل شود اين تحقيق در سطوح تيمتر ساختن تحقيق حاضر پيشنهاد ميمنظور كاربرديبه
ها در اختيار دست آمده آن را در جهت كسب نتايج بهتر ورزشكاران اين تيمهاي بهمسابقات انجام گيرد و يافته
 .مربيان مربوط گذاشته شود
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