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Abstract
Using positive psychology for optimal performance and reaching the peak of performance in
sports has always been considered. However, there is no accurate understanding of some
mental experiences such as flow. This study aimed to compare the flow status of amateur and
elite wrestlers. The statistical population of this study consisted of 56 wrestlers in the sixth
freestyle and Greco roman wrestling world cup championships (2020) and 56 amateur
wrestlers from different random cities of Iran. To measure the experience of athletes, the Flow
State Scale was used. The results showed that the overall flow score of elite wrestlers was
significantly higher than amateur wrestlers. Also, independent t-test indicated among the nine
dimensions of flow, challenge-skills balance, action-awareness merging, clear goals,
unambiguous feedback, concentration on the task at hand, sense of control, loss of selfconsciousness in professional was significantly higher than amateur wrestlers. On the other
hand, there was no significant difference between professional and amateur wrestlers
regarding the dimensions of transformation of time and autotelic experience. Further research
focuses on the flow status of athletes as a component of psychological factors that are
expected to be related to skill level is needed. Therefore, it can help sports coaches and
psychologists bring athletes to the peak of performance and optimal performance.
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چکیده
استفاده از روانشناسي مثبت بهمنظور عملکرد مطلوب و رسیدن به اوج اجرا در حوزۀ ورزش همواره شایان توجه بوده
است .با وجود این ،درک دقیقي از برخي تجارب ذهني آن ،همچون غرقگي دردسترس نیست .هدف این مطالعه ،مقایسۀ
وضعیت غرقگي کشتيگیران آماتور و نخبه بود .جامعۀ آماری مطالعۀ حاضر را  56ورزشکار کشتيگیر حاضر در ششمین
دوره کشتي فرنگي و آزاد جام باشگاههای جهان ( )2020و  56کشتيگیر آماتور از شهرهای مختلف ایران تشکیل داد.
بهمنظور سنجش میزان تجربۀ غرقگي ورزشکاران از پرسشنامۀ مقیاس حالتي غرقگي استفاده شد .نتایج نشان دادند نمره
کلي غرقگي کشتيگیران نخبه بهطور معنيداری باالتر از کشتيگیران آماتور بود .همچنین ،نتایج آزمون  tمستقل نشان
دادند در بین ابعاد  9گانه غرقگي ،بعد تعادل چالش مهارت ،اقدام عمل آگاهي ،اهداف روشن ،بازخورد نامبهم ،تمرکز
بر تکلیف ،احساس کنترل و از دست دادن خودآگاهي در کشتيگیران حرفهای بهطور معنيداری از کشتيگیران آماتور
بیشتر بود .درخصوص بعد انتقال زمان و تجربۀ خودانگیختگي نیز بین کشتيگیران حرفهای و آماتور تفاوت معنيداری
مشاهده نشد .تمرکز تحقیقاتي بیشتر بر وضعیت غرقگي ورزشکاران بهعنوان مؤلفهای از فاکتورهای روانشناختي که انتظار
ميرود با سطح مهارت در ارتباط باشد ،مربیان و روانشناسان ورزشي را برای رساندن ورزشکاران به اوج اجرا و عملکرد
مطلوب کمک ميکند.
واژههای کلیدی :روانشناسي مثبت ،کشتيگیران آماتور ،کشتيگیران نخبه ،وضعیت غرقگي
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هنرمندان پرسیده شد .نتیجه اصلي آن بود که در همه
گروههای مطالعاتي مختلف ،پاسخدهندگان یک
وضعیت ذهني بسیار مشابه لذتبخش را گزارش کردند
مقدمه
روانشناسي مثبت با هدف تغییر تمرکز روانشناسي از
آسیبشناسي و مطالعۀ بیماران به سمت مثبتساختن

که حاضر بودند زمان زیادی را صرف کنند تا بتوانند
آن وضعیت را دوباره تجربه کنند .پژوهشگران نام این
تجربه را غرقگي نهادند.

کیفیت زندگي به وجود آمد .پدیدآورندگان این حوزه

غرقگي تجربهای ذهني است که افراد آن را هنگامي

به موضوعاتي همچون ارتقای تعالي ،اجرای استثنایي و

گزارش دادهاند .که کامالً درگیرر انجرام فعالیتانرد؛ بره

تجارب ذهني مثبت اشاره دارند ( Barimani et al.,

طوری کره زمران ،خسرتگي و هرر چیرز دیگرری غیرر از

;2020; Fanam & Madadizadeh, 2017
.)Norsworthy et al., 2017; Swann et al., 2012

فعالیت آن لحظه را فراموش کردهاند .این حالرت مشرابه

هدف اولیۀ بسیاری از روانشناسان ورزشي با رویکرد
روانشناسي مثبت ،کمک به ورزشکاران برای دستیابي
به سطوح بهینۀ عملکردی و دستیابي مرتب به این
سطوح است ( .)Csikszentmihalyi, 2008در این
میان ،درک عوامل ذهني درگیر در اجرای موفق
ورزشي ،اولویت اول آنها در حوزه کاربردی است که
محدوده اصلي آن بر پیوندهای ذهني و اجرای مطلوب
متمرکز است ( & Jackson et al., 2001; Orlick

 .)Partington, 1998یکي از تجارب ارزشمند ذهني
شایان توجه روانشناسان مثبتگرا ،وضعیت غرقگي
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است (.)Kawabata et al, 2008; Swann et al, 2015
موضوع تجربۀ غرقگي در بیش از یک قرن پیش در
نتیجۀ برخي مطالعاتي ظاهر شد که در ابتدا با عنوان
«فعالیتهای اتوتلیک» 2از آن تجارب یاد ميکردند.
فعالیت اتوتلیک که از آن با عنوان فعالیت خودانگیز
تعبیر ميشود ،به معنای آن است که افراد ،فعالیت را به
دلیل خود فعالیت انجام دهند .چرا افراد ،زماني که هیچ
پاداش درخور توجه بیروني دریافت نميکنند،
فعالیتهای وقتگیر ،دشوار و اغلب خطرناکي را انجام
ميدهند؟ این پرسش در یکي از مصاحبههای تحقیقي
گسترده از صدها صخرهنورد ،بازیکنان شطرنج و
1. Flow
2. Autotelic Activity

همان چیزی است که افراد به هنگام مطالعره یرک رمران
خوب یا انجام یک بازی خوب از اسکواش یرا شررکت
در یرررررک مکالمررررره مهررررریج ،احسررررراس ميکننرررررد
()Csikszentmihalyi, 2008؛ ازایررنرو ،وقرروع چنررین
وضعیتي در انواعي از فعالیتها انتظرار مريرود .غرقگري
نشاندهندۀ حس عمیق در لحظه انجام فعالیتي اسرت کره
فرد درگیر انجام آن است .در این حالت ،عمل براسراس
یک منطرق درونري انجرام ميشرود و نیرازی بره دخالرت
هوشیارانه از جانب فرد نیست .غرقگي جریان متحدی را
از یک لحظه به لحظه دیگر خلق ميکند؛ به نحروی کره
فرد احساس ميکند ذهرنش در کنتررل اعمرالش بروده و
تمایز اندکي بین خود و پیرامون ،بین محرک و پاسرخ و
بررین گذشررته ،حررال و آینررده قائررل اسررت .وضررعیتي ذاتراً
هماهنگ و پاداشدهنده که با تمرکز بر تکلیف در حال
انجام و مجذوبشدن در آن فعالیت خاص و فیلترکردن
افکار و احساسات نامربوط و جمعکردن تمام حواس در
ی رک نقطرره و یکجررا ،حترري در شرررایل چالشرري شررناخته
ميشود ( ;Aube et al, 2013; Jackman et al, 2015

.)Swann et al., 2016
مطالعۀ سیگزن میهالي3دربارۀ غرقگي در بیش از دو
دهه گذشته ،اطالعات ارزشمندی را دربارۀ ساختار آن
بهواسطۀ مصاحبهها یا ارزیابي کمي افرادی که چنین
3. Mihaly Csikszentmihalyi
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لحظاتي را تجربه کرده بودند ،فراهم ساخته است

پاداشدهنده استفاده کرد ( Chaves, 2009; Jackman

()Jackson, 1996؛ ازاینرو ،فهم حاضر از غرقگي در

.)et al, 2015; Jackson et al, 1998

نتیجۀ مفهومسازی سیگزن میهالي از این تجربه بهمنزلۀ

تحقیقات غرقگي در طول دهه  1980و  1990در

تجربهای  9بعدی است که برای به وجود آمدن آن الزم

آزمایشگاههای سیگزن میهالي و همکارانش در ایتالیا

است با یکدیگر ترکیب شوند و در تعامل باشند

همچنان دنبال شد ( )Csikszentmihalyi, 2014و از

( ;Bakker et al, 2011; Fullagar et al, 2012

آن پس بهصورت گستردهای در طیف وسیعي از

 .)Hamilton et al., 2016این ابعاد متعاقباً به شرایل و

فعالیتهای متنوع از موتورسواری و فعالیتهای ورزشي

خصوصیات غرقگي تقسیم ميشوند .شرایطي که پیش

گرفته تا بازیهای کامپیوتری و اجرای موسیقي مطالعه

نیاز وقوع آن است و  3بعد را شامل ميشود :تعادل

شد .اگرچه این فعالیتها در مهارتهای شناختي،

مهارت  -چالش؛ یعني موقعیتهایي که برای فرد

هیجاني و حسي  -حرکتي با یکدیگر متفاوتاند ،تجربۀ

چالشبرانگیز باشند؛ اما به نحوی باشد که فرد توانایي

غرقگي در طي انجام این تکالیف بهطور درخور

غلبه بر آن چالش را بهواسطۀ دارابودن توانایي فراتر از

توجهي مشابه ظاهر شده است .برخي تحقیقات نیز

حد نرمال برای انجام آن تکلیف داشته باشد .اهداف

ارتباط مثبتي بین غرقگي ذهني و ارزیابيهای عیني

روشن دروني که فرد برای دستیابي به آنها تالش کند و

عملکرد گزارش کردهاند .همچنین ،در سالهای اخیر به

یکپارچهسازی بازخورد برای مطلعساختن فرد از

مطالعۀ اساس بیولوژیکي وضعیت غرقگي پرداخته شده

پیشرفتشان در دستیابي به اهداف یا آگاهسازی آنها از

است؛ برای مثال ،وضعیت فیزیولوژیکي و ارتباط آن با

تنظیماتي که باید انجام دهند ( ;Fullagar et al, 2012

غرقگي هنگامي بررسي شد که یک پیانیست حرفهای

 .)Swann et al., 2016شش بعد دیگر ویژگيهایي

مشغول اجرای یک قطعه بود .نتایج نشان دادند هنگامي

هستند که تجربۀ غرقگي را توصیف ميکنند و

که فرد در وضعیت غرقگي باالیي بوده ،در مقایسه با

بیانکنندۀ تجارب فرد در طي چنین وضعیتياند

وقتي که در وضعیت غرقگي پاییني بوده ،ضربان قلب و

()Swann et al., 2016؛ شامل تمرکز بر تکلیف در

فشار خون باالتری داشته است .پژوهشگران متعاقباً نتیجه

حال انجام (یعني تمرکز کامل بدون هیچگونه افکار

گرفتند نخست ،غرقگي با افزایش فعالیت سیستم

اضافي و مزاحم) ،ادغام آگاهي و عمل (یعني

سمپاتیک در ارتباط است .دوم ،با افزایش در عمق

مجذوبشدن کامل در فعالیت یا احساس یکيشدن با

تنفس و تغییر فعالیت در عضله مرتبل است که

تکلیف به طوری که فرد آن را جدا از خود نميداند)،

نشاندهندۀ احتمال افزایش فعالیت سیستم عصبي

از دست دادن خودآگاهي (یعني کاهش آگاهي از خود

پاراسمپاتیک و ارتباط غرقگي با اثر مثبت و آرامسازی

و پیرامون) ،احساس کنترل بر عملکرد یا نتیجۀ فعالیت و

است (هارمات و همکاران ،)2015 ،مکانیسمهایي که

نیز درک متفاوتي از زمان (یعني ادراک اینکه زمان

ظاهراً مشابه با مکانیسمهای یادشدۀ نیمان ()2002

سریعتر یا دیرتر از حالت واقعیش در حال سپری شدن

بهعنوان توجیهي بر کاهش تنش عضالني به هنگام

است)؛ درنهایت ،ترکیب این ابعاد به غرقگي منجر

انجام تمرین شدید در ورزشکاران حرفهای است.

خواهد شد که با عنوان یک تجربۀ اتوتلیک شناخته

مطالعات دیگر ،غرقگي را غالب ًا با طیفي از نتایج مثبت

ميشود؛ اصطالحي که میهالي برای توصیف این

ازقبیل ارتقای بهزیستي ،خودپنداره و اوج اجرا در

تجربیات به هنگام تجارب لذتبخش و ذات ًا

ارتباط ميدانند ( Aube et al, 2013; Bakker et al,
;2011; Cathcart et al, 2014; Habe et al, 2019
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Harmat et al, 2015; Jose et al, 2017; Wang et
 .)al, 2003گذشته از آن ،این تجربه در انواع فرهنگ،

طبقه ،جنس و سن و نیز انواع فعالیتها مشابه گزارش
شده است (.)Csikszentmihalyi, 2014
امروزه مفهوم غرقگي شایان توجه پژوهشگران
عالقمند به مطالعه در حوزههای پرورش بهویژه پرورش
تجارب مثبت و نیز محققین و تمریندهندگاني است
که تجارب بهینهای همچون اوقات فراعت ،بازی،
ورزش ،هنر و انگیزش دروني را مطالعه ميکنند.
یافتههای بهدستآمده از طیف وسیعي از این حوزهها،
ازقبیل بازی شطرنج ،نویسندگي ،ورزشها و هنرهای
تجسمي ،ارتباط مثبتي بین مقادیر غرقگي و مقادیر عیني
کیفیت اجرا یافتهاند .بهعالوه اعتقاد بر این است که
غرقگي بهعنوان یک عالمت پاداشدهنده برای ارتقای
اجرا عمل ميکند ( Habe et al, 2019; Harmat et al,

.)2015; Manzano et al, 2010
غرقگي اغلب با افزایش در بهزیستي ،خودپنداره،
تجربۀ ذهني مثبت و عملکرد عیني همراه است .این
تقاطع عملکرد بهینه و اوج اجرا قطعهای از این تجربۀ
روانشناختي است و بدین معنا است که تجربۀ ذهني
غرقگي بهشدت با ورزش در ارتباط است ( Swann,

 .)2016مطالعۀ غرقگي در حوزه ورزش در دهه 1990
با انتشار اولین مطالعات تجربي از جکسون در 1992
رقم خورد .از آن زمان به بعد حجم درخور توجهي از
تحقیقات غرقگي بهصورت اختصاصي در حوزه ورزش
به وجود آمد .در این راستا غرقگي ،هم در موقعیتهای
تفریحي و هم در ورزشکاران حرفهای مطالعه شد
( .)Bakker et al, 2011نتایج نشان ميدهند غرقگي
تجربهای ارزشمند و منبعي انگیزاننده برای بسیاری از
کساني است که فعالیت بدني انجام ميدهند؛ خواه
کساني که در سطح رقابتي مشغولاند ،خواه کساني که
در سطح تفریحي به فعالیت ميپردازند ( Jackson et al,

 .)1996این مطالعات نشان ميدهند غرقگي بهویژه با
ورزشکاران نخبهای در ارتباط است که در باالترین

سطوح اجرا و رقابت ميکنند و تحت بیشترین فشارها
همراه با بزرگترین پاداشها هستند .با در نظر گرفتن
غرقگي بهعنوان نوعي فاکتور رواني و ارتباط مثبت
معنيداری که بین مهارتهای رواني همچون تعهد،
هدفگزیني ،تمرکز و تصویرسازی و اجرای عالي
ورزشي در بسیاری از پژوهشها ( ;Clark et al, 2015
;Durand-Bush, 2002; Lawless et al, 2015
Macnamara et al, 2010; Neil et al, 2006; Wang
 )et al, 2003گزارش شده است ،چنین نتایجي دور از

انتظار نیست .همچنان که جکسون و همکاران ()2001
سطح باالی توانایيهای ادراکي را پیششرط مهمي
برای وقوع غرقگي ميدانند .کوهن نیز ( )2012دریافت
سطح مهارت با تجربۀ غرقگي ارتباط معنيداری دارد و
ال افرادی که
همچنین ،انگسر )2008(1معتقد است احتما ً
توانایي اجرایي باالتری دارند ،میزان غرقگي بیشتری
دارند .چنین چیزی ميتواند به این سبب باشد که
ورزشکاران نخبه تعریف کساني است که برای مدت
زمان درخور توجهي مشغول انجام فعالیتشان و مرتب ًا
درگیر موقعیتهای رقابتي و چالشي بودهاند؛
موقعیتهایي که اعتقاد بر آن است باعث تسهیل
غرقگي ميشود .آنها ممکن است مهارتهای ذهني
منحصربهفرد و تسهیلکنندۀ تجربه غرقگي را توسعه
دهند؛ ازاینرو ،در تحقیقات غرقگي خاص حوزه
ورزش تا به امروز ،ورزشکاران نخبه جمعیت اصلي
مورد عالقه در تحقیقات را تشکیل دادهاند ( Anderson
et al, 2014; Cathcart et al, 2014; Hamilton et
al, 2016; Jackson et al, 1998; Norsworthy et al,
.)2017; Swann et al, 2012

بيشک تجارب مثبت در ورزش همانند غرقگي ،به
اندازه تجارب منفي همچون اضطراب ،فرسودگي و
استرس که توجه تحقیقاتي زیادی را به خود جلب
کرده است ،از اهمیت و اولویت زیادی برخوردار است؛
به این دلیل که نخست ،غرقگي با نتایج عملکردی مثبت
در ارتباط است و دوم آنکه این حالت رواني ذهني،
1. Engeser

زهرا ایزانلو و همکاران
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وضعیتي بسیار لذتبخش است که درواقع اغلب به آن،

سودمند و کاربردی آسان در دنیای واقعي داشته باشد؛

بهعنوان یک تجربۀ بهینه اشاره شده است ( Jackson et

به طوری که ورزشکاران وقوع غرقگي را درک و شاید

.)al, 1996

حتي با تواتر و شدت باالیي تجربه کنند .به این ترتیب،

مطالعۀ غرقگي در حوزۀ ورزش با چارچوب 9

ادبیات تحقیقي دربارۀ غرقگي در حوزه ورزش،

بعدی سیگزن میهالي منطبق است .غرقگي با اجرای

پژوهشگران را به مطالعه در سه حیطه تحقیقاتي تشویق

عالي در ورزش ارتباط دارد و تحقیقات کمي و کیفي
این موضوع را تأیید کردهاند .با وجود این ،مطالعه و
بررسي وقوع چنین حالتي ناکامل است و بیشتر
پژوهشگران

تصور

دارند

شرکتکنندگان

و

ورزشکاران ،چنین وضعیتي را بهندرت تجربه ميکنند.
عالوه بر این ،غالب تحقیقاتي که به بررسي وضعیت
غرقگي در حیطه ورزش پرداختهاند ،عموماً آن را
وضعیت نامعمولي در نظر گرفتهاند که بیشترین فهم از
آن ،محصول فاکتورهای مرتبل با وقوع آن است
(همانند شرایل محیطي بهینه) تا مکانیسمهای علّي و
برانگیزانندۀ آن ( Harris et al, 2017; Swann et al,

ميکند -1 :فهم تجربه غرقگي بهواسطۀ مشاهدۀ
ورزشکاران حرفهای؛  -2جستجوی عوامل تأثیرگذار
(یعني آنها که تسهیل ميکنند یا مخل و مزاحمند) و -3
بررسي پتانسیل کنترل و دستکاری غرقگي .موضوع
اینکه چگونه دقیق ًا غرقگي بر اجرا تأثیر ميگذارد نیز
جالب بوده و در حال حاضر مبهم است ( Swann et al,

 .)2012در همین راستا این پژوهش درصدد آن بود تا به
بررسي و مقایسۀ وضعیت غرقگي در کشتيگیران
آماتور و نخبه بپردازد؛ ازاینرو ،با توجه به هدف
پژوهش ،فرضیههای زیر تدوین و بررسي شدند -1:بین

)2017؛ ازاینرو ،اگرچه ویژگيهای این وضعیت

وضعیت غرقگي در کشتيگیران آماتور و نخبه تفاوت

روانشناختي بهطور گستردهای مطالعه ميشود ،عواملي

معنيداری دارد؛  -2بین وضعیت زیرمقیاس تعادل

که موجب راهاندازی ،حفظ یا از بین رفتن آن ميشوند،

چالش مهارت غرقگي در کشتيگیران آماتور و نخبه

کمتر مطالعه شدهاند و نوعي نااطمیناني دربارۀ زمان

تفاوت معنيداری دارد؛  -3بین وضعیت زیرمقیاس

وقوع وضعیت غرقگي وجود دارد و این تجارب اغلب

اقدام عمل آگاهي غرقگي در کشتيگیران آماتور و

در ورزش به سختي ادراک شدهاند؛ برای مثال،

نخبه تفاوت معنيداری دارد -4 .بین وضعیت زیرمقیاس

جکسون گزارش داد  81درصد از  16اسکیتباز

اهداف روشن غرقگي در کشتيگیران آماتور و نخبه

قهرمان ملي ،وقوع غرقگي را تنها در موارد نادری

تفاوت معنيداری دارد؛  -5بین وضعیت زیرمقیاس

ادراک کرده بودند که نشان ميدهد تجربۀ غرقگي

بازخورد نامبهم غرقگي در کشتيگیران آماتور و نخبه

یکي از پدیدههای کمتر شناخته شده در حیطه ورزش
است ( Csikszentmihalyi et al, 2014; Jackman et

 .)al, 2019عالوه بر این ،روانشناسي مثبت رویکردی
کاربردی دارد و روانشناسان را به تمرکز بر تقویت
قدرت ،توسعه استعداد ،پرورش تعالیم و کمک به افراد
برای ارتقای پتانسیلهای وجودیشان ترغیب ميکند.
بهمنظور رسیدن به این فلسفه کاربردی و عملگرا،
تحقیق در حوزه غرقگي باید بهطور ایدئاالنه ،یافتههای

تفاوت معنيداری دارد؛  -6بین وضعیت زیرمقیاس
تمرکز بر تکلیف غرقگي در کشتيگیران آماتور و نخبه
تفاوت معنيداری دارد؛  -7بین وضعیت زیرمقیاس
احساس کنترل غرقگي در کشتيگیران آماتور و نخبه
تفاوت معنيداری دارد؛  -8بین وضعیت زیرمقیاس از
دست دادن خودآگاهي غرقگي در کشتيگیران آماتور
و نخبه تفاوت معنيداری دارد؛  -9بین وضعیت
زیرمقیاس زمان غرقگي در کشتيگیران آماتور و نخبه
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تفاوت معنيداری دارد و  -10بین وضعیت زیرمقیاس

دادههای بخرش کشرتيگیران حرفرهای ،پرسشرنامهها در

تجربۀ خودانگیختگي غرقگي در کشتيگیران آماتور و

روز قبررل برگررزاری رویررداد در هتررل و محررل اسررتقرار

نخبه تفاوت معنيداری دارد.

ورزشررررکاران ،در اختیررررار کشررررتيگیران حرفررررهای
شرکتکننده در مسابقات قرار گرفرت .عرالوه برر ارائره

روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونه :روش انجام

توضرریحات الزم برره نمونررههای پررژوهش ،رضررایت آنهررا

این پژوهش از نوع علي  -مقایسهای و ازنظر هدف

برای مشرارکت در پرژوهش ،جلرب و بره آنهرا از لحرا

انجام ،جزو پژوهشهای بنیادی بود که بهصورت

محرمانهماندن اطالعات نیز اطمینان داده شرد .همچنرین،

میداني انجام شد .جامعۀ آماری پژوهش ،کشتيگیران

در روزهررای برگررزاری رویررداد نیررز برررای جمررعآوری

حاضر در ششمین دوره کشتي فرنگي و آزاد جام

دادههررای بخررش کشررتيگیران آمرراتور ،پرسشررنامهها برره

باشگاههای جهان ( )2020بودند که به همان تعداد

تعداد کشتيگیران حرفهای بهصورت تصادفي در اختیار

کشتيگیران آماتور در شهرهای مختلف ایران برای
شرکت در پژوهش بهصورت نمونه دردسترس انتخاب
شدند (درمجموع 116 ،نفر).
ابزار سنجش :در این پژوهش ،پرسشنامۀ مقیاس
حالتي غرقگي( 1جکسون و اکلند )2002 2،با  36گویه
و در  9زیرمقیاس شامل تعادل چالش مهارت ،ادغام
عمل آگاهي ،اهداف روشن ،بازخورد نامبهم ،تمرکز بر
تکلیف ،احساس کنترل ،از دست دادن خودآگاهي،
انتقال زمان و درنهایت ،تجربۀ خودانگیختگي برای
سنجش میزان غرقگي کشتيگیران استفاده شد .پاسخها
براساس مقیاس  5ارزشي لیکرت از کامالً مخالف ( )1تا
کامالً موافق ( )5ارزشگذاری شدند .هرناندز و ووسر

3

( )2019ثبات دروني زیرمقیاسهای پرسشنامه را بین
 0/61تا  0/90گزارش کردند.
روش اجرررا و تحلیررل :پررس از مشررخصکردن هرردف
پژوهش و در نظر گرفتن طرح پژوهش ،با کسب مجروز
کتبررري از فدراسررریون کشرررتي ایرررران برررا مسررر والن
برگررزاری ششررمین دوره کشررتي فرنگرري و آزاد جررام
باشرررگاههای جهررران ( )2020بررره میزبررراني دانشرررگاه
بجنررورد ،همرراهنگي الزم انجررام شررد .برررای جمررعآوری
)1. Flow State Scale (FFS.2
2. Jackson & Eklund
3. Hernandez & Voser

کشتيگیران تماشاگر حاضرر در سرالن مسرابقات کره از
شهرهای مختلف ایران حضور پیردا کررده بودنرد ،قررار
گرفت و پرس از تکمیرل جمرعآوری شردند .درنهایرت،
برررای تجزیررهوتحلیل اطالعررات پررژوهش از روشهررای
آماری توصیفي و استنباطي شامل آزمرون کرالموگراف
5

4

اسرررمیرنوف و آزمرررون تحلیرررل کورایرررانس در سرررطح
معنيداری کمتر از  0/05استفاده شد.
یافتهها
 58کشتيگیر حاضر در رقابتهای ششمین دوره
کشتي فرنگي و آزاد جام باشگاههای جهان ( )2020و
تعداد  58کشتيگیر آماتور از شهرهای مختلف ایران
بهصورت نمونه دردسترس در پژوهش شرکت کردند.
میانگین سني ورزشکاران نخبه حاضر در پژوهش برابر
با  26سال و میانگین سني ورزشکاران آماتور برابر با 25
سال بود .نتایج آزمون کالموگراف اسمیرنوف نشان
دادند توزیع دادهها با توزیع طبیعي تفاوت معنيداری
نداشت و در ادامه نیز برای تجزیهوتحلیل دادهها از
روشهای آماری پارامتریک استفاده شد و نتایج آزمون
لوین نشان دادند فرض برابری واریانسهای خطای

4. Kolmogorov Smirnov
5. ANCOVA

مقایسۀ وضعیت غرقگي در کشتيگیران آماتور و نخبه

زهرا ایزانلو و همکاران

متغیر وابسته در دو گروه رد نشد ( P = 0/35 <0/05و

7

.)F=0/86

جدول  .1مقایسۀ میزان غرقگی کشتیگیران حرفهای و آماتور
Table 1. Comparison of the flow rate in amateur and elite wrestlers

میانگین  ±انحراف

مجموع

درجه

میانگین

ضریب

سطح

توان

مربع اتای

استاندارد

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

آزمون

جزئي

1/33

1

1/33

3/67

*0/05

0/47

0/32

ورزشکار

تعداد

حرفهای

58

3/90 ± 0/62

آماتور

58

3/67 ± 0/58

P≤0/05

*

با توجه به جدول  ،1با در نظر گرفتن سن

همچنین ،طبق جدول  ،2با در نظر گرفتن سن

آزمودنيها بهعنوان کووریت بین دو گروه حرفهای و

آزمودنيها بهعنوان کووریت بین دو گروه حرفهای و

آماتور ،نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان دادند میزان

آماتور ،نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان دادند در

غرقگي در کشتيگیران حرفهای بهطور معنيداری از

بین ابعاد  9گانه غرقگي ،بعد تعادل چالش مهارت،

کشتيگیران آماتور بیشتر بود .بنابراین ،فرضیۀ اول و

اقدام عمل آگاهي ،اهداف روشن ،بازخورد نامبهم،

اصلي پژوهش تأیید شد .در ادامه ،زیرمقیاسهای

تمرکز بر تکلیف ،احساس کنترل و از دست دادن

غرقگي در بین کشتيگیران حرفهای و آماتور مقایسه

خودآگاهي در کشتيگیران حرفهای بهطور معنيداری

شدند.

از کشتيگیران آماتور بیشتر بود.
جدول  .2مقایسۀ زیرمقیاسهای غرقگی در کشتیگیران حرفهای و آماتور
Table 2. Comparison of flow dimensions in amateur and elite wrestlers
میانگین  ±انحراف

مجموع

درجه

میانگین

استاندارد

مجذورات

آزادی

مجذورات

زیرمقیاس

سطح

تعداد

تعادل چالش

حرفهای

58

4/18 ± 1/54

مهارت

آماتور

58

3/78 ± 0/75

اقدام عمل

حرفهای

58

3/64 ± 1/02

آگاهي

آماتور

58

3/25 ± 0/83

اهداف

حرفهای

58

4/22 ± 0/69

روشن

آماتور

58

3/92 ± 0/82

حرفهای

58

4/02 ± 0/70

آماتور

58

3/82 ± 0/74

تمرکز بر

حرفهای

58

3/97 ± 0/81

تکلیف

آماتور

58

3/60 ± 0/77

حرفهای

58

3/99 ± 0/76

آماتور

58

3/75 ± 0/78

از دست دادن

حرفهای

58

3/67 ± 1/01

خوداگاهي

آماتور

58

3/39 ± 0/89

حرفهای

58

3/40 ± 0/90

آماتور

58

3/50 ± 0/74

تجربه

حرفهای

58

3/99 ± 0/76

خودانگیختگي

آماتور

58

4/05 ± 0/77

بازخورد نامبهم

احساس کنترل

زمان

ضریب F

سطح
معناداری

توان آزمون

مربع اتای
جزئی

4/78

1

4/78

3/58

*0/01

0/64

0/46

3/96

1

3/96

4/69

*0/01

0/57

0/40

2/59

1

2/59

4/32

*0/03

0/36

0/19

2/14

1

2/14

3/14

*0/05

0/30

0/19

3/44

1

3/44

5/49

*0/02

0/54

0/37

2/70

1

2/70

3/07

*0/04

0/37

0/24

3/16

1

3/16

3/16

*0/02

0/46

0/31

0/27

1

0/27

0/40

0/52

0/09

0/04

*

0/11

1

0/11

0/19

0/71

0/07

0/02

*
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*

P≤0/05

در میزان ابعاد انتقال زمان و تجربۀ خودانگیختگي

روانشررناختي بررا وضررعیت غرقگرري و نیررز ارتبرراط ایررن

نیز بین کشتيگیران حرفهای و آماتور تفاوت معنيداری

ساختارها با سطح مهارت ،فهم دقیقري از علرل احتمرالي

مشاهده نشد؛ بنابراین ،با توجه به نتایج بهدستآمده

نتایج پژوهش حاضر فراهم شده است .مدارک تحقیقري

وضعیت غرقگي در ورزشکاران حرفهای بهطور

درخور توجهي ارتباط مستقیم عوامرل روانري برا اجررای

معنيداری از ورزشکاران آماتور بیشتر بود؛ بهطوری که

حرفهای را تأیید ميکنند؛ برای مثال ،اورلیک ( Orlick,

ازنظر آماری ،نمره کلي غرقگي باالتری را کسب

 )1996عوامل «موفقیت» رواني را سطح باالیي از تعهرد،

کردند و نیز در مقایسۀ گویهها ،به استثنای دو گویه

اهداف کوتاهمدت و بلندمردت ،تصویرسرازی ،تمرکرز،

انتقال زمان و تجربۀ خودانگیختیگي تفاوت معناداری را

برنامررههای پرریش و درون مسررابقه گررزارش کرررد کرره

نشان دادند؛ بنابراین ،فرضیه  2الي  8تأیید و فرضیه  9و

بهواسررطۀ آنهررا ورزشررکاران موفررق را از همتایرران کمتررر

 10رد شد.

موفقشان مجرزا ميکررد ( as cited in Macnamara et

 .)al, 2010تحقیق کرالرک و همکراران ( )2015نیرز از
بحث
هرردف ایررن مطالعرره ،مقایسررۀ وضررعیت غرقگرري

ارتباط بین ورزش و نتایج مثبرت روانري همچرون عرزت
نفررس و مهارتهررای عمررومي زنرردگي حمایررت کرررد

کشتيگیران آماتور و نخبه بود .نتایج بهدستآمده نشان

( .)Clark et al, 2015در حمایت از این یافتهها ،گولرد

دادند بین میزان غرقگي در کشتيگیران آمراتور و نخبره

و همکررراران دریافتنرررد ورزشرررکاران موفرررق المپیکررري،

تفرراوت معنرراداری وجررود دارد؛ برره طرروری کرره میررزان

متعهدتر و متمرکزتر و نسربت بره مجریران کمترر موفرق،

غرقگي در کشرتيگیران حرفرهای برهطور معنريداری از

درگیر آمادهسازی ذهني بیشتری بودهاند .حمایت بیشرتر

کشتيگیران آماتور بیشتر بود .پژوهشهای بررسيشرده

دورند بوش و همکاران ( )2002در ایرن زمینره برود کره

دربارۀ وضرعیت غرقگري در حیطره ورزش ،در ابتردا برر

دربارۀ قهرمانان المپیرک و جهران بررسري کردنرد .آنهرا

ورزشررکاران حرفررهای متمرکررز شرردهاند .یافتررههای ایررن

گررزارش کردنررد ورزشررکاران موفررق در میرران سررایر

مطالعات همسرو برا نترایج پرژوهش حاضرر نشران دادنرد

ورزشرکاران ،آنهرایي هسرتند کره بره لحرا انگیزشري و

ورزشکاران نخبه ،غرقگي را دستکم در برخري مواقرع

اعتمررراد بررره نفرررس بهترررر بودهانرررد .برررهعالوه ،آنهرررا از

در طي تمرین و رقابرت تجربره کردهانرد و آن را بخرش

تصویرسازی و خودگفتاری بررای آمادهکردنشران بررای

مهمررري از تجربررره ورزشررري خرررود در نظرررر ميگیرنرررد

رقابت بیشتر استفاده ميکردند و اینگونره در طري یرک

( .)Jackson et al, 1998از بعرد نظرری ،غرقگري یرک

اجرای سطح باال متمرکرز ميماندنرد ( Macnamara et

وضعیت ذهني بهینه است کره انتظرار مريرود برا اجررای

 .)al, 2010الولررس و گررروبالر ( )2015دریافتنررد در

ورزشي بهینه در ارتباط باشد و عموماً یک وضعیت اوج

مقایسه برا ورزشرکاراني کره در سرطوح پرایینتر رقابرت

اجرا تصور ميشود و حمایتهایي هم برای ایرن فرضریه

ميکنند ،ورزشکاران سطح باال ،اعتماد به نفس ،توانرایي

وجرود دارد ( .)Jackson et al, 2001از لحرا تجربري

بهتر در تمرکز ،قبل و در طي مسابقه ،اضرطراب کمترر و

نیررز بررا توجرره برره بررسرريهای انجامگرفترره و شررواهد

توانایي تصویرسرازی درونري بهترر و تعهرد بیشرتر بررای

بهدسررررتآمده درخصرررروص ارتبرررراط سرررراختارهای

1
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برترشرردن در ورزش (برتررری در ورزش) داشررتند .لررین

هدفگزیني و تصویرسازی) در ایجاد و تکرار وضعیت

ونررگ در طرري مطالعررهای دربررارۀ ورزشررکاران چینرري،

غرقگي نشان داده شد (.)Macnamara et al, 2010

گررزارش داد برریش از نیمرري از شررناگراني کرره در سررطح

عررالوه بررر ایررن ،نسرربت برراالتر غرقگرري در میرران

حرفهای کرار کررده و نسربت بره بقیره موفرقتر بودهانرد،

ورزشررکاران حرفررهای در پررژوهش حاضررر و مطالعررات

کسررراني بودنرررد کررره همیشررره از مهارتهرررای روانررري

مشابه همسو ،مانند مطالعرات سرووان و همکراران،2012

هدفگزیني و خودگفتاری استفاده کردهاند ( Wang et

کاتکرت و همکراران  ،2014نرو وورثري و همکراران

 .)al, 2003تأثیرات تنآرامي و کاهش فشارهای روانري

 2017و خررروزه1و همکررراران  2017نشررران داد تسرررلل

و تنش عضالني بهعملآمده درنتیجۀ خودگزارشريهای

ورزشکاران حرفرهای برر اجررای مهرارت در ایرن زمینره

ورزشکاران ،نشان ميدهد سطح و شدت تمرین ممکن

تأثیرگذار است و اینکه آنها تجربه غرقگري را در حروزه

است مهم باشد؛ بره طروری کره برخري مطالعرات نشران

مدنظرشان در نتیجۀ سالها تمرین و تجربه یاد گرفتهانرد

ميدهنرد تنهرا تمررین شردید و مردوام ،مشرابه آنچره در

و ميتواننرررد آن را در موقعیتهرررای رقرررابتي مختلرررف

سطح حرفهای دیده ميشود ،به کاهش تنشهای روانري

استفاده کنند .خوزه ( )2017بیان ميدارد به همرین دلیرل

و عضالني منجرر ميشرود ()Niemen, 2002؛ بنرابراین،

است که هر کسي نميتواند وارد وضعیت غرقگي شود؛

مجمرروع یافتررههای بهدسررتآمده درخصرروص ارتبرراط

بلکرره الزمررۀ آن دانررش ،انجررام آن اسررت .در وضررعیت

عملکرررد عررالي و مهارتهررای روانرري نشرران ميدهررد

غرقگي ،فرد احساس ميکند مهارتهای او در مواجهره

ورزشکاران نخبه احتماالً از مهارتهای روانري بیشرتری

بررا چالشهررای پرریش رو در سررطح مناسرربي قرررار دارد؛

برخوردارنرد ( .)Neil et al, 2006همچنرین ،براسراس

سیستم نظاممنردی کره نشرانههای واضرحي درخصروص

یافتههای جکسون ( )2012براالبودن سرطح مهارتهرای

چگونگي عمل در حال اجررا ،در اختیرار قررار ميدهرد.

رواني و استفاده استراتژیک از آنهرا ارتبراط مثبتري را برا

تمرکز به اندازهای است که هیچگونره انحرراف تروجهي

تجربررۀ وضررعیت غرقگرري نشرران ميدهررد و در سررطح

برای نشانههای نامربوط و نگراني دربرارۀ مسرائل وجرود

خردهمقیاسها  4مهارت رواني از بین  5مهارت ،ارتبراط

ندارد ،خودآگاهي ناپدیرد ميشرود و احسراس زمران از

متوسررل تررا برراالیي را بررا ابعرراد غرقگرري نشرران ميدهنررد

دست ميرود .در این میان سرطح تبحرر و مهرارت افرراد

( .)Jackson et al, 2001جکسون ( )2001نیز نشان داد

احتماالً ازجمله عواملي اسرت کره ایرن قبیرل تجرارب را

بین فاکتورهرای روانري و تجربرۀ غرقگري ارتبراط مثبرت

ایجاد ميکند و احساس به چرالش کشریده شردن بردون

معنيداری وجود دارد و همچنرین ،وضرعیت غرقگري برا

دستپاچهشدن درخصوص توانایي برای تکمیرل تکلیرف

عملکرد مطلوب و بهینه نیرز در ارتبراط اسرت .یافترههای

را فرراهم ميکننرد ( .)Jose et al, 2017چرالش سربب

مطالعات اورلیک و پرارتینگتون ( )1998نشران ميدهنرد

ميشود تا ورزشکاران وضعیت رواني مطلوب مرتبل برا

تمرین و تجربه و متعاقب آن افرزایش سرطح مهرارت در

نیازهای اجرایي را برای دستیابي به نتایج عالي کشرف و

ارتقای فرآیندهای رواني مثل هدفگزیني ،برنامرهریزی

تجربه کنند (.)Anderson et al, 2014

و ارزیررابي اجرررا نقررش دارد .بررهطور مشررابه ،همچنررین،

بهتازگي نظریرههرای غرقگري برر شررایل الزم بررای

سرررودمندی اسرررتفاده از مهارتهرررای روانررري (مثرررل

ایجررراد وضرررعیت غرقگررري و آن دسرررته ویژگررريهرررای
1. Joes
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خردهمقیاسهرررا دیرررده نشرررد ،انررردازه اثرهرررا نشررران داد

ذهنري منجرر ميشرود ( .)Fullagar et al, 2012برخري

تفاوتهررای اساسرري برررای تعررادل چررالش  -مهررارت،

پیششرطهای وقوع غرقگري عبارتانرد از :چالشهرای

احسرراس کنترررل و مهارتهررای خررودانگیز وجررود دارد؛

ادراکشدۀ تکلیف (فرصتهای عمل) ،داشرتن اهرداف

ازاینرو ،فررض برر آن اسرت کره ورزشرکاران پیشررفته

روشن و واضح و مجهزکردن فرد به بازخورد مررتبل برا

اغلب غرقگي بیشتری را نسبت به ورزشرکاران برا سرطح

آن مبني بر آنکه فرد تا چره حرد کرار را برهخوبي انجرام

مهررارتي پررایینتر ،درک خواهنررد کرررد ( & Koehn

داده و تررا چرره حررد اهررداف تکلیررف را بره دسررت آورده

 .)Morris, 2012همچنرران کرره یافتررههای بهدسررتآمده

است .اینها شرایطي هستند که تجربره غرقگري را تسرهیل

درخصوص ارتباط شدت تمریني و تجربه غرقگي نشران

ميکنند .تعادل چرالش  -مهرارت از مهمتررین شررایطي

ميدهند تمرینکنندگان باتجربه ،یعني کساني کره بریش

اسررت کرره آن را ایجرراد ميکنرد و نقررش اصررلي در فهررم

از  6ماه تجربه فعالیت داشرتهاند ،غرقگري بیشرتری را در

تجربۀ بهینه دارد (.)Fullagar et al, 2012

مقایسه با تمرینکنندگان کمتجربه گرزارش کردنرد .در

مطالعررات اخیررر دربررارۀ زمانهررای وقرروع غرقگرري

طي یک مطالعۀ مقطعي نیز مشخص شد ارتبراط مثبرت و

معتقدند غرقگي در طول زمان با ایجاد اطمینان تدریجي

معنيداری بین تعداد سالهای تجربره ترایچي و شردت

در طي اجرا ،اتفاق ميافتد؛ به طروری کره شرروع مثبرت

غرقگري وجرود دارد .برراوجود کمبرود تعرداد مطالعررات،

یک رویرداد بره برازخورد مثبرت و متعاقرب آن افرزایش

یافتهها با ارائه مدارک تجربي نشاندهندۀ ارتبراط مثبرت

اطمینان ورزشکار منجر ميشرود .ایرن فرآینرد بهواسرطۀ

تجربه قبلي بر شردت غرقگري اسرت ( Jackman et al,

تمرین و افزایش سطح مهارت تکرار ميشرود ترا زمراني

 .)2019در توضرریح ایررن فرررض و یافتررهها ،ورزشهررا

که آنها به نقطه اطمینان کامل رسیده باشند و اهداف باز

معموالً شامل فعالیتهای بهشدت ساختارمند و هدفمنرد

را دنبرررررال کننرررررد و خودشررررران را در جسرررررتجوی

نظاممند در رقابت با خود یرا دیگرران اسرت کره نیراز بره

محدودیتهایشان بره چرالش بکشرند و بره ایرن ترتیرب،

سطح باالیي از تعهد دارد .این فعالیتهرا مسرتلزم اعمرال

امکان ورود به وضعیت غرقگي را پیردا کننرد ( Swann

نیروی فیزیکي شدید یا استفاده از مهارتهرای فیزیکري

 .)et al, 2010در همرررین راسرررتا سررریگزن میهرررالي

نسبتاً پیچیدهایاند که اغلب در حضور تماشراگران اجررا

درخصوص تجربره غرقگري در ورزش ،اظهرار مريدارد

ميشررود .درواقررع ،عناصررر خطررر (برررای مثررال ،آسرریب)،

چالشهای موقعیتي نیاز دارد کره برا سرطح مهارتهرای

قرارگرررفتن در معرررض شرررایل محیطرري (برررای مثررال،

فیزیکرري ،ذهنرري ،تکنیکرري و ترراکتیکي هماهنررگ شررود.

آبوهرروا) ،و تعامررل بررا هررم تیمرري ،مربیرران ،حریفرران و

همچنان کره تنیسبرازان حرفرهای نسربت بره مبتردیان یرا

داوران همگي ميتوانند در ورزش حضور داشته باشرند.

نیمهحرفهایها در این رشته ،فرصتهای عملري بیشرتری

مهمتر آنکه قرارگرفتن مکرر در برابر چنین فاکتورهایي

را بررررای هماهنرررگکردن مهارتهایشررران یافتنرررد و در

بهواسررطۀ تمرررین بیشررتر تنرروعي از چالشهررای ذهنرري و

تحقیق کوهن ( )2012اثر اصرلي معنراداری بررای سرطح

فیزیکي را ارائه ميکنند؛ همچنان کره در سرطوح براالی

مهارت وجود داشت؛ بدین معني کره بازیکنران رده براال

مهررارت دیررده ميشررود؛ برردین معنرري کرره فعالیتهررای

نمرات معنادار باالتری را نسبت به بازیکنان غیرحرفرهای

ورزشي حرفهای بهویژه برای تجربرهکردن وضرعیتهای

کسررب کردنررد .اگرچرره ایررن اثررر معنررادار در سررطح

غرقگي مناسرباند ()Swann, 2016؛ ازایرنرو ،ادراک
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تعادل چرالش مهرارت نیرز ممکرن اسرت مترأثر از سرطح

ميافترررد؛ چیرررزی کرررره در ورزش برجسرررته نیسررررت.

تجربه باشد و به لحا مفهومي و تجربري سرطوح براالی

موسررریقيدانها انتقرررال بررراالتری را تجربررره ميکننرررد و

مهارت ،برا افرزایش فرصرتهای غرقگري در حوزههرای

ميتواننررد سررریعتر یررا کنرردتر از زمرران حرکررت کننررد و

ورزشررري در ارتبررراط باشرررد (.)Clark et al, 2015

تجربه اتوتلیکي باالتری را نسبت به ورزشرکاران تجربره

درمجموع ،مطالعات مشاهدهای براساس برخي مردارک

کنند .فعالیتهای اتروتلیکي عمردتاً غایتنگرنرد؛ یعنري

تجربي ،هرچنرد البتره محردود یرا انردک ،حراکي از آن

بررهخودیخود هدفانررد و برررای منررافع آینررده انجررام

است که تجربه تمریني ،یعني تعرداد سرالهای تمرینري،

نميگیرند؛ بلکه این فعالیتها به پاداش دروني و فروری

ارتباط مثبتي برا شردت غرقگري دارد و مطالعرات طرولي

ميانجامند؛ بنرابراین ،تجربرۀ اتوتلیرک بره ایرن دلیرل در

مربوط به غرقگي همواره بر طبیعت پویای این وضرعیت

موسیقي بیشتر است که این رشته در ذات خود تجربهای

رواني تأکید دارند ،آنها نشان دادهاند درگیری مداوم در

دلپذیر بوده و به دلیل ایجاد رضایت بيواسطه و مسرتقیم

یک تمرین آثار مثبتي بر شدت غرقگي یا دسرتکم برر

ذاتاً پاداشدهنده اسرت ()Habe et al, 2019؛ ازایرنرو،

برخي از ابعاد آن دارد (.)Jackman et al, 2019

شاید عدم اختالف معنادار نخبهها و آماتورها در دو بعرد

باوجود تفاوت نمره کلي غرقگي و نیرز هرر یرک از

اتوتلیک و انتقال زمان بره ویژگري رشرته ورزش ارتبراط

ابعاد آن به هنگام مقایسۀ ورزشکاران نخبره و آمراتور در

دارد؛ رشتهای که برخالف حیطههایي همچون موسریقي

پژوهش حاضر ،تفاوت معناداری در دو بعد تحول زمان

که ماهیتراً برانگیزاننردههای درونري مناسربياند ،فرار از

و تجربه اتوتولیک دیده نشد .نرورس ورثري ( )2017در

سطح مهارت گاهراً بره انگیزاننردههای بیرونري ،همچرون

تحقیق خود که به بررسي ارتباط غرقگري و عملکررد در

کسب مدال و جام بهعنوان مانعي بر شرکلگیری تجربره

ورزشکاران پرداخته بود ،نشان داد بعد انتقرال زمران و از

اتوتلیک وابستهاند .درنهایت ،نتایج برخاسته از یافتههای

دست دادن خودآگراهي در پاسرخ بره تمررین ،تغییررات

پژوهشي ،حاکي از آن اسرت کره آگراهي از مؤلفرههای

کمتری را در مقایسره برا سرایر ابعراد غرقگري داشرتهاند؛

روانشررررناختي بهبوددهنرررردۀ عملکرررررد مطلرررروب ،در

هچنان که جکسون و مارش نیز پیشتر تفراوت در ابعراد

روانشناسي کاربردی ورزشي حیاتي است .در این میران،

را گرزارش کررده بودنرد (.)Norsworthy et al, 2017

وضعیت غرقگي بهعنوان فاکتوری تعیینکننده ،مطابق برا

همچنین ،نتایج مطالعات هب و همکاران ( )2019نیرز بره

تحقیق حاضر ،به نظر ميرسد با سطح مشارکت و میرزان

نوعي این موضروع را نشران ميدهرد .در ایرن تحقیرق برا

مهارت در ارتباط است؛ بنابراین ،توصیه ميشود مربیران

مقایسۀ ورزشکاران و موسریقيدانان نخبره ،ضرمن تأییرد

اعضررای ترریم برره لحررا تسررلل مهررارتي بررهمنظور تجربرۀ

نمرات باالی غرقگي دو گروه نشان داده شد برخي ابعاد

وضعیت غرقگي بهتر بررسي شوند.

این وضعیت رواني با یکردیگر اخرتالف دارنرد .یافترهها
حاکي از آن بود که ورزشکاران بهنسبت ،انتقرال زمراني
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