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حاالت خلقی شرکت کنندگان در مرحلة کشوری مسابقات 

در اين .  معلمان مرد تربيت بدنی بودی  تخصص _علمی

 نفر از ۳۳۷از اين رو , پژوهش جامعه با نمونه برابر بود

 استان در هفت گروه سنی و ۲۹معلمان مرد تربيت بدنی از 

اطالعات . سه مقطع تحصيلی به عنوان نمونه انتخاب شدند

که روايي و  (Poms)مرخ حاالت خلقی ياز طريق سياهة ن

در . جمع آوری شد, پايايي آن مورد تاييد قرار گرفته بود

 رتبة درصدی و ,انداردتسانحراف ا, اين پژوهش از ميانگين

در نهايت هنجار .  استفاده شد(ANOVA)آناليز واريانس 

نيمرخ حاالت خلقی معلمان مرد تربيت بدنی در هفت گروه 

ن داد خلق انتايج نش. سنی و سه مقطع تحصيلی تعيين شد

ه سنی و سه وو خوی معلمان مرد تربيت بدنی در هفت گر
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Abstract :The  Purpose of this 

research was to provide norm of profile 
of mood states for male physical 
educators who participated in the 
national scientific professional 
competition. In this research population 
equals sample, therefore 337 physical 
educators from 29 provinces in seven 
age groups and three educational grades 
were selected.  The information was 
obtained through profile of mood states 
(POMS).The  validity and reliability has 
been reported in literature. Mean, 
standard deviation, percentile of rank 
and ANOVA were used in this research. 
Finally norms of profile of mood states 
for male physical educators in seven age 
groups , and three levels of educational 
grade were provided. The results 
showed that there was no significant 
difference in profile of mood state of 
physical educators among seven age 
groups and three levels of educational 
grade.  
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 ه ـدمـمق
 کاربردی ورزش بر مهارت های روان شناختی تمرکز دارد و پرسشنامه روان شناسی

را که روان شناسان با استفاده از شيوه های علمی و براساس نظريه های معتبر هايي 
). ۵ (می بردبرای سنجش وضعيت مهارت های روانی ورزشکاران به کار , طراحی می کنند

امروزه از مدل تعاملی که براساس ويژگي ,  عملکرددقيق تر به منظور پيش بينی بهتر و
چرا , می شود استفاده می گيردهای شخصيت ورزشکار و موقعيتی که ورزشکار در آن قرار 

اندازه گيری بنابراين , که خلق ورزشکار در هر زمان محصول شخصيت و موقعيت اوست
 نيمرخ حاالت سياهة). ۸(خلق ورزشکاران در زمان عملکرد روش معتبری خواهد بود 

اين پرسشنامه به پژوهشگران و روان . خلقی بر اساس رويکرد تعاملی ساخته شد
,  تا بتوانند اطالعاتی را که فرد قادر يا مايل به ابراز آنها نيستمی کندشناسان کمک 

 برای ورزشکاران موفق ايده آلباور و عقيدة وجود داشتن يک شخصيت ). ۵(تفسير کنند 
اولين کسی که از اين آزمون در حيطة علوم ورزشی .  آمدبه وجود ميالدی ۶۰ة از ده

او برای درک حالت خلق ورزشکاران از اين آزمون استفاده .  بود١مورگان, استفاده کرد
ورزشی معرفی شد که  روان شناسیتوسط او به ادبيات ) ۱شکل (کرد و نمودار کوه يخی 

  ). ۱۴( است بيانگر خلق عادی ورزشکاران برجسته
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                          ۴۰  
  

  برجسته را نشان حالت روانی ورزشکاران , اين نمودار. نمودار کوه يخی که توسط مورگان معرفی شد_ ۱شکل 
تصويری مانند کوه يخ را ايجاد می کند که قلة آن , بلندتر بودن نمرة سرزندگی از ميانگين ساير نمره ها. می دهد

  .بيرون از آب است
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, ۱۵ , ۱۴(فشار تمرين استفاده شده است به کرات برای نمايش   Pomsاز آزمون 

 ويژگی هاین آزمون برای سنجش برخی محققان معتقدند استفاده از اي). ۱۹ و ۱۸, ۱۷
  اوليه ای مطالعات. زشکاران روشی مناسب برای جلوگيری از خستگی مفرط استرخلقی و

نمره مجموع ,  تمرينی سنگيندوره هاینشان داد که پس از , که روی شناگران انجام شد
 افزايش می يابد و نيمرخ کوه يخی ورزشکاران معکوس می شود ١ اختالالت خلقیهای

  ). ۲۴ و ۲۰(
, قايقرانان,  اين آزمون در دوندگاننمره هایرابطة بين فشار تمرين و تغييرات در 

برخی ديگر از ). ۲۷ و ۲۴, ۲۳( مشاهده شده است کشتی گيراناسکيت بازان سرعتی و 
 ابزاری برای تعيين فشار مطلوب تمرين و يافتن دامنة بيش به عنوان Pomsپژوهش ها از 

 که می دهند متعددی نشان پژوهش های). ۲۷ و ۲۰, ۱۹, ۱۸(ده کرده اند از حد تمرين استفا
Poms از تمرين است که دوره هايي تغييرات روان شناختی در اندازه گيری ابزار مناسب 

 تغييرات در دو عامل خستگی و سرزندگی می رسدبه نظر . می يابدفشار تمرين افزايش 
 احتماالً تا حدودی نشان دهندة تفاوت بيشتر فيزيولوژيک باشد تا روان شناختی و

يکی از .  يعنی ورزشکاران و بيماران استآزمودنی هااستفاده از آن برای دو گروه از 
بسياری از پژوهش .  نمرة کل اختالل خلقی استاندازه گيری Pomsمشکالت استفاده از 

از ). ۲۲ و ۱۹, ۱۸, ۱۷, ۱۶, ۱۵, ۱۴( کرده اندهای ورزشی در اين زمينه از نمره کل استفاده 
در اين زمينه , می گذارندآنجايي که نمره های خستگی و سرزندگی در نمرة کل خلق اثر 

کم بودن نمرة کل خلق ورزشکار پس از طی يک دوره . امکان سوء تغيير وجود دارد
بلکه به مفهوم اين است که وی , تمرين بدنی سنگين به مفهموم اختالل خلقی وی نيست

همچنين ورزشکارانی که درگير تمرين های بسيار .  بسيار شديد استدرگير تمرين
 نمراتشان از انحراف استاندارد Poms آزمون گروه هایبه ندرت در تمام زير , شديدند

بنابراين يکی از مشکالت استفاده از . می شوديک طرفه بيشتر از دانشجويان کالج 
Poms   ه آيا ورزشکاران به اختالالت خلقی  با صراحت بيان کرد کنمی تواناين است که

پژوهشگرانی . دچارند يا خستگی آنان به طور معمول ناشی از تغييرات فيزيولوژيک است

                                                      
1 - Total Mood Disturbance (TMD) 
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در توصيف ورزشکارانی که به سندرم , می کنندکه تغييرات روانی ورزشکاران را مطالعه 
زيرا تفسير , ه کنند از واژة افسردگی استفادنمی توانند به راحتی,   دارند١تمرين مفرط ابتال

اصطالح بالينی با عالئم مشخص است و , افسردگی. اين واژه در ورزشکاران دشوار است
در دوره های تمرينی شديد ادبيات سندرم تمرين  Pomsنمرات افسردگی در آزمون 

در دوره های تمرينی  Poms که افزايش نمرات افسردگی در آزمون می دهدمفرط نشان 
ادعا شده شناگرانی که به , از سوی ديگر). ۱۹ و ۱۸, ۱۶(ل است شديد بسيار متداو

آنان را افسرده تشخيص داده و از نظر بالينی  Poms ,بوده اندسندرم تمرين مفرط دچار 
 هر چند اين امر ممکن است در برخی می رسدبه نظر ). ۲۲ و ۲۰ (بوده اندنيز افسرده 

 ٢پراپاوزيس). ۷ (شکاران درست نيست احتماالً دربارة همة ورز, شناگران صادق باشد
مطالعة وسيعی را در بين ورزشکاران موفق و ناموفق انجام داد و به اين نتيجه ) ۲۰۰۰(

و حاالت خلقی نتايج در ورزشکاران موفق بهتر از ورزشکاران هاويژگی رسيد که از نظر 
 بايد توجه هر چند, می دهدرا نشان  Pomsاين يافته ها پايايي زياد . غيرموفق بود

 اکتفا کرد و بايد موارد Pomsداشت که در پيش بينی عملکرد ورزشکاران نبايد فقط به 
 در پيش اندازه گيرینتيجه اينکه تنها يک زير مقياس و يک ) ۲۱(ديگر را  نيز لحاظ کرد 
انجام داد از اين ايده ) ۲۰۰۰( در سال ٣ که تری والنمطالعه ایدر , بينی عملکرد وجود ندارد

در موقعيت های ورزش ممکن است ابزار مناسبی  Poms حمايت کردند که استفاده از
با توجه به پيشينة اشاره شده پژوهش حاضر قصد ). ۲۹(برای پيش بينی عملکرد نباشد 

, دارد هنجار نيمرخ حاالت خلقی شرکت کنندگان در نوزدهمين دورة مسابقات علمی
ت گروه سنی و سه مقطع تحصيلی مشخص تخصصی معلمان مرد تربيت بدنی را در هف

 . کند
  

                                                      
1 - Overtraining  
2 - Prapavesis  
3 - Terry & Lane  
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  روش تحقيـق 
,  علمیرقابت های که به مرحلة کشوری نوزدهمين دورة تربيت بدنیکلية معلمان مرد 

جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکيل , )N = ۴۱۲(راه يافته بودند , لمانعتخصصی م
 در, ه به محدوديت های موجودولی با توج, نمونة آماری با جامعة آماری برابر بود. دادند

.  انتخاب شدند۱ استان در هفت گروه سنی به شرح جدول ۲۹ نمونه از ۳۳۷مجموع 
,  نفر۱۰۷به شرح ابتدايي , می کردندن با توجه به مقطعی که معلمان در آن تدريس يهمچن

  ). ۲جدول ( نفر تفکيک شدند ۱۱۸ نفر و متوسطه ۱۱۲راهنمايي 
   به تفکيک گروه سنیتعداد نمونه ها_ ۱جدول 

  هفتم  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  گروه سنی

  ٤٣‐٤٦  ٣٩‐٤٢  ٣٥‐٣٨  ٣١‐٣٤  ٢٧‐٣٠   سال و کمتر٢٦  سن بر حسب سال
 سال و ٤٧

  بيشتر

  ٢٠  ٢٨  ٢٨  ٤٧  ٨٣  ١٠٠  ٣١  تعداد نمونه

  
  تعداد نمونه ها بر حسب مقطع تحصيلی_ ۲جدول 

  متوسطه   راهنمايي  ابتدايي  مقطع تحصيلی

  ۱۱۸  ۱۱۲  ۱۰۷   نمونهتعداد

  
 ابزار مورد .تحقيق حاضر از نوع توصيفی بوده و به شکل ميدانی اجرا شده است

 بود که بر اساس برنامة) Poms(استفاده در اين پژوهش پرسشنامة نيمرخ حاالت خلقی
 توسط مک ۱۹۷۱ گزينه دارد و در سال ١۶۵نيمرخ حالت خلقی . مشخص شده اجرا شد

 و ۱۱, ۸, ۴( از بيماران غيربستری طراحی شد روان سنجی برای مقاصد ٢لور در اپلمن, نار

ايجاد ابزاری برای بررسی حالت های زودگذر حاصل از , هدف اصلی طراحان آن). ۱۲
اما بسرعت در حوزة روان شناسی ورزش مورد استفاده قرار , روانکاوی و دارو درمانی بود

می  که از آزمودنی می شودورالعملی اجرا آزمون نيمرخ حاالت خلقی از طريق دست. گرفت
اين . خود را ذکر کند) شامل احساس کنونی( تا احساس فعلی و هفتة گذشته هدخوا

                                                      
1 - Profile of mood states (POMS)   
2 - Mc nair, Lorr and Doroppleman   
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 ٣خشم, ٢افسردگی , ١ که عبارتند از تنشمی کندآزمون شش حالت روانی را بررسی 

 افسردگی حالتی روانی است که با  ).۱۹ و ۱۲ (٦و سردرگمی ٥خستگی , ٤سرزندگی

عالئم آن . می شودضعف عزت نفس و سرزنش خود مشخص , نااميدی , اس غمگينیاحس
 بي اشتهايي و بي خوابی,  از ديگرانکناره گيری, حرکتی يا گاهی تهييج _ شامل کندی روانی 

,  مختلف نسبت به زمانجهت گيریاختالل هشياری است که با , سردرگمی ). ۱(است 
ساس سفتی و کوفتگی در گروهی مشخص از اح, تنش. می کندمکان يا شخص تظاهر 

اصطالحی است برای بيان , سرزندگی. در نتيجة نگرانی و ناکامی شديد است, عضالت
 يا رفتار پرخاشگرانه عصبی شدن, خشم). ۲(شاد و پرانرژی بودن , سرزندگی ذهنی و بدنی

 گزينه ۵ سؤال آزمون ۶۵ است و در مقابل هر کدام از ٧اين سياهه از نوع ليکرت. است
به هر . تقريباً زياد و خيلی زياد, متوسط, کمی, به هيچ وجه: به اين شرح وجود دارد 

بيانگر ) به هيچ وجه(گزينه اول . گزينه به ترتيب از صفر تا چهار نمره تعلق می گيرد
 بعدی به ترتيب بر شدت وجود آن حالت گزينه هایدر . فقدان آن حالت ازخلق است

شش نمره , شش حالت خلقیيک از سؤاالت آزمون مربوط به يکی از هر . دمی شوافزوده 
, هر چند انتظار می رود خلق با گذشت زمان تغيير کند). ۱۲ (می شودحاصل 

در سه چارچوب زمانی  POMSپديدآورندگان اين آزمون دريافتند که پايايي و روايي
دامنة ضريب . می کندنتغيير فراوانی , مختلف که برای اجرای آزمون در نظر گرفته شده

روايي همزمان با ارجاع شش زير مقياس .  متغير بود۸۷۰/۰ تا ۶۹۷۰/۰پايايي بين 
POMS  نتايج هر زير مقياس در جهت پيش .  آمدبه دست شخصيت مقياس هایبه ساير

به منظور گردآوری اطالعات قبل از ورود تيم ها با مسئوالن ). ۶(بينی شده قرار داشت 
   تيم هایو مشخصات کلية  ت هماهنگی الزم صورت گرفت و آماربرگزاری مسابقا

در جلسة هماهنگی که .  و مسئوالن آنها در اختيار پژوهشگران قرار داده شدشرکت کننده

                                                      
1 - Tension  
2 - Depresion  
3 - Anger  
4 - Vigour  
5 - Fatigue   
6 - Confusion   
7 - Likert Scale  
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پژوهشگران تمامی مسئوالن ,  قبل از شروع مسابقات برگزار شدتيم هابرای سرپرستان 
سابقات آنان توجيه کردند و در مورد  بودن پژوهش در نتيجة مثربی اتيم ها را در مورد 

 برای آنان توضيحات الزم را دادند و از آنان خواسته شد براساس پرسشنامه هانحوة تکميل 
سؤاالت را برای بازيکنان بخوانند و گزينة انتخابی , روشی که برای آنان توضيح داده شد

علت آموزش . دهندآنان را در پرسشنامه عالمت بزنند و آن را به پژوهشگران ارجاع 
سرپرستان تيم ها برای اين کار آشنايي بيشتر آنان با معلمان و محدود بودن زمان ورود 

اين موضع خود . تيم ها با شروع مسابقات و کثرت تعداد نفرات شرکت کننده بود
محدوديتی در اجرا بود که پژوهشگران سعی کردند تا قبل از شروع مسابقات پرسشنامه 

, دامنة تغييرات, در اين پژوهش از آمار توصيفی شامل ميانگين. کنند یآورجمع ها را 
 و رتبة درصدی و انحراف استاندارد و آمار استنباطی فراوانی ها, بيشترين و کمترين مقدار

  . شامل آناليز واريانس استفاده شده است
  

  نتايج و يافته های تحقيق 
 مقطع تحصيلی و هفت گروه جداول وضعيت خلقی معلمان مرد تربيت بدنی در سه

  . سنی به ترتيب در زير آمده است
  



 ١٤٠

هنجار درصدی شش وضعيت خلقی دبيران مرد تربيت بدنی مقطع متوسطه بر اساس _ ۳دول ج
  POMSآزمون 

      تنش  افسردگی  خشم  سرزندگی  خستگی  سردرگمی
  تعداد    ۱۱۸  ۱۱۸  ۱۱۸  ۱۱۸  ۱۱۸  ۱۱۸

  معيارانحراف     ۴۶/۵  ۱۹/۱۰  ۸۹/۸  ۷۸/۵  ۶۷/۴  ۹۹/۳

  درصد  ۵  ۰  ۱  ۰  ۱۱  ۰  ۰

۱  ۱  ۱۵  ۱  ۲  ۱  ۱۰  
۲  ۱  ۱۷  ۸۵/۱  ۳  ۲  ۱۵  
۲  ۲  ۱۹  ۲  ۴  ۲  ۲۰  
۲  ۲  ۷۵/۲۰  ۳  ۵  ۷/۲  ۲۵  
۴  ۳  ۲۲  ۳  ۶  ۳  ۳۰  
۴  ۴  ۲۲  ۴  ۷  ۴  ۳۵  
۴  ۴  ۲۲  ۵  ۸  ۵  ۴۰  
۵  ۴  ۲۴  ۶  ۹  ۶  ۴۵  
۵  ۴  ۲۴  ۷  ۹  ۷  ۵۰  
۵  ۵  ۴۵/۲۴  ۴۵/۸  ۱۰  ۷  ۵۵  
۶  ۶  ۲۵  ۴/۹  ۱۱  ۸  ۶۰  
۳۵/۶  ۷  ۲۶  ۱۲  ۱۲  ۹  ۶۵  
۷  ۷  ۲۷  ۱۴  ۱۵  ۱۰  ۷۰  
۸  ۸  ۲۸  ۵/۱۵  ۱۶  ۱۱  ۷۵  
۸  ۹  ۲۹  ۱۸  ۱۹  ۱۲  ۸۰  
۱۵/۸  ۱۰  ۳۰  ۲۰  ۱۵/۲۴  ۱۵/۱۳  ۸۵  
۱۰/۱۰  ۲/۱۲  ۳۱  ۲۴  ۲۸  ۱۶  ۹۰  
۱۴  ۰۵/۱۶  ۳۲  ۲۹  ۳۶  ۱۷  ۹۵  
۲۱  ۲۲  ۳۲  ۳۵  ۵۳  ۲۶  ۱۰۰  

  



 ١٤١

تنش  افسردگی  خشم سرزندگی  خستگی  سردرگمی 

ين
نگ
ميا

  
خستگی و سردرگمی به ,  سرزندگی,خشم, افسردگی, شش وضعيت خلقی تنش_ ۱ شکل 

  ترتيب از چپ به راست برای دبيران مرد تربيت بدنی مقطع متوسطه
  

تنش  افسردگی  خشم سرزندگی  خستگی  سردرگمی 

ين
نگ
ميا

  
خستگی و سردرگمی به , سرزندگی, خشم, افسردگی, شش وضعيت خلقی تنش_ ۲شکل 

  ترتيب از چپ به راست برای دبيران مرد تربيت بدنی مقطع راهنمايي



 ١٤٢

  
هنجار درصدی شش وضعيت خلقی دبيران مرد تربيت بدنی مقطع راهنمايي _ ۴جدول 

  POMSبراساس آزمون 
      تنش  افسردگی  خشم  سرزندگی  خستگی  سردرگمی
  تعداد    ۱۱۲  ۱۱۲  ۱۱۲  ۱۱۲  ۱۱۲  ۱۱۲

  انحراف معيار    ۹۷/۴  ۸۴/۸  ۵۴/۷  ۸۳/۴  ۷۷/۴  ۰۱۹/۶

  درصد  ۵  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۰۰/۰  ۶۵/۱۴  ۰  ۰

۱  ۰  ۰۰/۱۸  ۰۰/۰  ۳۰/۱  ۰۰/۱  ۱۰  
۱  ۱  ۹۵/۱۸  ۹۵/۱  ۰۰/۳  ۰۰/۱  ۱۵  
۲  ۱  ۰۰/۲۰  ۶۰/۲  ۰۰/۴  ۰۰/۳  ۲۰  
۲۵/۲  ۲  ۲۵/۲۰  ۲۵/۳  ۰۰/۵  ۰۰/۳  ۲۵  
۳  ۲  ۰۰/۲۲  ۰۰/۴  ۰۰/۶  ۰۰/۴  ۳۰  
۴  ۳  ۰۰/۲۳  ۰۰/۵  ۰۰/۷  ۰۰/۵  ۳۵  
۴  ۳  ۰۰/۲۳  ۰۰/۶  ۰۰/۸  ۰۰/۵  ۴۰  
۴  ۴  ۰۰/۲۴  ۰۰/۶  ۰۰/۹  ۰۰/۶  ۴۵  
۵  ۵  ۰۰/۲۴  ۵۰/۶  ۰۰/۱۰  ۵۰/۶  ۵۰  
۵  ۵  ۲۵  ۰۰/۸  ۰۰/۱۱  ۰۰/۷  ۵۵  
۶  ۶  ۲۵  ۰۰/۹  ۰۰/۱۲  ۸۰/۸  ۶۰  
۷  ۷  ۲۶  ۰۰/۱۰  ۰۰/۱۴  ۰۰/۹  ۶۵  
۷  ۸  ۲۷  ۰۰/۱۲  ۰۰/۱۵  ۰۰/۱۰  ۷۰  
۸  ۷۵/۸  ۲۷  ۵۰/۱۴  ۰۰/۱۶  ۰۰/۱۰  ۷۵  
۴/۹  ۹  ۲۸  ۰۰/۱۶  ۰۰/۱۷  ۴۰/۱۱  ۸۰  
۱۱  ۱۱  ۲۹  ۰۵/۱۸  ۰۰/۲۱  ۰۰/۱۳  ۸۵  
۱۲  ۷/۱۱  ۳۰  ۰۰/۲۲  ۷۰/۲۳  ۰۰/۱۴  ۹۰  
۱۴  ۱۶  ۳۲  ۰۰/۲۴  ۳۵/۳۰  ۰۰/۱۶  ۹۵  
۵۰  ۲۱  ۳۲  ۰۰/۲۸  ۰۰/۴۲  ۰۰/۲۰  ۱۰۰  

  

  
  



 ١٤٣

  
هنجار درصدی شش وضعيت خلقی دبيران مرد تربيت بدنی مقطع ابتدايي  بر اساس آزمون _ ۵جدول 

POMS  
      تنش  افسردگی  خشم  سرزندگی  خستگی  سردرگمی
  تعداد    ۱۰۷  ۱۰۷  ۱۰۷  ۱۰۷  ۱۰۷  ۱۰۷

  معيارانحراف     ۴۸/۵  ۲۰/۹  ۷۷/۸  ۹۲/۵  ۰۶/۵  ۱۸/۴

  درصد  ۵  ۰۰۰۰/۰  ۰۰۰۰/۰  ۰۰۰۰/۰  ۶۰/۱۲  ۰۰۰۰/۰  ۰۰۰۰/۰

۰۰۰۰/۰  ۰۰۰۰/۰  ۰۰/۱۶  ۰۰۰۰/۰  ۰۰/۱  ۰۰۰۰/۰  ۱۰  
۰۰/۱  ۰۰/۱  ۲۰/۱۸  ۰۰/۱  ۲۰/۲  ۰۰/۱  ۱۵  
۰۰/۱  ۶۰/۱  ۰۰/۲۰  ۰۰/۱  ۰۰/۳  ۰۰/۲  ۲۰  
۰۰/۲  ۰۰/۲  ۰۰/۲۲  ۰۰/۲  ۰۰/۴  ۰۰/۳  ۲۵  
۴۰/۲  ۰۰/۲  ۰۰/۲۳  ۰۰/۲  ۴۰/۴  ۰۰/۳  ۳۰  
۰۰/۳  ۰۰/۳  ۰۰/۲۴  ۸۰/۳  ۰۰/۵  ۰۰/۴  ۳۵  
۰۰/۴  ۰۰/۴  ۰۰/۲۴  ۰۰/۴  ۲۰/۶  ۲۰/۴  ۴۰  
۰۰/۴  ۰۰/۴  ۶۰/۲۴  ۰۰/۵  ۰۰/۷  ۰۰/۵  ۴۵  
۰۰/۵  ۰۰/۵  ۰۰/۲۵  ۰۰/۶  ۰۰/۸  ۰۰/۶  ۵۰  
۰۰/۵  ۰۰/۵  ۰۰/۲۶  ۴۰/۷  ۰۰/۹  ۰۰/۶  ۵۵  
۰۰/۵  ۰۰/۶  ۰۰/۲۶  ۰۰/۹  ۰۰/۱۰  ۰۰/۷  ۶۰  
۰۰/۶  ۰۰/۷  ۰۰/۲۷  ۰۰/۱۱  ۲۰/۱۲  ۲۰/۷  ۶۵  
۰۰/۶  ۰۰/۷  ۰۰/۲۷  ۰۰/۱۲  ۰۰/۱۴  ۶۰/۸  ۷۰  
۰۰/۷  ۰۰/۸  ۰۰/۲۸  ۰۰/۱۴  ۰۰/۱۶  ۰۰/۹  ۷۵  
۴۰/۷  ۰۰/۱۰  ۰۰/۲۹  ۴۰/۱۵  ۰۰/۱۷  ۰۰/۱۱  ۸۰  
۸ ۸۰/۱۱  ۰۰/۲۹  ۰۰/۱۷  ۸۰/۱۹  ۸۰/۱۱  ۸۵  
۲۰/۹  ۰۰/۱۴  ۲۰/۳۰  ۴۰/۲۳  ۰۰/۲۵  ۴۰/۱۴  ۹۰  
۶۰/۱۴  ۶۰/۱۶  ۰۰/۳۲  ۶۰/۲۸  ۲۰/۳۰  ۰۰/۱۹  ۹۵  
۰۰/۲۲  ۰۰/۲۰  ۰۰/۳۸  ۰۰/۳۹  ۰۰/۴۴  ۰۰/۲۶  ۱۰۰  

  

  



 ١٤٤

تنش  افسردگی  خشم سرزندگی  خستگی  سردرگمی 

 

ين 
نگ
ميـا

  
خستگی و سردرگمی به , سرزندگی, خشم, افسردگی, شش وضعيت خلقی تنش_ ۳ شکل 

  ترتيب از چپ به راست برای دبيران مرد تربيت بدنی مقطع ابتدايي
  
  

تنش  افسردگی  خشم سرزندگی  خستگی  سردرگمی 

 

ين 
نگ
ميـا

  
و سردرگمی به خستگی , سرزندگی, خشم, افسردگی, شش وضعيت خلقی تنش_ ۴ شکل

  ترتيب از چپ به راست برای دبيران مرد تربيت بدنی گروه سنی اول



 ١٤٥

  
هنجار درصدی شش وضعيت خلقی گروه سنی اول دبيران مرد تربيت بدنی بر اساس آزمون _ ۶جدول 

POMS  
      تنش  افسردگی  خشم  سرزندگی  خستگی  سردرگمی
  تعداد    ۳۱  ۳۱  ۳۱  ۳۱  ۳۱  ۳۱

 انحراف معيار    ۶  ۳۸/۱۲  ۹۹/۷  ۴۷/۶  ۰۴/۵  ۷۸/۴

  درصد  ۵  ۰  ۰  ۰  ۸/۹  ۰  ۰

۰  ۲/۰  ۴/۱۳  ۲/۰  ۲/۱  ۲/۱  ۱۰  
۸/۰  ۱  ۴/۱۷  ۱  ۸/۲  ۲  ۱۵  
۲  ۲  ۴/۱۹  ۴/۱  ۳  ۲  ۲۰  
۲  ۲  ۲۲  ۲  ۳  ۳  ۲۵  
۳  ۳  ۲۳  ۶/۲  ۴  ۳  ۳۰  
۴  ۴  ۲۴  ۴  ۶  ۳  ۳۵  
۸/۴  ۴  ۲۴  ۸/۴  ۸/۶  ۸/۳  ۴۰  
۵  ۴/۴  ۲۶  ۴/۵  ۷  ۵  ۴۵  
۵  ۶  ۲۶  ۶  ۱۰  ۵  ۵۰  
۶/۵  ۶  ۲۷  ۶/۶  ۱۱  ۶/۶  ۵۵  
۶  ۶  ۲۷  ۲/۷  ۶/۱۳  ۷  ۶۰  
۶  ۸/۶  ۸/۲۷  ۸/۸  ۸/۱۶  ۶/۸  ۶۵  
۷  ۷  ۲۹  ۸/۱۱  ۱۸  ۹  ۷۰  
۸  ۸  ۳۰  ۱۴  ۱۸  ۹  ۷۵  
۶/۹  ۶/۸  ۳۱  ۶/۱۵  ۲/۲۰  ۸/۱۰  ۸۰  
۲/۱۰  ۲/۹  ۳۲  ۱۸  ۲/۲۳  ۶/۱۳  ۸۵  
۶/۱۲  ۸/۱۰  ۳۲  ۸/۱۸  ۶/۳۳  ۸/۱۶  ۹۰  
۲/۱۸  ۸/۲۰  ۳۲  ۲۹  ۴۴  ۲/۲۱  ۹۵  

۲۰  ۲۲  ۳۲  ۲۹  ۵۳  ۲۶  ۱۰۰  

  

  
  
  



 ١٤٦

  
هنجار درصدی شش وضعيت خلقی گروه سنی دوم دبيران مرد تربيت بدنی بر اساس آزمون _ ۷جدول 

POMS  
      تنش  افسردگی  خشم  سرزندگی  خستگی  سردرگمی
  تعداد    ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰

  انحراف معيار    ۱۶/۵  ۲۳/۹  ۹۶/۸  ۸۲/۵  ۳۹/۵  ۵۱/۴

  درصد  ۵  ۱  ۱  ۰  ۱۰/۱۳  ۱  ۰

۱  ۱  ۱۵  ۱  ۲  ۱۰/۱  ۱۰  
۲  ۲  ۱۷  ۱۵/۱  ۴  ۰/۲  ۱۵  
۳  ۲  ۲۰/۱۹  ۲  ۵  ۳  ۲۰  
۳  ۲  ۲۵/۲۰  ۳  ۶  ۴  ۲۵  
۴  ۳  ۲۲  ۴  ۷  ۳/۴  ۳۰  
۴  ۴  ۲۲  ۴  ۸  ۵  ۳۵  
۴  ۴  ۲۳  ۴/۵  ۴۰/۸  ۶  ۴۰  
۴  ۴  ۲۴  ۷  ۹  ۴۵/۶  ۴۵  
۵  ۵  ۲۵  ۹  ۵/۹  ۷  ۵۰  
۵  ۶  ۲۵  ۵۵/۱۰  ۱۱  ۸  ۵۵  
۵  ۷  ۲۶  ۶۰/۱۲  ۱۲  ۶۰/۹  ۶۰  
۶  ۸  ۲۶  ۱۵  ۶۵/۱۲  ۱۰  ۶۵  
۷  ۸  ۲۶  ۱۶  ۷/۱۴  ۱۱  ۷۰  
۸  ۱۰  ۲۷  ۷۵/۱۷  ۱۷  ۷۵/۱۱  ۷۵  
۹  ۱۲  ۲۸  ۱۹  ۸/۲۰  ۸/۱۲  ۸۰  
۱۰  ۱۴  ۲۹  ۷/۲۲  ۲۲  ۸۵/۱۳  ۸۵  
۸۰/۱۲  ۱۶  ۳۰  ۲۴  ۸/۲۷  ۱۶  ۹۰  
۱۴  ۱۷  ۳۱  ۹۵/۲۷  ۹۵/۳۱  ۱۷  ۹۵  
۲۶  ۲۰  ۳۸  ۳۵  ۴۲  ۲۰  ۱۰۰  

  



 ١٤٧

تنش  افسردگی  خشم سرزندگی  خستگی  سردرگمی 

ين
نگ
ميا

  
خستگی و سردرگمی به , سرزندگی, خشم, افسردگی, شش وضعيت خلقی تنش_ ۵شکل 

  ترتيب از چپ به راست برای دبيران مرد تربيت بدنی گروه سنی دوم
  
  

تنش  افسردگی  خشم سرزندگی  خستگی  سردرگمی 

ين
نگ
ميا

  
خستگی و سردرگمی به , سرزندگی, خشم, افسردگی, شش وضعيت خلقی تنش_ ۶شکل 

  يران مرد تربيت بدنی گروه سنی سومترتيب از چپ به راست برای دب
  



 ١٤٨

  
هنجار درصدی شش وضعيت خلقی گروه سنی سوم دبيران مرد تربيت بدنی بر اساس _ ۸جدول 

  POMSآزمون 

      تنش  افسردگی  خشم  سرزندگی  خستگی  سردرگمی
  تعداد    ۸۳  ۸۳  ۸۳  ۸۳  ۸۳  ۸۳

  انحراف معيار    ۱۸/۵  ۴۰/۹  ۰۹/۸  ۷۹/۵  ۷۸/۴  ۲۶/۶

  درصد  ۵  ۰  ۲۰/۱  ۰  ۱۲  ۰  /۲۰

۱  ۱  ۴/۱۵  ۱  ۳  ۴/۰  ۱۰  
۶۰/۱  ۶/۱  ۱۸  ۲  ۴  ۱  ۱۵  
۲  ۲  ۱۹  ۳  ۴  ۳  ۲۰  
۲  ۳  ۲۰  ۴  ۵  ۳  ۲۵  
۳  ۳  ۲۲  ۵  ۲۰/۵  ۴  ۳۰  
۴  ۴  ۲۲  ۶  ۷  ۴  ۳۵  
۴  ۴  ۲۲  ۶  ۸  ۵  ۴۰  
۵  ۴  ۲۳  ۸/۶  ۹  ۸۰/۵  ۴۵  
۵  ۵  ۲۴  ۷  ۹  ۶  ۵۰  
۶  ۲۰/۵  ۲۴  ۲۰/۸  ۲۰/۱۰  ۷  ۵۵  
۶  ۶  ۲۵  ۴۰/۹  ۱۳  ۸  ۶۰  
۷  ۷  ۲۵  ۶/۱۰  ۱۴  ۸  ۶۵  
۷  ۷  ۲۷  ۱۲  ۱۵  ۹  ۷۰  
۸  ۸  ۲۷  ۱۵  ۱۶  ۱۰  ۷۵  
۸  ۹  ۲۸  ۱۶  ۱۷  ۱۱  ۸۰  
۹  ۴۰/۱۰  ۲۹  ۴/۱۲  ۸/۲۰  ۴/۱۱  ۸۵  
۶۰/۱۰  ۱۲  ۳۰  ۲۰/۲۰  ۲۰/۲۶  ۲/۱۵  ۹۰  
۶۰/۱۴  ۱۶  ۳۲  ۴/۲۵  ۸/۳۵  ۴/۱۹  ۹۵  

۵۰  ۲۱  ۳۲  ۳۹  ۴۴  ۲۰  ۱۰۰  

  

  



 ١٤٩

  
ی بر هنجار درصدی شش وضعيت خلقی گروه سنی چهارم دبيران مرد تربيت بدن_ ۹جدول 

  POMSاساس آزمون 
      تنش  افسردگی  خشم  سرزندگی  خستگی سردرگمی
  تعداد    ۴۷  ۴۷  ۴۷  ۴۷  ۴۷  ۴۷

  انحراف معيار    ۷۷/۴  ۸۱/۸  ۵۲/۸  ۸۲/۴  ۶۴/۴  ۹۳/۳

  درصد  ۵  ۰  ۰  ۰  ۴/۱۳  ۰  ۰

۰  ۰  ۸۰/۱۹  ۰  ۸۰/۰  ۰  ۱۰  
۱  ۱  ۲۰  ۰  ۲۰/۲  ۱  ۱۵  
۱  ۱  ۲۱  ۱  ۳  ۱  ۲۰  
۱  ۱  ۲۲  ۱  ۴  ۲  ۲۵  
۴۰/۲  ۱  ۲۳  ۱  ۴  ۲  ۳۰  
۳  ۲  ۲۳  ۲  ۵  ۳  ۳۵  
۴  ۲  ۲۴  ۲  ۵  ۳  ۴۰  
۴  ۶/۲  ۲۴  ۳  ۶  ۶/۳  ۴۵  
۵  ۴  ۲۵  ۴  ۷  ۵  ۵۰  
۵  ۴  ۲۶  ۵  ۴۰/۷  ۵  ۵۵  
۸۰/۵  ۵  ۲۶  ۸/۵  ۸۰/۸  ۶  ۶۰  
۶  ۲۰/۵  ۲۷  ۶  ۱۲  ۷  ۶۵  
۶  ۶  ۲۸  ۶/۷  ۱۲  ۷  ۷۰  
۷  ۷  ۲۸  ۱۲  ۱۵  ۸  ۷۵  
۷  ۷  ۴۰/۲۹  ۴/۱۳  ۴/۱۶  ۹  ۸۰  
۸  ۸  ۳۰  ۶/۱۷  ۸۰/۱۷  ۸/۱۰  ۸۵  
۴۰/۸  ۴۰/۱۲  ۳۱  ۲۰/۲۴  ۸۰/۲۱  ۱۳  ۹۰  
۴۰/۱۴  ۶۰/۱۶  ۶۰/۳۱  ۲۰/۲۸  ۲۹  ۸/۱۵  ۹۵  
۱۸  ۱۸  ۳۲  ۳۰  ۴۱  ۲۰  ۱۰۰  

  

    



 ١٥٠

تنش  افسردگی  خشم سرزندگی  خستگی  سردرگمی 

ين
نگ
ميا

  
خستگی و سردرگمی به , سرزندگی, خشم, افسردگی, شش وضعيت خلقی تنش_ ۷شکل 

  ترتيب از چپ به راست برای دبيران مرد تربيت بدنی گروه سنی چهارم
  

تنش  افسردگی  خشم سرزندگی  خستگی  سردرگمی 

ين
نگ
ميا

  
خستگی و سردرگمی به , سرزندگی, خشم, افسردگی, شش وضعيت خلقی تنش_ ۸شکل 

  ترتيب از چپ به راست برای دبيران مرد تربيت بدنی گروه سنی پنجم



 ١٥١

  
هنجار درصدی شش وضعيت خلقی گروه سنی پنجم دبيران مرد تربيت بدنی بر _ ۱۰جدول 

  POMSاساس آزمون 
      تنش  افسردگی  خشم  سرزندگی  خستگی  سردرگمی
  تعداد    ۲۸  ۲۸  ۲۸  ۲۸  ۲۸  ۲۸

  انحراف معيار    ۴۱/۵  ۳۹/۸  ۳۲/۹  ۸۳/۴  ۰۵/۴  ۱۲/۴

  درصد  ۵  ۴۵/۰  ۰  ۰  ۳۵/۱۳  ۰  ۰

۹۰/  ۹/۰  ۹۰/۱۵  ۰  ۰  ۹۰/۱  ۱۰  
۲۵/۱  ۱  ۷۰/۱۶  ۱  ۳۵/۲  ۲  ۱۵  
۲  ۱  ۶۰/۱۹  ۱  ۳  ۸۰/۲  ۲۰  
۲۵/۲  ۲۵/۱  ۲۰  ۲  ۲۵/۴  ۳  ۲۵  
۳  ۲  ۴۰/۲۱  ۴۰/۳  ۴۰/۶  ۳  ۳۰  
۴  ۱۵/۲  ۲۴  ۵  ۷  ۱۵/۳  ۳۵  
۴  ۳  ۲۴  ۶۰/۵  ۶۰/۷  ۴  ۴۰  
۴  ۴  ۲۴  ۱۵/۶  ۹  ۴  ۴۵  
۵۰/۴  ۵/۴  ۲۴  ۹  ۹  ۵۰/۴  ۵۰  
۵  ۵  ۲۴  ۹۵/۹  ۹۵/۹  ۹۵/۵  ۵۵  
۸۰/۵  ۵  ۲۵  ۴۰/۱۱  ۴۰/۱۰  ۶  ۶۰  
۷  ۷/۶  ۲۵  ۱۲  ۷۰/۱۲  ۷۰/۷  ۶۵  
۳۰/۷  ۷  ۲۶  ۱۴  ۱۴  ۸  ۷۰  
۸  ۷  ۷۵/۲۶  ۷۵/۱۴  ۷۵/۱۴  ۸  ۷۵  
۹  ۴/۹  ۲۰/۲۷  ۲۰/۱۹  ۴۰/۱۷  ۱۰  ۸۰  
۹  ۱۱  ۲۸  ۳۰/۲۱  ۲۵/۲۲  ۹۵/۱۱  ۸۵  
۱۲  ۱۱  ۲۰/۲۹  ۷۰/۲۴  ۱۰/۲۷  ۱۴  ۹۰  
۳۰/۱۵  ۲/۱۳  ۵۵/۳۱  ۱۰/۳۲  ۵۵/۲۸  ۶۰/۲۰  ۹۵  
۱۸  ۱۵  ۳۲  ۳۳  ۲۹  ۲۶  ۱۰۰  

  

  
  



 ١٥٢

  
هنجار درصدی شش وضعيت خلقی گروه سنی ششم دبيران مرد تربيت بدنی بر _ ۱۱جدول 

  POMSاساس آزمون 
      تنش  فسردگیا  خشم  سرزندگی  خستگی  سردرگمی
  تعداد    ۲۸  ۲۸  ۲۸  ۲۸  ۲۸  ۲۸

  انحراف معيار    ۸۵/۵  ۴۴/۸  ۹۸/۶  ۸۷/۴  ۶۲/۳  ۴۰/۳

  درصد  ۵  ۰  ۰  ۰  ۳۵/۱۳  ۰  ۰

۰  ۰  ۹۰/۱۵  ۰  ۹۰/۰  ۰  ۱۰  
۳۵/۰  ۰  ۱۸  ۷۰/۰  ۳۵/۲  ۳۵/۰  ۱۵  
۱  ۰  ۸۰/۱۸  ۲  ۳  ۱  ۲۰  
۲  ۲۵/۰  ۲۰  ۳  ۳  ۴  ۲۵  
۲  ۷۰/۱  ۴۰/۲۱  ۳  ۱/۵  ۷/۴  ۳۰  
۳  ۱۵۰/۲  ۲۲  ۵  ۷  ۶  ۳۵  
۳  ۳  ۶۰/۲۲  ۵  ۶۰/۷  ۶۰/۶  ۴۰  
۰۵/۳  ۰۵/۳  ۰۵/۲۳  ۵  ۰۵/۹  ۷  ۴۵  
۴  ۴  ۲۴  ۵  ۱۰  ۵۰/۷  ۵۰  
۴  ۹۵/۴  ۲۴  ۹۰/۶  ۹۵/۱۰  ۹۵/۸  ۵۵  
۵  ۴۰/۵  ۴۰/۲۴  ۸  ۸/۱۲  ۹  ۶۰  
۸۵/۵  ۶  ۲۵  ۸۵/۸  ۸۵/۱۴  ۹  ۶۵  
۶  ۷  ۳۰/۲۶  ۳۰/۹  ۳۰/۱۵  ۳۰/۱۲  ۷۰  
۷۵/۶  ۷۵/۷  ۷۵/۲۷  ۵۰/۱۱  ۷۵/۱۶  ۱۳  ۷۵  
۲۰/۷  ۹  ۲۰/۲۸  ۱۳  ۸۰/۱۷  ۲۰/۱۳  ۸۰  
۸  ۹  ۲۹  ۶۵/۱۳  ۶۰/۲۳  ۶۵/۱۴  ۸۵  
۲۰/۹  ۱۰  ۱۰/۲۹  ۹۰/۱۶  ۲۰/۲۵  ۱۰/۱۶  ۹۰  
۱۰/۱۲  ۱۰  ۱۰/۳۱  ۶۵/۲۶  ۵۵/۲۷  ۷۵/۱۹  ۹۵  
۱۳  ۱۰  ۳۲  ۲۸  ۲۸  ۲۲  ۱۰۰  

  

  



 ١٥٣

تنش  افسردگی  خشم سرزندگی  خستگی  سردرگمی 

ين
نگ
ميا

  
خستگی و سردرگمی به ترتيب , سرزندگی, خشم, افسردگی, وضعيت خلقی تنش_ ۹شکل 

  رای دبيران مرد تربيت بدنی گروه سنی ششماز چپ به راست ب
  

تنش  افسردگی  خشم سرزندگی  خستگی  سردرگمی 

ين
نگ
ميا

  
خستگی و سردرگمی به , سرزندگی, خشم, افسردگی, شش وضعيت خلقی تنش_ ۱۰شکل 

 ترتيب از چپ به راست برای دبيران مرد تربيت بدنی گروه سنی هفتم
  



 ١٥٤

  
ران مرد تربيت بدنی بر هنجار درصدی شش وضعيت خلقی گروه سنی هفتم دبي_ ۱۲جدول 

  POMSاساس آزمون 
      تنش  افسردگی  خشم  سرزندگی خستگی  سردرگمی
  تعداد    ۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰

  انحراف معيار    ۱۸/۵  ۷۲/۹  ۰۶/۷  ۲۳/۴  ۲۸/۴  ۸۵/۳

  درصد  ۵  ۰    ۰  ۱۵/۱۷    

۱  ۱  ۲۰  ۱۰/۰  ۱  ۱۰/  ۱۰  
۱  ۱  ۵/۲۰  ۳۰/۱  ۱۵/۱  ۱  ۱۵  
۲۰/۱  ۱  ۴۰/۲۱  ۳  ۲  ۲۰/۱  ۲۰  
۲  ۲۵/۱  ۲۳  ۲۵/۳  ۵۰/۲  ۲۵/۲  ۲۵  
۲  ۳۰/۲  ۳۰/۲۳  ۴  ۴  ۳  ۳۰  
۷۰/۲  ۳  ۳۵/۲۴  ۴  ۴  ۳۵/۳  ۳۵  
۴  ۳  ۴۰/۲۵  ۸۰/۴  ۸۰/۴  ۴  ۴۰  
۴  ۴۵/۳  ۲۶  ۶  ۴۵/۶  ۴۵/۴  ۴۵  
۴  ۵۰/۴  ۵۰/۲۶  ۷  ۷  ۶  ۵۰  
۵۵/۴  ۵۵/۵  ۲۷  ۵۵/۸  ۱۰/۸  ۷  ۵۵  
۵  ۶  ۶۰/۲۷  ۶۰/۹  ۶۰/۹  ۲۰/۸  ۶۰  
۵  ۳۰/۷  ۲۸  ۱۰  ۱۰  ۶۵/۹  ۶۵  
۴۰/۶  ۷۰/۸  ۲۸  ۷۰/۱۰  ۷۰/۱۰  ۱۰  ۷۰  
۷  ۹  ۷۵/۲۸  ۷۵/۱۱  ۱۱  ۱۰  ۷۵  
۸۰/۷  ۸۰/۹  ۲۹  ۶۰/۱۳  ۲۰/۱۴  ۸۰/۱۰  ۸۰  
۸۵/۸  ۱۰  ۵۵/۳۱  ۱۰/۱۹  ۷۰/۱۶  ۱۱  ۸۵  
۶۰/۱۲  ۸۰/۱۱  ۳۲  ۹۰/۲۰  ۱۷  ۵۰/۱۵  ۹۰  
۹۵/۱۳  ۸۵/۱۴  ۳۲  ۸۰/۲۴  ۶۵/۴۲  ۹۰/۱۷  ۹۵  
۱۴  ۱۵  ۳۲  ۲۵  ۴۴  ۱۸  ۱۰۰  

  

  



 ١٥٥

  بيت بدنی بر حسب مقطع تدريسمقايسة ميانگين خلق و خوی معلمان مرد تر_ ۱۳جدول 
مقطع تحصيلی 
  مورد تدريس

  نتيجه αمقدارsigمقدار  متوسطه  راهنمايي  ابتدايي

ميانگين امتياز خلق 
  و خو

۳۳/۶۱  ۴۶/۶۳  ۶۹/۶۴  ۶۴۰/۰  ۰۵/۰  
تفاوت معنادار 

  نيست

  
  مقايسة ميانگين خلق و خوی معلمان مرد تربيت بدنی بر حسب گروه سنی_ ۱۴جدول 

  ميانگين امتياز خلق و خو  )سال(سن    گروه سنی

  ۶۵   سال و کمتر۲۶  اول

  ۴۷/۶۷  ۲۷‐۳۰  دوم

  ۸۵/۶۳  ۳۱ ‐۳۴  سوم

  ۴۴/۵۶  ۳۵‐۳۸  چهارم

  ۵۷/۶۱  ۳۹‐۴۲  پنجم

  ۱۷/۵۹  ۴۳‐۴۶  ششم

  ۴۵/۶۰   سال و بيشتر۴۷  هفتم

  Sig __  ۳۵۵/۰مقدار 

  α  __  ۰۵/۰مقدار 

  تفاوت معنادار نيست  __  نتيجه

  

  بحث و نتيجه گيری 
 خلقی ويژگی های وسيعی برای سنجش به طور POMSمون نيمرخ حاالت خلقی آز

 در ١اليکسون, اکنور , راگلين , برون, مورگان .  برده شده استبه کارورزشکاران 

را برای پيش بينی تمرين و درماندگی در شناگران رقابتی به کار  POMS )۱۹۸۷(سال
 هفته تمرين ميزان ۲‐۴رينی در طول بردند و نشان دادند با افزايش تمرين و بيش تم

 POMSاز ) ۱۹۹۱( ٢ليونز, نويل, کوگريل). ۱۵(اضطراب شرکت کنندگان افزايش يافت 

                                                      
1 - Morgan, Brown, Raglin , Oconnor & Ellickson 
2 - Cockerill, Nevill & lLvons   



 ١٥٦

نتايج نشان داد . برای ارزيابی تنش و خشم در دوندگان دو صحرانوردی استفاده کردند
رای  بPOMSاز ) ۱۹۹۳ (١رنگر). ۹(افزايش تنش پيش نياز الزم برای عملکرد خوب بود 

در تحقيقی ) ۱۹۹۴ (٢رگلين و مورگان). ۲۶(پيش بينی موفقيت ورزشکاران استفاده کرد 
در مورد درماندگی شناگران و تنظيم موفقيت ورزشکاران استفاده کردند و نشان دادند 

در را  POMS) ۲۰۰۰ (٣برگر و موتل). ۲۹(عالئم درماندگی ناشی از شدت تمرين بود 

و خو به کار بردند و به رابطة بين تمرين و خلق و خو اشاره ثير تمرين بر خلق أمورد ت
 از طريق) ۲۰۰۰( ٤الن و الوجوی). ۴(اثر مثبت تمرين بر خلق بود  کردند که ناشی از

POMS ۱۰ (می شود خلقی ويژگی هایبهبود  نشان دادند تمرين موجب پيشرفت و .(
ارکت در رشتة ورزشی و  می تواند ارتباط مشPOMSبا استفاده از ) ٢٠٠٠ (٥اسکيرکا

 داده اند متعددی نشان وهش هایپژ يافته های). ٢٨(استرس دريافت شده را پيش بينی کرد 
که نيمرخ حاالت خلقی ابزار مناسبی برای اندازه گيری تغييرات روان شناختی در دوره 

  در مطالعة وسيعی که بين ورزشکاران موفق و ناموفق٦پراپاوزيس). ٧(های تمرينی است 

 حاالت خلقی نتايج ورزشکاران موفق بهتر از ويژگی هاینشان داد از نظر , انجام داد
 پايايي باالی نيمرخ حالت خلقی را نشان  يافته هاهمچنين اين , ورزشکاران غيرموفق بود

 هنجار نيمرخ حاالت خلقی POMSواعظ موسوی با استفاده از  ). ۲۱(می دهد 
با توجه به اهميت حاالت ). ۷(را مشخص کرد ورزشکاران نخبة هفت رشتة ورزشی 

هر گروه سنی و در هر , بديهی است مربيان در هر رشتة ورزشی, خلقی برای مربيان
چرا که , به شناخت وضعيت خلقی ورزشکار نياز دارند, می پردازند فعاليت بهسطحی که 

 فيزيولوژيک اين شناخت آنان را در تنظيم فشار تمرين و بسياری از متغيرهای روانی و
می مداخله کننده در تمرين راهنمايي و هدايت خواهد کرد و حصول نتيجه را تسهيل 

تمامی نمودارها از ماهيت کلی نمودار کوه , در اين پژوهش چنانچه مشخص است. کند

                                                      
1 - Renger   
2 - Ragain & Morgan   
3 - Berger & Motl   
4 - Lane & Lovejoy  
5 - Skirka  
6 - Prapavessis  



 ١٥٧

 و در تمامی هفت گروه سنی معلمان و سه مقطع تحصيلی می کنديخی مورگان تبعيت 
با توجه به برگزاری . ين مقدار را به خود اختصاص داده استبيشتر, آنان عامل سرزندگی

اين مسابقات تهية هنجارهای مربوط به گروه سنی و مقطع تحصيلی معلمان می تواند به 
با اطالع از حاالت خلقی افراد . معياری برای انتخاب افراد شرکت کننده تبديل شود

مقايسة وضعيت خلقی معلمان  با می توانشرکت کننده با شيوه ای اقتصادی و سريع 
تربيت بدنی با هنجارهای مربوط با هر گروه سنی و مقطع تحصيلی افراد دارای شرايط 

همچنين با توجه به تکرار مسابقات الزم را شناسايي و به مسابقات کشوری اعزام کرده 
علمی تخصصی معلمان در هر سال اين هنجار توانايي پيشگويي و تعيين وضعيت هر يک 

 هيچ گونهر ضدر پژوهش حا. افراد شرکت کننده در اين مسابقات را خواهد داشتاز 
مقايسه ای در مورد شاخص های خلق و خو در هفت گروه سنی و سه مقطع تحصيلی 

 مقايسه ای در اين زمينه نيازمند فرضيه های الزم و قابل هر گونهچرا که , صورت نگرفته 
فراز و فرود نمودارها در هر گروه سنی يا , ها با توجه به جداول و نمودار. قبول است

نشانة بهتر يا بدتر بودن در آن شاخص روانی نسبت به ساير , مقطع تحصيلی معلمان
  . گروه ها يا مقاطع نيست

  

  منابع و مآخـذ
ترجمة سيدمحمدکاظم ". واژه نامة علوم ورزشی). "۱۳۷۶. (اچ و همکاران, مارک, انشل .۱

  .کميتة ملی المپيک جمهوری اسالمی ايران. واعظ موسوی و همکاران
 از مقايسة وضعيت خلق و خوی شخصيتی يک گروه منتخب). "۱۳۷۴. (مهدی, زبيری  .۲

, پايان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ". ورزشکاران نخبه با يک گروه غيرورزشکار
  .واحد تهران

مترجم ". مع روان پزشکی و روان شناسیواژه نامة جا) "۱۳۷۵. (ب, سادوک, ه , کاپالن. ۳
  . ردفتر تحقيقات و انتشارات بد. محمد دهگانپور و همکاران

   .چاپ اول, ترجمة نورعلی خواجوند". روان شناسی ورزشی). "۱۳۸۰(, مت جارويس. ۴
مقدمه ای بر , روان شناسی ورزشی) . " الف۱۳۷۹. (سيد محمدکاظم, واعظ موسوی. ۵

  .بنياد دانشنامة بزرگ زبان فارسی, وزارت علوم و تحقيقات و فناوری, "دانشنامة تربيت بدنی



 ١٥٨

تعيين اعتبار و پايايي سه پرسشنامة ) . " ب ۱۳۷۹. (سيد محمدکاظم, واعظ موسوی. ۶
  .وزارت علوم تحقيقات و فناوری. پژوهشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی". آمادگی روانی
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