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  چكيده

هاي ملي جوانان و بزرگساالن در  گيران تيم هاي رواني كشتي  مقايسة نيمرخ مهارت هدف از مطالعة حاضر،
، جوانان n = ۷۰جوانان آزاد (گيران تيم ملي   نفر از كشتي۲۸۵به اين منظور . دو رشتة آزاد و فرنگي بود

كه طي يك سال گذشته به اردوهاي ) n = ۷۱، بزرگساالن فرنگي n = ۷۳، بزرگساالن آزاد n = ۷۱فرنگي 
المللي دعوت شده بودند،  هاي معتبر بين تمريني براي شركت در مسابقات آسيايي، جهاني، المپيك و تورنمنت

گيران  هاي رواني كشتي  بررسي نيمرخ مهارتبراي. به طور غيرتصادفي و هدفدار در چهار گروه بررسي شدند
هاي آمار توصيفي مانند ميانگين، انحراف  پس از تعيين شاخص.  استفاده شدSASI Psychاز پرسشنامة 

شش مهارت رواني ) ANOVA(استاندارد و هنجار درصدي، با استفاده از آزمون تحليل واريانس يكطرفه 
نتايج آزمون نشان داد كه در چهار مهارت رواني . رار گرفتگيران در چهار گروه مورد مقايسه ق كشتي

هاي چهار گروه وجود ندارد  داري در بين آزمودني چيني اختالف معني  انگيزش، تمركز، اعتماد به نفس و هدف
)۰۱/۰ P< ( و اختالف مشاهده شده در دو عامل كنترل رواني و تصويرسازي ذهني)۰۱/۰ P<  ۵/۳و = F (

  . دار بود معني
  

  هاي كليدي واژه
  .هاي رواني  مهارت گيران نخبه، كشتي 
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  مقدمه

اند كه به منظور  هاي اخير بسياري از مربيان و ورزشكاران به اين نتيجه رسيده در سال
 ۱۵(هاي جسماني نياز دارند  هاي رواني بيش از مهارت هاي ورزشي به مهارت دستيابي به موفقيت

توانند تمركز كنند و از اعتماد به  اند، بهتر مي ها تجهيز شده تو افرادي كه به اين مهار) ۱۷و 
عالوه بر اين، كارايي ذهني آنها افزايش يافته و كمتر دچار هيجان . نفس بيشتري برخوردارند

گيري و تفكر مثبت بهتري نسبت به ساير  اين ورزشكاران داراي قوة تصميم. شوند مي
 اغلب دو حوزة بهداشت  شناسي ورزش، مختلف از رواندر تعاريف ). ۱۲( باشند ورزشكاران مي

رو استفاده از  از اين). ۲۵(رواني و بهبود عملكرد ورزشي در نظر گرفته شده است 
هاي رواني ورزشكاران  شناسي ورزش براي سنجش آمادگي رواني و مهارت هاي روان پرسشنامه

 مواردي مانند تصويرسازي ذهني، شناسي كاربردي ورزش، در روان. تواند مد نظر قرار گيرد مي
هاي معتبر  اين موارد به وسيلة پرسشنامه. چيني مورد توجه است آرميدگي، تمركز و هدف

يكي از ) SASI Psych (١ آزمون انستيتوي ورزشي استرالياي جنوبي .شوند ارزيابي مي
طراحي هاي مختلف  هاي رواني قهرمانان رشته هايي است كه براي سنجش مهارت پرسشنامه
  ). ۶(شده است 

هاي المپيك سئول به كار گرفته شد و در حال حاضر  اين آزمون براي اولين بار در بازي
هاي رواني  هاي رواني ورزشكاران است تا به وسيلة آن، مهارت بخشي از برنامة آموزش مهارت

 ٢وينتر و مارتينهاي  يافته). ۲۷(هاي تمريني مورد سنجش قرار گيرد  آنان در ابتدا و پايان دوره
نشان داد كه اين آزمون توانايي شناخت ورزشكاران درخصوص متغيرهاي عمدة رواني مانند 

 كنترل، حاالت رواني، تصويرسازي و تدوين هدف را دارد و  انگيزش، اعتماد به نفس، تمركز،
قاتي همچنين تحقي). ۲۷(نتايج مقدماتي آن در هدايت ورزشكاران استراليايي مؤثر بوده است 

دهد كه بهترين  كنندگان در المپيك انجام شده، نشان مي كه روي ورزشكاران مبتدي تا شركت
دهند كه ورزشكاران براي خود اهدافي تعيين كرده و در  هايي رخ مي اجراهاي ورزشي در زمان

  ).۶(اند  تمرين و مسابقه براي رسيدن به آنها تالش كرده
هاي  ، بار ديگر از آن در بازيSASI Psych آزمون براي اصالح و تعيين پايايي و روايي

شناختي  در ايران نيز اين آزمون باتوجه به شرايط بوم). ۲۷(ك بارسلون استفاده شد يالمپ
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هاي متعددي با استفاده از آزمون  بر همين اساس پژوهش). ۶(سنجي شده است  كشور، روايي

SASI Psych١مورفي و همكاران:  آنها عبارتند از توسط محققان به اجرا درآمده كه برخي از 
 قوه تشخيص بهتري در  دريافتند كه ورزشكاران سطح جهاني، تيم ملي و نخبة جوان،) ۱۹۹۰(

نتيجه گرفتند ) ۱۹۹۲ (٢همچنين مورفي و جودي). ۱۹(هاي رواني دارند  انتخاب مهارت
ه ورزشكاران تري نسبت بهورزشكاران نخبه از كنترل اضطراب، تمركز و آمادگي ذهني ب

  ).۲۰(غيرنخبه برخوردارند 
چيني و تصويرسازي ذهني را بر روي ورزشكاران دبيرستاني بررسي  هدف) ۱۹۹۹(  ٣فولهام

چيني موجب اثربخشي كار  نتايج تحقيق وي نشان داد كه تصويرسازي ذهني و هدف. كرد
  ). ۱۱(شود  كنندگان مي مربيان و افزايش اعتماد به نفس شركت

شناسان  هاي مختلف ورزشي و بين روان هاي آمادگي رواني، در رشته واي برنامههرچند محت
هاي آمادگي رواني  تمامي برنامه) ۱۹۸۸ (٤ورزش متفاوت است، ليكن براساس اظهارات ويلي

  ،)تمركز(هاي كنترل توجه  توان به مهارت باشند كه از جمله مي داراي موضوعات مشترك مي
هاي خودآگاهي و  چيني، مهارت  تصويرسازي ذهني، هدف به نفس، افزايش اعتماد  انگيزش،

  ).  ۲۴(اعتماد به نفس اشاره كرد 
شناسي   درصد مشاوران روان۱۰۰در پژوهشي كه در آمريكا انجام گرفت، نشان داده شد كه 

 درصد ۹۷از طرفي . كنند  درصد ورزشكاران المپيكي از تصويرسازي استفاده مي۹۰ورزش و 
 درصد ورزشكاران ۹۴به عالوه . معتقدند اين كار به عملكردشان كمك كرده استورزشكاران 

اند   درصد بعد از هر جلسه تمرين از تصويرسازي استفاده كرده۲۰المپيكي طي جلسة تمرين و 
 درصد ورزشكاران المپيك ۹۹اند كه  گزارش كرده) ۱۹۸۸( و همكارانش ٥ ارليك,از طرفي). ۱۹(

  . كنند  مياز تصويرسازي استفاده
در تحقيقات كيفي ديگر نشان داده شد كه رابطة مثبتي بين تصويرسازي و عملكرد وجود 

هاي دقيق و  هاي ديگر نشان داده است كه تمرين ذهني محور اجراي مهارت يافته). ۲۲( دارد
المللي، به  رسد كه اغلب يا شايد تمام تيراندازان و كمانگيران بين به نظر مي. پيچيده است
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در زمينة ). ۸(كنند  سازي خود از تمرين ذهني استفاده مي هاي آماده نوان بخشي از تمرينع

 انجام گرفت، حاكي از ۱۹۸۹انگيزش ورزشكاران نخبه و غيرنخبة المپيك، تحقيقي كه در سال 
در تحقيق ديگري كه بر روي . هاست برداران نخبه نسبت به غيرنخبه تر وزنه انگيزة قوي

ه و غيرنخبه انجام شد، مشخص شد كنترل اضطراب و اعتماد به نفس ورزشكاران سواركاران نخب
  ).۱۶(نخبه نسبت به غيرنخبه بيشتر است 

هاي حركتي  تجربيات علمي به روشني اهميت تصويرسازي را در يادگيري و اجراي مهارت
و موفقيت چيني  تنگاتنگي را بين هدف ها رابطة  همچنين پژوهش). ۱۹ و ۱۲ ،۸(كند  مشخص مي

آميزي براي  چيني روش موفقيت كند هدف اند كه اين موضوع مشخص مي ورزشي نشان داده
  ). ۲۵(بهبود عملكرد ورزشي است 

هاي برنده و بازنده در مسابقات قهرماني بسكتبال اروپا طي  در تحقيقي كه بر روي تيم
به نفس بازيكنان تيم برنده كه تمركز و اعتماد ه شد  انجام شد، نشان داد۲۰۰۰ تا ۱۹۹۲هاي  سال

اند كه  هاي گذشتة ديگر هم نشان داده پژوهش). ۲۲(هاي آزاد باال بود  در هنگام شوت و پرتاب
  ).۲۳ و ۱۰( مثبتي بين اعتماد به نفس و عملكرد ورزشي وجود دارد  رابطة

ان تيم در اولين تالش براي تعيين روايي و پايايي اين آزمون در ورزشكار) ۱۳۷۵(جوادي پور 
بردند، نتيجه گرفت كه آزمون آمادگي  هاي آسيايي تايلند به سر مي ملي كه در اردوي بازي

رواني انستيتوي استرالياي جنوبي از شش عامل انگيزش، تمركز، اعتماد به نفس، كنترل حاالت 
  ).۲(رواني، تصويرسازي ذهني و هدفمندي اشباع شده است 

يي و پايايي پرسشنامة آمادگي رواني ورزشكاران، براي تعيين روا) ۱۳۷۹(واعظ موسوي 
هايي   ورزشكار نخبه انجام داد و نتيجه گرفت بين پرسش۳۳۷ را بر روي SASI Psychآزمون 

هايي كه  اين هماهنگي بين پرسش. سنجند، هماهنگي دروني وجود دارد كه انگيزش را مي
سنجند  ي ذهني و هدفمندي را مي اعتماد به نفس، تصويرساز هاي رواني، تمركز، كنترل حالت

هاي  هاي رواني واليباليست مهارت) ۱۳۸۲(دوست  همچنين حاتمي و ميهن). ۷(نيز وجود داشت 
هاي   بررسي كردند و نشان دادند بين كلية مهارتSASI Psychنخبه و غيرنخبه را با آزمون 
اين دو . ه وجود داردهاي نخبه و غيرنخب داري بين واليباليست رواني مورد نظر تفاوت معني

نتيجه گرفتند كه برتري بازيكنان نخبه نسبت به غيرنخبه به برتري آنان به عوامل رواني ارتباط 
بازيكنان نخبه با تمركز بهتر، اعتماد به نفس بيشتر و كارايي ذهني بيشتر، كمتر دچار . دارد

ين باتوجه به اهميت بنابرا). ۳(ترند  رو در عملكرد ورزشي موفق شوند، از اين هيجان مي
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گيران و اندك بودن اين  شناختي بر روي ورزشكاران، بخصوص كشتي هاي روان پژوهش

هاي ملي ايران را  گيران تيم هاي رواني كشتي تحقيقات در ايران، بر آن شديم تا نيمرخ مهارت
  . مورد مقايسه قرار دهيم

                 

  روش تحقيق
ها  تي، موضوع تحقيق و اهميت آن به اطالع كادر فني تيمپس از هماهنگي با فدراسيون كش

گيران نخبة دعوت شده به اردوهاي تيم  كلية كشتي. رسيد) سرمربي، مربيان فني و بدنساز(
هاي آزاد و  در رشته) ۱۳۸۳ و نيمة اول سال ۱۳۸۲نيمة دوم سال (ملي كشتي طي يك سال 

هاي اين پژوهش را تشكيل  زرگساالن، آزمودنيو ب)  سال۲۱ تا ۱۸( فرنگي در دو ردة سني جوانان
 با شرايط يكسان بر روي كلية SASI Psychهاي اوليه، پرسشنامة  پس از ارائة راهنمايي. دادند

  .ها اجرا شد آزمودني
طور غيرتصادفي و هدفدار از كل   نفر بود كه به۷۰ها در هر گروه حداقل  تعداد آزمودني

 –المللي جام ناطق نوري، آسيايي و جهاني   مسابقات بين:جوانان(گيران مطرح كشور  كشتي
آوري  پس از جمع. گزينش شدند) المللي دهة فجر، آسيايي، جهاني و المپيك بين: بزرگساالن

آزمون به تفكيك دو رشتة آزاد و فرنگي در دو ) نورم(اطالعات، به كمك آمار توصيفي هنجار 
گيري از  هاي مختلف با بهره  متغيرها در گروهسپس. ردة سني جوانان و بزرگساالن تهيه شد

  . مورد مقايسه قرار گرفتANOVAآزمون 
انگيزش، (سنجد   پرسش است كه شش مهارت رواني را مي۶۰ داراي SASI Psychآزمون 

براي سنجش هريك از ). چيني، تصويرسازي ذهني و كنترل رواني تمركز، اعتماد به نفس، هدف
هاي ليكرت  در مقابل هر پرسش مانند بيشتر مقياس. ظور شده است پرسش من۱۰ها،  اين مهارت

 ۵ اوقات، بيشتر اوقات و هميشه قرار دارد كه به ترتيب از صفر تا  عبارت هرگز، بندرت، بعضي
 نمره و ۵۰هاي رواني حداكثر  بنابراين به هريك از مهارت. امتياز به آنها اختصاص داده شده است

  .يردگ  نمره تعلق مي۱۰حداقل 
 ۲۰ متوسط و زير ۲۰ – ۳۰ خوب، ۳۱ – ۴۰  عالي،۴۱ – ۵۰   در ارزيابي اين آزمون، دامنة نمره

  .شود ضعيف تلقي مي
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  هاي تحقيق يافتهنتايج و 

در اين قسمت نتايج تجزيه و تحليل آماري و هنجارهاي مربوط به پرسشنامة آمادگي رواني 
هاي ملي  گيران تيم ر چهار گروه از كشتيد) SASI Psych(انستيتو ورزش استرالياي جنوبي 

 در شش متغير انگيزش، تمركز، SASI Psych نتايج حاصل از پرسشنامة ۱جدول . شود ارائه مي
گيران آزاد تيم ملي  چيني را در كشتي اعتماد به نفس، كنترل رواني تصوير سازي ذهني و هدف

  .دهد بزرگساالن نشان مي
  

  هارت های روانی کشتی گيران تيم ملی آزاد بزرگساالندرصدی م) نورم(هنجار _ ۱جدول 
 مهارت های 
  روانی

  شاخص
  تمرکز  انگيزش  

اعتماد به 
  نفس

کنترل 
  روانی

تصويرسازی 
  ذهنی

هدف 
  چينی

  ۷۳  ۷۳  ۷۳  ۷۳  ۷۳  ۷۳    تعداد

  ۳۴/۳۹  ۳۴/۳۹  ۹۲/۳۹  ۸۵/۳۹  ۴۰  ۱۸/۴۰    ميانگين

  ۶۱/۴  ۵۶/۳  ۷۴/۳  ۴۴/۴  ۱۲/۴  ۲۹/۴    انحراف استاندارد

  ۱/۳۲۰  ۱/۳۴  ۱/۳۳  ۱/۳۲  ۱/۳۳  ۱/۳۳  ۵  بة درصدیرت

۱۰  ۲/۳۴  ۳۵  ۳۳  ۳۵  ۳۵  ۲/۳۲  

۲۰  ۳۷  ۳۶  ۴/۳۶  ۳۷  ۳۷  ۳۶  

۳۰  ۳۸  ۳۸  ۳۷  ۳۸  ۳۸  ۳۷  

۴۰  ۳۹  ۳۹  ۳۹  ۳۹  ۴۰  ۳۸  

۵۰  ۴۰  ۴۰  ۴۰  ۴۰  ۴۱  ۴۰  

۶۰  ۴۱  ۴۱  ۴۲  ۴۱  ۴۲  ۴۱  

۷۰  ۴۲  ۴۲  ۴۲  ۴۲  ۴/۴۲  ۴۲  

۸۰  ۴۴  ۴۳  ۴۴  ۴۳  ۴۳  ۴۳  

۹۰  ۴۶  ۸/۴۶  ۴۵  ۴۴  ۴۴  ۸/۴۵  

  

۱۰۰  ۵۰  ۵۰  ۴۹  ۴۹  ۴۷  ۴۹  

  
, تمرکز,  در شش متغير انگيزش SASI PSYCH نتايج حاصل از پرسشنامة ۲جدول 

تصويرسازی ذهنی و هدف چينی را در کشتی گيران تيم ملی , کنترل روانی, اعتماد به نفس
  .فرنگی بزرگساالن نشان می دهد
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  ی گيران تيم ملی فرنگی  بزرگساالندرصدی مهارت های روانی کشت) نورم(هنجار _ ۲جدول 
  مهارت های
   روانی

  شاخص
  تمرکز انگيزش  

اعتماد به 
  نفس

کنترل 
  روانی

تصويرسازی 
  ذهنی

هدف 
  چينی

  ۷۱  ۷۱  ۷۱  ۷۱  ۷۱  ۷۱    تعداد

  ۱۰/۳۸  ۵۱/۳۹  ۳۲/۳۹  ۵۴/۴۰  ۵۸/۳۹  ۹۵/۳۹    ميانگين

  ۶۲/۴  ۲۱/۴  ۲۶/۴  ۶۱/۴  ۹۶/۳  ۲۲/۴    انحراف استاندارد

  ۲۹  ۳۲  ۳۱  ۳۰  ۳۳  ۳۰  ۵  رتبة درصدی

۱۰  ۳۵  ۳۵  ۳۵  ۳۳  ۳۴  ۳۱  

۲۰  ۳۷  ۳۶  ۳۸  ۳۶  ۳۶  ۳۶  

۳۰  ۳۹  ۳۷  ۳۹  ۳۸  ۳۸  ۳۶  

۴۰  ۴۰  ۳۹  ۴۰  ۳۹  ۳۹  ۳۷  

۵۰  ۴۱  ۴۰  ۴۱  ۳۹  ۴۰  ۳۹  

۶۰  ۴۱  ۴۱  ۴۳  ۴۰  ۴۰  ۴۰  

۷۰  ۴۲  ۴۱  ۴۳  ۴۱  ۴۱  ۴۰  

۸۰  ۴۳  ۴۳  ۴۴  ۴۳  ۴۳  ۴۲  

۹۰  ۴۵  ۴۵  ۴۵  ۴۵  ۴۵  ۴۴  

  

۱۰۰  ۴۹  ۵۰  ۴۸  ۴۷  ۴۹  ۴۷  

  
, تمرکز,  در شش متغير انگيزش SASI PSYCH نتايج حاصل از پرسشنامة ۳جدول 

تصويرسازی ذهنی و هدف چينی را در کشتی گيران فرنگی تيم , کنترل روانی, اعتماد به نفس
  .ملی جوانان نشان می دهد
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  درصدی مهارت های روانی کشتی گيران تيم ملی فرنگی  جوانان) نورم(هنجار _ ۳جدول 
  ت هایمهار

  روانی

  شاخص

  تمرکز انگيزش  
اعتماد به 

  نفس

کنترل 

  روانی

تصويرسازی 

  ذهنی
  هدف چينی

  ۷۰  ۷۰  ۷۰  ۷۰  ۷۰  ۷۰    تعداد

  ۸۳/۳۸  ۸۱/۴۰  ۰۲/۴۱  ۰۴/۴۱  ۲۶/۴۰  ۴۲/۴۱    ميانگين

  ۲۶/۳  ۱۰/۳  ۸۰/۳  ۰۴/۴  ۹۷/۴  ۰۵/۳    انحراف استاندارد

  ۲۴  ۲۴  ۲۵  ۲۴  ۲۸  ۲۵  ۵  رتبة درصدی

۱۰  ۳۰  ۳۳  ۳۰  ۳۵  ۳۲  ۳۰  

۲۰  ۳۶  ۳۵  ۳۷  ۳۶  ۳۶  ۳۶  

۳۰  ۳۷  ۳۶  ۴۰  ۳۸  ۳۷  ۳۷  

۴۰  ۴۱  ۳۷  ۴۰  ۳۸  ۳۸  ۳۷  

۵۰  ۴۲  ۴۱  ۴۲  ۳۹  ۳۹  ۳۷  

۶۰  ۴۲  ۴۱  ۴۲  ۴۰  ۴۱  ۳۹  

۷۰  ۴۴  ۴۲  ۴۳  ۴۱  ۴۱  ۴۰  

۸۰  ۴۴  ۴۳  ۴۴  ۴۱  ۴۲  ۴۰  

۹۰  ۴۵  ۴۷  ۴۵  ۵/۴۱  ۴۲  ۴۴  

  

۱۰۰  ۴۸  ۴۷  ۴۶  ۴۷  ۴۶  ۴۷  

  
, تمرکز,  شش متغير انگيزش  درSASI PSYCH نتايج حاصل از پرسشنامة ۴جدول 

تصويرسازی ذهنی و هدف چينی را در کشتی گيران آزاد تيم ملی , کنترل روانی, اعتماد به نفس
  .جوانان نشان می دهد
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  درصدی مهارت های روانی کشتی گيران تيم ملی آزاد  جوانان) نورم(هنجار _ ۴جدول 
 مهارت های 

  روانی

  شاخص

  تمرکز  انگيزش  
اعتماد به 

  نفس

کنترل 

  روانی

تصويرسازی 

  ذهنی
  هدف چينی

  ۷۱  ۷۱  ۷۱  ۷۱  ۷۱  ۷۱    تعداد

  ۳۷/۳۷  ۴۶/۳۸  ۵۹/۳۸  ۷۶/۳۹  ۰۶/۳۹  ۸۵/۳۹    ميانگين

  ۳۷/۵  ۷۸/۴  ۳۰/۴  ۵۸/۸  ۹۲/۴  ۰۳/۶    انحراف استاندارد

  ۸/۳۳  ۳۵  ۳۵  ۳۰  ۳۶  ۳۱  ۵  رتبة درصدی

۱۰  ۳۲  ۳۷  ۳۸  ۳۶  ۳۶  ۳۶  

۲۰  ۳۵  ۳۹  ۳۹  ۳۷  ۳۸  ۳۶  

۳۰  ۳۸  ۵/۳۹  ۲/۳۹  ۳۹  ۳۹  ۳۷  

۴۰  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۵/۳۹  ۴۰  ۳۷  

۵۰  ۴۰  ۵/۴۰  ۵/۴۱  ۴۰  ۴۱  ۳۹  

۶۰  ۴۲  ۴۱  ۴۲  ۴۲  ۴۲  ۴۰  

۷۰  ۴۳  ۴۳  ۴۳  ۴۳  ۴۳  ۴۰  

۸۰  ۴۵  ۴۴  ۴۴  ۴۴  ۴۴  ۴۲  

۹۰  ۴۷  ۴۶  ۴۵  ۴۷  ۵/۴۴  ۴۳  

  

۱۰۰  ۵۰  ۴۸  ۴۸  ۴۹  ۴۵  ۴۷  
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35
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37

38

39

40

41

42

انگيزش   تمركز   اعتماد به نفس   كنترل رواني   تصويرسازي
ذهني

هدف چيني 

فرنگی بزرگساالن  آزاد بزرگساالن 
فرنگی جوانان  آزاد جوانان

  
  م مليگيران تي هاي رواني كشتي  نيمرخ مهارت_ ۱شکل 

  
گيران  در شش مهارت رواني كشتي) ANOVA( نتايج آزمون تحليل واريانس يكطرفه – ۵جدول 

  چهار گروه
 مهارت های 

  روانی

   آماریشاخص

  تمرکز  انگيزش
اعتماد به 

  نفس

کنترل 

  روانی

تصويرسازی 

  ذهنی
  هدف چينی

F ۳۸/۱  ۷۵/۰  ۹/۰  ۵/۳  ۵/۳  ۰۵/۲  

Sig. ۲/۰  ۵/۰  ۴/۰  ۰۱/۰  ۰۱/۰  ۱/۰  
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  گيري  نتيجهبحث و

 براي سنجش آمادگي رواني ورزشكاران در SASI Psychباوجود اينكه استفاده از آزمون 
اما تا قبل از انجام تحقيق حاضر فقط يك تحقيق ) ۵(داخل و خارج از كشور روبه افزايش است 

و ساير ) ۱۳۷۹واعظ موسوي، (گيران ايراني را بررسي كرده است  آمادگي رواني كشتي
اين نكته خود ). ۵ و ۳، ۱(باشند  هاي تيمي مانند واليبال و هندبال مي مربوط به رشته مطالعات،

دهد زيرا بسياري  شناسي ورزش را نشان مي هايي كاربردي در زمينة روان ضرورت انجام پژوهش
اين در حالي است كه . هاي ملي كشورمان به مسائل رواني مرتبط است از مشكالت تيم

هاي رواني و بهبود عملكرد ورزشي  ر رابطة مثبت بين استفاده از مهارتهاي زيادي ب پژوهش
  ).۲۵ و ۲۴ ، ۲۲، ۲۰ ، ۱۹، ۱۲ ،۱۱، ۸، ۶، ۳(اند  اشاره داشته

گيران   در تحقيق حاضر نشان داد كه در ردة بزرگساالن كشتيSASI Psychنتايج آزمون 
هايي نزديك به هم كسب   نمرهگيري شده، آزاد و فرنگي، در هريك از شش مهارت رواني اندازه

گيران فرنگي در هر يك از شش مهارت  اين در حالي است كه در ردة جوانان، كشتي. اند كرده
  .گيران آزاد داشتند رواني، در مجموع وضعيت بهتري از كشتي

گيران گزارش  در مورد كشتي) ۱۳۷۹(نتايج حاصل از اين تحقيق با آنچه واعظ موسوي 
واعظ موسوي براي تعيين .  عامل تمركز، در ساير عوامل تقريباً مشابه استكرده، به جز در يك

هاي فوتبال، واليبال، بسكتبال، كاراته، تكواندو، كشتي  هاي رواني قهرمانان رشته هنجار مهارت
 نفر از ورزشكاران هفت رشتة مذكور اجرا كرد و ۲۰۴برداري آزمون مذكور را بر روي  و وزنه

رصدي به دست آمده در هر يك از شش مهارت رواني، ورزشكاران را در هر باتوجه به هنجار د
نتايج اين . بندي كرد مؤلفه به پنج دستة ضعيف، زيرمتوسط، متوسط، باالي متوسط و خوب طبقه

نسبت به ساير (گيران تيم ملي  هاي تمركز در كشتي تحقيق نشان داد كه ميانگين نمره
اين در ). ۴(هاي ورزشي برخوردار است  ري در بين ساير رشتهت از سطح پايين) هاي رواني مهارت

تفاوت مشاهده . هاي تمركز بهتري حاصل شد حالي است كه در تحقيق حاضر ميانگين نمره
شده، احتماالٌ به علت يكسان نبودن شرايط آزمون در دو تحقيق مذكور، خستگي احتمالي 

است كه هر كدام )  بزرگساالن–جوانان  (هاي سني مختلف هاي فردي و رده گيران، تفاوت كشتي
  .گيران تأثير بگذارند تواند بر مهارت رواني تمركز كشتي مي
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هاي كنترل رواني و تصويرسازي ذهني در  مطالعة حاضر نشان داد كه ميانگين نمره

، )۵جدول ) (F = ۵/۳ و >۰۱/۰P(داري برخوردار است  گيران چهار گروه از اختالف معني كشتي
نتايج آزمون . داري در بين چهار گروه مشاهده نشد  چهار متغير ديگر اختالف معنيولي در 

توكي نيز نشان داد كه در هر دو مورد كنترل رواني و تصويرسازي ذهني اختالف مشاهده شده 
هاي كمتري نسبت به سه گروه   نمره گيران آزاد جوانان است كه از ميانگين مربوط به كشتي

گيران اين گروه در دو عامل  اين به آن معني است كه كشتي). >۰۱/۰P(ند ديگر برخوردار بود
طور كه ذكر شد اين محدودة نمره در ارزيابي  مذكور در وضعيت نامطلوبي قرار دارند، زيرا همان

گيران اين گروه  هاي كشتي از طرفي ميانگين نمره. شود  خوب تلقي ميSASI Psychآزمون 
  ).۴(در گزارش خود اعالم كرده، همخواني دارد ) ۱۳۷۹(عظ موسوي با آنچه وا) آزاد جوانان(

گيران جوان و بزرگسال  دهد كه كشتي  نشان ميتحقيق حاضربندي كلي، نتايج  در جمع
حد باالي خوب (هاي ملي در هر دو رشتة آزاد و فرنگي در وضعيت رواني مطلوبي قرار دارند  تيم

ضمن شود  هاي ورزشي در اين رشته، توصيه مي به موفقيتبنابراين براي نيل ). و حد پايين عالي
 بر ساير عوامل تأثيرگذار بر عملكرد ,شناسي ورزش حفظ شرايط موجود توسط متخصصان روان

  . آمادگي مهارتي و تاكتيكي توجه شود گيران مانند آمادگي جسماني، كشتي
  

  منابع و مآخذ
هاي رواني بازيكنان هندبال شركت كننده در  ارزيابي مهارت". )۱۳۷۶(. نژاد، حميد آقا علي. ۱

  كميتة ملي المپيك. "المللي هندبال دهة فجر هاي بين مسابقه
، "بررسي مقدماتي روايي و اعتبار نورم پرسشنامة آمادگي رواني". )۱۳۷۵(. پور، محمدرضا جوادي. ۲

  .معاونت فرهنگي و آموزشي دفتر تحقيقات و آموزش
هاي نخبه و  هاي رواني واليباليست مهارت". )۱۳۸۲(. دوست، هدايتميهن . حاتمي، اميدوار. ۳

  .۲نشرية علوم حركتي و ورزش، سال نخست، جلد اول، شمارة . "غيرنخبه
هاي سنجش آمادگي  مطالعه، طراحي و تدوين آزمون". )۱۳۸۰(. قراخانلو، رضا و همكاران. ۴

  .۴۸۰ت بدني، ص ، سازمان تربي"هاي مختلف ورزشي ورزشكاران نخبه در رشته
هاي منتخب ورزشي  هاي رواني بازيكنان نخبه رشته مقايسة مهارت). "۱۳۸۰(. عبداله، هادي. ۵
 پايان نامة کارشناسی ."كننده در مسابقات ورزشي دانش آموزان پسر دورة متوسطه سراسر كشور شركت
  .دانشگاه تربيت معلم تهران , ارشد



 ٨١                         ...    مقايسة نيمرخ مهارت های روانی کشتی گيران تيم های ملی جوانان و بزرگساالن در دو 

 
، "اي بر دانشنامة تربيت بدني شناسي ورزشي مقدمه وانر". )۱۳۷۹(. واعظ موسوي، محمدكاظم. ۶

  .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بنياد دانشنامة بزرگ زبان فارسي
وزارت . "تعيين اعتبار و پايايي سه پرسشنامة آمادگي رواني". )۱۳۷۹(. واعظ موسوي، محمدكاظم. ۷

  .يعلوم، تحقيقات و فناوري، پژوهشكدة تربيت بدني و علوم ورزش
، ترجمة محمدكاظم واعظ "راهنماي روان شناسي ورزش". )۱۳۷۹(. وينتر، گراهام مارتين و كتي. ۸

  .موسوي، انتشارات دانش افزوز
9. Feltz, D.L. (1987). "Self – efficacy as a cognitive mediator of athletic 

performance". In w. F. straub J.M Williams (Eds.), cognitive sport psychology (PP: 
191-198). 

10. Feltz, D.L. and Landers, D.M. (1983)." The effects of mental practice on motor 
skill learning and performance: a meta – analysis". Journal of sport psychology, 5, 
PP: 25-57. Lansing, NY: sport science associates. 

11. Fulgham, A. (1999)." Implementing a psychological skills traning program in 
high school volleyball atheletes", department of psychology seet briar college. 

12. Gould. D and weinberg. R. (1995). Foundation of sport and exercise 
psychology. Cahmpaigan, IL: human kinetics. 

13. Mahoney, M.J. (1989). "The psychological skills inventory for sport" (R_5). 5 
edition, Goleta, CA: Health science system. 

14. Martin, K., Moritz, S., and Hall, C. (1999). "Imagery use in sport: a literature 
review and applied model". Sport psychologist, 13, PP:245-268. 

15.May, J.R., Veach, T.l., Reed, M.W. and Griffey, M.S. (1995). "A psycholgical 
study of health, injury and performance in athletes on the us alphine ski team". 
Physician and sport medicine, 13, PP:771-175. 

16. Meyerrs, M.C., Bourgeois, A.E., Murry. N. and leunes. A. (1993). 
"Comparison of psychological characteristics and skills of elite and sub – elite 
equestrian athletes", medicine and science in sport and exercise, 25, 152. 

17. Morgan, W.P. and Pollock, M.L. (1977). "Psychologic characterization at the 
elite distance runner". Annuals at the new your academy at sciences, 301, PP:382-
403. 

18. Munroe, K., Giacobbi, P., Hall, C., Q and Weinberg, R. (2000). "The 4 W s of 
imagery use: Where, When, Why, and What". Sport psychologist, 14, PP: 119-137. 

19. Murphy, S., Jowdy, D., Durtschi, S. (1990). "Report on the U.S. olympic 
committee survey on imagery use in sport". Colorado sperings, Co: U.S. Olympic 
training center. 

20. Murphy, S., and Jowdy, D. (1992). "Imagery and mental practice". In T. Horn 
(Ed)., Advance in sport psychology. Champaign, IL: Human kinetics. 

21. Murphy, S., and Martin, K. (2002). "Athletic imagery". In T. Horn Led., 
Advance in sport psychology , 2nd ed., PP: 405-440. Champaign, IL: Human kinetics. 



  ۱۳۸۶زمستان , ۳۴شمارة ,                                                                           نشرية حرکت  ٨٢

 
22. Orlick, T., and Partington, J. (1988). "Mental links to excellence". Sport 

psychologist, 2, PP:105-130. 
23. Vealey, R. (2001). "Understanding and enhancing self – confidence in 

athletes". In R. linger, H Hauseblas and C. Janelle (Eds.), Handbook of sport 
psychology, 2nded, PP: 550-565. New York, Wiley. 

24. Vealey, R.S. (1988). "Future direction in psychological skills training", the 
sport psychologist, 2 : PP:318-338. 

25. Weinberg, R. Gould, Baniel, (2003). "Foundations of sport and exercise 
psychology". Champaigh, IL: Human Kinetiecs. 

26. White, A., and Hardy, L. (1998). "Anin – depth analysis of the uses of imagery 
by high level slalom Canoeists and artistic gymnasts". Sport psycholgist, j 2, PP: 387-
403. 

27. Winter, G. and Martin, C. (1993). "Sport psych. Sport psychology Basic 
training program". South australian sport institute (SASI). 

28. Trininics S, Dizard D, Luksic E. (2002). "Differences between wining and 
defeated tob quality basketball teams in final tornaments of european club 
championship".Coll Antropol. Dec, 26(2): PP: 521-31. 


