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 چكيده

 یمندنظام پژوهش ودوج نیا با .شناختی استاز جمله عوامل روان یعوامل مختلف ت ثیرتکواندوکاران تحت  یورزش تیموفقزمينه: 

ه تفاوتی چشناختی تکواندوکاران موفو و کمتر موفو روان مرخین بین .نکرده است یبررس یدر سطوح مختلف رقابترا عوامل  نینقش ا

و  یاسهیمقا -یپژوهش عل نیطرح اروش:  شناختی تکواندوکاران موفو و کمتر موفو بود.روان مرخین ةسیمقا: هدف .وجود دارد

( یو جهان ییایموفو )در مسابقات آس ینفر 11دو گروه  آماری ةجامع نیبود که از ا یرانیتکواندوکاران ا یةشامل کل آن اریآم ةجامع

(، 2111)بوي و همکاران، ی ذهن یهاتوانش یهاپرسشنامه د وشدن گزینشو کمتر موفو )در مسابقات شهرستان( به صورت هدفمند 

ها . دادهرا تکمیل کردند (2111)مالت و همکاران،  یورزش ةزی( و انگ0311)مارتنز،  یضطراب رقابت(، ا2113 ،همکارانو  ردی)ش ینستوه

اختی شنروان مرخینبین  که دادنشان  جینتا: هايافته شد. یبررس یتنیو ومانیو  راهه کی انسیوار لیتحل یهاآزمون ویاز طر

تفاوت  نیدارد و ا یتفاوت معنادار یورزش ةزیانگ غیر ازبهو اضطراب  ینستوه ،یذهن یهاتوانشمتغیرهای  یةکل تکواندوکاران در

این بدان معناست که باتوجه به اینکه تکواندوکاران موفو نسبت به : گيرینتيجه  .(P<15/1به نفع تکواندوکاران موفو بود ) آماری

شناختی بین اند، لزوم مداخالت روانتری را کسب کردهغیر از انگیزة ورزشی نمرة باالتکواندوکاران کمتر موفو در متغیرهای فوق به

 یورزش ةزیانگ ،شناختیروان یهایژگیو ت،ی، تکواندوکاران، موفقمرخینواژه كليدها:  تکواندوکاران کمتر موفو ضرورت دارد.

Background: Sports success in taekwondo is influenced by various variables; including psychological 

Characteristics, nevertheless, a systematic research does not examine the role of these factors in various 

competitive levels. What is the difference between the psychological profile of successful and less successful 

Taekwondo athletes? Aim: the purpose of this study was to comparison of Psychological profile between 

successful and less successful taekwondo athletes. Method: Present research method was causative-

comparative, the population of this study included all Iranian taekwondo athletes that of this statistical 

population 70 successful (in Asian Games and World) and the 70 less successful (in competitions city) 

taekwondo was selected by purposive sampling and completed the questionnaires of Mental Skills (Bush & 

Salmela, 2001), Mental toughness (sheard et al, 2009), Competitive anxiety (Martenz, 1997) and Sport 

Motivation (Maltt et al, 2007). Data were analyzed through analysis of variance Mann-Whitney U tests Results: 

The results showed that excluding the sport motivation variable, there is a significant difference between 

psychological profile of Taekwondo athletes in all mental Skills, mental toughness, and competitive anxiety 

variables, and this difference was observed to be in favor of successful Taekwondo athletes (p>0/05). 

Conclusion: Considering this results successful taekwondo athletes have a higher score in all above variables 

(Except sport motivation) than less successful taekwondo athletes so psychological intervention is needed for 

less successful taekwondo athletes. Key words: Profile, Taekwondo athletes, Success, Psychological 

Characteristics, Sport Motivation 
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 مقدمه

به شکل  یتجرب یهاآزمایشو  هایبررس ر،یاخ انیدر سال

از  ،انددهش بر عملکرد، متمرکز گذارت ثیر یبر عوامل روان یاتردهگس

شناسایی و تعیین قابلیت فرد برای رسیدن به سطوح باالتر  یطرف

حوزه  سانشناروان رونیا از .(2101)کروگر،  دارد ژهیو تیاهم

 یاژهیشناختی وروان یهاآزموناند تا با تالي نموده شهیورزي هم

 ،0یشزیانگ ،یتیشخص یهایژگیو ییو شناسا نییبه منظور تع

 2( موفو2105،  پنیورزشکاران )و ریورزشکاران را از غ یهاییتوانا

 9نخبهو ( 2100 ،ی، مراکویک، کناک و اساتبورا از ناموفو )اومنسک

مختلف  یهاورزشکاران در پست ،(2109نخبه )جوسته، ریرا از غ

 ،ینایو س نی)س یمختلف ورزش یهارشته و(، 2109 ،)جوسته یمیت

توجه به  با .داشته است یدر پ یمتفاوت جیکنند که نتا زیتمامرا ( 2109

 تیمتواتر مطالعه شخص یهاپژوهش جینتا یتناقضات و ناهمخوان

 شتریب و ت،یصفات، موقع کردیمواضع رو درکه  یورزشکاران، کسان

 ریز یتعامل قرار دارند، به محورها کردیمواضع رو درکه  یکسان

ا ب کنندیکه ورزي نم یافراد ریاز ساورزشکاران  -0  دارند؛ ت کید

که  یزشیو انگ هاییتوانا ،یتیاز صفات شخص ینیمع یاتوجه به درجه

ورزشکاران برتر،  -2متفاوت هستند.  دهندیم شیدارا هستند و نما

شناختی روان یژگیو یورزي خاص، دارا کیو نخبگان  ناناقهرم

 ت،یمهارت، موفق از ترنییرا از ورزشکاران سطوح پا آنهاخاص که 

مختلف  یهادر شاخه ارانورزشک -9. کندیم زیمتما ،یآمدکار

 تیهستند که با ماه ژهیشناختی وروان یهایژگیو یدارا یورزش

ها و مشخصه بیترک -1خاص هماهنگ است،  یورزش تیفعال

ا در ر یشناختی با هم مرتبط هستند تا نقش خاصروان یهایژگیو

 یهاراستا پژوهش نیهم در(. 2110 نگ،یکیکنند )ب فایها ارقابت

 مختلف یو سطوح رقابت یورزش یهاشناختی در رشتهحوزه روان

در رشته  نییورزشکاران سطوح باال و پا نیاست. در ب رفتهیت پذرصو

رشته  ، در(2100ن، او همکار ی)اومنسک یتیشخص 1مرخیبوکس در ن

)جوسته،  نمدآکنار و  5یروان یهاتوانش مختلف در سطوح کتیکر

ها نشان پژوهش گرید ینداد. از سو ننشا ی( تفاوت معنادار2109

خبه در ن رینخبه و ز ریدادند که ورزشکاران نخبه نسبت به گروه غ

                                                           
1. Motivation 
2. Successful 
3 . Elite 
4 . Profile 
5 . Mental Skills 

 یمیت یها(؛ در رشته2105،  شری)ما یدر واکنش به ناکام یکبد ةرشت

 ری(، در ورزشکاران غ2109)فرانک و همکاران،  یدر افسردگ

( در 2101 ،ی)محمدزاده و سام یمی( و ت2105، یک)مک یبرخورد

 ریسا .کسب کردند ینمرات باالتر یروان یهاتوانش مرخین

، میتیک، میترویکجودو  ةصورت گرفته شده در رشت یهاپژوهش

 ،یجانیه یستگیشا یهایژگیو ةسی( به مقا2100)باراتیک و نورویک 

 و یاحرفهن با استرس ورزشکاران آمدکنار  ت،ی، شخص6اضطراب

 اضطراب و یاپرداختند و نشان دادند، ورزشکاران حرفه یحیتفر

ر محو فیتکل یاز راهبردها شتریدارند و ب یکمتر یرنجورروان

( نشان 2102)، شیکر و رجبیر پانت بالیوال ةدر رشت .کنندیاستفاده م

 یقهرمان در چهار سطو رقابت ریقهرمان و غ یهاستیبالیکه وال دنددا

 ةد. در رشتندار یو هوي تفاوت معنادار یانگریب برون فقط در

نشان داد که  نیز( 2102) گروسو  ، آبرنیتی، فارونرتیسنیو کتیکر

طور به 1ینستوهفقط در  ی روانی مختلفهایژگیو از بینگروه نخبه 

و  ، سینگباردواج یکشت ةدارند. در رشت یباالتر ی نمراتمعنادار

متوجه  یو نستوه 8تمرکز زانیر مورد مکه د ی( در پژوهش2101) راتر

برخوردار  یباالتر نستوه زانیاز م ینخبه هند رانیگیشدند که کشت

نجش و س یابزارها ،روانشناختی یهایژگیو نکهیبودند. با توجه به ا

متفاوت بوده است  آماریو روي  یورزش ةو نوع رشت یمهارت طوس

 .را در برداشته است یمتفاوت جینتا

است که  عیسر یضربات پا فنبا  یرزم یورزش 3تکواندو

ورزي  نیا ،است یرزم یهنرها یهاشکل ریآن از سا ةزکنندیمتما

شد،  یمعرف یدنیس 2111 کیالمپ یهایکه در باز یاز زمان یاکره

کشور  216که  یطور کرده است، به دایپ تیدر سرتاسر جهان محبوب

بی، زارعی، و محتکواندو  هستند ) یجهان ونیفدراس یعضو رسم

 تیکه بر موفق یمختلف یرهایتاکنون متغ(. 2106، هایصحبت

(. با 0939، )محبیاند شده ییاند شناساتکواندوکاران اثرگذار بوده

محدود و  یهاپژوهش یشناسروان ةرابطه در حوز نیوجود در ا نیا

 ،عرب عامری. اشاره کرد توانیپراکنده صورت گرفته است که م

 یبه بررس یفیتوص ی( در پژوهش0988مرتضی ) و دهخدا، طاهری

 یرانیتکواندوکاران زن ا رهیچندمتغ یابیهای استعدادشاخص مرخین

6 . Anxiety 
7 . Mental toughness 
8 . Concentration 
9 . Taekwondo 
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 ،یکشور پرداخت. ستوده، طالب یکننده در مسابقات قهرمانشرکت

 تکواندونمرات ( نشان دادند 2102) یو عرب عامر طلبتیحما

 ریتکواندوکاران غ از شتریب یروان یهاتوانشبرخی کاران نخبه در 

 ید. محببهتر بودن توانشدو نخبه در  رینخبه بود؛ اما تکواندوکاران غ

عوامل  فیبه توصموفو تکواندوکاران  ی رویدر پژوهش زی( ن0939)

شکان ا ی ولفان، یبهار یشعبان ،پرداخت شناختیو روان یتیشخص

 انزشخصیتی و می یهایژگینشان داد که بین و ی( در پژوهش0931)

 باستانی، کشتی، تکواندو و کبدی یهااضطراب و افسردگی رشته

 اختالف وجود دارد.

تی شناخروان یهایژگیها در رابطه با وپژوهشبیشتر مجموع  در

 قاتیحقاز ت یهرچند برخ، اندبودهکاران به توصیف متکی تکواندو

ود وج نیمشخص کرده است با ا یعوامل روان یدر برخ ییهاتفاوت

 یهایژگیدر خصوص و یمستندمعتبر و  لیدال توانینم هنوز هم

ابهامات  نهیزم نیشناختی تکواندوکاران ارائه نمود و در اروان

. شودیمشاهده م یتجرب یهاافتهیو فقدان  یخأل نظر زیگوناگون و ن

ابقات و مس کیآور المپمدال یهاتکواندو از رشته نکهیبا توجه به ا

رشته  نیا ریچشمگ یهاتیبر ظرف ت کیدا و ب شودیمحسوب م ییایآس

-نروا یهایژگیو ویدق یبررس ران،یا یتکواندو یجهان گاهیو جا

 یطوح باالآن با س سةیو مقا یرانیشناختی تکواندوکاران کمتر موفو ا

ه کرد استفاد ،شناختیمداخالت روان ازبا  تا کندیکمک م تیموفق

کاران شناختی تکواندوروان یازهایبر ن ت کیدرا با  یمناسب یو محتوا

-روان نیمرخ مسئلة پژوهش حاضر این است که بیننمود.  جادیا

 دارد؟ ودوج چه تفاوتی موفو کمتر و موفو تکواندوکاران شناختی

 روش

طرح پژوهش  :نمونه و یآمار جامعة پژوهش، اجرای روي

شامل  آن آماری ةجامعو  یاسهیمقا یعل -توصیفیحاضر 

و  ییایآور در مسابقات آسو زن موفو )مدالتکواندوکاران مرد 

آور ( به عنوان جامعه مالک و تکواندوکاران کمتر موفو )مدالیجهان

بود که از هر گروه  39-31 لدر مسابقات شهرستان اسالمشهر( در سا

  (15/21 ± 15/1)و ( 11/22 ± 95/6)میانگین سنی  باترتیب نفر  11

 تیضرورت و اهم ویتوض بعد از، شدند گزینشبه صورت هدفمند 

 یهاداده آوریگرد یمجوزهای الزم برا، به مسئوالن مربوطه پژوهش

                                                           
1 . Fundation 
2 . Psycho- somatic 
3 . Cognitive 

داشتند  تیشهر فعالتکواندوکاران کمتر موفو که در شهرستان اسالم

 آوریتکواندوکاران موفو گرد یهااستفاده همزمان از داده زیو ن

 حاتیضبا ارائه توو صورت گرفته شده  یهایشده، اخذ و با هماهنگ

، تسؤاال لیتکم ةو نحو به تکواندوکاران در مورد ضرورت پژوهش

 و شپخ ناتیدر میان تکواندوکاران قبل از شروع تمر هاامهنپرسش

  شد. آوریجمع

 ابزار

بوي  یسؤال 18ة نامشاز پرس ی:ذهن یهاتوانش یابیارز ةپرسشنام

 انکاری و همدآبادیتوسط ز رانی( استفاده شد در ا2111و همکاران )

 30/1 آناعتماد  تیقابل بیشده و ضر ییآزما ی( درست2101)

و  2یتن، روان0هیتوانش پا سه ابزار دارای نیگزاري کرده است. ا

 یارگذنمره کرتیل یهفت ارزش اسیاست که بر اساس مق 9یشناخت

  .شودیم

در ورزي  ینستوه یسؤال 01 ةناماز پرسش ی:نستوه ةپرسشنام

 اسیسه خرده مق ی( استفاده شد که دارا3211)همکاران و  شیرد

 یپنج ارزش اسیاست و بر اساس مق مهار کردنو  5یداریپا ،1نانیاطم

ی و شانکا توسط ةنامپرسش نیا رانی. در اشودیم یگذارنمره کرتیل

 آناعتماد  تیقابل بیضر ه وشد ییآزما ی( درست2105)همکاران 

 ه است.آمدبه دست  16/1

 (0311مارتنز ) یسؤال 05 ةامناز پرسش ی:بتاضطراب رقا ةامنپرسش

 یگذارنمره کرتیل یسه ارزش اسیبر اساس مق استفاده شد که

به  81/1؛ ضریب قابلیت اعتماد بروی تکواندوکاران ایرانی شودیم

 (.0939ی، محب) ه استآمددست 

ران مالت  و همکا یورزش زهیانگ اسیاز مق ی:ورزش زهیانگ اسیمق

( 2105) ی و همکارانتوسط منوچهر اسیمق نی. ا( استفاده شد2111)

گزاري شده  81/1آن  ضریب قابلیت اعتمادشده و  ییآزما یدرست

، یدرون زهیانگ املع سهو مشتمل بر  یسؤال 21مذکور  اسیاست. مق

 کرتیل یهفت ارزش اسیاست و بر اساس مق یزگیانگیو ب  یرونیب

 .شودیم یگذارنمره

ودار نم میار نمرات تراز شده به منظور ترساز نمود  ها:داده لیتحل

ا ب انسیوار لیتحل وشناختی تکواندوکاران روان مرخین یالگو

 شناختیروان مرخین یالگو میو در ترس SPSS-20افزار استفاده از نرم

4 . Confidance 
5 . Consistancy 
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 .(P≤ 15/1)استفاده شد  Excel-2101افزار از نرم

 هاها و يافتهداده
شناختی روان مرخین نیب ایبود که آ نیپژوهش ا سؤال 

 نیا جینتا وجود دارد یتکواندوکاران موفو و کمتر موفو تفاوت

 کولموگروف آزمون نتایج ذکر شده است.  2و 0در جداول   یبررس

 مؤلفةمطالعة غیر از  در تمام متغیرهای مورد که داد نشان اسمیرنوف -

 یکنتایج تحلیل مانوای (.  P> 15/1است ) طبیعی انگیزگی توزیعبی

شناختی که در الگوی آن در نمودار راهه نشان داد که این نیمرخ روان

مقایسه شده است. توانایی تمایز بین دو گروه تکواندوکار را دارد  0

(11/1=2η  ،011/1= P value، 92/1 =λ ،11/1 =(،0128)F .)  
 
 
 
 

 
 

 تر موفقو كم شناختی تكواندوكاران موفق. مقايسۀ الگوی نيمرخ روان1نمودار

 شناختی بين تكواندوكارانو تحليل آنوا در متغيرهای نيمرخ روان ميانگين و انحراف معيار .1جدول

 

 متغیر نیمرخ

 

 مؤلفه

 گروه
 آنوا

 موفو کمتر موفو

M SD M SD F Sig 
η2 

 

ی ذهنیهاتوانش  

85/1 پایه  60/1  25/6  11/1  21/059   110/1  59/1  

تنیروان  61/1  30/1  15/5  88/1  89/3   112/1  11/1  

61/1 شناختی  81/1  18/5  81/1  11/8   125/1  16/1  

 

 نستوهی

 

01/5 اطمینان  15/0  11/5  36/1  08/01   112/1  11/1  

26/1 پایداری  88/1  81/5  56/0  1/58   110/1  91/1  

52/1 مهار کردن  92/0  51/5  12/0  51/22   110/1  01/1  

95/1 رقابتی اضطراب  33/1  11/9  80/1  13/95   110/1  21/1  

 انگیزة ورزشی

16/5 درونی  11/0  11/5  86/1  63/1  810/1  10/1  

11/5 بیرونی  30/1  01/5  81/1  81/1  911/1  10/1  

انگیزگیبی  98/0  10/2  61/2  16/0   
 

 

                                                                                                    001/0 p<    01/0 p<  05/0p< 
 
 

 یهاکه در توانش دهدیآنوا نشان م آزمون جینتا 0در جدول 

 ودو گروه وجود دارد  نیب یتفاوت معنادار ینستوه ،یذهن

 یتدر اضطراب رقاباما . داشتند یتکواندوکاران موفو نمرات باالتر

. (P≤15/1) مودندکسب ن یترنییتکواندوکاران نخبه نمرات پا

( نشان 2)جدول در  یتنیو ومنی( و 0)جدول در آنوا  لیتحل نیهمچن

ود دو گروه وج نیدر ب یتفاوت معنادار یورزش زهیکه در انگ دهدیم

 .(P>15/1) ندارد
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ويتنی بين دو گروه تكواندوكار در -يومن آزموننتايج  .2جدول

 انگيزگیمؤلفه بی

 متغیر
میانگین 

 رتبه

مجذور 

هاهرتب  

Mann-
Whitney U z Sig 

انگیزگیبی  50/12  51/5115  511/2913  588/1-  556/1  

 
 

 گيریبحث و نتيجه

 یه از پژوهش حاضر حاکآمدبر جینتاپژوهش سؤال  یدر بررس 

شناختی تکواندوکاران موفو و کمتر موفو روان مرخینکه از آن بود 

فو واندوکاران موکه تک دادآنوا نشان  لیو تحل تفاوت معناداری دارد

پژوهش  افتهی. دارند ی باالتریذهن یهانسبت به کمتر موفو توانش

با  یتا حدودو ( 2101) یمحمدزاده و سام پژوهش جیحاضر با نتا

ی از طرف و ( همخوان2102)ستوده و همکاران (، 2101یافتة کروگر )

در سطوح مختلف )( 2109پژوهش جوسته ) جینتا با افتهی این دیگر

 یتفاوت معنادار کتیکرورزشکاران  نآمدو کنار  یروان یهانشتوا

بر )مبنی  (2101پژوهش باردواج و همکاران ) جیبا نتاو  (نشان نداد

تمرکز  ی روانیهامهارتگیران نخبه و غیر نخبه در بین کشتی نکهیا

سو احتماالً علت ناهم ناهمخوان است تفاوت معناداری وجود ندارد(

به  دباشیمطالعه م و ابزار مورد آماریاوت در جامعه تف لیدل هبودن ب

 یدادهایرو ةتجرب لیکه تکواندوکاران موفو به دل رسدینظر م

ستري خود را گ یذهن یهاتا توانش رندیگیم ادیمختلف و پراسترس 

ارتقاء  و شرفتیدر پ تواندیمنظم م ناتیو تمر رردهند و مسابقات مک

 نیمهم در مورد ا ةباشد؛ نکت گذارثیرت  آنها یروان یهاسطو توانش

(. نتایج 2101)کروگر، هستند یآموختن آنهااست که  نیا یهاتوانش

سبت تکواندوکاران موفو ن ینستوه ریآنوا نشان داد که در متغ لیتحل

 افتة پژوهشیبا  افتهاین یکسب کردند.  یبه کمتر موفو نمرات باالتر

 جیبا نتا و(، همسو 2111) ردیشو  ی(، گلب2102و همکاران )  نریتسنیو

)مبنی بر اینکه رابطة  (2102)قاسمی، یعقوبی، مؤمنی پژوهش

معناداری بین سرسختی ذهنی و سطوح موفقت شمشیربازان وجود 

ه جامع ایابزار  لیبه دل ییسوسوست احتماالً علت ناهمناهم ندارد(

وجه به تدر تبیین این یافته با . باشدیمتفاوت مورد مطالعه م آماری

اند داده( که نشان 2109)جونز و پارکر( و 2102ی )نیه مطالعات

 و (0939محبی، )ی جسمان یتجربه و آمادگ ت ثیرتحت  ینستوه

قرار دارد، باالتر   (2118، )کانافتون و همکاران یذهن یهاتوانش

صورت  نیدر ابودن نستوهی تکواندوکاران موفو قابل توجیه است؛ 

 ( و2112جونز و همکاران ) ینستوه فیراتع زا ی پژوهشهاافتهی

و  قابل رشد یژگی( به عنوان و2113) موکیگوردن و د ،یاردیگوچ

همچنین . (0939)محبی،  کندیم تیحما یورزش تیموفق اثرگذار بر

کمتر  هب که تکواندوکاران موفو نسبت نشان داد تحلیل آنوا جینتا

ا نتایج این یافته بکسب کردند.  یترنییپا یموفو اضطراب رقابت

 نیگلیکنتا و ور ست،ی، لندکو(2102)و همکاران  لینی هاپژوهش

)که نشان  (2102و همکاران ) یسلطان پژوهش جی( همسو با نتا2101)

تفاوت  نخبهریغبدمینتون نخبه و دادند بین اضطراب رقابتی بازیکنان 

به  تواندیم یناهمخوان لیدر تضاد است دلمعناداری وجود ندارد( 

و سطو مهارت متفاوت مورد مطالعه باشد. در کل  آماریة علت جامع

 یهاتیلفعا ةواسطاز آن است که اضطراب به  یحاک قاتیتحق جینتا

و ورزشکاران ماهر  ،(2105روبر و همکاران، ) ابدییکاهش م بدنی

ن و همکارا ستی)لندکوکنندیمادراک را بهتر  یاضطراب رقابت

و  توانش ن،یسن، تمر ت ثیرتحت  يز( و اضطراب در ور2101

 رسدی(. به نظر م2102و همکاران،  یاست )سطان یقبل یهایروزیپ

 و بوده است یدر کاهش اضطراب رقابت یکه ورزي تکواندو عامل

رد را در عملک تیو وضع یتجربه رقابت تینقش اهم یفعل یهاافتهی

 متغیر در نتایج پژوهش نیهمچن .کندیبرجسته م یبتاضطراب رقا

تر تکواندوکاران موفو و کم بین ی حاکی از آن بود کهورزش ةزیانگ

 یهاافتهیبا  این یافته ،دردای وجود نموفو تفاوت معنادار

( 0988) ی(، احمد2119و همکاران ) سیلیاسکرد ،یهاپژوهش

پژوهش خود نشان دادند که ورزشکاران نخبه  رد آنانسوست ناهم

 ریسا جیا نتاب یفعل یهاافتهیسو بودن اهمدارند علت ن یشتریب زيیانگ

ابزار مورد  ای آماریتفاوت در جامعه  لیها احتماالً به دلپژوهش

 ر تکواندود نمود که انیب توانیماین یافته  نیی. در تبباشدیمطالعه م

د ادراک از خو یقهرمان ةبا توجه به سابق زیاحتماالً گروه کمتر موفو ن

 ییباال شرفتیپ یهازهیانگ شودیه باعث مدارند ک ییباال تیموفق

 .داشته باشد

 دکنیم تیحما دگاهید نیپژوهش از ا نیا یهاافتهی در مجموع

-روان مرخیهستند ن تیموفق یکه در سطوح باال یکه تکواندوکاران

 مرخین یالگو توانیم رونید؛ ازانداری تربرجستهو  زیشناختی متما

 دتوانیو را مطرح کرد که نه تنها مموف ندوکارانشناختی تکواروان

اص خ یازهایدر معرض ن مدتیمند قرارگرفتن طوالننظام اتت ثیر

 تیماه ةبلکه به واسط ،کرد نییورزي تب نیدر ا را و رقابت نیتمر

 یبرخ یبرا ،شناختیروان یهایژگیخاص از و یبیترک با رشتهاین 
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ز ا است؛تر سترستر و در داند جذابرا انتخاب کردهکه آن افراد 

شناختی وانر مرخین یپژوهش برا ی اینهاافتهیبا توجه به  ی دیگرطرف

ة سیمقا بر اساس که آمدبه دست  ییتکواندوکاران کمتر موفو الگو

 شودیم شنهادیپ ،موفو ارانتکواندوک شناختیروان مرخیبا ن آن

تفاوت در جهت  این از یحوزه تکواندو با آگاه نیمتخصص

-روان یارتقاء سطو آمادگ یدر راستا هدفمندمداخالت  یزیرطرح

 مرخین یاز الگوو  ،ندیگروه موفو و کمتر موفو اقدام نما شناختی

ه در جهت کشف استعدادها و غربالگری آمدشناختی به دست روان

استفاده  یکیو تاکت یفن یهاریمتغ ریورزي در کنار سا این اولیه در

 یهایژگیو ریسا یبه بررس یبعد یهاپژوهش شودیم شنهادیپ .کنند

شناختی در روان مرخین گریبه عنوان ابعاد د ،شناختیروان

مان تکواندوکاران موفو با قهر مرخین یالگوو مقایسة  تکواندوکاران 

 نیظور تدوبه من جینتا تیتقو یبپردازند و برا یورزش یهارشته گرید

ستفاده ا زین یتجرب یهاطرح از ،شناختی متناسبروان یبرنامه آمادگ

 .شود

 منابع
رده  یهامیت کنانیباز شرفتیپ زيیانگ سهی(. مقا0988) .روسیس ،یاحمد

 .28-03  (،9)01. کیفصلنامه المپبرتر فوتبال.  گیل نییباال و پا

(. مقایسة 0931اشکان، ارسالن. ) ؛یعل ،یلفانی ؛غالمرضای، شعبانبهار

کاران دگی باستانیهای شخصیتی و میزان اضطراب و افسرویژگی
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