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چکیده
نیم رخ روانی مردان هدف این پژوهش،تعیین و مقایسه

بزرگساالن، جودوکار نخبه ایران در سه گروه سنی
نفر 218به این منظور .جوانان و نوجوانان درایران است

9/47/25با میانگین جودوکار نخبه بزرگسال
7/07/15نوجوان سال و4/19/18، جوانسال
بوسیله هاآزمودنی. دبصورت هدفدار انتخاب شدنسال

قرار ارزیابیموردSASIپرسشنامه مهارتهاي روانی 
ها نشان داد که میان سه تجزیه وتحلیل داده. گرفتد

از نظر )االن، جوانان و نوجوانانبزرگس( گروه سنی 
انگیزش، تمرکز،اعتماد به نفس، (هاي روانیمهارت

تنظیم سطح انرژي روانی، تصویرسازي دهنی، و هدف 
>P(اختالف معنی داري وجود ندارد ) چینی و ) 0/05

بزرگساالن، جوانان و نوجوانان ( هاي سنیدرگروه
هدف میزان مهارت روانی انگیزش، اعتماد به نفس  و )

چینی در سطح عالی و مهارت روانی تمرکز، کنترل 
سازي ذهنی در سطح خوب حاالت روانی و تصویر

همچنین نتایج تحقیق حاضر نورم مربوط . قرارداشتند
کاران نخبه سه هاي روانی را در جودوبه امتیاز مهارت

. رده سنی مشخص کرده است
سعه ،کشف وتوجودوکار، مهارت روانی: واژه گان کلیدي

.استعداد

Abstract
The purpose of this study is Comparison

and determination of  psychological
profiles of Iran’s elite male judoka in
three age categories of cadets , juniors
and seniors for talent identification and
development in Judo. three goup of elite
athletic, cadets
(N =68), juniors (N=82), seniors(N=68)
who voluntairly participated ,were
examined by the questioner of  SASI.
the finding revealed that not statistically
significantly differ on six psychological
factors of motivation , concentration ,
goal setting , imagery , self control and
self confidence between grops.the
psychological profiles of cadets , juniors,
seniors  shows that highest scores on the
motiviation,goal setteting and self-
confidence.

In conclusion , this study shows a
profile of psychological aspect of Iranian
elite level male Judokas which can be
considered as a valuable model in talent
identification and development in Judo.

Key words : talent identification, judokar,
psycologicl profile
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مقدمه
اگرچه اهمیت مسائل روانی در ورزش از چندین سال پیش 

با این حال روانشناسی ورزشی هنوز دانش . شناخته شده است
و1376آقا علی نژاد،و1371اتکینسون،(جوان می باشدبسیار 

شناسان ورزشی، روان.)1382امیرتاش ،و 1377وبول استفن 
بینند و اي براي پیشرفت انسان میمچون وسیلهورزش را ه

عالقمند هسنتد که در هر ورزش یک ورزشکار بر تمام 
هاي استفاده از آزمون. نیروهاي بالقوه خود دسترسی پیدا کنند

. هاي اخیر بسیار افزایش یافته استروانی در ورزش در سال
آمادگی روانی عامل عمده مهمی در تعیین موفقیت ورزشکار 

هاي گیري فعالیتهاي روانی براي اندازهنقش مهارت. تاس
روانی خصوصاً جنبه ذهنی آن بیش از همه اهمیت پیدا کرده

انگیزش، اعتماد به نفس، تمرکز، (هاي بنابراین مقوله. است
که ) تصویرسازي ذهنی، کنترل حاالت روانی و هدفمندي

هاي ورزشیهاي روانی است در فعالیتمتغییرهاي مهارت
بول استفن و1372آهوال و هتفیلد ،(کاربرد فراوانی دارد

همه کارشناسان و صاحبنظران، ).1380تقیان ،و 1377،
محققان و مربیان به اهمیت تک تک مهارتهاي روانی در 
. رسیدن ورزشکار به اوج قابلیتها و استعدادهایش واقفند

هاي روانی مجموعه اي از تکنیکها و روشهایی هستند مهارت
در جهت آمادگی روانی و در نهایت باال بردن عملکرد که

ورزش تعدیل هیجانات ، افزایش تمرکز، توسعه اعتماد به نفس 
،1380تقیان ،(روندو باال بردن میزان یادگیري بکار می

در این تحقیق مقایسه ).1382، امیرتاش ،1380حسینیون ،
سنی نیم رخ روانی مردان جودوکار نخبه ایران در سه گروه 

از روي .بزرگساالن، جوانان و نوجوانان انجام خواهد شد
نیمرخهاي شخصیتی یا روانی می توان به ورزشکارانی که در 

مانند یا اینکه جایگاه انتخاب دو یا سه رشته ورزشی مردد می
ورزشکارانی که از نظر سطح . مناسب آنها را مشخص کرد

مرخ شخصیتی مهارت در جایگاههاي مختلف قرار می گیرند نی
در کل ).Cox,1996و Gill,1986و Could,1981(مختلف دارند

نیمرخ روانی ورزشکاران نخبه در کالس جهانی می تواند به 
اند از درستی از ورزشکاران که کمترین مقام را بدست آورده

هم متمایز و تفکیک شوند و از هم باز شناخته 
). Meyers,1999و Gordon,1994و Adams,1993(شوند

اطالعات حاصل از تحقیق مورد استفاده مربیان ورزشکاران و 
گیرد که از نقاط ضعف و قوت خود آگاهی پیدا قهرمان قرار می

. یابان باشدبراي مربیان، ورزشکاران و استعدادییکرده و الگو
خود می تواند در استفاده هاي روانی درجایگاهکلیه آمادگی

.زشکاران موثر باشداز استعدادهاي جسمی وربهینه

تحقیقروش شناسی
که در استمقایسه اي –لی معتحقیق حاضر از نوعروش 

، تمرکز، اعتماد به نفس، انگیزشروانیهايمهارتآن تغییرات
کنترل حاالت روانی، تصویر سازي ذهنی و هدف چینی 

مقطع سنیسهقهرمانان نخبه جودو درسطوح مختلف سنیدر
به عالوه میزان .اندنوجوانان مقایسه شدهان وجوانبزرگساالن،

.ها نیز در گروههاي مختلف سنی ارزیابی شده استمهارت

آزمودنی ها
مرد در نخبهجودوکارنفر218را جامعه آماري این تحقیق 

.ایران تشکیل دادندنوجوانجوان و،مقاطع سنی بزرگسال
داراي ارانبراي انتخاب نمونه، بصورت هدفدار از جودوک

براي 1384و 1383هاي عناوین قهرمانی کشور در سال
). 1جدول شماره(. اجراي این تحقیق دعوت شد

ابزار
هاي از پرسشنامه ارزیابی مهارتها آوري دادهبراي جمع

.استفاده شداستکه مخصوص ورزشکاران SASIروانی 
ي گراهام هاپرسشنامه توسط دو روان شناس استرالیایی به نام

کتی مارتین که در انستیتوي ورزش استرالیاي جنوبی وینتر و
استسئوال 60داراي وکنند طراحی گردیده استفعالیت می

انگیزش، تمرکز، اعتماد به نفس، ( مهارت روانی شامل 6که
) تنظیم سطح انرژي روانی، تصویرسازي ذهنی و هدف چینی

وپایایی پرسشنامه توسط اعتبار تاییدي.کندرا اندازه گیري می
همه .در ایران بدست آمده است1382واعظ موسوي سال 

بر اساس متغییرهاي مربوط به مهارت روانی در پرسشنامه،
زیاد،خیلی زیاد،(اي لیکرت مقیاس ارزیابی پنج درجه

درجه بندي شدند و به هر گزینه به ) کم وخیلی کممتوسط،
) خیلی کم(گزینه اول .فتترتیب از یک تا پنچ نمره تعلق گر

هاي در گزینه.نشانگر فقدان آن حالت از مهارت روانی بود
هر . شدبعدي به ترتیب بر شدت وجود آن حالت افزوده می

50سوال وحداکثر امتیاز در هر مهارت 10مهارت داراي 
40تا 31متوسط، 30تا 21ضعیف، 20که تا امتیاز . است

.ی شده استارزیابعالی 50تا 41خوب و 

هادادهروش جمع آوري
ه اردوهاي ب،هاي ملی جودوپس از هماهنگی با سازمان تیم

مسابقات برون مرزي، پایگاه قهرمانی و مسابقات مختلف 
ها به آزمودنیهاي مختلف سنی مراجعه  وکشوري در رده

ها اطمینان نحوه پرکردن اطالعات آموزش داده شد وبه آن
ها فقط در جهت اطالعات حاصل از پرسشنامهداده شد که از 

سپس جودوکاران نخبه واجد .شودمیتحقیقات علمی استفاده 
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در شرایط یکسان به موارد خواسته شده درشرایط داوطلب 

. پاسخ دادندپرسشنامه

روش هاي آماري
هاي آمار توصیفی براي در تحقیق حاضر، از شاخصه

براي تجزیه و ز آمار استنباطی،ها و ابندي و تنظیم دادهطبقه
هاي تحقیق تحلیل اطالعات استفاده شد با توجه به اینکه داده

هاي مهارت براي مقایسه میانگین نمرهاز نوع پارمتریک بودند،
ها در سطوح متفاوت سنی از آزمون تحلیل روانی آزمودنی

.واریانس یکطرفه استفاده شد

یز به صورت توصیفی هاي مهارت روانی نوضعیت زیر مقیاس
نورم مهارت روانی بررسی و از نمودار براي ترسیم نیمرخ و

الزم به ذکر است که تمام محاسبات آماري به .استفاده شد
SPSSوسیله نرم افزار رایانه اي  .انجام شدند13.5

هایافته
نتایج تجزیه وتحلیل آماري و هنجارهاي مربوط به 

در سه گروه سنی از )SASI(هاي روانی پرسشنامه مهارت
نتایج ،1جدول .ارائه شده اند3تا1جودوکاران نخبه در جدول 
سن جودوکاران نخبه تحت مطالعه مربوط به توزیع فراوانی و

.را نشان می دهد
توزیع فراوانی جودو کاران نخبه تحت مطالعه)1(جدول 

انحراف میانگیندرصدفراوانیگروه سنی
)SD(استاندارد

682/317/259/4)سال22-32(بزرگساالن
826/379/184/1)سال17-21(جوانان

682/317/157/0)سال12-16(نوجوانان
--2180/100جمع

را در شش ISASنتایج حاصل از پرسشنامه،2جدول 
کنترل حاالت نفس،هاعتماد بتمرکز،مهارت روانی انگیزش،

نی و هدف چینی در جودوکاران نخبه روانی تصویر سازي ذه
.تحت مطالعه را نشان می دهد

هاي روانی جودوکاران  نخبه تحت مطالعهآماري مهارتهايتوصیف شاخص)2(جدول 

شاخص

متغیر

هاي گروه
انحرافمیانگینسنی

تعدادتغییردامنهاستاندارد

انگیزش
3/432/52568بزرگساالن

5/430/52182جوانان
6/442/41768نوجوانان

تمرکز
3/3946/52968بزرگساالن

4/3821/62682جوانان
3/3939/52368نوجوانان

اعتماد به نفس
2/4361/42568بزرگساالن

2/4299/42582جوانان
4/4333/41868نوجوانان

کنترل حاالت 
روانی

8/3932/52568بزرگساالن
5/3834/52582جوانان

3/4065/42168نوجوانان

تصویرسازي ذهنی
5/4084/63468بزرگساالن

8/3945/63282جوانان
9/4011/52768نوجوانان

هدف چینی
2/4266/52968بزرگساالن

5/4009/72782جوانان
7/4207/52268نوجوانان
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در رده سنی جوانان

هاي مربوط به شش مهارت روانی انگیزش، ،نورم4شکل
تمرکز، اعتماد بنفس، کنترل حاالت روانی تصویر سازي ذهنی 

و هدف چینی در جودو کاران نخبه نوجوان را نشان می دهد
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نورم مهارتهاي روانی جودو کاران نخبه)4(شکل
ی نوجواناندر رده سن

را در شش مهارت SASI، نتایج حاصل از پرسشنامه1شکل
روانی انگیزش، تمرکز، اعتماد بنفس، کنترل حاالت روانی 

سازي ذهنی و هدف چینی به صورت مقایسه نیمرخ تصویر
جوانان و نوجوانان را مهارت روانی در سه رده سنی بزرگساالن،

.دهدنشان می
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بزرگساالن جوانان نوجوانان

روانی جودوکاران نخبه در سه رده سنینیمرخ مهارتهاي1شکل

)بزرگساالن ، جوانان و نوجوانان( 

هاي مربوط به شش مهارت روانی انگیزش، ، نورم2شکل
تمرکز، اعتماد بنفس، کنترل حاالت روانی تصویر سازي ذهنی 

دهدو هدف چینی در جودو کاران نخبه بزرگسال را نشان می
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ی جودو کاران نخبه در رده سنی نورم مهارتهاي روان2شکل
بزرگسال

هاي مربوط به شش مهارت روانی انگیزش، ، نورم3شکل
تمرکز، اعتماد بنفس، کنترل حاالت روانی تصویر سازي ذهنی 

.و هدف چینی در جودو کاران نخبه جوان را نشان می دهد
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در شش مهارت روانی) ANOVA(واریانس  یکطرفهتحلیلنتایج آزمون) 3(جدول 

)بزرگساالن ، جوانان و نوجوانان( جودوکاران سه رده سنی

گیريبحث ونتیجه
وانی داشته و اشناسی ورزش، در دوهه اخیر رشد فرروان

یش از هر زمان دیگر در عرصه ورزش جهان مطرح شده ب
ت فراوان ها تدریس و موضوع تحقیقااست، چنانکه در دانشگاه

هاي بسیاري درباره انسان و قرار گرفته و از این راه با یافته
. عملکرد ورزشی او، بر گنجینه دانش بشري افزوده است

هاي ورزشی، از این علم همچنین بسیاري از قهرمانان  و تیم
اند نکته اساسی در در راه رسیدن به آمادگی روانی بهره جسته

هاي ناسی ورزش، بکارگیري روشهاي روانشاستفاده از برنامه
آمادگی روانی به منظور باال بردن عملکرد ورزشکاران و ایجاد 

هر چند . انگیزش  مثبت نسبت به رقابت و مسابقه است
هاي مختلف هاي آمادگی روانی ، در رشتهمحتواي برنامه

ورزش و بین روانشناسان ورزشی متفاوت است ، ولی بر اساس 
هاي آمادگی روانی داراي تمامی برنامه1)1988(اظهارات ویلی 

توان به موضوعات مشترکی هستند که از آن جمله می
هاي کنترل توجه و تمرکز، کنترل انگیزش، توسعه مهارت

اعتماد به نفس، تصویرسازي ذهنی، هدف چینی، خودآگاهی و 
هاي مختلف ها در رشتههر یک از آن. عزت نفس اشاره نمود

داشته و تا کنون تحقیقات فراوانی ورزشی نقش بسزایی 
بصورت جداگانه در مورد هر یک انجام گرفته و تاثیر هر یک از 
آنها در افزایش عملکرد ورزشی ورزشکاران خصوصاً 
ورزشکارانی که در سطوح باالي قهرمانی فعال هستند آشکار 
گشته است و دستاوردهاي آن نیز براي ورزشکاران و مربیان 

کاربرد داشته و بسیار مفید و سازنده تريبصورت گسترده
در مطالعه حاضر SASIاجراي پرسشنامه).Gill,1986(است

نفس هاعتماد بنشان داد که میزان مهارت هاي روانی انگیزش،
و هدف چینی در سطح باالتري از میزان مهارتهاي روانی 

سازي ذهنی قرار تصویرتمرکز،کنترل حاالت روانی و
که در نمودار مربوط نیمرخ طوريبه )2جدول (دارد

هاي روانی جودوکاران هر سه گروه سنی به همدیگر مهارت
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اعتماد به نفسدهد بین مهارتنشان می3نتایج جدول
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در تحقیق . دهدجودوکاران نخبه را در سه رده سنی نشان می

ها موقعیت در آزمون8هاي خامحاضر با توجه به اینکه نمره
کند، نتایج آزمون شوندگان را به درستی معلوم نمیآزمون
رایه ا) نرم درصدي (درصدي هاي روانی به صورت رتبهمهارت

کند این امر به محققین و مربیان کمک می.شده است
شان را به منظور آموزش وموقعیت ورزشکاران مورد مطالعه
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مهارت انگیزش در جودو کاران نخبه بزرگسال معادل رتبه 50

ري بانمره است می توان قضاوت کرد که جودوکا95درصدي 
هاي خود در مهارت روانی انگیزش نسبت به هم ردیف50

بنابراین در یک جمع بندي کلی می توان گفت، .عالی است
هاي روانی ورزشکاران نخبه در شناخت بهتري از مهارت

سطوح نوجوانان،جوانان و بزرگساالن در این مطالعه بدست 
تحقیق  هاي هاي قبلی یافتهآمد و بخش زیادي از مطالعه

حد متوسط و ازمبنی بر باال بودن میزان مهارت روانی باالتر
هاي روانی قهرمانان نخبه مهارتبین نبود اختالف معنی دار 

به نظر می رسد.جودو در سه رده سنی، را تائید می کند
هاي بدست آمده از این مطالعه نشان دهنده اهمیت یافته

آموزش و انتخاب اي روانی در هشاخص استفاده از مهارت
.  کاران باشدجودو
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