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ارتباط وضعیت روحی و روانی با پایگاه مهارگری ورزشکاران نخبه تیم های ملی در رشته 

 های منتخب تیمی و انفرادی
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                                                                                                                                                                              چکیده:           
مادگی تکنیکی ، مقدمه: یکی از عوامل پیروزی تیم های ورزشی ، آمادگی روانی است. همچنانکه عناصری مثل آ

تاکتیکی و جسمانی می توانند پیروزی بخش باشند، در بسیاری از مسابقات ورزشی آمادگی روانی  و توان کنترل 

                                                                                              فشارهای هیجانی و عصبی نیز می تواند نقش تعیین کننده ای ایفا کند.                                                              

هدف: بررسی ارتباط وضعیت روحی و روانی با پایگاه مهارگری ورزشکاران نخبه تیم های ملی در رشته های منتخب 

                                                                                                                                   تیمی و انفرادی می باشد.                                                        

از نوع همبستگی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات  پژوهش ماهیت به توجه باتحقیق حاضر روش بررسی:  

 یها میتمرد  ورزشکاران ی کلیه را پژوهش این آماری ی جامعهو  شود یم انجام یشیمایپ روش به که کاربردی است

 09 تعداد که دهند یم تشکیل( میدانی و دو و کشتی تکواندو،) انفرادی و( بسکتبال والیبال، فوتبال،) یتیم های رشته یمل

 و( نفر 51) بسکتبال ،(نفر 51) والیبال ،(نفر 51) فوتبال شامل یتیمورزشی  یها رشته از متشکلمرد  ورزشکاران از نفر

 نمونه عنوان به ساده یتصادف بصورت( نفر 51) یمیدان و دو ،(نفر 51) یکشت ،(نفر 51) تکواندو شامل یانفراد یها رشته

در این پژوهش از دو پرسشنامه تعیین وضعیت روحی سالمال و بوتا و تعیین  .شدند  انتخاب ی این پژوهشآمار ی

نتایج پژوهش نشان داد در ورزشکاران یافته های تحقیق: وضعیت پایگاه مهارگری کانون کنترل لونسون استفاده شد.   

ذهنی بیشتر از سایر تیمی نیرو بخشی و آرامیدگی تیمی کمتر از واکنش به استرس و کنترل ترس بوده است و تصویر 

مهارت بین مهارت ها بوده است و در ورزشکاران انفرادی تصویر ذهنی بیشتر از سایر مهارت ها بوده است. در عین حال 

 های روانی و روان تنی و شناختی پایه در دو گروه رشته های تیمی و انفرادی تفاوت معنی دار مشاهده نشد.     

ازیکنان ملی در رشته های  انفرادی در آرمیددگی بدا پایگداه مهدارگری آن هدا راب ده       نتیجه گیری: بین وضعیت روانی ب

       .                                                                                                                            تفاوت بین دو ضریب همبستگی معنی دار می باشد وجود دارد و

وضعیت روحی و روانی، پایگاه مهارگری، سالمت روانی ، بازیکنان ملی، رشته های منتخب تیمی و واژگان کلیدی: 

 انفرادی .     

 

 

 




