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 مقایسه مهارتهای روان تنی فوتبالیستهای نوجوان، جوانان و امید

  3، مسعود رحیم پور2صابری کاخکی ،علیرضا1سلمان سلطانی نژاد  

 5، سعیده سلطانی نژاد4امیررضا آشور ماهانی

. استادیار دانشگاه فردوسی مشهد،2.کارشناس ارشد رفتارحرکتی دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1  
. کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی5ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی،  .کارشناس4و3  

 مقدمه
هیجان مجموعه ای پیچیده از تعامالت بین عوامل عینی و ذهنی همراه با میانجیگری سیستم های عصبی یا 

سازگاری می  هورمونی است که منجر به برانگیختگی مطلوب یا نامطلوب و باعث ایجاد فرایندهای شناختی وتطابق های

محدودیت در حالت بازدارندگی )استرس، اضطراب( سبب  رود، فراتر مطلوب حد زمانیکه سطح انگیختگی ازشود. 

از طرفی افزایش وگاهی کاهش  .کند تنزل پیدا میبه شدت سطح اجرا  و شودمی  ی مربوط به تکلیفاستفاده از نشانه ها

 (2111ماریوس )(. 1) لسازی نامیده می شود که با عملکرد مرتبط استانگیختگی از سطح پایه به سطح اجرای تکلیف فعا

می  پذیر شناختی ورزشکار آسیب فعالیتهای شده و خارج ورزشکار از سطح مطلوب ادراکی استرس، حالت به هنگام

به دلیل  نظر می رسده ب (.2) شود می خوانده و استرس به هنگام رقابت فرا اضطراب صورت و چرخه تفکر منفی به گردد

 توانایی خود را برای پاسخ صحیح ورزشکار ظرفیت ذهنی ،و بیش از اندازه انگیختگی زیاداز  ناشی باریکی شدید ادراکی

مطالعات بسیاری در داخل و خارج از کشور در  (.1،3که با افت عملکرد همراه می باشد )از دست می دهد  و متناسب

ولی مطالعات محدودی به بررسی و مقایسه انفرادی و گروهی پرداخته اند  زشیزمینه مهارتهای روانی در رشته های ور

این مهارتها بین گروه های سنی مختلف پرداخته است. از اینرو هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه مهارتهای روان 

 تنی بازیکنان فوتبال در سه رده سنی نوجوان، جوانان و امید می باشد.

 شناسیروش 
مطالعه حاضر شامل آماری جامعه  می باشد.و در دسته تحقیقات کاربردی  مقایسه ای -علی ر از نوع مطالعه حاض

نفر از آنها به صورت تصادفی ساده به عنوان  01بازیکنان عضو تیمهای نوجوانان، جوانان و امید مس کرمان بود کهتمامی 

ارزیابی  پرسشنامهمقیاس مهارتهای روان تنی  خردهاز  به منظور جمع آوری اطالعات .نمونه تحقیق انتخاب شدند

روش آماری داده ها از آمار توصیفی و و تحلیل  جهت تجزیه(. 4( استفاده شد )78/1=α) (OMSAT-3مهارتهای روانی)

 استفاده شد. تحلیل واریانس یک طرفه

 هایافته
 38/21± 14/2، جوانان52/21±43/2ی )نوجواناننشان داد در سه رده سنی بیشترین امتیاز مربوط به مؤلفه فعالسازیافته ها 
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)نوجوانان  استرس درمقابل کمترین امتیاز در تمامی رده های سنی مربوط به مؤلفه واکنش به ( و44/21±51/2 و امید

بین وضعیت مهارتهای روان ( بود. همچنین یافته ها نشان داد 23/17±34/2و امید  33/17±40/3، جوانان 31/3±12/18

آرمیدگی، کنترل ترس، فعال سازی( بازیکنان نوجوان، جوان و امید تفاوت معنی داری وجود ، نش به استرستنی )واک

 . (P>15/1نداشت )

 گیری نتیجهبحث و 
بین وضعیت مهارتهای روان تنی بازیکنان نوجوان، جوان و امید تفاوت معنی داری وجود نداشت یافته ها نشان داد 

(15/1<P)( 1111) ماریوسبا نتایج  ( همخوانی و1371و شجاعی )(2115)سالمال  و جونیور ویانا فته های. این نتایج با یا

در مؤلفه کنترل ترس همخوانی ندارد. همسو بودن این نتایج را با مطالعات ذکر شده می توان به عامل سن و نوع تکلیف 

عه حاضر با نتایج مطالعات ذکر شده را می توان در این مطالعات اشاره داشت و در مقابل عدم همسو بودن یافته های مطال

انال تأثیر منفی استرس را کبه سطح رقابت متفاوت در این مطالعات ذکر کرد. به نظر می رسد تنظیم مناسب انرژی روانی،

ن منابع توجه بدو ،انرژی روانی باال سوق می دهد. در واقع زمانیکه استرس تعدیل شود و ورزشکار را به سمت می بندد

(. بطورکلی عدم آگاهی 5،2مزاحمت عمل می کند و تمرکز ورزشکار از معطوف شدن به افکار منفی بازداری می شود )

این گروه های سنی نسبت به اهمیت و ضرورت مهارتهای روانی به خصوص مهارتهای روان تنی و نقش کنترلی و نظارتی 

طرفی عدم برنامه ریزی مدون و آموزشهای الزم و متناسب به  ازآنها در توسعه عملکرد و بهبود اجرا به هنگام رقابت و 

منظور توسعه مهارتهای روانی ورزشکاران این رشته ورزشی از سوی مربیان می تواند از دالیل انکار ناشدنی ضعیف بودن 

ات روانی به سطح مهارتهای روان تنی این ورزشکاران باشد. از اینرو پیشنهاد می شود درکنار تمرینات جسمانی، تمرین

 صورت صحیح آموزش داده شده و به صورت منظم و مدون اجرا گردد. 
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Introduction: The purpose of our study was to compare the psychological skills of of 

adolescent players, young  and promising . Present study of causal - comparative and 

applied research is classified. 

Method: The population Present study included all members of the team's juvenile, youth 

and hope MES and the sample included 60 players who were selected. in order to collect 

information on mental skills assessment questionnaire (OMSAT-3) (α= 0.87) Skills 

subscale was psychosomatic. For data analysis, descriptive statistics and ANOVA were 

used for statistical analysis.  

Results: Finding showed that between psychological skills (reaction to stress, relaxation, 

control, fear, activation) of adolescent players, young and hope there was no significant 

difference (P>0.05). 
Conclusion: Generally it appears that the lack of awareness of the importance and 

necessity of this age group especially the psychosocial skills and psychological skills to 

monitor the performance of their ,Generally it appears that the lack of awareness of the 

importance and necessity of this age group especially the psychosocial skills and 

psychological skills to monitor the performance of their and also the lack of systematic 

planning and appropriate training necessary to develop the mental skills of athletes and 

coaches in the sport, Can undeniable reasons for the low level of the athletes' psychological 

skills. 
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