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 چکیده

سة ،پژوهش این انجام از هدف شکاران روانی هایمهارت مقای سال و جوان نخبة مرد ورز شته بزرگ  هایر
 20 ،بزرگسال بوکسرکیک 20 ،جوان بوکسرکیک 20 از متشکل آماری نمونة بود. ووشو و ینگبوکسکیک

و واکنش به استرس  تنیروان هایمهارت که داد نشان نتایج بود. بزرگسال ووشوکار 20 و جوان ووشوکار
 بزرگساالنو تمرکز  شناختی هایمهارت میانگین ،همچنین .است سه گروه دیگر از برتر ووشو بزرگساالن

های روانی که در مقایسة مهارتنشان داد  پژوهش این نتایج. استسه گروه دیگر  از رترب بوکسینگکیک
شکارا سنی ورز شتةن نخبة رزمی، ردة  شی با نوع ر شتر در مهارتتعامل دارد و این تفاوت ورز ی هاها بی

 خود رقابتی عملکرد کنند کهمی کمک ورزشکاران و مربیان به هااین یافتهتنی بارز است. شناختی و روان
 .کنند تثبیت را متفاوت رزمی هنرهای در رقابت هر برای موردنیاز هایمهارت از استفاده و دهند بهبود را
 

 ووشو ،بوکسینگکیک ،نخبه ،روانی هایمهارت ها:واژهکلید

 
 

 

 

 

                                                 
 مسئول( استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه خوارزمی )نویسندة. 1

                                                                                               Email: ghadiri671@gmail.com 
 دانشگاه خوارزمیارشد بیومکانیک ورزشی، ی. کارشناس2
 تیاریبخووپرورش استان چهارمحالیر آموزش. دب3
 

mailto:ghadiri671@gmail.com


 7231، بهار 32شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                                   71

 

 مقدمه
 از یکی عنوانبه 1شناختیروان متغیرهای ،امروزه
 اجرای در موفقیت به دستیابی عوامل ترینمهم

 ،0تونهان و )ملالیو اندشده پذیرفته ورزشی هایفعالیت

 ارتباط ورزش رد 3ذهنی هایمهارت کاربرد (.0222
-ددوران) دارد ماهرانه عملکرد فظح و رشد با مستقیمی

، 5؛ هیک، باروسو، کالی و بری0220، 4ش و سالملابو
 ؛0226 ،7پارا و براتسرت ؛0226 ،6ریچ و میا؛ 0224

 از یکی ،اساسبراین (؛0214، 8داکورادو، مورگیا و فر
 ورزشکاران روانی هایویژگی نجشس ،مهم اقدامات
 تا است دیگران با هاآن میان تمایز ایجاد و نخبه

 عملکرد روانی ابعاد از صحیح درک کسب همراهبه
 ،2کامینگ و دودا ،ندالوه ،)وودکاک ورزش در بهینه
 و ضعف نقاط شناسایی برای ینایمب ،(0211
 مختلف هایرشته ورزشکاران نیازهای بندیاولویت
 هایقابلیت ذهنی هایمهارت .کنیم ایجاد
 ظیرن هاییحالت حفظ برایو  هستند ایکنندهتنظیم
 هینهب هیجان کنترل و افکار سوگیری ،بهینه تمرکز
 ،همکاران و وودکاک) هستند مهم ،عملکرد برای
 بندیتقسیم در ورزش شناسانروان (.0211
 اندکرده معرفی را اصلی گروه سه ،ذهنی هایمهارت

                                                 
1  . Psychological Variables   

2. Mellalieu & Hanton  

3  . Mental Skills 

4. Durand-Bush & Salmela  

5. Heck, Barroso, Callie & Bray  

6. Miah, & Rich   

7. Brutsaert & Parra  

8. Corrado, Murgia & Freda   

9 . Woodcock, Holland, Cumming & 

Duda  

10. Founding Mental Skills  

11  . Goal Setting 

12  . Self-Confidence 

13. Commitment  

14. Orlick  

 و شودمی گذارینام 12پایه هایمهارت دسته اولین که
 است 13تعهد و 10نفساعتمادبه ،11گزینیهدف شامل
 تثبیت گفت که توانمی .(0221 ،سالما و شبو-)دوراند

 روانی یهامهارت نیازپیش ورزشکاران در هامهارت این
-مهارت ،دسته دومین (.1226 ،14ارلیک) است بعدی

 ،16استرس به واکنش شامل که ددار نام 15تنیروان های
 به .است 12روانی انرژی و 18ترس کنترل ،17آرمیدگی
 با مرتبط هاجنبه این ،(1228) 02بوتچر و لندرز عقیدة

 ،ومس  دست .هستند ورزشکار شناختیروان خصوصیات
 تمرکز ،00تمرکز شامل که است 01شناختی هایمهارت

 طرح و 05ذهنی تمرین ،04ذهنی تصویرسازی ،03دوباره
 است. 06مسابقه
 دنبالبه ورزشی نخبگی زمین در قبلی هایپژوهش
 را متبحر مجریان که ندبود هاییمهارت شناسایی
د کردن مشخص مطالعات این .نددادمی تمیز ازدیگران

 گوهایال با بالا سطح بازیکنان عملکرد در موفقیت که
 -)دوراند است ارتباط در ذهنی یهامهارت از خاصی

 ،هولاند (.0227 ،07ویلی ؛0221 همکاران، و شبو
 روی پژوهش در (0212) 08دودا و کامینگ وودکاک،
 هایمهارت انگلیسی، راگبی نخب  بازیکنان
 هنیذ سرسختی و مناسب توجه تمرکز نفس،اعتمادبه

15. Psychosomatic Skills  

16. Anxiety Reactions  

17  . Relaxation 

18. Fear Control 

19. Activation  

20. Lander & Boutcher  

21. Cognitive Skills  

22  . Concentration 

23. Refocusing  

24. Imagery 

25. Mental Practice  

26. Competition Planning 

27. Vealey  

28 . Holland, Woodcock, Cumming & 

Duda  
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 1ویلیامز و کرین کردند. معرفی مهم عوامل عنوانبه را
 نترل،ک احساس موفقیت، انتظار نفس،اعتمادبه (،0226)

 هدتع و عملکرد درمورد شناخت ،مثبت نگرش تمرکز،
 .کردند معرفی ردعملک اوج پیشگوهای ترینمهم از را

 ذهنی هایمهارت ترینمهم ایرانی، ورزشکاران  نمیدرز
 عرفیم نفساعتمادبه و تعهد ،انگیزش ،نخبگی با مرتبط
مقدم ساسانی؛ 1382واعظ موسوی و سمندر، ) اندشده

 و طلبهمتی طالبی، ،ستوده؛ 1382و بحرالعلوم، 
  (.0210 عامری،عرب
 شناسیروان حوزة در پژوهشی هایچالش از یکی

 هایهنر ورزشکاران های ذهنیمهارت بررسی ورزش
 رزمی هایرشته ماهیت (.0226 ،0دونپورت) است رزمی

 که ندکمی ایجاد را شرایطی تماسی رشت  یک عنوانبه
 جورقابت و کوشسخت بسیار این رشته ورزشکاران

 رد موجود روانی و جسمانی ارهایشف دربرابر تا باشند
 جوییبرتری حس با و نشوند تسلیم تمرین و رقابت
 را ودخ اهداف تماسی هایرشته سایر به نسبت بیشتر
 و کاشانی ،فرخی (.0227 ،3روی و کان) کنند دنبال

 که دادند نشان خود پژوهش در (1322) متشرعی
 در ،مانند ووشو و تکواندو تماسی هایرشته ورزشکاران

 شامل که ذهنی سرسختی هایمقیاسخرده تمامی
 به نسبت ،است 5پایداری و کنترل ،4اطمینان

صورت معناداری به غیرتماسی هایرشته ورزشکاران
  .ندکرد کسبرا  بالاتری نمرات

                                                 
1. Krane & Williams  

2. Devonport 

3. Kuan & Roy  

4  . Confidence 

5  . Constancy 

6. Williams & Elliott  

7  . Control 

8. Chapman, Lane, Brierley & Terry  

9. King & Williams  

10  . Imagery 

11. Weinberg, Seabourne & Jackson  

12  . Self-Talk 

 متغیرهای از تعدادی ناساییش به هاپژوهش برخی
 عملکرد با مستقیمی رابط  که اندپرداخته روانی

 شامل متغیرها این .دارد رزمی هنرهای در پیشرفته
 ،(1222 ،6ایلیوت و )ویلیامز تمرکز روانی هایمهارت

 ،8تری و برایرلی ،لین ،)چاپمن 7کنترل و آرمیدگی
 ،(1227 ،2ویلیامز و )کینگ گزینیهدف ،(1227

 ،الیوت و )ویلیامز بینایی جویوجست راهبردهای
 و سبورن ،)واینبرگ 12ذهنی تصویرسازی ،(1222

 ،(1222 ،13)فراری 10خودگویشی ،(1281 ،11جکسون
 ،16)دونپورت 15خودتنظیمی و نفساعتمادبه ،14انگیزش
 خود پژوهش در (0227) روی و کان .هستند (0226
 در مقایسه با 17مدالیست ووشوکارانکه  دادند نشان

 کنترل و نفساعتمادبه مهارت دو در 18هاغیرمدالیست
 12دونپورت دارند. قرار بالاتری سطح در منفی انرژی

 بوکسرکیک سه درزمین  موردی پژوهشی در (0226)
 درکنار ذهنی سرسختیکه  داد نشان نخبه

 در مهم و اساسی عوامل از ،انگیزش و 02خودکارآمدی
  .است نخبه بوکسرهایکیک موفقیت
 و جهان راسرسدر که رزمی هایورزش ازجمله

 ووشو ،ددار بسیاری طرفداران ایران در وصخصهب
 ف و لانچاپولاکو ،باتیستا ،فرانچینی گولانو، ،آرتیولی)

 و بلاژویچ ،کراپالیجا) بوکسینگکیک و (010228
 و فراگکیادیاکیس ،یکولایدزن ؛0211 ،00توراپویچ

13. Ferrari  

14  . Motivation 

15  . Self-Regulation 

16. Devonport  

17  . Medallist 

18  . Nonmedallist 

19. Devonport  

20  . Self-efficacy 

21. Artioli, Gualano, Franchini, Batista, 

Polacow & Lancha  

22. Krupalija, Blazevic & Torakovic   
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 بتاًنس بوکسینگکیک .باشندمی (0211 ،1پاپالودیس
 است. آمده وجودهب کاراته از که است جوان ورزش یک

 ،کاراته هایورزش از عناصریشامل  آن ساختار
 ،همکاران و کراپالیجا) شودمی بوکس و تکواندو
 هک دارد متنوعی هایگرایش بوکسینگکیک (.0211
 ،3کنتاکتلایت ،0کنتاکتسمی از: نداعبارت
 فرم ،6بوکسینگکیک تای ،5لوکیک ،4کنتاکتفول

 (.0211 ،همکاران و کراپالیجا) 8ایروبیک و 7موزیکال
 لوکیک بوکسینگکیک از منظور ،حاضر پژوهش در

 ،شودمی شناخته نیز فوکانگ عنوانبا  که ووشو .است
 آن خاستگاه که است هزارساله قدمت با رزمی یهنر

 ،2سفیلیپارت و وار گولیک، ،واینس) است چین کشور
 ساندا و تالو بخش دو در ووشو، مسابقات در (.0222
 هایفرم اجرای از است عبارت تالو زمین  .شودمی ارائه
 اتیک.آکروب حرکات همراهبه زیبا صورتبه چینی سنتی
 با سکو روی آزاد مبارزة از است عبارت ساندا زمین 

 ،ارانهمک و واینس) زیرگیری و پاها و دستان از استفاده
 .است ساندا ،ووشو از منظور ،پژوهش این در (.0222
 است لازم ،موفقیت در روانی هایمهارت نقش باوجود
 تفکیک به رشته هر نیازمورد روانی هایمهارت

 تمرین کردنمناسب به بتوان تا دنشو شناسایی
 و رشته خاص نیازهای به توجه با روانی هایمهارت

 ،است ورزشی شناسانروان از بسیاری مدنظر که فرد
 ،اساسبراین (؛0211 همکاران، و وودکاک) یافت دست
 عوامل نقش بررسی هدف با ییهاپژوهش است لازم

 سن و ورزش نوع مانند روانی هایمهارت رب تأثیرگذار

                                                 
1.Nikolaidis,Fragkiadiakis, 

Papadopoulos & Karydis   

2  . Semi Contact 

3  . Light Contact 

4  . Full Contact 

5  . Low Kick 

6  . Thai Kickboxing 

7  . Musical Forms 

8  . Aero Kickboxing 

 ؛0222 ،12بکهاوس و لوی پلمن، ،نیکولس) دنشو انجام
  (.0220 ،11مفت و دیفنباخ ،گلد
 میان ارتباط آزمون به زیادی تمایل ،اخیر هایسال در

 توجه با ورزش در عملکرد سطح و روانی هایمهارت
، 10، مورگیا و فرداکورادودی) است شده سن عامل به

 شناسیروان زمین در آمدهدستهب شواهد (.0214
 بزرگسال و جوان افرادکه  دندهمی نشان رشدی ورزش

 ،هیجانی هایپاسخ ،اجتماعی اثرهای ،خوداداراکی در
 مرینت و رشته نوع به بسته ،خودتنظیمی و انگیزش
 ،بنابراین (؛1283 ،)ویز دارند فرق یکدیگر با ورزشی
 رنقش تأثیرگذاری ب تواندمی سن نظیر رشدی عوامل
 در (0216) 13رجببن و نجاه باشد. ذهنی هایمهارت
 البزرگس و جوان خب نی هافوتبالیست میان مقایس 
 اکنشو نفس،هاعتمادب در بزرگسال گروه که ندداد نشان

 وانج وهرگ از برتر یدگیآرام و روانی نرژیا استرس، به
( به 1282) 15و میراند و هاو و (1277) 14نایدفر .هستند
 ،ییمیرزا. انده اشاره کردهدار سن بر تمرکز توجاثر معنا
 گیرانکشتیکه  دادند نشان (1387) برادر و نیارحمانی

 تصویرسازی و روانی کنترل متغیر دو در جوانان آزاد
 وهگر به نسبت تریپایین نمرات میانگین ،ذهنی

 متشرعی عامری،عرب خنجری، .کسب کردند بزرگسال
 تکواندوکاران ( دریافتند که1320) طلبحمایت و

 استرس، به واکنش عوامل در ملی تیم زن نوجوان
 اب مقایسه در پایینی نمرات ،تمرکز و ترس کنترل

 و کورادو ها،یافته این درمقابل دارند. موجود هنجارهای
 تفاوتتنها در مهارت تمرکز توجه  (0214) همکاران

9.Vaeyens, Gullich, Warr & 

Philippaerts  

10.Nicholls, Polman, Levy & 

Backhouse  

11. Gould, Dieffenbach & Moffett  

12. Di Corrado, Murgia & Freda  

13. Najah & Ben Rejeb  

14. Nidefer 

15. Maynard & Howe  
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 بیراگ  رشت بزرگسال و جوان گروه دو میانرا  داریمعنا
 گونهاین ذکرشده هاییافته مرور از کردند. مشاهده
 عامل ورزشی ت رش عامل که شودمی استنباط
 رد است لازم و است هایافته تناقض رب یتأثیرگذار

 این رزمی هایورزش همانند دیگر ورزشی هایرشته
 .شود بررسی موضوع
 ایهتکنیک از ترکیبی که است رزمی یورزش ووشو

 است «3کردنپرتاب» و «0زدنضربه» ،«1گلاویزشدن»
 تنها بوکسینگکیک اما (؛0228 ،همکاران و آرتیولی)

 و تسیوپلس) است «زدنضربه» هایتکنیک شامل
 هایورزش به مربوط  پیشین (.0213 ،4دیسنیکولای
 دربردارندة که هاییورزشدر  دهدمی نشان ایمبارزه
 و کشتی )مانند هستند «گلاویزشدن» هایتکنیک
 ظرفیت ایبرجسته طوربه شانورزشکاران ،جودو(

 و ،متوسط بالای هوازی توان ،زیاد قدرت و هوازیبی
 ،5لیداد و تش فلک، ،کالیستر) دارند کمی چربی ةتود

 ،هرسویل ؛0227 ،6مورائس و نونس ،فرانچینی ؛1221
 ،2تیلور و شارات ؛1221 ،8لیتل ؛1282 ،7آگاله و اسکات
 که هاییورزشدر  ،درمقابل (.1281 ،12تیلور ؛1286

 )مانند هستند «زدنضربه» هایتکنیک دربردارندة
 یابرجسته طوربه شانورزشکاران ،تکواندو( و کاراته

 هوازیبی توان و زیاد پذیریانعطاف و هوازی ظرفیت
 ،تسکویک) دارند متوسط بالای هوازیبی ظرفیت و

 ،10و تیدوس زابوکویک ؛0224 ،11ویلفورد و بلسینگ
-درمی ذکرشده توضیحات براساس ،بنابراین (؛1225

 باوجود وووش و بوکسینگکیک رزمی رشت  دو که یابیم
 یزن بارزی اختلافات و هاتفاوت بسیارشان، هایشباهت
 شناختیروان ازمنظر دنتوانمی هاتفاوت این که دارند

                                                 
1  . Grappling Technique 

2  . Striking Technique 

3  . Throw Technique 

4. Tassiopoulos, I., & Nikolaidis  

5 . Callister, Staron, Fleck, Tesch & 

Dudley  

6. Franchini, Nunes & Moraes  

 مسابقه طی فاوتمت هایواکنش و تحریک به منجر
 انیرو هایمهارت از متفاوتی تفسیرنتیجه، در و دنشو

 اآی که است مطرح چالش این ،اساسبراین ؛شد دخواه
 هب منجر ندنتوامی رشته دو در تأییدشده هایتفاوت
 وجهت با ورزشکار گروه دو شناختیروان نیمرخ در تفاوت

 غیرمت این اینکه به توجه با ؟دنشو هاآن سنی ردة به
اینکه  و است ورزش در موفقیت اساسی پیشگوی
 ورزشکاران شناختیروان متغیرهای دربارة تاکنون
 شدهن یافت معتبری پژوهش ووشو و بوکسینگکیک
 ذهنی هایمهارت مقایس  حاضر پژوهش هدف ،است

 هایرشته بزرگسال و جوان نخب  مرد ورزشکاران
  .است ووشو و بوکسینگکیک

 

  پژوهششناسي  وشر
 و توصیفی آن روش کاربردی، ازنوع حاضر پژوهش

 .است وقوع از پس علی پژوهش مدل

 کنندگانشرکت
–35 سنین نخب  ایرانی ووشوکار و بوکسرکیک مردان

 تشکیلآماری پژوهش حاضر را  جامع  سال 14
 جوان بوکسرکیک 02 از متشکل آماری نمون  دهند.می
 ،سال 18-35 بزرگسال بوکسرکیک 02 ،سال 17-14
 ووشوکار 02 و سال 14-17 جوان ووشوکار 02

 نفر 82 انتخاب ةشیو .است سال 18-35 بزرگسال
 که تاس دردسترس غیرتصادفی گیرینمونه صورتبه

 اقلحد و باشند ملی هایتیم ثابت عضو مطالعه درزمان
 رشت  در منظمهای انجام تمرین سابق  سال پنج

 هشپژو این اجرای برای .دنباش داشته را مربوط ورزشی

7. Horswill, Scott & Galea  

8. Little  

9. Sharrat & Taylor  

10 Taylor 

11. Toskovic, Blessing & Williford  

12. Zabukovec & Tiidus  
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 مطالعه در شرکت برای کنندگانشرکت یتمام از
  .شد دریافت نامهرضایت

 هاو شیوة گردآوری داده ابزار
ارزیابی مهارتهای  ابزارنسخه سوم  از ،پژوهش این در

 روانی هایمهةارت گیریانةدازه برای)  1روانی اوتةاوا
 لی او نسخ  .شةد اسةتفاده وابسةته متغیرهای عنوانبه
 سال در دوم نسةخ  ،1220 سةال در نامهپرسةش این

 -دوراند توسط ،0221 سال در سةوم نسةخ  و 1223
 است. شده منتشر اوتاوا دانشةگاه در و همکاران بوش

 ورزشةکاران بین ،آن فارسةی نسةخ  درونی همسةانی
 آسیایی هایبازی در حاضر ایرانی مختلف هایرشةته
 71/2 تا )تعهد( 37/2 بینگانه دوازده ابعاد برای دوحه

 بین نآ بازآزمایی پایایی و است بوده متغیر )آرمیدگی(
 ،منفرد )صةةنعتی اسةةت شةةده گزارش 26/2 تا 82/2

 مهارت 10 که دارد السؤ 48 نامهپرسش این .(1385
 ،هدف نی)تعی پایه هایمهارت دسةةت  سةةه در را روانی

 )واکنش تنیروان هایمهارت ،تعهد( و نفساعتمادبه
 و روانی( انرژی و ترس کنترل ،آرمیدگی ،اسةةترس به

 ،دوبةةاره تمرکز ،)تمرکز شةةةنةةاخةتی هةةایمةهةةارت
 مسةةابقه( طرح و ذهنی تمرین ،ذهنی تصةةویرسةةازی

 صورتبه شدهداده هایپاسخ به دهینمره سةنجد.می
 املاًک تا امتیاز( )هفت موافق کاملاً از تاییهفت مقیاس
 ردشده ه کسبنمر حداکثر .یک امتیاز( اسةت) مخالف
 هایمهارت و تنیروان هایمهارت ،پایه هایمهارت

 142 و 110 ،84 از اسةةت عبارت ترتیببه شةةناختی
 مهارت از هریک برای شدهکسب نمرة حداکثر امتیاز و
و  بوش-دوراند) اسةةةتامتیاز  08 ،گةانهدوازده روانی

 (.0221 ،همکاران
 رفتار گروه نظارت با و 1324 سال در مطالعه این

 گزینش از پس .شد انجام خوارزمی دانشگاه حرکتی

                                                 
1 .  Ottawa Mental Skills Assessment 

Tool (OMSAT-3) 

2. Kolmogorov-Smirnov Test  

 هاآن از موردنظر معیارهای براساس کنندگانشرکت
 کنند. مراجعه فدراسیون آموزش محل بهتا  شد دعوت
 یکتب نام رضایت کنندگانشرکت از ،مراجعه از پس

چهار  ساعت رأس دهیپاسخ  جلس شد. دریافت
 این رد شد. برگزار کنندگانشرکت تمام برای بعدازظهر

ده دا قرار هنفرپنج یهاهوگر در کنندگانشرکت ،زمان
 و گردید توزیع ذکرشده نام پرسش ،سپس و شدند
 انکنندگشرکت و ندشد خوانده بلند صدای با هاسؤال

 کی یاعضا یهمگ ،ترتیباینبه ؛دادند پاسخ هاآن به
 دادند. پاسخ نامهپرسش به زمانهم طوربه گروه

 هاداده پردازش روش
 بودنطبیعی برای 0اسمیرنوف-کلموگروف زمونآ از

 هاانسیوار همگنی برای 3لون آزمون از و هادادهتوزیع 
 راهمف پارامتریک آمار از استفاده امکان تاشد  استفاده

 آمارهای از آماری تحلیل برایدر این پژوهش،  .شود
 متغیر ردمودر استاندارد انحراف ،میانگین نظیر توصیفی

 تحلیل .شد استفاده 4راهه چند آنووای از و مطالعهدمور
 01  نسخ 5اس.اس.پی.اس افزارنرم از استفاده با هاداده
 سطح هافرضیه هم  برای همچنین، شد. انجام
 است. شده گرفته درنظر 25/2 یدارامعن

 

 هایافته
 فردی هایویژگی به مربوط توصیفی اطلاعات
 درمورد وزن و قد ،سن شامل که کنندگانشرکت
 شده داده نشانیک  جدول دراست،  هاگروه از هریک
 استاندارد انحراف و میانگین ،و سه دو جدول در است.

  است. آمده گروه چهار شناختیروان متغیرهای
 رهچندمتغی واریانس تحلیل آزمون نتایج ،چهار جدول در

ر ب اثر اصلی ردة سنی ،اساسبراین که است آمده
 P، 23/1(=76،1)>25/2های پایه مهارتمتغیرهای 

3. Levene's Test  

4  . MANOVA 

5. SPSS 

                                                 
 

https://www.youtube.com/watch?v=81Yi0cTuwzw
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F،21/2=p
2η25/2تنی ، مهارت های روان<P ،

8/3=(76،1)F ،23/2=p
2η های شناختی و مهارت

25/2<P ،007/2=(76،1)F ، 223/2=p
2η دار معنا

ی ر متغیرهابیست. همچنین، اثر اصلی رشت  رزمی ن
 ،P ،25/2=(76،1)F>25/2های پایه مهارت
221/2=p

2η25/2تنی های روان، مهارت<P ،
0/1=(1،76)F، 21/2=p

2η های شناختی و مهارت
25/2<P، 26/2=(1،76)F، 228/2=p

2η نادار مع
 ،نیس ردة × زمین  اثر تعاملی رشته ورزشیدر .نیست
ثر ااین تنی که در عامل روان داد نشان تحلیل نتایج
 ،P ،23/3=(1،76)F<25/2) دار استمعنا
25/2=p

2η نوع ه ب هبست ردة سنی که اثر مفهومبدین(؛
با توجه به جدول عکس. ربدار است و معنا رشت  رزمی

، میانگین گروه بزرگسال دوتوصیفی 
(71/12±51/83=Mبیشتر )  از میانگین گروه جوانان
(36/3±15/82=Mاست )  و میانگین گروه ووشو
(13/3±23/163=Mبیشتر از گروه کیک )  بوکس
(43/5±12/80=M )گروه بزرگسال بنابراین،  است؛

ها است. بالاتر از دیگر گروه تنیووشو در مهارت روان
  رشتاثر تعاملی  ،مقیاس واکنش به استرسدر خرده

، P<25/2) دار استردة سنی معنا × رزمی
05/2=(1،76)F، 122/2=p

2η) . گروه میانگین
وه گراز میانگین  ( بیشترM=47/00±71/0بزرگسال )

گروه میانگین و  ( استM=75/12±36/3) جوانان
 بوکس کیک( بیشتر از گروه M=10/00±23/0) ووشو

(43/3±12/02=M) ،گروه  است؛ بنابراین
 ووشو در مهارت روانی واکنش به استرس بزرگسال

 کهدر ادامه، مشخص شد  .استها دیگر گروهاز بالاتر 
 ةرد × رزمی  اثر تعاملی رشتهای شناختی، در مهارت
 ،P ،56/40=(1،76)F<25/2) دار استسنی معنا

352/2=p
2η) . ،میانگین گروه بزرگسال در این مهارت

(12/12±80/112=Mبیشتر )  از میانگین گروه جوانان
(22/12±2/122=Mاست )  و میانگین گروه

 ووشو( بیشتر از گروه M=1/111±6/2) بوکسکیک
(52/12±67/122=Mاست؛ ) گروه بزرگسال  ،پس

بالاتر از دیگر  های شناختیدر مهارت بوکس کیک
اثر تعاملی  تمرکز نیز مقیاسها است. در خردهگروه

، P<25/2) دار استسنی معنا ةرد × رشت  رزمی
54/21=(1،76)F، 546/2=p

2η) میانگین گروه .
از میانگین گروه  ( بیشترM=2/01±0/5بزرگسال )
و میانگین گروه  ( استM=5/02±4جوانان )

 ووشو( بیشتر از گروه M=3/01±5/4) بوکسکیک
(7/4±0/02=M،است؛ بنابراین )  گروه

ر از بالات تمرکزدر مهارت روانی  بوکسکیک بزرگسال
ها است.دیگر گروه

 های فردی. میانگین و انحراف استاندارد ویژگی1جدول 

 ووشو بوکسینگکیک 

 جوانان بزرگسالان جوانان بزرگسالان متغیرها

 8/67 ± 44/0 55/92 ± 5/9 65/67 ± 5/0 8/92 ± 67/4 سن )سال(

 97/664 ± 29/8 96/664 ± 48/6 29/669 ± 62/4 02/665 ± 26/7 (مترسانتی)قد 

 62/77 ± 92/66 24/65 ± 5/66 55/77 ± 06/8 69/80 ± 9/62 (کیلوگرم)وزن 
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 در مجموع شناختیمیانگین و انحراف استاندارد متغیرهای روان .2جدول 

 ووشو بوکسینگ کیک جوانان بزرگسالان های پایهمهارت

 4/65±2/2 6/65±2/4 65±5/5 6/67±2/9 گزینیهدف
 95/6±66/76 95/6±58 95/6±9/92 94/6±29/84 اعتماد به نفس

 66/95±7/6 4/95±6/6 7/95±42/6 26/94±8/6 تعهد
 6/95±6/6 2/95±5/9 9/95±46/6 66/95±6/9 تنیهای روانمهارت

 2/88±94/6 99/86±47/6 5/87±6/7 7/82±6/6 استرس به واکنش
 69/99±2/9 6/90±4/2 6/62±2/2  4/99±66/9 آرمیدگی

 5/92±7/6 4/92±46/6 5/92±2/6  4/92±72/6 کنترل ترس
 4/90±5/2 2/90±6/2 5/90±9/2    8/90±6/5 نیروبخشی

 89/99±8/6 6/99±8/9 6/99±7/9 8/99±6/9 های شناختیمهارت
 7/602±5/60 60/666±7/2 2/602±60 8/660±6/60 تمرکز

 9/90±6/4 2/96±5/4 5/90±4 2/96±9/5 تمرکز دوباره
 7/67±8/9 4/68±5 6/66±8/9 2/66±2/5 تصویرسازی
 7/92±2/6 4/92±5/2 8/92±6/2 9/92±4/4 تمرین ذهنی
 5/94±7/9 6/92±9 4/94±2/9 8/92±9 طرح مسابقه

 4/94±02/9 9/94±6/2 8/94±9/9 94±2 های پایهمهارت

 

 شناختی. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای روان3جدول 

 ووشو بوکسینگکیک 

 جوانان بزرگسالان جوانان بزرگسالان متغیر

 2/64 ± 6/4 67 ± 2/9 9/65 ± 2/7 9/67 ± 2/9 های پایهمهارت

 9/95 ± 98/9 5/92 ± 06/2 8/94 ± 67/9 4/95 ± 56/6 گزینیهدف

 97 ± 46/6 2/94 ± 64/2 9/94 ± 67/9 97 ± 86/6 اعتماد به نفس

 4/94 ± 2/9 2/95 ± 27/6 4/95 ± 68/2 4/92 ± 98/2 تعهد

 82 ± 4/8 2/88 ± 2/57 6/84 ± 2/9 2/20 ± 92/2 تنیهای روانمهارت

 6/96 ± 64/4 5/99 ± 77/4 8/66 ± 66/2 4/99 ± 59/4 استرس به واکنش

 8/92 ± 2/6 82/92 ± 7/2 2/92 ± 72/4 7/92 ± 64/6 آرمیدگی

 4/90 ± 66/4 6/90 ± 62/4 7/90 ± 26/2 9/96 ± 58/5 کنترل ترس

 92 ± 69/9 5/99 ± 9/2 4/99 ± 74/2 4/92 ± 88/9 نیروبخشی

 9/602 ± 2/5 6/667 ± 4/2 5/605 ± 8/7 7/667 ± 2/2 های شناختیمهارت

 7/92 ± 98/2 6/66 ± 58/2 8/66 ± 5/2 8/94 ± 29/6 تمرکز

 2/68 ± 26/2 65 ± 02/4 67 ± 62/9 8/90 ± 46/7 تمرکز دوباره

 6/94 ± 98/9 65/92 ± 5/5 7/92 ± 67/2 9/92 ± 58/9 تصویرسازی

 6/95 ± 68/6 6/92 ± 6/9 8/92 ± 48/9 8/92 ± 24/6 ذهنیتمرین 

 9/95 ± 66/9 94 ± 97/6 4/94 ± 06/9 94 ± 59/4 طرح مسابقه
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های  ورزش ران جوان و بزرگسالنتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسة ورزشکا .4جدول 

 بوکس و ووشوکیک

  
مجموع 

 مربعات

 تدرجا

 آزادی

میانگین 

 مربعات

 اف

 شدهمحاسبه

سطح 

 داریمعنا

ضریب 

 اتا

مهارت های 

 پایه

 06/0 26/0 02/6 06/96 6 06/96 سن

 006/0 89/0 05/0 06/6 6 06/6 رشته

 00/0 28/0 06/0 06/6 6 06/0 رشته سن

 هدفمندی

 05/0 27/0 867/0 66/9 6 66/9 ردة سنی

 04/0 79/0 926/0 762/0 6 762/0 رشته

 05/0 52/0 22/0 06/6 6 06/6 رشته سن

اعتماد به 

 نفس

 02/0 02/0 84/9 86/6 6 86/6 ردة سنی

 05/0 54/0 27/0 06/6 6 06/6  رشته

 09/0 90/0 74/6 56/4 6 56/4 رشته  سن

 تعهد

 06/0 84/0 04/0 9/0 6 9/0 ردة سنی

 06/0 67/0 02/0 45/0 6 45/0 رشته

 005/0 54/0 27/0 8/6 6 8/6 رشته سن

های  مهارت

 روان تنی

 02/0 07/0 8/2 9/629 6 9/629 ردة سنی

 06/0 96/0 9/6 9/76 6 9/76 رشته

 05/0 04/0 22/2 4/628 6 4/628 رشته  سن

واکنش به 

 استرس

 905/0 06/0 55/62 5/648 6 5/648 ردة سنی

 694/0 009/0 8/60 06/89 6 06/89 رشته

 602/0 002/0 95/2 2/60 6 2/60 رشته× سن

 آرام سازی

 006/0 66/0 08/0 90/0 6 90/0 ردة سنی

 006/0 66/0 08/0 9/0 6 9/0 رشته

 06/0 94/0 27/6 90/2 6 90/2 رشته× سن

 کنترل ترس

 002/0 74/0 92/0 86/9 6 86/9 ردة سنی

 004/0 70/0 97/0 76/2 6 76/2 رشته

 006/0 68/0 06/0 06/6 6 06/6 رشته× سن

 فعالسازی

 06/0 85/0 02/0 90/0 6 90/6 ردة سنی

 00/0 29/0 002/0 05/0 6 05/0 رشته

 06/0 92/0 44/6 45/8 6 45/8 رشته× سن

 های مهارت

 شناختی

 002/0 75/0 996/0 2/65 6 2/65 ردة سنی

 008/0 44/0 70/0 76/40 6 76/40 رشته

 252/0 06/0 57/49 78/98 6 78/98 رشته× سن
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 نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسة ورزشکاران جوان و بزرگسال .4ادامة جدول 

 بوکس و ووشوهای کیک ورزش

  
مجموع 

 مربعات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

 اف

 شدهمحاسبه

سطح 

 معناداری

ضریب 

 اتا

 تمرکز

 004/0 52/0 922/0 86/9 6 86/9 ردة سنی

 02/0 69/0 46/9 66/92 6 66/92 رشته

 547/0 06/0 54/26 8/866 6 8/866 رشته سن

تمرکز 

 دوباره

 008/0 49/0 74/0 06/69 6 06/69 ردة سنی

 04/0 06/0 68/2 56/52 6 56/52 رشته

 68/0 06/0 22/66 294/0 6 294/0 رشته سن

 تصویرسازی

 004/0 59/0 49/0 56/9 6 66/2 ردة سنی

 006/0 65/0 60/0 762/0 6 762/0 رشته

 002/0 79/0 94/0 56/6 6 56/6 رشته× سن

تمرین 

 ذهنی

 02/0 69/0 25/9 90/6 6 90/6 ردة سنی

 074/0 07/0 76/2 95/66 6 95/66 رشته

 04/0 06/0 90/2 8/2 6 8/2 رشته سن

طرح 

 مسابقه

 09/0 96/0 57/6 95/66 6 95/66 ردة سنی

 006/0 45/0 57/0 05/4 6 05/4 رشته

 004/0 57/0 24/0 45/9 6 45/9 رشته سن

 

 یریگجهینت و بحث
 در موجود هایتفاوت بررسی پژوهش این هدف

 مرد ورزشکاران شناختی و تنیروان ،پایه هایمهارت
 و بوکسینگکیک هایرشته بزرگسال و جوان نخب 
 داریمعناتفاوت که  داد نشان پژوهش این بود. ووشو
 ارانورزشک روانی متغیرهای از برخی هایمیانگین بین
 دارد. وجود گروه چهار
 که داد نشان توصیفی هایداده از حاصل نتایج

 در یژهوبه ووشوکار و بوکسکیک بزرگسال ورزشکاران
ن یافته ای که داشتند بالایی امتیاز نفساعتمادبه مهارت

 گروه در (0216) رجببن و نجاه پژوهش هاییافته با
 ب نخ ورزشکاران .دارد یخوانهم نخبه هایفوتبالیست

 مهارت ترینمهم را نفساعتمادبه المللیبین سطوح
 اییشناس خود موفقیت و روانی قدرت تبیین در روانی
 یورزش نفساعتمادبه ورزش در نفساعتمادبه اند.کرده

 ردف اطمینان درج  یا باور عنوانبه که شودمی نامیده
 ورزش در موفقیت کسب جهت خود هایتوانایی درمورد
 هایداده (.0227واینبرگ و گولد، ) است شده تعریف

 دنیرگمی قرار ادعا این درراستای پژوهش این توصیفی
 ذارثیرگتأ عامل ترینمهم را ورزشی نفساعتمادبه که
 نتریپایین براین،افزون .داندمی ورزشی عملکرد بر

 کنترل هایمهارت در بوکسکیک جوانان به نمرات

 زتمرک و تمرکز آرمیدگی، استرس، به واکنش ترس،
 و میرزایی پژوهش نتایج با که داشت تعلق دوباره

ز نی و جوان آزاد گیرانکشتی گروه در (1387) همکاران
 تکواندوکاران در (1320) همکاران و خنجری پژوهش
 عوامل دربین .دارد یخوانهم ملی تیم زن نوجوان
 بخش اضطراب قهرمانی، ورزش رد ثرؤم شناختیروان

ر که داست  داده اختصاص خودبه را مطالعات از وسیعی
ها توانایی کمتر ورزشکاران جوان در برخی از آن

مهارت آرمیدگی و کنترل استرس تأیید شده  توصیف
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(. 0212، 1روود و الیورکارتی، جونز، هااست )مک
کسب  یادشده بههای بیان کرد که مهارتتوان می

  ارند.دنیاز تجرب  بیشتری برای ایجاد شناخت کافی 
کدام هیچ ،های آنمقیاسو خرده «تنیروان» متغیر در
 د؛نبو دارمعنا رزمی  رشت نوع و سن مستقل اثرهای از
 هب واکنش» مقیاسخرده در اصلی اثر دو این تعامل اما

دار بود. معنةةا «تنیروان»و متغیر کلی  «اسةةةتةرس
 ،دنباشةةة دارمعنا متغیر دو تعاملی اثرهای کةهزمةانی
 سةةطوح به اول متغیر اثرهای که اسةةت مفهومبدین
 هک کرد اظهار چنین توانمی است. وابسةته دوم متغیر

هةةای روانی ردة سةةةنی بر مهةةارت متغیر اثةرهةةای
 وت اسةةت؛بوکسةةینگ متفاورزشةةکاران ووشةةو و کیک

اران تنها ورزشک بزرگسالاندر ردة سنی که صورتبدین
تغیرهای دیگر در مرزمی دو رشةةت   جواناناز  ووشةةو
های نتایج پژوهش حاضر با یافته .هستند برتر ذکرشده
( در رشت  فوتبال 0216رجب )نجاه و بنهای پژوهش

( در رشت  تکواندو همسو 1320ان )خنجری و همکارو 
( 1387اما با نتایج پژوهش میرزایی و همکاران ) است؛

مغایرت دارد که با توجه به شةةرایط در رشةةت  کشةةتی 
ن ای یتوان نوع رشت  ورزشی را از علل اصلموجود می

های مغایرت دانسةةةت. رشةةةت  کشةةةتی ازنوع رشةةةته
دارد  وووششةدنی است و تفاوت اساسی با رشت  گلاویز

)تسةةکویک و  ای اسةةتهای ضةةربهکه از انواع رشةةته
 که تنیروان هایمهارت از یکی. (0224همکةاران، 

 ملع رقابت اضطراب در ویشگپ شاخص یک عنوانبه
 ،و همکاران )ستوده است اسةترس به واکنش ،کندمی

 تواندمی رقابت اسةةةترس بةه منفی واکنش (.1322
 دندمعتق پژوهشگران کند. تخریب را ورزشکار عملکرد
 دتوانننمی انفرادی ایهرشته ورزشةکاران کهازآنجایی

 بیشةةةتر احتمال به کننةةد، تکیةه خود تیمیهم بةه
 رندگیمی قرار رقابت اسةةةترس به واکنش تأثیرتحت

                                                 
 

عوامل کةه  گفةت توان می (.1223 لیو، و )کةاکس
 قوی، حریف اقتصةةةادی، اتملاحظ نظیر زااسةةةترس

 دیدگیآسةةیب سةابق  تماشةةاچیان، انتظارات ها،رسةانه
ووشو  وبوکس در رشت  کیک شکست از ترس و قبلی
افراد  تنیروان حدی اسةةت که منجر به افت مهارتبه

  (.0227 گولد، و )واینبرگ جوان شده است
 ،های آنمقیاسو خرده «شناختی»های در مهارت

رزمی  مستقل سن و نوع رشت  کدام از اثرهایهیچ
مجموع  اما تعامل این دو اثر در ؛ندمعنادار نبود

؛ یعنی مقیاس آنو خرده« شناختی» هایمهارت
که  نشان دادنتایج مشاهده شد.  ،«تمرکز»

و  آن رشتهجوانان بوکسورهای بزرگسال از گروه کیک
ج این نتای. بودنددر تمرکز توجه برتر تمامی ووشوکاران 

میراند و  ،(1277نایدفر )مطالعات  هایبا یافتهپژوهش 
خنجری و ( 0214کورادو و همکاران )دی ،(1282) هاو
و با نتایج پژوهش  ی داردخوانهم (1320مکاران )و ه

 (1387) و همکاران میرزاییو  (0216رجب )نجاه و بن
های با توجه به تفاوت در نوع رشتهخوان است. ناهم

 توانهای ذکرشده با پژوهش حاضر میورزشی پژوهش
افزایش سن و تجربه در تعامل با نوع تجرب   گفت که

های توجه و مهارتورزشی موجب بهبود تمرکز 
در  یداروجود تفاوت معنا د شد.نورزشکار خواهشناختی 

 توان به کیفیت محیطبوکس و نه در ووشو را میکیک
ورزشی و راهبردهای رشدی متفاوت این دو رشته 

ترین عامل (، مهم1226اورلیک ) د. به عقیدةنسبت دا
ه ورزشکاران نخب های شناختیقابلیت ةکنندتعیین

ی طراحو نوع  شامل کیفیت تمرین، تمرینات روانی
ر های پژوهش حاض. از یافتهبرای رقابت هستندتمرین 

تی های شناخگونه استنباط کرد که چالشتوان اینمی
ز بوکس بزرگسال بیشتر اپیش روی ورزشکاران کیک

ه برتری این گرو ،آن هستند که نتیج های دیگر گروه

1. McCarthy, Jones, Harwood & 

Olivier  
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شده ویژه تمرکز توجه و بههای شناختی در مهارت
، تغییرپذیری محیط های رزمیدر برخی ورزش است.

است که ورزشکار برای تسهیل عملکرد مجبور  حدیبه
 های تمرکز توجه خود را افزایش دهداست مهارت

مطالعات ه در برخی کدرحالی .(1222)ویلیامز و ایلیوت، 
های شناختی نسبتاً مهارت اشاره شده است که اجزای

وهش حاضر این کنند، پژتدایی رشد میدر سنین اب
 1مکو کارتی د. پاول، مککنموضوع را تأیید نمی

، مداخل  هادنبال کشف ارتباط میان هیجان( به0213)
شناختی و اختلال تمرکز و عملکرد در ورزشکاران جوان 

اضطراب و  که ها نشان دادژوهش آنبودند. نتایج پ
 اییتوجه ارتباط بسیار بالافسردگی با اختلال در تمرکز 

و خشم فقط در ورزشکاران جوان با اختلال است داشته 
و همکاران کارتی ارتباط داشت. مکتمرکز توجه 

وان جورزشکاران  که ندصورت کلی بیان کردبه (0212)
های خود تخمین شناختیدر استفاده از شایستگی روان

ژوهش ج پنتایزنند. کمتری نسبت به بزرگسالان می
 کرد رتفسیدیدگاه دو از این  توان با استفادهحاضر را می

ودادراکی ضعیف را علت اصلی عامل اضطراب و خو 
 .ها معرفی نمودیافته
 های فیزیولوژیکتوان به ویژگیمی براین،افزون

به  هبا توجاشاره کرد. این دو رشته ورزشکاران متفاوت 
ای )مانند ی ضربههااینکه برتری ورزشکاران رشته

 یریپذهوازی و انعطاف بوکس( در عامل ظرفیتکیک
 های گلاویزشدنی )ماننددر مقایسه با ورزشکاران رشته

ویک و همکاران، تأیید رسیده است )تسکووشو( به
های بعدی این که در پژوهششود (، پیشنهاد می0224

ی تر بررسسنجی دقیقضوع ازطریق مطالعات ارتباطمو
 یترمنطقی توجیهرود از این مسیر احتمال می. شود

 های شناختیدر مهارت بوکسبرای برتری گروه کیک
 . ه گرددارائ

                                                 
 

 

 رد که داد نشان حاضر پژوهش نتایجاز  یدیگر بخش
 و نفساعتمادبه ،گزینی)هدف پایه روانی هایمهارت
یچ ه و بودن دارمعنا ورزشی رشت  و سنی ردة اثر ،تعهد(

 جنتای توانمی .نشد مشاهده عامل دو میان تعاملی اثر
 روانی هایمهارت یکسان اثرپذیری به را پژوهش این
 هاآن و سن رقابت ،تمرین تجرب  از گروه چهار پای 

 تجارب ،ورزشی شناسانروان نظر براساس .داد نسبت
 که ندشومی تبحر سطح ارتقای به منجر نفراوا رقابتی

 و تراختصاصی ورزشی اهداف ورزشکار ،آن نتیج در
 قیتموف به نهایتدر که کندمی انتخاب را تریپرچالش
 (.0224 ،هاناراهان و مالت) شودمی منتج ورزشکار

ه یابند کدرمی رقابت و تجربه راه از ایحرفه ورزشکاران
 پایه وانیر هایتکنیک در پیشرفت نیازمند بهتر ملکردع

 هبودب برای را خود تلاش تمام و است گزینیهدف نظیر
 نتایج (.0221 ،هانتون و فلچر) ندندبمی کارهب آن

 رزمی ورزشکاران تمامیکه  داد نشان حاضر پژوهش
 این در ،خود رشت  رزمی نوع و سنی ردة از فارغ

 پژوهش نتایج اند.رسیده مطلوب سطح به هامهارت
 (1387) همکاران و میرزایی پژوهش نتایج با حاضر

 هک داد نشان هاآن پژوهش نتایج زیرا، است؛ ناهمخوان
 ریکه در ،فرنگی و آزاد گیرانکشتی بزرگسالان ةرد در
گیران کشتی ،شدهگیریاندازه روانی مهارت شش از

 ستا درحالی این اند.کرده کسب هم به ینزدیک نمرات
 وانیر کنترل متغیر دو در جوانان آزاد گیرانکشتی که
 نسبت تریپایین نمرات میانگین، ذهنی تصویرسازی و
 ةدر در ،حاضر پژوهش در اما داشتند؛ دیگر گروه سه به

 رد ووشو و بوکسینگکیک ورزشکاران ،بزرگسالان
 و داشتند دار با هممعنا تفاوت شناختی هایمهارت
 بزرگسالان در شناختی هایمهارت میانگین
 تفاوت .ودب ووشو بزرگسالان از بیشتر بوکسینگکیک

 و میرزایی پژوهش با حاضر مطالع  در شدهمشاهده

1. Paul, McCarthy & Marc  
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 بودنمتفاوت سبببه احتمالاً  ،(1387) همکاران
 .است پژوهش دو در کاررفتهبه هاینامهپرسش
 رانهمکا و میرزایی پژوهش در شدهاستفاده نام پرسش

 وینتر روانی هایمهارت ارزیابی نام پرسش (1387)
 سه-امست نام پرسش از حاضر پژوهش در اما است؛

-اوتتف نظیر دیگری احتمالات همچنین، .شد استفاده

 هایتفاوت و پژوهش دو در ورزشی هایرشته های
 در شدهمشاهده هایتفاوت دلایل از توانمی را فردی

 برشمرد. پژوهش دو
از  مربیگری ورزشکاران جوان رزمی نیازمند آگاهی

تغییرپذیری ذاتی در رشد نوجوانی است که بر 
 که ی برنام  تمرینی اثرگذار است. ازآنجاییکارگیرهب

سن بر تغییرات فیزیولوژیک در عملکرد تأثیرگذار است، 
که عامل سن بر نیز نشان داده شد  در این پژوهش
 بوکسبازیکنان جوان کیکهای روانی برخی از مهارت

های جسمانی، تاکتیکی و نیز تأثیرگذار است. جنبه
بوکس بزرگسالان ووشو و کیک  روانی موجود در رشت

دف هراستا، لازم است دراینخوبی تأیید شده است. به
ازی سورزشکاران، بهینهاز اصلی تمرینات این دسته 

ه ب بار تمرین و رقابتتدریجی  طریق افزایشازعملکرد 
های حرکتی هیجانی و رشد مهارت شکلی موازی با

ا توجه به ب که شود، پیشنهاد میباشد. در پایان شناختی
 هایموجود میان زنان و مردان، پژوهش هایتفاوت
های ی در زنان انجام شود و همچنین، پژوهشمشابه

دیگری با هدف توصیف سرسختی ذهنی ورزشکاران 
د.نانجام گیربوکسینگ و ووشو کیک نخب 
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Abstract 

The aim of present study was to compare the mental skills of elite male youth 

and adult in Wushu and Kickboxing. Subjects included of 20 youth kickbox, 

20 adult kickbox, 20 youth Wushu and 20 adult wushu players. Results 

showed psychosomatic skills and stress reaction of adult wushu players were 

better than others. Also, cognitive skills and concentration of adult kickbox 

players were better than others (P<0.05). The results of this study showed that 

in comparing the mental skills of elite martial athletes, age category interact 

with the type of sport and this difference is more significant in psychosomatic 

and cognitive skills. These results will help coaches and athletes to improve 

their competitive performance and consolidate the use of mental skills they 

need for each competition in different martial arts. 
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