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  چکیده
به روش است که  جنگی يراندازیت عملکرد با روانی یهایآمادگ بررسی رابطه ،پژوهشهدف 

 بودند دوره تکاوریفراگيران  از نفر 984 ژوهش. جامعه آماری پگرفت همبستگی انجام -توصيفی

پرسشنامه  ،ابزار پژوهش .ندشدب انتخدر دسترس ا گيرینمونه صورت به از آنها نفر 84که تعداد 

روایی و پایایی  .دارد گویه 04که  بود ورزشکاران (SASI, 1991) ی روانی وینترهایآمادگارزیابی 

 تجزیه و تحليل  spss افزار نرم با هاداده .گردید محاسبه 20/4 معادل با آلفای کرونباخپرسشنامه 

 استفاده فریدمن و ساده همبستگی اسميرنف، – لموگروفوک هایزمونآاز  در این تحقيق .ندشد

سایر اما بين  ؛هسترابطه معناداری  ،جنگی راندازیتي عملکردد بين انگيزش و نشان دا نتایج .شد

 به توجه با .به دست نيامد جنگی رابطه معناداری تيراندازی عملکرد آمادگی روانی با هایمؤلفه

 آمادگی هایمؤلفهرتبۀ  بينمشخص شد ( 215/08) اسکوئر کای مقدار و نتایج آزمون فریدمن

 در 04/0 ميانگين با نفس به اعتماد عامل و رددا وجودداری معنی تفاوت فراگيران از نظر روانی

 .است قرار گرفته رتبه ترین پایين در 09/9 ميانگين با تمرکز عامل و رتبه باالترین

 (SASI) پرسشنامه ،تيراندازتک، جنگی تيراندازی روانی، آمادگی :کلیدیگان واژ

                                                           
 نزسا )ع(دانشگاه اميرالمؤمنين  - مدرس دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين )ع( 1 

 نزسا  )ع(دانشگاه اميرالمرمنين ،تکاور پيادهگرایش  –امور دفاعی دانشجوی کارشناسی  9 
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 مقدمه

 به آن قدمت ،یخیتار شواهد طبق که است هاییورزش ترینقدیمی از یکی تيراندازی

 دقيق تيراندازیها در جنگ. (50:5020، جوکار و جامه بزرگ) گرددمی سنگی باز عصر

 از هست؛ و بوده فرماندهان اهداف و هاخواسته از یکی همواره ،دشمن اصلی عناصر به

 که است بوده افرادی کارگيری به و شناسایی پی در همواره تاریخ طول در بشر رو این

دربارۀ . (500:5025، احمدی و مددی)باشند  داشته ایالعادهفوق مهارت ،زیتيراندا در

استناد کرد که  انفال سوره 04وان به آیه تمی به طور عام در اسالم تيراندازیاهميت 

 در. «5سازید مهيا و آماده( دشمنان) آنها با مقابله برای دارید توان و قوه آنچه»فرماید می

 بارز مصادیق از یکی عنوان به را تيراندازی )ص( اسالم گرامی پيامبر آیه،این  تفسير

جوکار و ) 9است تيراندازی همان «قوه» باشيد آگاه :فرمایندمی و نموده معرفی «قوه»

 اصلی هایپایه از یکی همواره تيراندازی مهارتعموماً  .(50:5020 ،جامه بزرگ

. (550:5020 ،کوهی و شاهسناییسواد) است رفتهمی شمار به رزم در مسلمانان موفقيت

 لحاظ از» :اندبيان داشته باره اهميت تيراندازی)مدظله العالی( در رهبری معظم مقام

 که را چيزهایی آن و تيراندازی. گيرید فرا را الزم هایمهارت، ساخته را خود مادی

 .«گيرید فرا اکمل و احسن نحو به را همه ،است شریف و حساس شغل این با متناسب

 نام به جدید ایواژه رواج سبب هاجنگ در تيراندازان خاص هایموفقيت

 مندیعالقه و هاموفقيترد. دا را خود خاص ادبيات که است هگردید تيراندازتک

 نظاميان سایر از افراد این مأموریت آموزش و گزینش، تا گردید سبب ،نظامی فرماندهان

 مدرسه سيسأت به اقدام پيشرفته یکشورها از بسياری که آنجا تا شود؛ مجزا

 واقعی اهميت خصوصدر .اندنموده تيراندازتک آموزش مرکز و یتيراندازتک

 برای تيراندازتک داشتن اختيار در معتقدند نظامی کارشناسان از بسياری ،تيراندازتک

                                                           
 هوَّن قُم مِعتُطَاستَ م مَ هُوا لَ عد  واَ 1 

 میالرَّ  هوَّالقُ نَّاَ الاَ 2 
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محسوب  برنده برگ یک جنگ زمان در و بازدارنده اهرم یک صلح زمان در ارتش یک

 باالیی بسيار اهميت و جایگاه از ایحرفه هایارتش در تيراندازتکعبارتی  . بهشودمی

 بسيار هایقابليت داشتن بر عالوه ،تيراندازتک عنوان کسب برای افراد. است برخوردار

 .(5025 ،احمدی و مددی) گيرندمی فرا را متعددی هایآموزش اصوالً ،باال

 این در مختلفی عوامل دهد،می شانن تيراندازی رشتهمربوط به  تحقيقات

 تقسيم روانی و جسمانی کلیِ دسته دو به توانمی را عوامل این. ثيرگذارندأت رشته

 را تيراندازی روانی هایجنبه توانمی ،ورزش شناسیروان مفاهيم فراگيری با .کرد

 در یگانی رزم آمادگی دکترین دستورالعمل طبق همچنين .داد قرار توجه مورد

 ورزشی هایرشته در شناسیروان اصول و مفاهيم از ستفاده، امسلح وهاینير

 .(550:5020 ،سوادکوهی و شاهسنایی) است توجه قابل تيراندازی ویژه به نظامی

 این در مهارت کسب تردید بدون ،تيراندازی اثرگذار و مختلف ابعاد به توجه با

 خود که است تکنيکی و تاکتيکی ،روانی ی،انجسم هایآمادگی مستلزم زمينه

 .(8:5020 ،جوکار و جامه بزرگ) است بعدی چند و جامع آموزش نيازمند

 مطالعه زمندهم نيا تيراندازی روانی هایجنبههمانند ابعاد جسمانی رشته تيراندازی، 

 اطالق ورزشکار شده آموخته یا ذاتی هایویژگی به روانی هایمهارتزیرا  ؛است

 ،مسيبی و موسوی واعظ) سازدمی محتمل یا ممکن را او هایموفقيت که شودمی

 ورزشکاران که اندرسيده نتيجه این به اخير هایسال در ورزشی شناسانروان. (5022

 .دارند نياز جسمانی یهامهارت از بيشتر روانی هایمهارت به اهدافشان به رسيدن برای

 ورزشکاران با روانی و انیجسم آمادگی به نياز نظر از تيرانداز یکدر نگاهی ویژه، 

 در موفقيت اول شرط ،جسمانی آمادگی که حالی در .است متفاوت دیگر هایرشته

 در تيراندازی برای روانی آمادگی است، برداری وزنه و سرعت دو مانند هاییورزش

 .(1:5024 یادگاری،) دارد قرار اهميت اول درجه
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 روانی سازیآماده به بيشتر هرچه ،نورزشکارا و مربيان ورزشی، شناسانروان امروزه

 در ایمالحظه قابل پيشرفت روانی، هایمهارت از استفاده و کنندمی کيدأت و توجه

 با .است آورده وجوده ب دانشگاهی سطوح و المپيک ای،حرفه ورزشکاران عملکرد

 برای شدن آماده و ورزشی عملکرد و تمرین در دخيل روانی عوامل صحيح شناخت

 نفس، به اعتماد کاهش مطلوب، انگيزه دادن دست از نظير مشکالتی توانمی هاآن

 محقق برای .برد بين از یا داد کاهش را...  و روانی خستگی روانی، فيزیکی استرس

 عناصر و شناخت را نظر مورد ورزش و مهارت دقيق طور به است الزم ،امر این شدن

 ،خاکبان) کرد جستجو را آن سازیبهينه هایروش و داد تشخيص را آن روانی مهم

ندازی، استفاده فزاینده از اصواًل نقش مؤثر متغيرهای روانی و ذهنی در تيرا .(0:5024

و البته این موضوع  ردهای علم روان شناسی ورزش را در تيراندازی به دنبال دایافته

کی از ی ،ت تيراندازی؛ زیرا مهاراستاهميت باالتری دارای برای نيروهای مسلح 

: 5082های تعيين کننده تبحر و عملکرد نظاميان است )سوادکوهی، ترین سنجهمهم

 کارگيری به و آموزش گزینش، هایشيوه در هاتشباه و هاتتفاو وجود با(. 91

 را روانی یهامهارت اهميت است کوشيده مقاله این ،دنيا هایارتش در انتيراندازتک

سایر در کنار  آینده در تا دکن ارائه تيراندازکت یهاهدور فراگيران پذیرش در

 .گيرد قرار استفاده مورد نظامیهای شاخصه
 

  لهأمس بیان

 به ،اهدافشان به رسيدن برای ورزشکاران که انددریافته ورزشی شناساناخيرًا روان

 . (1:5024یادگاری،) دارند نياز جسمانی یهامهارت از بيش روانی یهامهارت

 مسابقه برای بتوانند روحيه خود را هابا آن که دارند نياز ییهامهارتبه  ورزشکاران

 تدوین را واقعی رقابتی اهداف ورا حفظ  تمرکز تنظيم، را خود روانی فشار ،هبرد باال

 .دهند انجام کنندمی تصور را چه آن و کنند تصور موفق را خودند توانمی هاآن. کنند

 پيشرفته، و جدی منظم، تمرینات بر عالوهتا  دشومی دکيأتبه ورزشکاران  ،ينهمرای ب

 دست بيشتری موفقيت به بتوانند تا گيرند قرار مطلوبی وضعيت در نيز روانی نظر از
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 جسمانی و بدنی تمرینات از روانی لئمسا ارزش ورزشی، هایرشته در اساساً. یابند

 هدف کسب وضعيت به شدن نزدیک برای ییهایتوانای ،روانی یهامهارت. نيست کمتر

. سازد آماده بهينه اجرای برای را خود بدن و ذهن هانآ از استفاده با فرد تا هستند

 ضمن آنکه ،اند داشته روانی هایمهارت تمرین که ورزشکارانی دهدمی نشان مطالعات

استرس و  ند،اهبود برخوردار باالتری نفس به اعتماد و بهتر تمرکز از مسابقات در

 نداهکرد کسب بهتری نتيجه و یافته کاهش کاذب یاههيجان کمتر، اضطراب

 .(0:5024،خاکبان)

 با توانمی. بنابراین هستند اکتسابی ،جسمانی یهامهارت انندهم روانی یهامهارت

 مهارتکدام  در ورزشکار معلوم باشد کهآن شرط به ؛آموخت را هانآ ،مناسب تمرین

 آنها ازچه سطحی به  خود ورزشی موفقيت برای و قرار دارد سطحی چه در و روانی

ی اصلی است که هامهارتاز آنجا که تيراندازی یکی از  .(0:5024،خاکبان) دارد احتياج

ی علوم ورزشی هاهاستفاده از یافت نظاميان و به ویژه تکاوران می باید واجد آن باشند،

شناسی مطالعات روان ستاتواند نقش مؤثری در این زمينه داشته باشد. در همين رامی

 ه عنوان مبنای نظری برای تحقيقات مربوط به تکاورانب ،تيراندازی بر روی ورزشکاران

 .شایان توجه است

 بررسی به اندازیتيرتک آموزش برای فراگير انتخاب ،در ميان نظاميانبه طور مثال 

 آموزش برای ادافر کردن چيندست و انتخاب برای نظامی فرماندهان .دارد ی نيازدقيق

 برای را مناسب نيروهای ،جانبه همه یهایبررس از پس و اقدام یاهحرف انتيراندازتک

 .(14:5020 ،فرامرزپور) کنندمی انتخاب تيراندازیتک آموزش

 غربالگریالزم است  ،داوطلبان به تيراندازی آموزش برایبرخی بر این باورند که 

 یتيرانداز بالقوه قابليتتعيين  برای را فردی وابقس باید فرماندهانصورت گيرد و  دقيق

 هایخطر مقابله با و فرسا طاقت یشآموز برنامه کنندمیآنها استدالل  .کنند بررسی

 دهقانی) دارد نياز هامهارت انواعیادگيری  توانایی و باال انگيزش به ،جنگمربوط به 

 های انتخاب وروش و هادستورالعمل ی دنياهاارتش در .(1:5089 ،«ترجمه» سانيج
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با هم  دیگر شبيه وهم به تغييرات، اندکی با تيراندازیتک هایآموزشگاه داوطلبان تعليم

 باید آنها است. سخت بسيار ماهر و دهیزور تيراندازتک آموزش و تربيت برابرند. اما

فرا  تيراندازیتک مأموریت برای را خاصی یهاآموزش فردی، هایتکنيک بر عالوه

 و زبدهای، حرفه تيراندازتک بتوانند باشند تا قوی بسيار روانی و بدنی نظر از و گيرندب

 جزء هامهارت این به همين دليل ارزیابی .(00:5020فرامرزپور، ) شوندب یماهر

 بردپی تيراندازان قوت و ضعف نقاط به بتوان طریق این آیند تا ازمی شمار به هاتاولوی

 .(1:5025فوالدوند، )

 مشترک عنصر یک ،تيراندازی ورزش هایشاخه همهمطالعات حاکی از آن است که 

 تيراندازان .است متکی روانی یهامهارت به شدت به که دارند خود در موفقيت برای

 روان رودمی انتظاراز این رو . دانندمی «ذهن ورزش» یک عنوان به این رشته را ،بزرگ

 منظم هایگيریاندازه. کند بازی تيرانداز شکست یا موفقيت تعيين در مهمی بسيار نقش

روشن است که  .(1:5025 ،فوالدوند) است مورد این گرنشان ،شخصيتی هایویژگی از

برای تکاوران  روانی یهایآمادگ از برخورداری ،همانند ورزشکاران رشته تيراندازی

 .باشد برخوردار مضاعف اهميتی از نيز تيراندازتک

 تحقيقات و ردورزشکاران دا موفقيت در این موضوع نقشی که به توجه با

 با روانی یهایآمادگ آیا سؤال این است که ،بر آن تأکيد نموده یورزش شناسیوانر

 ؟داردرابطه  هم دوره تکاوری فراگيران در جنگی سالح با تيراندازی عملکرد

 پژوهش باید اذعان داشت: این درباره اهميت

 تيراندازی عملکرد در روانی یهایآمادگ نقش بهترساندن شناموجب  پژوهش این -5

 .شودمی جنگی

شناختی در زمينه عوامل روان موجود خالء یودحد تا تواندمی پژوهش این -9

 .کند فراهم های تکميلی در این حوزهپژوهش برای را زمينه و برطرف تيراندازی را

 گزینش و انتخاب مالک عنوانبه تواندمی ،شده در این پژوهشی بررسی هاشاخص -0

 .تعيين گردد یوراتک هایدوره برای شرکت در افراد
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 آموزش طراحی و نيازسنجیدر  تواندمی ،پژوهشدر این های بررسی شده شاخص -0

 .گردد لحاظ تکاوری هایدوره

 :خواهد بودپژوهش به شرح زیر  یهاهفرضيمقدمه با این 

  کلی پژوهش: فرضيه

 آنها جنگی تيراندازیعملکرد  باتيراندازی های تکان دورهفراگير روانی هایآمادگی 

 .رابطه دارد

 جزئی پژوهش: فرضيات

 .رابطه معناداری وجود دارد ،یبا سالح جنگ یراندازيت عملکرد و)تمرکز(  توجه نيب -5

 .رابطه معناداری وجود دارد ،یبا سالح جنگ یراندازيت عملکرداعتماد به نفس و  بين -9

 .رابطه معناداری وجود دارد ،یبا سالح جنگ یراندازيت ردعملکو  زشيانگ نيب -0

 .رابطه معناداری وجود دارد ،یبا سالح جنگ یراندازيت عملکردو  ینیهدف گز نيب -0

 .رابطه معناداری وجود دارد یجنگ ،با سالح یراندازيت عملکردو  یذهن یرسازیتصو نيب -1

رابطه معناداری  یگجن ،سالح با یراندازيت عملکردو  یکنترل حاالت روان نيب -0

 .وجود دارد

 .معناداری دارد بندی رتبه جنگی ،با سالح تيراندازی عملکرد با روانی یهایآمادگ ارتباط -0

 مبانی نظری تحقیق

که  شودمیگفته  بدن و ذهن انگيختگی و بيداری و فعاليت از سطحیبه  روانی انرژی

 .است انگيزش مبنای و هپای وبوده  ذهنی کارکردهای حياتی نيروی و کارمایهشامل 

 ییهانهيجا با آن سودمند یا مثبت وجهه .باشد منفی و مثبتد توانمی روانی انرژی

 مرتبط اضطراب و خشم آن با منفی جنبه و سرشاری احساس و نشاط، شادی مانند

 مشترکی موضوعات دارای ،روانی آمادگی یهاهبرنام . تمام(54:5025فوالدوند، ) است

 به ، انگيزش، اعتماد(تمرکز)کنترل، توجه  یهامهارت به توانمی جمله نآ از که هستند

که  .(9:5088فرخانی،  فرخی)نمود  اشاره ... و چينی ذهنی، هدف نفس، تصویرسازی

 .شودمی بياندر ادامه به طور خالصه 
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در  است، استعدادیابی نظام در یمهمعامل  که عالوه بر آن روانی آمادگی: آمادگی روانی

ی هایآمادگ .است ورزشکاران در خدمت کاربردی یابزار ورزشی نيز عملکرد یرتقاا

 این .است مثبت تفکر و اهداف تعيين ،آرامش ،انگيزش مواردی از جمله شامل ،روانی

از  روانی هایمهارتیا  هایآمادگ .است مفيد ی ورزشی بسيارهاترقاببرای  هایآمادگ

 روانی هایمهارت اول دسته :است دهش تقسيم تهدس به سه ورزشی شناسانروانسوی 

 یهامهارت دوم دسته. التزام و نفس به اعتماد ،هدف تعيين :از عبارتند که است پایه

 ترس، کنترل روانی، فشار هایواکنش هامهارت از دسته این .است جسمانی -روانی

 فيزیولوژیکی هایویژگی با و البته شودمیشامل  را روانی انرژی و روانی سازیآرام

 ذهنی، تصویرسازی که است شناختی هایمهارت سوم دستهاست.  ارتباط در ورزشکار

بنابراین  .را در بر می گيرد مسابقه برای ریزیطرح و مجدد تمرکز تمرکز، ذهن، تمرین

 به اعتماد توجه،: که عبارتند از است شده تشکيل مختلفی اجزای از روانی آمادگی

 وینبرگ و گل. روانی حاالت کنترل و ذهنی تصویرسازی گزینی،فهد انگيزش، نفس،

 ورزشکاران و مربيان برای که روانی یهامهارت اجزای از تعدادی معتقدند زمينه این در

 کنترل روانی، انرژی سطح تنظيم نفس، به اعتماد تمرکز،: از عبارتند ،است دمفي

 . (52:5024 )یادگاری، چينی هدف و ذهنی سازیرتصوی انگيزش،

 و دادن جهت برانگيختن، در که دانندمی فرایندهایی را انگيزش شناسانروان: انگیزش

 مورد معنوی و مادی بعد دو از توانمی را انگيزش. هستند آفرین نقش ،رفتار ییپایا

 هایموقعيت و زمان در افراد نيرومند نيازهای به واقع در جنبه دو هر که قرارداد توجه

 از برخورداری به نياز و بيشتر افراد زیستی نيازهای اگر یعنی. دارد گیبست ایویژه

 با گاه آن باشد، رتقوی افراد در آن مانند مواردی و احترام شهرت، مادی، امکانات

 اميدوار افرادی نچني در انگيزه ایجاد به توانمی مادی هایپاداش و ابزارها به ابییدست

 و رقابت هدف یگانه عنوان به را مادی هایارزش که باشند افرادی اگر عکس بر .بود

 تواندمی ،یيدأت و تشویقه نشانۀ ب ورزشکار بر شانه مربی زدن دست ندانند، تالش

 .(00:5024 ،یادگاری) ی او گرددافزایش انگيزه موجب
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 .گویندمی تمرکز را معين زمان برای شده انتخاب محرک روی بر توجه نگهداری: تمرکز

 موفقيت عملکرد برای که است مهم یهاتقسم روی بر توجه همان تمرکز تی،عبار به

 از محدودی دامنه به آگاهی ساختن محدود در تعریفی دیگر .ت داردضرور آميز

معطوف  توانایی واقع در .(00:5024 ،یادگاری) اندناميده تمرکزرا  رویدادها و هامحرک

اسدی، )گویند می را تمرکز مرتبط یمحيط هایمحرک و تکليف به کردن مداوم توجه

 به ،ذهنی تمرین و تصویرسازی سازی،فعال آرميدگی، گزینی، هدف. (09:5024

. کار آسانی نيست تمرکز توسعه اییتوان .دارد نياز تمرکز و توجه کنترل یهایتوانای

 مدت به هدفی روی بر ذهن وقتی زیرا ؛دارد نياز زیادی روانی انرژی به باال تمرکز

 همينبرای  یابد.می کاهش هوشياری و کرده خستگی احساس ،شودمی متمرکز والنیط

 باشد انگيخته خود ششیوک ،تمرکز ی کهیتا جا داد رشد را تمرکز برقراری مهارت باید

 برای از ظرفيت کمتری یو برخ بيشتر ظرفيت ورزشکاران از یبرخ. سخت کوششی نه

 ميزان یا هامحرک گریغربالتفاوت در  واندتمیتفاوت  برخوردارند. علت این تمرکز

 که ییهاتفعالي با ذهن ساختن درگير و تمرین واسطه به از این رو .باشد تمرکز سازی

 .دنمو تقویت می باید تمرکز را ،هستند تمرکز نيازمند

 در شرکت از قبل ورزشکاری اگر: کرد اظهار ایسنا، با گفتگو در (5020خبيری )

 قوت و ضعف نقاط روی و کند تحليل و تجزیه را خود حریف ،مهم و حساس رقابت

 استرس. شد نخواهد مسابقات از قبل استرس دچار دیگر باشد، داشته الزم تمرکز وی

 روی حریف ضعف نقاط جای به را خود تمرکز که ورزشکار آیدمی وجود به زمانی

 در: کرد خاطرنشان ورزشی شناسیروان متخصص این .کند متمرکز خود هایضعف

زیادی  تمرکز و مهارت به که برداریوزنه و کمان و تير تيراندازی، همچون هاییرشته

 را تير دو که تيراندازی یعنی به طور مثال است؛ مجدد تمرکز تر،مهم آن از نياز است،

 و ندیده آموزش را مجدد تمرکز بزند و مهارت خط به را سوم تير اگر زندمی هدف به

 به. خوردمی رقم بالفاصله او شکست باشد، نداشته کافی آمادگی ارتمه این به نسبت

 بدهد، دست از بعدی رقابت در را خود اوليه تمرکز و انرژی ورزشکاری وقتی عبارتی
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 دچار هم سر پشت باشد، نکرده تمرین را مجدد تمرکز مهارت اگر و شودمی اُفت دچار

 .شودنمی وی عاید شکست جز چيزی نتيجه در و اشتباه

 در (الف: است مهم نکته سه حاوی ،تمرین و ورزش در تمرکز مفيد و دقيق معنای

 در توجه کانون حفظ (ب «انتخابی توجه» محيطی مرتبط حاالت قراردادن توجه کانون

 .اوضاع بر کامل تسلط (ج  طوالنی مدتی

 ستعدم ورزشکاران. است تمرکز اجزای از یکی ،مسابقه طول در توجه کانون حفظ

 حفظ به قادر آنها از کمی تعداد تنها وجود دارند که باال جسمانی هایقابليت و دارای

 رقابت طول در تمرکز طوالنی مدت حفظ. هستند رقابت انتهای ات تمرکز باالی سطح

 و بکشد طول هاتساع است ممکن او رقابت که بازی گلف همانند نيست. آسانی کار

 .برسد نظر مورد هدف به توپ که کند اجرا طوری را هاهضرب تمام دقت نهایت با باید

 .است پيچيده ای پدیده تمرکز توسعه قدرت براینانب

 کانون یهاهجنب ترینمهم و ترینجالب از یکی ،اوضاع بر کامل تسلط و آگاهی

 در که است حوادثی درک در ورزشکار توانایی. این ویژگی است ورزش در توجه

 قدرت بازیکن به قابليت این واقع در. (شناسی موقعيت) یابدمی جریان او اطراف

 به توجه با را تصميمترین درست بتواند تادهد می را حریف بازی هایموقعيت ارزیابی

 .(509:5025 ،فوالدوند) اتخاذ کند شرایط

 اطمينان و باورشامل  ،خود به اطمينان از عبارت را نفس به اعتماد: نفس به اعتماد

 عناصر از نفس به اعتماد .ندندامی خود یهاتقضاو و هاتظرفي ،هاینایتوا به داشتن

 متمایز سایرین از را برجسته ورزشکاران که است عاملی و ورزشی موفقيت اصلی

 روزمره زندگی که است شخصيتی گرایشی یا صفت ،عمومی نفس به اعتماد. سازدمی

 تازه کارهای به پرداختن در را فرد عمومیبه طور  نفس به اعتماد. کند می تسهيل را

خاص  ليفاتک آن پشتوانه بهتواند هميشه ب فرد این گونه نيست که اما ،تشویق می کند

، به نقل از کورسينی، 90:5025 ،بيدگلی) را با موفقيت انجام دهد ورزشی یا جسمانی

9440). 
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 به تماداع که است نکته این یدؤم بندورا تحقيقات ،نفس به اعتماد مزایایدربارۀ 

 ريثتأ فرد تالش نيروی و گيری تصميم تمرکز، انگيختگی، سطح بر دتوانمی نفس

 آن یا کاسته دخو تالش از مشکالت، بروز زماندر  ينیپا نفس به اعتماد فراد باابگذارد. 

 را خود تالش ،مطلوب نفس به اعتماد با افراد که حالی در. کنندمی قطع کلی به را

 ،نفس به اعتماد مطلوب سطحاز این رو . آیندمی کنار هاچالش با به خوبی و افزوده

 باشد. داشته اساسی نقشی ورزشی یهاتفعالي اجرای در دتوانمی

 از جمله: دارد؛ فواید مختلفی نفس به اعتماد

 آرامش احساس و تحمل را محيطی فشارهای راحتی هب باال به نفس اعتماد با فرد -

 به محکم و جسورانه ،کندمی قادر را فرد نیذه و جسمی وضعيت این .کندمی

 .دهد ادامه رقابت

 و داشته تمایل دشوار و سخت اهدافنتخاب ا به هميشهبه نفس  اعتماد با یهانانسا -

 .شد خواهد آنها بيشتر تالش باعث ،عامل این

 خود یهایتوانای به که است کسی برنده ،است یکسان شرایط ۀهم که مواردی در -

 .دارد هدف به رسيدن در سعی زیاد پافشاری و اصرار با و داشته یبيشتر اعتماد

 .آنهاست باخت و ردبُ برای کننده تعيين عاملی ،بازیکنان و مربيان روانی انرژی ميزان -

. رودمی شمار به مهم امتياز یک ،منفی انرژی بالعکس یا و مثبت انرژی توليد توانایی

 اعتماد و داشته حساس شرایط در کنترل رد بهتری توانایی ،ماهر بسيار ورزشکاران

 به نسبت، باالبه نفس  اعتمادافراد با . است فرایند این در اساسی عامل یک به نفس

 برخوردارند ناپذیری شکست روحيهاعتماد دارند و از  شانیهایتوانای و خود

 .(19:5024 ،یادگاری)

 برای مشخص هایهدف نقرارداد دفراین را گزینیهدف ،شناسیروان در: گزینی هدف

 تخمينی طور به را الزم تالش، شودمی انگيزش ایهپ عالوه بر آن که که می دانند یندهآ

 سازدمی فراهم را نهایی نتيجه یا مقصد سوی به حرکت از ییهاهنشان و کندمی مشخص
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 اجرای روش چهار به ،شود ریزیبرنامه یخوببه  هدف تدوین اگر .(9440، کورسينی)

 :بخشدمی بهبود را مهارت

 .کنندمی هدایت ،دارد تمرین به نياز که کاری سوی به را ورزشکار عمل و توجه اهداف، .5

 .دنآور می در حرکت به را ورزشکار کوشش و انرژی اهداف، .9

 بهبود ،است آهسته پيشرفت که یهنگام را ورزشکاران پشتکار و پایداری اهداف، .0

 .دنبخش می

 راهبرد یافتن برایکه  کنندمی ایجاد مربيان و زشکارانور در این انگيزه را اهداف .0

 .(05:5024 )یادگاری، دنبپرداز مختلف هایشيوه جستجوی به پيروزی مناسب

یا  بيان ذهنی اهداف. کرده اند بندیطبقه عينی و ذهنی به را اهداف شناسانروان

 خواهممی من یا و کنم اجرا خوب خواهممی من مثالً». است عمومی نيت یک انعکاس

 اهداف مقابل، در. نيستند گيریاندازه قابل اساساً عينی و ،اهداف نوع این .«باشم سرگرم

 .دندار تمرکز تکليف یک در کارایی از خاص استاندارد یک کسب روی عينی

 ند.اهکرد تقسيم فرایند و نتيجه عملکرد، اهداف به را عينی اهداف کارشناسان

 مسابقه سایر از استانداردها، مستقل به دستيابی بر افاهد این عملکردی: هایهدف

 فردی رویداد یا وظيفه یک اجرای بر عملکرد اهداف عبارتی به .دارد تمرکز دهندگان

 دارد. تمرکز ورزشکار

 مستلزم معموالً و دندار تمرکز مسابقات نتيجه بر :ای نتیجه یا دستاوردی یهاهدف

 یک بردن ،خاص حریفی بردن مسابقه، اول وانعن کسب مثالً ند.ا فردی بين مسابقه

 ... و مسابقه

 ؛است فن یک اجرای طی در مجری اقدامات و رفتارها بر متمرکز :فرایندی یهاهدف

 و ، عمل انگشت روی ماشهفوتبال در ضربه هنگام در توپ پشت به وزن انتقال مانند

 .استقامتی آزاد شنای در هاتدس کشيدن

 :داردشرح زیر ی به اصول ،تعيين هدف
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 مثل عمومی هدف یک. دنباش اختصاصی باید اهداف تعيين :اختصاصی اهداف تعيين .5

 سودمند خيلی بگذارد اجرا به را خود نمایش بهترین شود گفته ورزشکار به که این

 .شود خواسته او از مشخص یکم  هدف یک است بهتر بلکه ؛نيست

 ورزشکار نظر در یعنی ؛باشد واقعی باید هدف :دشوار نسبتاً و واقعی اهداف تعيين .9

 یوسأم ،نباشد یافتنی دست ورزشکار نظر در هدف اگر .کند جلوه یافتنی دست

 باشد حدی به باید هاهدف دشواری. کند نمی تالش آن به رسيدن برای و شودمی

 .دگرد شدید تالش به ناگزیر ورزشکار هانآ به دستيابی برای که

 از که دیگری ریزیبرنامه هر یا و ورزش در :مدت ندبل و مدت کوتاه اهداف تعيين .0

 بلند و مدت ميان مدت، کوتاه به اهدفبندی دسته گيرد، می صورت مدیران سوی

 .دکن می هدفمند و دار معنی را ورزشکار تمرینات مدت،

 هدف اصول از یک هرآن است که اگر  ،ینیزگهای موجود در هدفاز جمله کاستی .0

 هاکاستیبرخی  خواهد شد. آن تضعيف موجب شود، گرفته نادیده ثرؤم گزینی

 ب( پذیر سنجش و ویژه ،مشخص هایهدف تعيين در کوتاهی الف( :از عبارتند

 توجهیبیت(  هاهدف نکردن تعدیل پ(  اندک زمان در زیاد هایهدف گنجاندن

 نکردن اجرا یا و هدف به دستيابی برای برنامه نداشتن ث( فردی هایتفاوت به

 .(00:5025 )بيدگلی، بازخورد و ارزیابی نداشتن ج( برنامه

 بازسازی برای حواس ۀهم از استفاده ذهنی به عنوان تصویرسازی: ذهنی تصویرسازی

 و شنيدن دیدن، شامل فرایندی این تجربه. شودمی تعریف ذهن در ای تجربه ساخت یا

 چهار درذهنی  سازیتصویر کاربردهای. است ذهنی ۀپرد در هاتفعالي کردن احساس

 :شودمی بندی دسته اصلی طبقۀ

 تکنيکی مشکالت حل، ورزشی یهامهارت و تمرین یادگيری: جسمانی یهامهارت بهبود -

 تاکتيکی مشکالت حل ،ها تاکتيک تمرین ،ها تاکتيک یادگيری: ادراکی یهامهارت بهبود -

 روانی کردن گرم، مسابقه وضوح با آشنایی برای رخداد از پيش: عملکرد و مسابقه -
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ب، اضطرا کنترل، انگيختگی سطوح کنترل: ذهنی هایمهارت بهبود -

 کنترل، خودآگاهی افزایش، دوباره تمرکزو  تمرکز، نفس به اعتماد، گزینیهدف

 دیدگی آسيب از پس بهبودی ،فردی بين هایارتباط، فيزیولوژیک هایپاسخ

 صدمه بدون را مهارت ات کند می کمک ورزشکار بهضمن آنکه  ذهنی تصویرسازی

 دیدگی آسيب هنگام در لاهاید فرم حفظ برای ،کند تمرین یانجسم کوفتگی یا و

 ،ذهنی تصویرسازی. همچنين کرد استفاده ذهنی تمرین آن به عنوان از توانمی نيز

 دهدمی کاهش ،آیدپيش می جسمی تمرین که در اثر را کردن کار آور مالل حالت

 .(94:5024،خاکبان)

 باالتری تجسم یا ذهنی تصویرسازی توانایی از اگر فرد اندداده نشان حقيقاتت

 خوب تجسم قابليت. خواهد داشت بيشتری يرأثت ذهنی تصویرسازیباشد،  برخوردار

 قابليت و وضوح این. شودمی تعریف تصورات کنترل قابليت و وضوح به عنوان عمدتاً

 .(09:5024 ،یادگاری) کند می پيدا بهبود تمرین اب تصورات کنترل

 ذهنی تصویرسازی. شودمیبه دو شکل درونی و بيرونی تقسيم  ذهنی تصویرسازی

 شودمی اطالق فرد خود درون از و مناسب نقطه از مهارت اجرای تصورهای به درونی

 تصویرسازی هنگام د،بينمی واقعی اجرای هنگامبه طور دقيق  را آنچه فرد بدین سان و

 در که را احساساتی خود بدن درون ازبه طور حقيقی  گویی کند؛ده میمشاه نيز درونی

 تصویرسازی نوع این نکته دیگر آنکه .دکنمی تصور ،دارد آن را انتظار واقعی موقعيت

 .دارد کيدتأ حرکت احساس بر ذهنی

 گرمشاهده یک عنوان به نما یک از را خود فرد ،بيرونی ذهنی تصویرسازی در

 تماشا ویدئویی نوار یا فيلم یک در را خود انسان که این به شبيه دقيقاً. بيندمی خارجی

 مهارت اجرای و هدمآ بيرون خود درون از فرد ذهنی تصویرسازی نوع این درد؛ کن

 ورزشکاران بيشتر که دهدمی نشان تجربه کلی طور به .کندمی تصور را خود

 آنچه صورت هر به. کنندمی دهاستفا آن از و داده ترجيح را درونی ذهنی تصویرسازی
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 کنترل قابل و روشن خوب، ذهنی تصویر یک آوردن دست به ،رسدمی نظر به مهم

 .(04:5024،یادگاری) خارجی یا باشد داخلی نمای یک از که این به توجه بدون ،است

 بدن و ذهن انگيختگی و بيداری فعاليت، از سطحی معنای به روانی انرژی: روانی انرژی

 و پایه و است ذهنی کارکردهای حياتی نيروی و کارمایه روانی انرژی. است شده عنوان

 وجه .منفی و مثبت :است نوع دو بر روانی انرژی. آیدبه حساب می انگيزش مبنای

 و سرشاری احساس و شادی نشاط، انندم ییهانهيجا با انرژی روانی سودمند یا مثبت

 ماهيت و موقعيت بر حسب ورزشکاران. است مرتبط اضطراب و خشم با آن منفی وجه

 بيش سطح .دارند روانی انرژی بهينه سطح به نياز فعاليت برای ،دارندکاری که بر عهده 

 عملکرد و روانی انرژی ارتباط بر حاکم اصل و آوردمی بار به منفی ثيراتأت ،آن حد از

 ارتقا نيز ملکردع روانی، انرژی افزایش معينی از سطحی تا که آن است اییگو ،مهارتی

 انرژی بيشتر افزایش با سطح این در. برسد مجری فرد ظرفيت نهایت به تا کندمی پيدا

 فرد که ایمحدوده .درومی نامطلوب سمت به و کندمی پيدا کاهش عملکرد روانی،

 شده نامگذاری بهينه روانی انرژی محدوده ،دکنمی ظاهررا  خود عملکرد ترینعالی

 .(5224 مارتنز،) است شناسیروان در (وارونهیوی) لاص همان که است

 حالت گسيختن ،گسلی روان و مطلوب انگيختگی یا افزایی روان معنای به بالیسبک

 منظور، که شودمی گرفته کار بهدر مواقعی  گسلی روان تکنيک. است فرد سبکبالی

 این از استفاده. شدبا دیگری کار انجام در او به هشدار یا کاری انجام از فرد بازگيری

 .گردد جلب مهارت انجام چگونگی و کيفيت سوی هب فرد توجه که استبرای آن  روش

 از سطحی نيز و باال روانی انرژی از برخورداری شياری،هُ احساس معنای به افزایی روان

 و متقابل عمل از مشترکی محصول یکارشناسان معتقدند اجرا. است فرد در طلبی مبارزه

 جسم و فکر کهدهد وقتی رخ می وضعيت کار گردش. است ذهن و سمج هماهنگ

 .درآیند اتوماتيک صورت به اجرا برای و ذاتی صورت به و درون از بازیکن

 و روحی ابعاد پرورش به ،ورزشکار جسم پرورش بر عالوه ،آگاه و خبره مربی

 ما روانی یندهایفرآ و افکار تأثير تحت ما اعمال از بسياری. دارد توجه نيز وی روانی
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 داشته مثبت افکاری و برخوردار سرشاری انرژی سطح از وقتی ورزشکاران. دارند قرار

 سطح که است الزم تنها نه بنابراین. رسانندمی ثبت بهرا  عملکردی سطح بهترین ،باشند

 در جوییشود. صرفه حفظ نيز سطح بهترین در باید بلکه ،یابد توسعه روانی انرژی

 جوییصرفه و پذیردمی صورت دیزا حرکات حذف به توصيه طریق از ،نیجسما انرژی

 انرژی. شودمی محقق واقعی هدف و اصلی محرک روی تمرکز راه از ،روانی انرژی در

 در. باشد هم فعاليت مخل و مضر تواندمی بلکه ،باشد سودمند تواندمی تنها نه روانی

 عوامل به ،فعاليت در متداخل و مزاحم عوامل از را توجه باید ،روانی انرژی تنظيم

 .(5028نمود )اسماعيلی،  متمرکز مسابقه و تمرین در هدف و اصلی

 تحقیق پیشینه پژوهشی

 بندیرتبه بررسی در (5028نتایج مطالعه کيان تاش، ساعتچيان و اصفهانی ) اساس بر

 نفس، به اعتماد ترتيب به معناداری سطح تعيين به توجه با روانی، هایآگاهی هایلفهؤم

 ترس و کنترل تمرکز نيز انتها در و سوم تا اول های رتبه ،تصویرسازی و گزینی هدف

 قرار آسيب بروز جهت در آخر یهاتاولوی در آنها نامطلوب وضعيت به توجه با

 در ورزشکاران روانی یهایآمادگ نقش به توجه با این پژوهش تأکيد دارد .گرفتند

 با توانمی رسدمی به نظر ،تمرین و اجرا حين ورزشی های بآسي بروز و فشار کنترل

 از ،ورزشی هایتيم کنار در آن کارگيریه ب و ورزش شناسیروان دانش از گيریبهره

 نزدیک خود واقعی جایگاه به ورزشی علوم تا کرد تالش و برد بهره آن از حاصل منافع

 به دارد پيشنهاد روانی، بعادا نقش این بررسی ضمن حاضر تحقيق در رو این از. شود

 و گزینیهدف نفس، به اعتماد هایمهارت به توجه خصوص در ورزشکاران و مربيان

 .توجه ویژه صورت گيرد تمرینات جریان در تصویرسازی

 شده است که( بيان 5020در یک مطالعۀ مروری توسط سوادکوهی و شاهسنائی )

امل جسمانی در عملکرد تيراندازان دارند. عوامل ذهنی نقشی برابر یا حتی باالتر از عو

زا، تنظيم انرژی روانی، این مطالعه اذعان داشته انگيزش، کاهش برانگيختگی استرس



 تکاوری فراگيران در جنگی سالح تيراندازی با عملکرد روانی آمادگی ارتباط

13 

مربيان  است دهشی ذهنی سبب هانکنترل اضطراب، اعتماد به نفس و سایر تمری

 تيراندازی به منابع علمی روان شناسی ورزش مراجعه کنند.

شناسی ورزشی با ( نشان داد ارتباط مفاهيم روان5082هی )نتيجۀ مطالعه سوادکو

کند برای توسعۀ درک مربيان و ایجاب می ،اصول آموزش و تمرین تيراندازی

می باید اقدامات اساسی انجام  ،از مسائل روان شناختی تيراندازیورزشکاران این رشته 

وانی، توجه انتخابی، گردد. در این راستا آشنایی با موضوعاتی همچون تنظيم انرژی ر

اضطراب، تمرکز و تصویرسازی ذهنی قابل توجه است. افزایش نقش امتياز تيراندازی 

های تيراندازی کيفيت بخشی به آموزش و تمرین تيمدر دکترین آمادگی یگانی، 

نيروهای مسلح و افزایش جایگاه ورزش قهرمانی در رشته تيراندازی از جمله 

 ده است.این مطالعه بو هایپيشنهاد

( 5088ای با عنوان جایگاه تيراندازی بادی در آموزش نظامی )سوادکوهی، در مقاله

های خاص و منحصر دازی با تفنگ بادی به دليل ویژگیآموزش تيران شده است کهبيان 

کند. دقت باال، صرفه مهارت تيراندازی فراهم می یزمينۀ مساعدی برای ارتقا ،فرد آنبه

رات کمتر، امکان کار در شرایط جو ی گوناگون و رویکرد ورزش جویی در هزینه، خط

از جمله مواردی است که اهميت تيراندازی بادی را برای  ،همگانی و ورزش قهرمانی

 .دهدمینيروهای مسلح نشان 

 ورزشکاران روانی آمادگی سطح توصيف عنوان تحت تحقيقی در (5084) حسينيون

 و دو واليبال، تيراندازی، شمشيربازی، بسکتبال، نی،قایقرا یهاهرشت بانوان ملی منتخب

 آمادگی نظر از بانوان ملی منتخب ورزشکاران اذعان داشت ،خاکی تنيس و ميدانی

 ،قایقرانی مانند هاهبرخی رشت ورزشکاران . همچنيندارند قرار خوب سطح در روانی

این  .دارند یترينیپاانی آمادگی رو واليبال یی دیگر مانندهاهرشت و باالتر روانی آمادگی

 ميزان ترین ينئپا و انگيزش عوامل هب ،روانی آمادگی ميزان باالترین تحقيق نشان داد

 .دوشمی مربوط روانی کنترل هب ،آن
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 نخبه بازیکنان روانی هایمهارت مقایسه عنوان با تحقيقی در( 5085... )عبدا

 دوره پسر آموزان دانش ورزشی مسابقات در کننده شرکت ورزشی مختلف هایرشته

 یهاهرشت نخبه بازیکنان روانی هایمهارت سطح گرفت نتيجه ،کشور سراسر متوسطه

 روانی هایمهارت بين این تحقيق نشان داد .است عالی یا خوب حد در ورزشی

. ندارد وجود داری معنی تفاوت ،انفرادی و گروهی ورزشی هایرشته نخبه بازیکنان

 بازیکنان هدفمندی و ذهنی تصویرسازی تمرکز، نفس، به اعتماد انگيزش، بينهمچنين 

 کنترل بينلی و ؛دارد وجود داری معنی تفاوت ،ورزشی منتخب یهاهرشت نخبه

 دیده نشد. داری معنی تفاوت ،منتخب یهاهرشت نخبه بازیکنان روانی یهاتحال

 روانی هایمهارت مقایسه و ارزیابی عنوان با یتحقيق در (5000) نژادآقاعلی

 بين: داد نشان فجر دهه هندبال المللیبين هایمسابقه در کننده شرکت هندبال بازیکنان

 تفاوت سوریه و هندوستان ارمنستان، کشورهای با انگيزش در ایران بازیکنان هایمتيازا

 از ایران ملی تيم بازیکنان انگيرش سطح که ترتيب بدین ؛دارد وجود داری معنی

 بازیکنان نفس، به اعتماد مهارت در. است کمتر سوریه و هندوستان از و بيشتر ارمنستان

 در. ترند ينیپا هندوستان و سوریه پاکستان، بازیکنان به نسبت و باالتر ارمنستان از ایران

 گرجستان، کشورهای هایهندباليست با مقایسه در ایران یهاتهندباليس تمرکز، مهارت

 انرژی سطح تنظيم در و دارند قرار تری پایين سطح در هندوستان و پاکستان سوریه،

 در هندوستان و سوریه های تيم هندبال بازیکنان به نسبت ایران هندبال بازیکنان روانی،

 عمان، بازیکنان به نسبت ایران بازیکنان ذهنی، تصویرسازی در. هستند تری ينیپا سطح

 چينی، هدف مهارت در در نهایت. دارند تری ينیپا امتياز سوریه و هندوستان پاکستان،

 .دارند قرار تریينیپا سطح در سوریه و هندوستان کشورهای به نسبت ایران بازیکنان

 روانی آمادگی عنوان تحت مقدماتی مطالعات در( 5080) دفر شریفی و موسوی واعظ

 طور به که دریافتند المپيک ملی آکادمی شناسی روان مرکز به کننده مراجعه ورزشکاران

 ميانگين ،تمرکز و روانی فشار کنترل یهامهارت در ملی های تيم ورزشکاران کلی

 به مربوط نمره باالترین ای کهبه گونه ؛دارند روانی یهامهارت سایر به نسبت تریينیپا
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 .بود روانی فشار کنترل به مربوط نمره کمترین و نفس به اعتماد و هدف تعيين

 زن تکواندوکاران روانی یهامهارت برخی قایسهمبرای  (5080) همکاران و جعفری

 سال در تهران شهر انتخابی مسابقات در کار تکواندو دختران ميان در برتر غير و برتر

 را سوم تا اول های مقام گانههشت اوزان در که را نفر 51 تعداد ،(نفر 519) 5080

 ،بودند نکرده کسب امیمق که را نفر 51 تعداد و برتر گروه عنوان به ،بودند کرده کسب

 عملکرد ارزیابی» پرسشنامه از استفاده با سپس. کردند انتخاب برتر غير گروه عنوان به

 و پرداختند مذکور مطالعه به «جنوبی استراليای ورزشی انستيتوی روانی یهامهارت

 برتر، غير گروه به نسبت برتر زن تکواندوکاران ذهنی تصویرسازی و تمرکز که یافتنددر

 یهامهارت دیگر در. بود عکس بر انگيزش در رویه این ولی ؛داشت معناداری رتریب

 ميان داری معنی تفاوت ،گزینیهدف و روانی حاالت کنترل نفس، به اعتماد نظير روانی

 .نشد مشاهده گروه دو این

 عملکرد و روانی هایمهارت ارزیابی عنوان با تحقيقی در( 5220) 5لئون و ميرز

 کنترل ميزان از ،نخبه ورزشکاران که دادند نشان دانشگاهی سوارکاران در ورزشکاران

. برخوردارند هاهنخب غير به نسبت باالتری انگيرش و نفس به اعتماد تمرکز، اضطراب،

 مردها همچنين. نگردید مشاهده معناداری تفاوت گروه دو بين ذهنی آمادگی مورد در

 از ولی ؛برخوردارند باالتری نفس به اعتماد و زتمرک اضطراب، کنترل از هانز به نسبت

 .ندارد وجود مردها و هانز بين معناداری تفاوت انگيزش و ذهنی آمادگی نظر

 به منجر بدنی فعاليت و ورزش اند رسانده اثبات به متعددی مطالعات که حالی در

 نخبه، رانورزشکا حيطۀ در شده انجام مطالعات ،شودمی افراد در روان مت سال افزایش

 بيش و پرفشار و باال سطح در بدنی فعاليت و ورزش که است واقعيت این بيانگر

 تحليل و اضطراب افسردگی، عالئم افزایش و روان سالمت کاهش به منجر تمرینی،

(؛ 9451) 9شد )گوليور، گریفيتس، مکينون، باترهام و استانيميرویک خواهد رفتگی

                                                           
1 Meyers, Michael, Leunes, Arnold 
2 Gulliver, Griffiths, Mackinnon, Batterham, Stanimirovic 
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 (.9441) 9(؛ پلوسو و آندرید9450) 5رایس، پورسل، دی سيلوا و همکاران

 روانی یهامهارت مقایسهبا عنوان  خود تحقيق در (9445) 0، اوتل و تاسکرروگرگ

 که داد نشان آفریقا در چمن روی کیهاه نخب غير با نخبه زن ورزشکار دانشجویان ورزشی

 متغير شش این بر عالوه. داشتند مطالعه این در( درصد 00/0) بهتری نتایج نخبه گروه

 تمرین نيز و نفس به اعتماد ترس، کنترل سترس،ا یا ها واکنش پيشرفت، انگيزش

 .داشت قرار کیها نز بازیکنان بين تمایز وجه ای مالحظه قابل طور به ذهنی تصویرسازی

 00 تا 51 سنی دامنه با سوارکار 10 روی بر را تحقيقی( 0522) 1سنوليو  0 ميرز

 از یکی .شد داده پرسشنامه دو بازیکن هر به .دادند انجام زن و مرد گروه دو در سال

 بود روانی هایمهارت پرسشنامه دیگری و حرکتی -روانی حاالت نيمرخ هاپرسشنامه

 از زنان به نسبت مردها :آمد دسته ب نتایج این اطالعات تحليل و تجزیه از پس که

 آمادگی نظر از ولی بودند، برخوردار باالتری نفس به اعتماد و تمرکز اضطراب، کنترل

 .نداشت وجود هانز و ها مرد بين داری معنی تفاوت ،انگيزش و ذهنی

 ذهنی یهامهارت مقایسه عنوان تحت تحقيقی در (5220) 0کلو و ليوکس، اک

 واليبال، ميدانی، و دو یهاهرشت در آمریکایی و چينی زن و مرد دانشگاهی ورزشکاران

 یهامهارت از زن ورزشکاران به نسبت مرد ورزشکاران که دنگرفت نتيجه بسکتبال و شنا

 دارای آمریکایی ورزشکاران با مقایسه در چينی ورزشکاران. برخوردارند باالتری ذهنی

 از را بهره بيشترین واليباليست مرد بازیکنان بودند، باالتری ذهنی یهامهارت

 ذهنی مهارت سطح کاییآمری بسکتباليست بازیکنان. بودند گرفته ذهنی یهامهارت

                                                           
1 Rice, Purcell, De Silva, et al 
2 Peluso, Andrade 
3 Groger, Oettl & Tusker 
4 Meyers 
5  Leunes 
6 Cox, Lio & Qlu 
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 بين ذهنی یهامهارت در تفاوتی و دادند نشان چينی یهاتبسکتباليس به نسبت باالتری

 .نشد مشاهده ميدانی و دو رشته مرد و زن ورزشکاران

  تحقیق روش

  = 984N تحقيق آماری جامعه. است همبستگی -توصيفی نوع از و ميدانی ،تحقيق این

 به نفر =84n که تعداد نده ابودنظامی  دانشگاه یک ریدوره تکاو انفراگير از نفر

و  دیپلم نفرات تمامیسطح تحصيالت شدند.  انتخاب نمونه گيری در دسترس صورت

 ها کالس در حضور با محقق ،گيریبرای نمونه سال بود. 04تا  58 آنها بين سنیدامنه 

 سپس ،هئارا دازانتيران به را الزم راهنمایی و توضيحات ابتدا ،اساتيد کمک باو 

 برای. دکر آوری جمع ها راآن ،فراگيران گویی پاسخ عد ازب و توزیع را هاهپرسشنام

 ميانگين، ،فراوانی درصد فراوانی، از ،توصيفی آماردر سطح  هاهداد تحليل و تجزیه

 یهانآزمو از استنباطی، آمار در سطح و و نمودارها جداول ترسيم معيار، انحراف

 یهاهشد. داد استفاده  فریدمنرتبه بندی  و ساده همبستگی اسميرنف، – لموگروفکو

 .دشتجزیه و تحليل  SPSS افزار نرم از پژوهش با استفاده

 ابزار پژوهش

 روانی هایمهارت ارزیابی پرسشنامه از ،هایآزمودن روانی یهایگيری آمادگبرای اندازه

 شناسروان دو توسط پرسشنامه نای. دش استفاده ،است ورزشکاران مخصوص که وینتر

 جنوبی استراليای ورزش انستيتو در که مارتين کتی و وینتر گراهام های نام به استراليایی

(SASI)  یهایباز در ابتدا پرسشنامه این .است گردیده طراحی ،کنندمی فعاليت 

( 5229) بارسلون المپيک در پایایی تعيين و اصالح برای سپس و( 5288) ولئس المپيک

 04 دارای پرسشنامه. گردید طراحی کنونی شکل به 5220 سال در نهایت در و استفاده

 سطح تنظيم نفس، به اعتماد تمرکز، انگيزش، شامل روانی مهارت شش کهاست  الؤس

 ارزیابی آزمون .کند می گيری اندازه را چينی هدف و ذهنی تصویرسازی روانی، انرژی

 بعضی کم، خيلی )هرگز، درجه ای پنج سؤال شصت دارای (SASI) روانی یهامهارت
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 صفر از به ترتيب که ليکرت مقياس اساس بر که هميشه( است و اوقات بيشتر اوقات،

 مهارت شش و هر یک از گذاری ارزش ه،شدمی داده اختصاص آنها به امتياز پنج تا

 مهارت دهندۀ نشان 04 از باالتر امتياز .ندشومی گيریبه کمک ده سؤال اندازه روانی

 04 تا 95 امتياز ،روانی هایمهارت در ضعف دهندۀ نشان 94 از کمتر عالی، امتياز روانی

 خوب مهارت سطح بيانگر نيز 04تا 05 بين امتياز و روانی مهارت متوسط سطح بيانگر

 (.18: 5025، بيدگلی)است 

 ،  SASIآزمون پایایی و روایی نتعيي برای تالش اولين در( 5001) پورجوادی

 هایبازی اردوی در 5001 سال در که را ملی هایتيم عضو ورزشکار 594تعداد 

 .کرد گزارش 0/20 را کلی آلفای ضریب او. داد قرار سنجش مورد ،دندوب تایلند آسيایی

 یک درجه ورزشکار 000 رویبا مطالعه  را SASI آزمون روایی (5084) موسوی واعظ

 (PC) اصلی هایمؤلفه تحليل که عاملی تحليل روش ترین رایج ازبا استفاده  کشور

 ميزاناو نشان داد  کرد. محاسبه کرونباخ آلفای روشرا با  پرسشنامه پایایی و است

 و تمرکز عوامل در زیاد، انگيزش عامل در هاالؤس مجموعه و مواد بين اشتراک

 بسيار مندیهدف و روانی کنترل ،نفس به اعتماد عوامل در و مطلوب ذهنی تصویرسازی

 را انگيزش که ییهاپرسش بين SASI PSYCH پرسشنامه در همچنين .بود مطلوب

 تمرکز، که ییهاپرسش بين هماهنگی این .داشت وجود درونی هماهنگی ،نديدسنجمی

 ،ديدنسنجمی را هدفمندی و ذهنی تصویرسازی نفس، به اعتماد روانی، یهاتحال کنترل

 در ، 00/4 تمرکز عامل در ، 08/4 انگيزش عامل در اخکرونب آلفای ضریب. بود موجود

 تصویرسازی عامل در ،02/4 روانی حاالت کنترل عامل در ، 04/4 نفس به اعتماد عامل

 روانی آمادگی پرسشنامه اعتماد قابليت. بود 89/4 هدف تعيين عامل در و 82/4 ذهنی

 عدد بودن باال به توجه با که شد محاسبه 20/4 کرونباخ آلفای کمک به تحقيقاین  در

 .فتگر قرار یيدأت مورد ابزار درونی اعتبار ،فوق
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 ی تحقیقهاهیافت

 تیراندازی عملکردربوط به توزیع فراوانی م :1جدول شماره 

 تير اندازی عملکرد
 ميانگين

انحراف 

 استاندارد

08/01 20/2 

 

آن  دراف استاندارو انح 08/01 تيراندازیعملکرد ( ميانگين 5براساس نتایج جدول )

 .شده است 20/2
 

 تیراندازی عملکردروانی و  آمادگی هایمؤلفهآزمون نرمال بودن  :2جدول شماره 

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف

 کنترل تمرکز 
ه اعتماد ب
 نفس

ی تصویرساز
 ذهنی

تعيين 
 هدف

 انگيزش
عملکرد 
 تيراندازی

N
o
rm

al P
aram

etersa 

 ميانگين

00/08  08/08  09/05  00/02  48/02  91/05  08/01  

ف استاندار
انحرا

د
 

098/0  905/0  000/0  215/0  899/0  000/0  212/2  

K
o

lm
o
g
o

r

o
v
-

S
m

irn
o

v
 Z

 

800/4  000/4  808/4  902/5  012/4  208/4  459/5  

سطح معنی
 

091/4 داری  122/4  090/4  400/4  055/4  921/4  918/4  
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توزیع نرمال  21/4 بااطمينان ،مدهآ دستهب ادیرمق به باتوجه گرددمی مالحظه که طورهمان

 .شتوجود ندا انتظار مورد فراوانیبا شده مشاهده فراوانی بين داریمعنی تفاوت و است
نفر 97، تعداد: ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق :3جدول   

 

های یکم تا گردد، پس از بررسی فرضيه( مالحظه می0طور که در جدول )همان

عملکرد ، با يزشانگمؤلفۀ فقط  روانی مهارت هایمؤلفهششم مشخص شد از بين 

رابطه معناداری به  هاهاست و برای سایر مؤلف داری داشتهرابطۀ معنی تيراندازی جنگی

 دست نيامد.

 دوره تکاوری رانيفراگ ی روانی از نظرهایآمادگ هایمؤلفهاهميت و رتبۀ : هفتمفرضيه 

 .دندارمعناداری  تفاوت

 روانی دگیآما هایمؤلفهی اسکوئر بین کاآزمون  :4جدول شماره 

 aTest Statistics 

 02 تعداد

 215/08 خی اسکوئر

 1 درجه آزادی

 445/4 معنی داری

a. Friedman Test 

 

متغیرها و زیر 
مؤلفه

ها
 

 
 توجه

(تمرکز)  

ه اعتماد ب

 نفس
 انگیزش

تعیین 

 هدف

تصویرسازی 

 ذهنی

کنترل 

حالت 

 روانی

عملکرد
 

تیراندازی
ب  

ضری
همبستگ

ی
 

177/0  171/0  242/0  171/0  141/0  121/0  

 معناداری

097/0  024/0  029/0  023/0  172/0  111/0  
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 روانی آمادگی هایمؤلفهندی بین برتبه  :5 جدول شماره

  رتبه بندی 

 ميانگين 

 00/0 انگيزش

 09/9 (تمرکزتوجه )

 04/0 د به نفساعتما

 81/9 ی روانیهاتکنترل حال

 99/0 سازی ذهنیتصویر

 58/0 هدف گزینی

 

استفاده های روانی آمادگی هایمؤلفهترین بندی مهمزمون فریدمن برای رتبه از آ

با یکدیگر آمادگی روانی  هایمؤلفهآزمون فریدمن نشان داد که اهميت و رتبه . شد

 هاهميانگين رتبمقایسه  = کای اسکوئر(. P  ،1  =df  ،21/80  = 445/4)  متفاوت است

اعتماد به  :به ترتيبفراگيران از نظر  مؤلفه آمادگی روانیترین دهد که مهم نشان می

، کنترل 58/0گزینی ، هدف99/0، تصویرسازی ذهنی 00/0 انگيزش ،04/0نفس 

 است. 09/9و در نهایت توجه )تمرکز(  81/9ی روانی هاتحال

 گیریبحث و نتیجه

به  رابطه معنی داری ،تيراندازی عملکرد توجه )تمرکز( و بين ،فرضيه اول پژوهش در

، (5024)های نظری و نتایج مطالعات خاکبان نتيجه این فرضيه با دیدگاه .دست نيامد

 سونيميرز و لو  (5080)همکاران  ، جعفری و(5024)، اسدی (5088) فرخی فرخانی

 ناهمسوست. (5220)

 ،تيراندازیعملکرد  به نفس و بين اعتماد مشخص شد ،فرضيه دوم پژوهش در

ی نظری و نتایج مطالعات هاهنتيجه این فرضيه با دیدگا .ندارد وجود رابطه معنی داری
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 دفر، واعظ موسوی و شریفی(5024)، یادگاری (5088)، فرخی فرخانی (5024)خاکبان 

 همسوست. (5025) بيدگلی تحقيق نتایج با لیو ناهمسو (5220) ليونس و ميرز ،(5080)

رابطه  ،تيراندازیعملکرد  انگيزش وبين  مشخص شد ،فرضيه سوم پژوهشدر 

های نظری و نتایج مطالعات فرخی نتيجه این فرضيه با دیدگاه .دارد وجود معنی داری

بر اساس  ( همسوست.5220)ليونس ( و ميرز و 5084( و حسينيون )5088فرخانی )

داری بين عامل انگيزش و مهارت نتيجۀ فرضيه سوم تحقيق که نشان داد رابطه معنا

که عالقه به تيراندازی در اثر هر عامل  شودمیاین گونه استنباط  تيراندازی وجود دارد،

زمينه ساز افزایش عملکرد تيراندازی شده است. این نکته در مبانی نظری  ،انگيزشی

نگيختن، برا عامل را انگيزش مادی و معنوی ،شناسانپژوهش بيان گردید که اساساًروان

 (.00:5024یادگاری، )رفتار می دانند  و پایائی دادن جهت

رابطه  ،تيراندازیعملکرد  گزینی وبين هدف  نشان داد فرضيه چهارم پژوهشنتيجه 

ی نظری و نتایج مطالعات واعظ هاهنتيجه این فرضيه با دیدگا .ندارد وجود معنی داری

(، واعظ موسوی و 9440ی )(، کورسين5024(، یادگاری )5022موسوی و مسيبی )

 ( ناهمسوست.5088( و فرخی فرخانی )5080) دشریفی فر

عملکرد  و تصویرسازی ذهنیبين  مشخص گردید فرضيه پنجم پژوهشدر 

ی نظری و نتایج هاهنتيجه این فرضيه با دیدگا .ندارد وجود رابطه معنی داری ،تيراندازی

( و فرخی 5024(، یادگاری )5080(، جعفری و همکاران )5024مطالعات خاکبان )

 ( ناهمسوست.5088فرخانی )

 ،تيراندازیعملکرد  بين کنترل حاالت روانی و نشان داد فرضيه ششم پژوهش نتيجه

و نتایج مطالعات  ی نظریهاهفرضيه با دیدگا نتيجه این .ندارد وجود رابطه معنی داری

( ناهمسو و تنها با 5220) سونميرز و لي( و 5084(، حسينيون )5088فرخی فرخانی )

 .ست( همسو5085عبداهلل )نتيجه تحقيقات 

آمادگی  هایمؤلفهاهميت و رتبۀ بين  نشان داد فرضيه هفتم پژوهش نهایت نتيجۀ در

 در 04/0 ميانگين با نفس به اعتماد و عامل دارد وجود معنی داریتفاوت  ،روانی
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ه گرفت قرار رتبه ترین ينیپا در 09/9 ميانگين با )تمرکز( توجه عامل و رتبه باالترین

ی نظری و نتایج هاهبا دیدگا ،نتيجه این فرضيه در خصوص عامل اعتماد به نفس .است

(، واعظ موسوی و 5024(، یادگاری )5088(، فرخی فرخانی )5024مطالعات خاکبان )

( 5025) بيدگلی ۀ( همسو و با نتایج مطالع5220)ليونس (، ميرز و 5080) دشریفی فر

ی هاههمچنين نتيجه این فرضيه در خصوص عامل توجه )تمرکز( با دیدگا .ستوهمسنا

(، 5024(، اسدی )5088(، فرخی فرخانی )5024نظری و نتایج مطالعات خاکبان )

 .ست( ناهمسو5220)ليونس ( و ميرز و 5080جعفری و همکاران )

 تعبير بدن و ذهن انگيختگی و فعاليت، بيداری از سطحی معنای به روانی انرژی

 انگيزش مبنای و پایه و است ذهنی کارکردهای حياتی نيروی و کارمایه و شده

آن  سودمند یا مثبت وجه .است نوع مثبت و منفی دو بر روانی انرژی .شودمی محسوب

 و خشم با منفی آن وجه و سرشاری احساس و نشاط، شادی مثل ییهانهيجا با

 انرژی بهينه و مطلوب سطح به نياز ،تفعالي برای ورزشکاران. است مرتبط اضطراب

با توجه به محدوده سنی جامعه هدف  .دارند کار ماهيت و موقعيت برحسب روانی

 - ی نشاط و شادیهانحدس زد که هيجا توانمی، است سال بوده 04تا  58تحقيق که 

ی نوجوانی و جوانی است باعث شده ارتباط مثبت هاهی بارز دورهایکه از ویژگ

ری ميان انگيزش آنها با عملکرد تيراندازی شان دیده شود. البته باید در نظر معنادا

 اصل زیرا آورد. می بار به منفی تأثيرات ،انرژی روانی حد بيش از سطحداشت که 

 انرژی افزایش با همراه که آن است گواه ،مهارتی عملکرد و روانی انرژی بر حاکم

اما . برسد ظرفيت فرد نهایت به تا یابدمی قاارت مهارتی معين، عملکرد سطحی تا روانی

در  .کند می پيدا کاهش مهارتی عملکرد روانی، انرژی بيشتر افزایش با سطح این در

 محدوده ،شودمی ظاهر خود عملکردی حد ترین عالی در فرد که ایحدوده م واقع

 شناسی انرو در (وارونه U) اصل با مطابق که است شده گذاری نام بهينه روانی انرژی

 ،عالوه بر این به نظر می رسد درک سؤاالت مربوط به این متغير .(5224 مارتنز،)  است

 است؛ کمتر بوده ،تر بوده است. به عبارتی دشواری یا پيچيدگی سؤاالت این متغيرآسان
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 لذا افراد راحت تر توانسته اند مفهوم آنها را درک نموده و پاسخ بدهند.

ضيات تحقيق در خصوص عدم رابطۀ معنادار بين متغيرهایی از نتایج مربوط به فراما 

جمله توجه )تمرکز(، اعتماد به نفس، هدف گزینی، تصویرسازی ذهنی و کنترل حاالت 

یکی از دالیل این امر ممکن است  روانی با مهارت تيراندازی فراگيران قابل تأمل است.

ه تکاوری در مراحل گزینش پيش نياز برای ورود به دور هایمؤلفهبه رعایت نشدن 

رغم تمایل شخصی در دوره تکاوری شرکت کرده  برگردد. اصوالً کسانی که علی

 ند.هستی الزم برای نشان دادن حداکثر تالش و عملکرد خود هاهفاقد انگيز ،باشند

سطح ين بودن یپاشناسی ورزش به علت دانش ناکافی درباره مفاهيم روان البته

روشن از  یذهيت فقدان زیرا موجب باید از نظر دور داشت؛نرا تحصيالت )دیپلم( 

پرسشنامه مواد  شاید بتوان گفت به عبارتی. گرددمی  افراد در آمادگی روانیموضوع 

 باعث شدهنسبت به متغيرهای روانی  ناکافی آگاهیو خيلی روشن نبوده  برای افراد

یجاب می کند سرفصل هایی این مسأله ا .آسان نباشد برای افرادآنها درک اهميت  است

ی هاهتيراندازی در شرح تفصيلی دروس دور متناسب با رشتۀاز روانشناسی ورزش 

 گنجانده شود. تکاوری

تازه جذب  ی تشکيل داده اند کهکارکنان راجامعۀ هدف تحقيق نکته دیگر اینکه 

موضوع ین ا به نظر می رسد. شته انددر زمينه تيراندازی ندا تقریباً تجربۀ چندانی وشده 

در  د.شودرک ناز سوی افراد به خوبی  بين متغيرهای تحقيق رابطۀ است سبب گردیده

نقش استرس دربارۀ  توانمی، نميدان تير از تجربه استرس افراد واقع بدون برخورداری

. این مسأله گویای اهميت آموزش مفاهيم پایه ای و کرد اظهار نظردر تيراندازی 

نکته آخر اینکه شاید  است. دوره تکاوریرزش به فراگيران شناسی وکاربردی روان

در  ایجاد بی تفاوتی و کاهش دقت دری دوره تکاوری هایدشواربتوان احتمال داد 

 د.گویی به سؤاالت نقش داشته باش پاسخ

از این رو به طور کلی الزم است در پژوهش ها، دانش و تجربه نسبی جامعه هدف 

در نظر گرفته شود. این موضوع سبب خواهد شد افراد متغيرهای تحقيق  خصوصدر 
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از حداقل ذهنيت نسبت به متغيرهای پژوهش برخوردار  ،مشارکت کننده در تحقيق

پيشنهاد دیگر آن است که  باشند و شائبۀ عدم درک مفهوم متغيرها برطرف گردد.

های دورهشناسی تيراندازی در سرفصل دروس تيراندازی محتوای مرتبط با مفاهيم روان

ها در انتهای دوره توانمیباالتری  مختلف گنجانده شود. در این صورت با اطمينان

 شناسی در تيراندازی را مورد مطالعه قرار داد.ی روانهاهميزان اثرگذاری آموز

  فهرست منابع

 یهانیگا در تيراندازتک جایگاه(. 5025)اهلل  حجت و مددی، عبدالرحيم احمدی، سيد

 .511 -500، صص 09 شماره سيزدهم، سال ،نظامی علوم فصلنامه. ای حرفه

 آموزان دانش روانی یهامهارتبر  صبحگاهی ورزش تأثير(. 5024) پروانهاسدی، 
 کارشناسی پایان نامه. ایالم استان دولتی مدارس متوسطه مقطع ورزشکار دختر غير

 مرکز. تهران دواح نور پيام دانشگاه. عمومی گرایش بدنی تربيت رشته ارشد

 ورزشکاران. پایگاه اطالع رسانی هيات روانی انرژی (. تنظيم5028) هوشنگاسماعيلی، 

 تهران. قابل دسترس در نشانی اینترنتی: استان ورزشی پزشکی
 https://www.ifsm.ir/news/45364 

 شرکت هندبال بازیکنان روانی یهامهارت مقایسه و بیارزیا (.5000) حميد، نژادآقاعلی

  کميته ملی المپيک. .فجر دهه هندبال المللی بين یهاهمسابق در کننده

  . سانيج، جواد دهقانی ترجمه .تيراندازتک آموزش(. 5089آمریکا ) ارتش رزمی نامهينئآ

بال مردان ایران های روانی ورزشکاران ملی گلمهارت بررسی(. 5025بيدگلی، محمد )

انگليس( و  -ميالدی 9454کنندگان مسابقات قهرمانی جهان )با برخی از شرکت

 .دانشگاه پيام نور، مرکز تهران. مقایسه آنها

 پرسشنامه یابی ُنرم و روایی، اعتبار مقدماتی بررسی (.5001) محمدرضاپور،  جوادی

 تر تحقيقات و آموزش.معاونت فرهنگی و آموزشی دف .قهرمانی ورزش روانی آمادگی

(. اصول و مهارت تيراندازی، تهران: انتشارات 5020جوکار، پرویز و جامه بزرگ، مراد )

 مرکز تحقيقات و فناوری آموزشی نزسا.

https://www.ifsm.ir/news/45364
https://www.ifsm.ir/news/45364
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 بانوان منتخب ورزشکاران روانی یهایآمادگ توصيف (.5084)، طناز حسينيون
 پایان .خاکی تنيس و يدانیواليبال، دو و م شمشيربازی، قایقرانی، بسکتبال، یهاهرشت

 .مرکز تهران واحد اسالمی آزاد ارشد، دانشگاه کارشناسی نامه

 ملی تيم اعضاء و شنا ملی تيم اعضاء روانی یهامهارت مقایسه(. 5024)، دانيال خاکبان

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه. ارشد کارشناسی نامهپایان. ایران مرد بزرگسال واترپلوی

 .مرکزی تهران

ورزش.  در روانشناسی و تغذیه تمرین، علم شناسیآسيب(. 5020يری، محمد )خب

 مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، قابل دسترس در نشانی اینترنتی:
 https://www.isna.ir/news 

 کاربردی مباحث از ای گزیده (.5020)، عليرضا و شاهسنایی، جواد سوادکوهی

تابستان  ،55 شماره پنجم، سال ،خيبر فصلنامه .تيراندازی آموزش در شناسیروان

 .598 -550صص  ،5020

(. مروری بر نقش متغيرهای روان شناختی در مهارت 5082، عليرضا )سوادکوهی

 -09، صص 5082، بهار 04، سال دوازدهم، شماره فصلنامه علوم نظامیتيراندازی. 

90. 

 ،خيبر فصلنامه می.(. جایگاه تيراندازی بادی در آموزش نظا5088سوادکوهی، عليرضا )

 .00 -89، صص 9سال دوم، شماره 

 منتخب هایرشته نخبه بازیکنان روانی هایمهارت مقایسه(. 5085عبداهلل، هادی )

 سراسر متوسط دوره پسر آموزاندانش ورزشی مسابقات در کننده شرکت ورزشی
 . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس.کشور

، جلد اول. انتشارات کتيبه نوین. چاپ )اسنایپر( تيراندازتک(. 5020ر، حميد )فرامرزپو

 صفحه. 940اول، 

 آمادگی عوامل از برخی و روانی آمادگی رابطه بررسی (.5088)، الهه فرخانی فرخی

 .نور پيام دانشگاه .بدنی تربيت رشته به ورود متقاضی بانوان جسمانی

 کمان با تيراندازان موفقيت ميزان با روانی یهامهارت ارتباط. (5025) بهزادفوالدوند، 
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 تربيت ارشد کارشناسی پایان نامه .اهواز چمران شهيد دانشگاه برتر غير و برتر مرد

  .بدنی

 از آگاهی (. سنجش5028کيان تاش، فاطمه؛ ساعت چيان، وحيد و اصفهانی، مهدی )

ورزشکار.  دانشجویان رد ورزشی های آسيب بروز بر پذیر نقش روانی یهامهارت

ورزشی. قابل دسترس در مرجع دانش  طب و تغذیه بدنی، تربيت ملی همایش

CIVILICA . 

 فرهاد ترجمه .ورزشکاران و مربيان راهنمای ،ورزشی روانشناسی (.5224) راینر مارتنز،

 .دانشگاهی جهاد انتشارات سسهؤم( 5080) هژیر

. چاپ شناسی ورزشیروان(. 5022هلل )فتح ا مسيبی، و محمدکاظم، سيد موسوی واعظ

 صفحه. 088نهم، تهران: انتشارات سمت. 

 ورزشکاران روانی آمادگی(. 5080) فریده فرد، شریفی و کاظم محمد ،موسوی واعظ

 بين کنگره مقدماتی مطالعه. المپيک ملی آکادمی روانشناسی مرکز به کننده مراجعه

 .تهران یقهرمان ورزش در کاربردی روانشناسی المللی

روانی  آمادگی پرسشنامه پایایی و روایی تعيين(. 5084)کاظم  محمد، موسوی واعظ

(SASIPSYCH) المپيک نشریه .جنوبی استراليای ورزش انستيتو ورزشکاران در 

 .94شماره

ی روانی دانشجویان ورزشکار مرد و زن هامهارتمقایسه (. 5024یادگاری، علی )
پایان نامه کارشناسی ارشد  .دانشگاه شهيد چمران اهواز ی اجتماعی و انفرادیهاهرشت

 تربيت بدنی.
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Abstract 

   The purpose of the research is to investigate the relationship between 

mental preparation and combat shooting performance it was carried out 

through a descriptive-correlation method. The statistical population of the 

research was 280 students of the ranger course. 80 people were selected 

through available sampling. The research instrument was winter’s 

Psychological Preparation Assessment Questionnaire (SASI, 1991) for 

athletes, which had 60 items. The validity and reliability of the 

questionnaire calculated with Cronbach's alpha was 0.94. The data were 

analyzed with spss software. In this research, the Kolmogorov-Smirnov, 

simple correlation and Friedman tests were used. The results showed that 

there is a significant relationship between motivation and combat shooting 

performance; however, no significant relationship was found between 

other components of mental preparation with combat shooting 

performance. According to the results of the Friedman test and the chi-

square value (78.951), it was found that there is a significant difference 

between the ranks of the psychological preparation components from the 

students' point of view. The self-confidence factor with an average of 4.60 

was the highest and the concentration factor with an average of 2.72 was 

the lowest. 

Keywords: psychological preparation, combat shooting, sniper, 
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