
روانشناختی  با برخی ويژگی هاینیرو و تنظیم زاويه دست برتر تولید ارتباط كنترل 

و مقايسه آن با  ورزشکاران رشته های مختلف تیم های ملی دانشجويان كشور

 غیرورزشکاران

 مجری: امین غالمی
 4931عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی .

 

 
 چکيده 

 برا بریری   ی ری هرا     نيرر    تنيريز وا  رس  سرت برترر      توليد هدف تحقيق حاضر بررسی ارتباط كنترل 

  مقا سس آن برا یير روشرکاران    ر انشنایتی  روشکاران رشتس ها  مختلف تيز ها  ملی  انشجو ان كشور

 20پسرر     11كس شاملسال( 21-01) روشکار عضو تيز ها  ملی  انشجو ان ا ران  021بو . بد ن منيور 

 یترر( او   21پسرر     011 انشجو  یير روشرکار )  021 یتر می شد،  ر تحقيق شركت كر ند. همچنين

منيرور  بين  انشجو ان  انشگاه ها  تهران انتخاب شدند. او نير  سنج   جيتال   وا  س سنج بس ترتير  برس   

بررا  ارو رابی حرا       ا ه شرد.   آومو نی ها اسرت   ست برتر    تنييز وا  س  قت كنترل نير انداوه  ير  

0پرسشنامس حا   یلقی)یلقی او 
POMS هيجرانی شراتس    هوش مقياس(   برا  ارو ابی هوش هيجانی او

فيشر برا   Zr او برا  بررسی ارتباط بين متغيرها او ضر   همبستگی پيرسون است ا ه شد. است ا ه  ر  د.

ارتبراط مننری  ار  ميران    .  ر  د. نتا ج تحقيق نشران  ا  بررسی ایتالف بين ضرا   همبستگی است ا ه 

ایتالل حا   یلقی   یطا  كنترل نير    تنييز وا  س  ست برتر     ر ه تحقيق  جو   اشت، امرا ا رن   

ارتباط مننری  ار  ميران هروش هيجرانی برا      اما  رابطس ها  ر یير روشکاران بس طور مننی  ار  بيشتر بو .

ا كنترل نير    ست برتر  ر     ر ه تحقيق  جو  نداشت. نتيجس ا نکس علری ریرز   یطا  تنييز وا  س   ب

 جو  ارتباط نز  ک ميان حا   یل ی من ی   یطا  كنتررل نيرر    وا  رس  سرت برترر، ا رن ارتبراط  ر        

  روشکاران كمتر او یير  روشکاران بو .

 هوش هيجان،  روشکار حا   یلقی،نير ، تنييز وا  س، توليد كنترل  كلمس ها  كليد :

                                                 
1 . Profile of Mood States 


