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 چکیده :

. ویژگی های مربوط بهه  نخبه انجام شد تحقیق حاضر با هدف توصیف نیمرخ های روان شناختی ورزشکاران

شخصیّت با استفاده از آزمون ، پنج عامل بزرگ 3دوازده عامل مهارت های ذهنی با استفاده از آزمون اومست 

، سه عامل مکان کنترل با استفاده از آزمون لونسون، شش عامل هیجهان خهواهی بها اسهتفاده از آزمهون      نئو

یاس انگیزه ورزشی، سه عامل استحکام روانی با استفاده زاکرمن، هفت عامل انگیزش ورزشی با استفاده از مق

ورزشهکار   592از آزمون شیرد و همکاران، و پنج عامل سالمت روانی با استفاده از آزمون سالمت عمومی در 

 . نتایج نشان داد:بررسی شد تیم های ملی 2395حاضر در اردوی سال 
-تنهی، و مههارت   -های روانران باال، اما نمرات مهارتشناختی ورزشکاهای پایه رواننمرات استاندارد مهارت

رنجوری اکثریت ورزشکاران نخبه متوسهط، امها   های شناختی اکثریت آنها متوسط بود. نمرات استاندارد روان

گرایی اکثریهت آنهها بهاال بهود. مکهان کنتهرل       پذیری، و وجدانگرایی، گشودگی، توافقنمرات استاندارد برون

خواهی اکثریت ورزشکاران متوسط ارزیهابی شهد. انگیهزش    نخبه درونی بود. نمره هیجان اکثریت ورزشکاران

درونی و بیرونی اکثریت ورزشکاران باال، و نمره بی انگیزگی آنها کم بود. نمرات استاندارد اطمینان، پایداری، 

زشکاران نخبهه در ههر   و کنترل ورزشکاران در طبقات باال و متوسط قرار گرفت. میانگین نمرات استاندارد ور

از مجموع یافته های تحقیق حاضهر مهی تهوان نتیجهه     چهار مقیاس سالمت روانی متوسط و بهتر از آن بود. 

 گرفت که: 

خهواهی، و انگیهزش مولهوس اسهت.     های مکان کنترل، هیجانوضعیت ورزشکاران نخبه ایرانی، از نظر مؤلفه

مؤلفه طراحی برنامه های آموزشی برای آموزش نیازمندند.  ورزشکاران نخبه ایرانی، از نظر استحکام ذهنی به

شناختی ورزشکاران نخبهه ضهروری بهه نظهر مهی رسهد.       های روانمهارت "شناختی"و مؤلفه  "تنی -روان"

رنجوری آنهان کمه    های زندگی به بهتر شدن نمره روانهمچنین، تعدیل شرایط تمرینی، و آموزش مهارت

 خواهد کرد.
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