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 المللی بین های رویداد در کار تکواندو ملی تیم پسران و دختران عملکرد مقایسه

 مینامددزاده.2کشاورز لقمان دکتر.1

 نور پیام دانشگاه ورزشی مدیریت گروه دانشیار.1
 ورزشی مدیریت  ارشد کارشناسی اموخته دانش.2

 برای که است ورزشی پرطرفدار های تهرش از تکواندو.است کشور آور مدال رشته دومین -ایران ملی ورزش -کشتی از پس تکواندومقدمه:
 ورزشکاران ورزشی عملکرد ورزش روانشناسی در شده مطرح های محور ترین اصلی از. میکند طلب را خاصی جسمانی ویژگیهای موفقیت،

 تامل قابل و مهم بسیار بازیکنان عملکرد بر موثر عوامل به توجه المللی، بین های عرصه در تکواندو ملی تیم بیشتر چه هر موفقیت برای. است
 رابطه این در.آید می وجود به هدف از نظر صرف و گذارد می جای به خود از سابقه عنوان به شخص که است چیزی آن از عبارت عملکرد.است
( لندن 2212 -لندن 1133)  تابستانی المپیک های بازی ایراندر ورزشکاران عملکرد تحلیل و ارزیابی به تحقیقی در( 1313) همکاران و عیدی

 از. دارد قرار سوم تا اول های رتبه در برداری وزنه و کشتی تکواندو، های رشته در ورزشکاران عملکرد که داد نشان تحقیق نتایج. اند پرداخته
 عملکرد و جنتای رسد می نظر به اما. دارد وجود داری معنی رابطه کننده شرکت ورزشکاران تعداد با شده کسب مدال مجموع بین دیگر، طرف
 بین آیا دهد پاسخ سئوال این به است صدد در حاضر پژوهش رو این از. نیست یکسان المللی بین رویدادهای در تکواندوکار آقایان و بانوان

  دارد؟ وجود معنادری آماری تفاوت المللی بین های رویداد در کار تکواندو ملی تیم پسران و دختران عملکرد
 کل طور آنهابه همه که بود نفر 125 تعداد به کشور وبانوان آقایان تکواندوی ملی تیم حاضراعضای تحقیق آماری جامعهروش شناسی:

 و صوری روایی. شد استفاده ساخته محقق های¬ازپرسشنامه پژوهش اهداف به یابی دست برای. شدند انتخاب تحقیق نمونه شماربرای
 31/2 کرونباخ آلفای با و مقدماتی مطالعه یک در آنها پایایی و رسید ورزشی مدیریت متخصصین از تن 15 تایید به ها پرسشنامه محتوایی
 کمک با مستقل ای،تی نمونه تک اسمیرنف،تی-گروف کلمو جمله از استنباطی و توصیفی آماری های روش از ها داده تحلیل برای.شد محاسبه

 .شد استفاده SPSSافزار نرم

 میانگین بین. دارد قرار مطلوب سطح در پسران و نامطلوب سطح در المللی بین رویدادهای در دختران دعملکر داد نشان ها یافتهیافته ها:
 پسران عملکرد ،.دارد وجود معناداری تفاوت آماری نظر از المللی بین رویدادهای در ایران ملی تیم تکواندوکار دختران و پسران عملکرد امتیاز
 .است المللی بین یرویدادها در دختران عملکرد از بهتر

 رسدمدیران می نظر به المللی بین رویدادهای در تکواندوکار آقایت و بانوان عملکرد در معنادار آماری تفاوت به توجه بانتیجه گیری:
 نقاط اقصی در موجود استعدادهای ویژه به استعدادها شناسایی به بیشتر وقت صرف و بیشتر دقت با ملی های تیم مدیران و تکواندو فدراسیون

 و کشور ورزش نمایندمدیران اقدام موفقیت احتمال افزایش به نسبت تر کیفی و بهتر تدارکاتی اردوهای برگزاری با و کرده اقدام کشور
 محیطی شرایط تشریح به نسبت تقلید مراجع جمله از کشور فرهنگی مسئولین با  مناسب تعامل ایجاد با تکواندو فدراسیون مدیران همچنین

 در را خود سرمایه و نمایندوتوجه دریافت مساله این رفع برای اسامی های ارزش حفظ با را مربوطه مجوزهای و کرده اقدام تکواندو شورز
 . گیرند کار تکواندوکاربه دختران پایه بخش

 .المللی بین مسابقات تکواندو، عملکرد،واژگان کلیدی:
  منابع:

 . 1335 دانشگاهی، جهاد انتشارات سازمان: تهادن وهابیان، امیر و صفری سعید مهترج.عملکرد مدیریت. مایک آرمسترانگ،.1
 .13-32 :15،1311 شماره ورزش، مدیریت مطالعات. «ایران تکواندو سوات تحلیل.» ژاله معماری، محمد؛ خبیری،.2

 2212 -لندن 1133)  تابستانی المپیک های بازی یراندرا ورزشکاران عملکرد تحلیل و ارزیابی.»نظری،فرهادوهمکاران همایون؛ حسین؛عباسی، عیدی،.3
 121-11: 1313 ،3 شمارة ،2 ورزشی،دورة مدیریت در کاربردی های پژوهش(«.لندن

 یریتمد مطالعات.«ایران( زنان) تکواندو رشتۀ در استعدادیابی های شاخص رخ نیم تعیین.» همکاران و مرتضی طاهری، رضا؛ محمد دهخدا، الهه؛ عامری، عرب.3
 24-32: 1312 ،12 ورزشی،شماره

 توسعه و مدیریت مهفصلنا. «لمللیابینیهاادیدرو در انیرا انبانو وینداتیمملیتکویعضاا دعملکر ومانیزسا سسترابطۀرا. »اند ،ثوندغیا و کشاورز،لقمان..
 1313:133 تابستان و بهار 1ورزش،شماره
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