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 و کنترل حاالت روانی مردانتمرکز  مهارتبررسی و مقایسه 

 شنا و واترپلو ایورزشکار حرفه

 *2مجید کرامتی مقدم، اسید ولی موسوی مقتدا

 ، ایرانکرج، واحد کرجشناسی ورزشی، دانشگاه آزاد .  کارشناس ارشد روان1

 ، بروجرد، ایران.  دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد2

 

 چکیده:

ای شنا و واترپلو پرداخته است. این پژوهش از بازیکنان حرفه روانی حاالت کنترل و تمرکز پژوهش حاضر به مقایسه مهارت

جامعه این پژوهش با توجه به ای بوده که به روش پیمایشی و میدانی انجام شده است. مقایسه –های توصیفی نوع پژوهش

اد نمونه و جامعه برابر تعدکشور بودند.  برتر ، بازیکنان شنا و واترپلوی حاضر در لیگهای ورودینوع و ماهیت پژوهش و مالک

نفر( و  06های کشور به صورت هدفمند انتخاب و در دوگروه شناگران )نفر از ورزشکاران شرکت کننده در لیگ باشگاه 06

)انستیتوی ورزشی  SASIهای روانی نامه ارزیابی مهارتپرسشنفر( قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده،  06بازیکنان واترپلو )

داول و نمودارهای توصیفی برای ها در بخش آمار توصیفی از ج. در تجزیه تحلیل دادهسوالی بوده است 06استرالیا جنوبی(

های کولموگروف اسمیرنف های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمونبیان ویژگی

 دو گروه مستقل برای مقایسه تفاوت متغیرها در دو tها، استفاده شد، سپس از آزمون جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده

 ای شنا و واترپلو تفاوتورزشکار حرفه روانی حاالت کنترل و تمرکزها نشان داد که بین مهارت گردید. یافتهگروه استفاده 

 معناداری وجود نداشت. 

 

 .ای، شنا، واترپلوبازیکنان حرفه ،روانی حاالت کنترل تمرکز، کلیدی: واژگان    

 

 majid.keramatimoghadam@gmail.com ایمیل نویسنده مسئول:  *

 

 

 

https://sportssciencejournal.ir/
mailto:majid.keramatimoghadam@gmail.com


 

 

 

 

 
 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.           2821-0298: شاپا    1401  بهار - اول شماره - اول سال

2 

 

 مقدمه:

 هتوج مورد بسیار ورزش شناسیروان حیطه در گراییتخصص ورزشی، هایرشته متفاوت شرایط و نیازها به توجه با امروزه

 یشناسروان و واترپلو شنا، و فوتبال سواری،دوچرخه شناسیروان همانند هاییتخصص به توانمی جمله از است گرفته قرار

 وجهت با. است یافته ضرورت شناسیروان بنیادی هایسازه به توجه امر این به توجه با. کرد اشاره ورزشی هایرشته سایر در

 ارانورزشک ویژه به ورزشکاران، شناسیروان هایسازه بین روابط شناسایی و سو یک از بازیکنان فنی هایمهارت اینکه به

 حقیقیت چنین انجام به نیاز است، برخوردار ایویژه اهمیت از هاآن عملکرد با دیگر سوی از تحقیق، این در واترپلو و شنا رشته

 طالعاتا توانمی تحقیقات گونهاین اجرای طریق از. است پرداخته مهم مقوله این به تحقیق این. شدمی احساس پیش از بیش

 هایرنامهب قوت و ضعف نقاط و توان و آورد دست به فوق رشته حیطه در ورزش شناسیروان تمرینات اثربخشی برای را بنیادی

 توانب باید کشورمان در مزبور رشته چشمگیر هایظرفیت به توجه با. نمود مشخص ورزشکاران برای را شناختیروان آموزش

 پرتو در تنها اقدامات این و نمود ایجاد واترپلو و شنا رشته در علمی هایفرضیه سازی فراهم برای را مناسبی بستر

 .است پذیرامکان پژوهش رویکرد در و علمی گراییتخصص

 توجه امروزه و است، ورزشی شناسیروان در مطالعه و پژوهش محور ورزشکاران، عملکرد در روانی مهارتهای نقش امروزه     

 هایمهارت دارای که ورزشکارانی. شودمی صرف مربیان به آن آموزش و روانی هایمهارت شناسایی برای ایمالحظه قابل

 هایورزش قالب در را خود هایمهارت و باشندمی موفق خود ورزشی مسابقات در امکان حد تا هستند جسمانی و روانی

 و نفس به اعتماد از مسابقه شرایط در تا دهدمی اجازه ورزشکار به روانی هایمهارت. دهندمی انجام بخوبی انفرادی و تیمی

 برای روانی هایمهارت که این علیرغم .شوند برخودار سازد،می آماده بهینه عملکرد اجرای برای را او ذهن و بدن که اطالعاتی

 اشتنند اعتقاد یا آگاهی عدم علت به کشورمان ورزشکاران و مربیان متاسفانه باشد،می برخوردار ایویژه اهمیت از ورزشکاران

 تمرینات هب صرفاً و کنندمی استفاده ورزشی عملکرد پیشبرد برای ایوسیله عنوان به را روانی هایمهارت کمتر مطلب این به

 هاتمهار نوع این از خود برنامه در المللیبین سطح ورزشکاران و مربیان از بسیاری که است حالی در این. پردازندمی عملی

 مقایسه جهت زیادی هاپژوهش مورد این در که این به توجه با. دهندمی اختصاص آن برای را زمانی مدت و کرده استفاده

 شانن خود از چندانی اشتیاق مربوطه فدراسیون در ویژه به کشورمان محققان و پژوهشگران و نگرفته صورت رشته دو این

 کیی زنجان که جائیآن از و گرفته انجام مربیان استفاده جهت ایران در محدودی بسیار هایپژوهش نیز زمینه این در نداده،

 واندتمی پژوهشی چنین نتایج. کندمی استفاده شنا مدارس از خود هایتیم تغذیه جهت باشدمی واترپلو رشته هایقطب از

 .یدنما یاری روانی هایمهارت کیفی و کمی ارتقای امر در را آنان و باشد زمینه این در ورزشکاران و محققان مربیان، گشایراه

 کاندیمش شهرستان کارفرنگی نوجوان گیرانکشتی روانی هایمهارت نیمرخ بر مبنی پژوهشی در( 1032) همکاران و دارش

 در زفولد فرنگی گیرانکشتی دیگر گروه از اندیمشک کارفرنگی گیرانکشتی روانی هایمهارت میزان دادند نشان دزفول و

 SASI نامهپرسش کمک به را ایران نخبه جودوکاران روانی هایمهارت نیمرخ( 1031) تجاری .است باالتر روانی مهارت 0

 هایمهارت نظر از( نوجوانان و جوانان ساالن،بزرگ) سنی گروه سه میان که داد نشان هاداده تحلیل و تجزیه. کرد ارزیابی
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 ندارد دوجو داری معنی اختالف گزینیهدف و ذهنی تصویرسازی روانی، حاالت کنترل نفس، به اعتماد تمرکز، انگیزش، روانی

 سطح در گزینیهدف و نفس به اعتماد انگیزش، روانی مهارت میزان( نوجوانان و جوانان بزرگساالن،) سنی هایگروه در و

 نهمکارا و نژاد کجباف .داشتند قرار خوب سطح در ذهنی تصویرسازی و روانی حاالت کنترل تمرکز، روانی هایمهارت و عالی

 ورزشکاران در ورزشی موفقیت انگیزه با آن هایمولفه و هیجانی هوش -روانی هایمهارت بین ارتباط به  پژوهشی در( 1031)

 روانی هایمهارت بین که بود آن از حاکی آمده بدست نتایج. پرداختند OMST نامهپرسش از استفاده با شیراز شهرستان مرد

 شیورز موفقیت انگیزه و کلی هیجانی هوش بین چنینهم. دارد وجود داریمعنی و مثبت ارتباط ورزشی موفقیت انگیزه و

 حل و گراییواقع دلی،هم نفس، به اعتماد هایمولفه هیجانی هوش هایمولفه بین از. دارد وجود داریمعنی و مثبت ارتباط

 واعظ .اندهبود ورزشی موفقیت انگیزه بینیپیش به قادر و دارند دارمعنی و مثبت ارتباط ورزشی موفقیت انگیزه با مسئله

 چنین نای و است پرداخته ورزشکاران روانی آمادگی نامهپرسش پایایی و روایی تعیین به نسبت  پژوهشی در( 1036) موسوی

 و داشت وجود درونی هماهنگی سنجند،می را انگیزش که هاییپرسش بین SASI نامهپرسش در که است شده گیرینتیجه

 نجدسمی را مندیهدف و ذهنی تصویرسازی نفس، به اعتماد روانی، حالت کنترل تمرکز، که هاییپرسش بین هماهنگی این

 دعملکر بهبود و رقابتی اضطراب کنترل بر روانی مهارتهای تاثیر بررسی در نیز( 2662) کاناگتون و هانتون .بود موجود نیز

 بدنی اباضطر عالئم لذا بودند، آگاه عملکرد بر روانی هایمهارت مثبت آثار از المپیکی ورزشکاران که کردند گزارش شناگران،

 صورت هب ایحرفه ورزشکاران که است معتقد او داشتند، آماتور شناگران با مقایسه در باالتری نفس به اعتماد و کمتر ذهنی و

 دهش موفقیت به منجر هامسابقه در که را راهکارهایی و مثبت خودگویی ذهنی، تصویرسازی فنون شده ریزیبرنامه و منظم

 که ورزشکارانی دادند نشان( 1333) همکاران و رابرتز .دهندمی قرار استفاده مورد( رقابتی اضطراب کاهش منظور به) است

 بهترین. دبرخوردارن تریمطلوب عملکرد و بیشتر نفس به اعتماد بهتر، تمرکز کمتر، اضطراب از کنندمی استفاده مهارت این از

 و نتمری جلسۀ هر در را آن به یابیدست چگونگی و کند تعیین هدف خود، برای ورزشکار که شودمی حاصل زمانی عملکرد،

 عملکرد و ورزش نوع بین چگونه عنوان تحت خود پژوهش در( 2612)  لیندا و جاکوبسن .نماید ارزیابی مسابقه هر در

 به روی مرکز ورزشکاران شده ارزیابی اجرایی عملکرد که رسیدند نتیجه این به دارد، وجود ارتباط ورزشکاران شناختی

 هایمهارت عدم دارای ورزشکاران از باالتر آمده دست به امتیازات دارای ذهنی وتصویرسازی تمرکز چونهم ذهنی هایمهارت

 اجرایی عملکرد از بخش کدام که این مبنای بر هاورزش نوع اساس بر نمرات که گردید مشاهده چنینهم .باشدمی ذهنی

 باالتری امتیاز دارای باال شدت دارای هایورزش ورزشکاران مثال به طور و اساس این بر. باشدمی متغیر است، شده ارزیابی

 ترایو حرفه شدیدتر که هاییورزش واقع در باشندمی است دخیل آن در مسئله حل که هاییورزش ورزشکاران به نسبت

رل و کنتتمرکز  مهارتبررسی و مقایسه بر این اساس مطالعه حاضر با هدف  .بودند باالتری روانی هایمهارت نیازمند بودند

 انجام گرفت. شنا و واترپلو ایورزشکار حرفه حاالت روانی مردان

 :پژوهش روش

 نینچهم. است شده انجام میدانی و پیمایشی روش به که است بوده ایمقایسه – توصیفی هایپژوهش نوع از حاضر  پژوهش

 ماهیت و نوع به توجه با پژوهش این جامعه .آورد شمار به نگرحال و کاربردی هایپژوهش نوع از توانمی را پژوهش این
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 شرکت ورزشکاران از نفر 06 تعداد .باشندمی کشوری لیگ در حاضر واترپلوی و شنا بازیکنان ورودی، هایمالک و پژوهش

( نفر 06) واترپلو بازیکنان و( نفر 06) شناگران گروه دو در و انتخاب دسترس در صورت به کشور هایباشگاه لیگ در کننده

 22 تا 22 بین درصد 5/03 سال، 21 تا 13 بین درصد 7/01 سن میزان دارای آماری نمونه داد، نشان ها یافته .گرفتند قرار

 7/20و زیردیپلم و دیپلم تحصیالت دارای دهندگانپاسخ از درصد 0/21چنینهم. بودند سال 26 تا 25 از درصد 06 و سال

 .بودند باالتر و کارشناسی دارای آنان درصد 7/01 نهایتاً و دیپلم فوق  تحصیالت دارای دهندگانپاسخ از درصد

 های پژوهش:یافته

 توصیف متغیرهای پژوهش: 

 های مرکزی دادهای متغیرهای پژوهشتوصیف گرایش. 1جدول 

 بیشترین کمترین انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 76/4 56/1 00/6 07/0 شنا تمرکز

 76/4 75/1 75/6 07/0 واترپلو

 92/4 56/1 50/6 07/0 شنا کنترل حاالت روانی

 42/4 32/1 72/6 07/0 واترپلو

 

 :هاآزمون طبیعی بودن توزیع داده

های پارامتریک های آماری و به دلیل پیش فرضی جهت استفاده یا عدم استفاده از آزموندر این بخش پیش از انجام آزمون

 فتقرار گرهای مورد بررسی در این پژوهش مورد تحلیل از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید. بر این اساس مولفه

 قابل مشاهده است. که نتایج آن در جدول زیر

 

 هاهای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع دادهآماره. 2جدول 

آزمون لوین برای برابری  فرضیه 

 هاواریانس

 هابرای برابری میانگین tآزمون 

F سطح معناداری T سطح معناداری میانگین درجه آزادی* 

میزان تمرکز مردان 

 ورزشکار 

ای شنا و حرفه

 واترپلو

با فرض برابری 

 هاواریانس

22/1 02/6 062/6- 53 07/0 9/0 

با فرض نابرابری 

 هاواریانس

03/6- 62/53 07/0 9/0 

 مقایسه میزان تمرکز در ورزشکاران شنا و واترپلو
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( در نتیجه <65/6pباشد )معنادار نمی 65/6ون لوین در سطح آزمجا که مقدار سطح معناداری در از آنبا توجه به نتایج 

شود و با توجه به سطح گزارش میها محاسبه شده با فرض برابری واریانس tشود. بنابراین مقدار ها پذیرفته میفرض برابری

معنادار  65/6ده در سطح ست آمشود که چون مقدار سطح معناداری بدها مشاهده میبرابری واریانس  tمعناداری در آزمون

ت تفاوای شنا و واترپلو مهارت تمرکز مردان ورزشکار حرفه بینشود. ( در نتیجه فرضیه صفر رد نمی<P 6 /65باشد. ) نمی

 *(p<65/6باشد )معنادار نمی 65/6جا که مقدار سطح معناداری در آزمون لوین در سطح با توجه به نتایج از آن معناداری ندارد.

شود. با توجه ها گزارش میمحاسبه شده با فرض برابری واریانس t شود. بنابراین مقدارها پذیرفته میدر نتیجه فرض برابری

 65/6شود که چون مقدار سطح معناداری بدست آمده در سطح ها مشاهده میبرابری واریانس  tبه سطح معناداری در آزمون

ای شنا و واترپلو بین مهارت کنترل مردان ورزشکار حرفهشود. تیجه فرضیه صفر رد نمیدر ن *(P<6 /65باشد. ) معنادار نمی

 تفاوت معناداری ندارد.

 

 هابرای برابری میانگین tآزمون . 3جدول 

 

 :گیریو نتیجهبحث 

ج نتای. نداشتوجود معناداری  تفاوتتمرکز  در بین مردان ورزشکار حرفه ای شنا و واترپلو بر حسب روانیهای بین مهارت 

( در 1033فر )باشد. کیوان( همسو می1031( و تجاری )1030می )جهر(، ماهر1033های کیوان فر )این پژوهش با پژوهش

، شیرجه و واترپلو با نخبگی و سابقه تمرین توسط های روانی ورزشکاران مرد شناارتباط مهارت"پژوهش خود تحت عنوان 

نخبگی شناگران ملی ارتباط  دهد بین مهارت روانی تمرکز بارا مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن نشان می SASI نامهپرسش

ا کشور رهای روانی بازیکنان نخبه بسکتبال ( در پژوهش خود مهارت1030چنین ماهر جهرمی )معناداری وجود ندارد. هم

های پژوهش فاوت معناداری وجود ندارد. یافتهشان نشان داد که در مهارت تمرکز آنان تمورد بررسی قرار دادند و نتایج 

( نیز نشان داد که میان سه گروه سنی )بزرگساالن، جوانان، نوجوانان( از نظر مهارت تمرکز اختالف معناداری 1031تجاری )

( 2663( بویز )2612ن و لیندا )سب( جاکو1030وهش جعفری و همکاران )های ناهمسو شامل پژدر مقابل پژوهش وجود ندارد.

آزمون لوین برای برابری  فرضیه

 هاواریانس

 هابرای برابری میانگین tآزمون 

F سطح معناداری T سطح معناداری میانگین درجه آزادی* 

میزان کنترل مردان 

 ورزشکار 

ای شنا و حرفه

 واترپلو

با فرض برابری 

 هاواریانس

125/1 230/6 035/6- 53 07/0 230/6 

با فرض نابرابری 

 هاواریانس

035/6- 00/57 07/0 230/6 
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های روانی تکواندوکاران برتر و غیر برتر را مورد بررسی قرار دادند که در مهارت ( مهارت1030باشد. جعفری و همکاران )می

چگونه بین نوع ورزش "ر پژوهش خود تحت عنوان ( د2612ن و لیندا )سباختالف معناداری وجود داشت. جاکوتمرکز آنان 

به این نتیجه رسیدند که عملکرد اجرایی ارزیابی شده ورزشکاران با تمرکز،  "و عملکرد شناختی ورزشکاران ارتباط وجود دارد

ن برتر موفق (، سبک بازیکنا1331های کروکاس )با توجه به یافتهباشد. های ذهنی میتر از ورزشکاران دارای عدم مهارتباال

تر ردهرا قبل و حین بازی بسیار گست شناسیاز سبک بازیکنان غیر برتر متفاوت است. بازیکنان موفق، راهبردهای آمادگی روان

 یزی توجهرای شناختی به شکل تمرکز و برنامهگیرند و در هنگام فعالیت ورزشی بیشتر به راهبردهاز بازیکنان دیگر به کار می

جه یاند. آنان در طی مسابقات تنها بر نتاز کانون تمرکز باالیی برخوردار ای شنا و واترپلودارند. بنابراین ورزشکاران حرفه

 آنان اثر دارد. کنند و عوامل مزاحم کمتری برمسابقه و اجرای خود تمرکز می

معناداری وجود ، تفاوت کنترل اساس مهارتای شنا و واترپلو بر حرفه ورزشکاردر بین مردان  روانیهای بین مهارت     

فر ن به موارد زیر اشاره کرد: کیوانتواهای همسو با این پژوهش را مینتیجه پژوهش حاضر نشان داد که پژوهش نداشت.

شنا، شیرجه و واترپلو های روانی ورزشکاران مرد ( ارتباط مهارت1033فر )پژوهش کیوان (. در1030جهرمی )( و ماهر1033)

( 1030جهرمی )چنین ماهربررسی شد که در آن کنترل حاالت روانی با نخبگی شناگران ملی ارتباط معناداری نداشت. هم

های روانی بازیکنان نخبه بسکتبال را مورد بررسی قرار داد که نتایج آن نشان داد در کنترل حاالت روانی در پژوهشی مهارت

 عناداری وجود ندارد. آنان نیز ارتباط م

( 2612باشد. هماتیالب )( می2610یک )( و کول2612های ناهمسو شامل پژوهش هماتیالب )اما از طرف دیگر، پژوهش    

شاهده کرد م "اثرات ابعاد مختلف تمرینات بر روی افراد بسکتبالیست با مشکل تاخیر در یادگیری"در پژوهش خود با عنوان 

بسکتبالیست در  26االت روانی این ورزشکاران ارتباط معناداری وجود دارد. این پژوهش بر روی که بین مهارت کنترل ح

پژوهش  ز نتایج اینچهار گروه مختلف انجام شد که همگی بصورت تصادفی انتخاب شده بودند. الزم به ذکر است یکی دیگر ا

 یکچنین کولعملکرد این گروه خاص نیز شد. هم های روانی به دنبال تمرینات جسمانی منجر به پیشرفتتمرینات مهارت

های اعصاب در تمرینات فیزیکی به بررسی عملکرد سلول "مغز خود را آموزش دهید"( در پژوهش خود تحت عنوان 2611)

گردد یتر مهای روانی و تمرینات هوازی بهینهو روانی پرداخت و دریافت که عملکرد فیزیکی بدن بخصوص با ترکیب مهارت

ار ورزشکار آمادگی روانـی نقـش مستقیمی از افک ه در آن مهارت کنترل حاالت روانی نیز تفاوت معناداری وجود داشت.ک

های بیشتری در این زمینه نیاز اسـت. رسد به پژوهشملکرد و رفتار ورزشی مهم به نظر میکه ع باشد. باتوجه به اینمی

 کمبود اعتماد به نفس، تجربیات درونی، منفی نظیر افسردگی و اضطرابهیجانات کنترل ترس، استرس، اضطراب رقابتی، 

ناخوشایند از فاکتورهای مهم و اساسی این بخش است. واکنش مناسب در جهت مثبت و سوق صحیح احساسات در میان 

های هارتای نیز ضروری است. توجه خاص به این عوامل منجر به اجرای مطلوب مه خصوص ورزشکاران حرفهورزشکاران ب

ای به توان اشارهر کنترل احساسات وجود دارد که میهای مختلفی د. روشحرکتی و عملکرد بهینه ورزشکاران خواهد شد

ازی سهای جسمانی یا روانی که در آرامها و مدیریت استرس اشاره کرد. امروزه کلیه روشسازی، کنترل تنشهای آرامتکنیک

های مربیان و مسئوالن ذیربط قرار گرفته است و باز نیازمند مسابقات مفید است در برنامهل از کاران بخصوص قبورزش
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که در میان  با توجه به این (.1030باشند )مسیبی و واعظ موسوی، ختلف در این حیطه میهای متوسعه و رشد استراتژی

ای شنا شان وجود دارد، ورزشکاران حرفههای مختلفی در کنترل احساساتای روشکاران حرفهورزشکاران بخصوص ورزش

بط بر تهای مرشاخص یتمامشود: های مطالعه حاضر پیشنهاد میمتناسب با یافته و واترپلو نیز این امر مستثنی نیستند.

 اهمهارت ابررسی سایر عوامل مرتبط ب های عملی دیگر وتوان مطرح نمود که با ارائه تمرینبوده و میمهم های روانی مهارت

رل کنت تمرکز، نفس،ه جمله اعتماد ب ازهای روانی شناسی، مهارتتمرینی در حیطه روان های شناختی واز طریق مهارت نیز و

های رگزاری دورهب های روانی شناگران.شناس ورزشی برای باال بردن مهارتکارگیری روانه ب را افزایش داد. گزینیو هدف

ستای افزایش حقوق و مزایای رفاهی شناگران در را ها.شنا جهت ارتقا دانش علمی آنشناسی ورزشی برای مربیان روان

 ای.افزایش انگیزش شناگران حرفه

 :تشکر و قدردانی

بدین وسیله، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، به عمل 

 آورند.می
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Abstract: 

The present study compared the skills of concentration and control of mental states of professional swimming 

and water polo players. This research is a descriptive-comparative research that has been done by survey and 

field method. The population of this study, according to the type and nature of the research and the entry 

criteria, were the swimming and water polo players present in the country's premier league. The sample and 

the community were equal to 60 athletes participating in the country's club league and were purposefully 

selected and placed in two groups of swimmers (30 men) and water polo players (30 men). The instrument 

used was the SASI (South Australian Sports Institute) 60-item Mental Skills Assessment Questionnaire. In data 

analysis, in descriptive statistics, descriptive tables and graphs were used to express the demographic and 

descriptive characteristics of the research, and in inferential statistics, Kolmogorov-Smirnov tests were used to 

examine the normality of data distribution. T-test of two independent groups was used to compare the 

differences between the variables in the two groups. The results showed that there was no significant difference 

between concentration skills and controlling the mental states of swimming and water polo athletes. 
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