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Abstract 
Relative age effects have been widely investigated in the context of youth sports in recent 

decades. The phenomenon of Relative Age Effect (RAE) deals with recognizing 

(dis)advantages of relative age in children and adolescents born in same calendar year. 

The present study aimed to investigate the effect of relative age in Iranian taekwondo 

athletes and examine the relationship between relative age and the success of taekwondo 

athletes in terms of the league participation, attendance in the national team, and winning 

medals in official competitions. To conduct this study, the data of 1843 male and female 

taekwondo athletes who were present in taekwondo clubs were collected and analyzed by 

gender. Athletes with a history of 10 years of activity between 2011 and 2021 years were 

included in the study. The effect of relative age was described and the chi-square test was 

used to examine the relationship between relative age and abovementioned variables. The 

results showed the existence of the RAE in Iranian taekwondo athletes, and the relative 

age of men had a significant role in their participation in the league for men (p=0.002) but 

This finding was not significant for women (p=0.46).The RAE on the success rate in 

winning medals (p=0.15) and the opportunities to participation in the national teams 

(p=0.17) was not significant. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
In youth sports, children and adolescents are assigned to different age categories 

based on their chronological age (1), which usually use the time cut-point of the 

first day of the year (2–4) . Athletes in the youth levels have different physical 

characteristics, and furthermore, their birth date in the same year leads to extreme 

performance differences between them (5). This phenomenon called the Relative 

Age Effect  (RAE) (1) refers to the age differences between children born in the 

same calendar year that is caused by the difference in their birthdays (6). Children 

or adolescents who are older than their peers, who were born in the same year, 

have more opportunities to be exposed to training and experience and the more 

chance to contribute in competitions (2,7). The purpose of this study was to 

examine the relative age effect in Iranian taekwondo athletes and its relationship 

to league participation, medal winning, and national team attendance. 
 

Materials and Methods 

Participants 
The participants were athletes who had a history of at least 10 activities in 

taekwondo during the last decade (from 2011 to 2021). The information of the 

participants was collected with cooperation of Iran Taekwondo Federation and its 

Research Committee. The cut-off date for taekwondo competitions in Iran is in 

accordance with the regulations of the World Taekwondo Federation (WTF) and 

has been set from January 1st. According to birth month of the  participants, they 

were categorized into four relative age quarters (Q) regardless of birth year (8).  

In order to investigate the RAE, the data of 1843 athletes were categorized using 

Excel and SPSS software. The frequency analysis based on month’s birth and age 

quarters was conducted to confirm the effect of relative age of elite taekwondo 

athletes. In order to investigate the relationship between relative age and 

attendance in the Premier League and national team, the chi-square goodness test 

(χ2) was used to determine the distribution of the birth month and Q based on 

observed and expected frequencies. 
 

Findings 
Totally, the data of 1843 athletes (966 men and 877 women) were included in the statistical 

analysis considering the inclusion criteria. The highest number of athletes were born in 

the Q1 (519 taekwondo players, 28.16 percent) and the lowest number of individuals were 

born in the Q4 (382 taekwondo players, 20.73 percent). The significant bias in favor of 

Q1 in both men (χ2 (3)=14.74, p=0.002) and women (χ2(3)=8.40, p=0.04) for Taekwondo 

was obvious. 
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The highest number of birth was associated with the first month of the year 

(January) (179 taekwondo athletes, 9.7 percent) while the lowest number was in 

November (115 taekwondo athletes, 6.2 percent). According to the result of the 

chi-square test, the effect of relative age was significant (χ2 (11) = 24.21, p=0.012). 

The highest frequency of birth month was January for men (96 taekwondo 

practitioners, 9.9 percent) and April (84 taekwondo practitioners, 9.5 percent) and 

January (83 taekwondo practitioners, 9.5 percent) for women, and the lowest 

frequency for men was December (636 taekwondo practitioners, 6.5 percent) and 

November (51 taekwondo practitioners, 5.8 percent) for women. According to the 

chi-square test, the effect of relative age was not observed for none of men and 

women. 

The results of chi-square analysis showed that the RAE on the participation in the 

highest level of the taekwondo league (Premier league) is significant (χ2(3) 

=14.667, p=0.002) and athletes born in the Qs of year, have participated in the 

Premier League in a larger proportion, however, this finding was not significant 

for women (χ2(3) =2.55, p=0.46). According to the findings, birth quarter has no 

significant role in winning medals and participating in the national team in Iranian 

male and female athletes.  

 

 
 

Generally, the frequency distribution of athlete’s birth is biased toward the first 

months of the year. According to the results of chi-square goodness test, the RAE 

was generally revealed in taekwondo athletes (χ2 (11) =24.11, p=0.012) regardless 



Pashabadi: The Relative Age Effect on Attending in the...                                      168 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

of gender. The present findings showed the RAE for both male and female month 

and birth Q. There is a large bias in favor of the first quarter of the year (Q1) in 

both men (p=0.002, χ2=14.74 (3)) and women (p=0.04, χ2=8.40 (3) in 

Taekwondo. 

The RAE for the attendance of male taekwondo players in the highest level of 

taekwondo league is significant (χ2 (3) =14.67, p=0.002) but this effect is not 

significant for women (χ2 (3) =2.55, p=0.46). 

The result of chi-square goodness fit analysis showed that the RAE in winning 

medals for men (χ2 (3) =5.02, p=0.17) and women (χ2 (3) =2.55, p=0.13) as well 

as for attendance in the national team for men (χ2 (3) =4.78, p=0.19) and women 

(χ2 (3) =2.26, p=0.15) is not significant. 
 

Conclusion 
Athletes born at the end of the chosen year, compared to their younger 

counterparts, have less chance to participate in Taekwondo sport (7). Those born 

in Q1 and Q2 are likely to be superior to their peers due to physical or mental 

advantages, and through an auto-select process, they dominate their younger peers 

born in the same year (9). Attendance in the highest level of country’s league was 

another finding for the RAE in the present study, and athletes born in the Q1 are 

more likely to be in the highest level of official Iranian taekwondo competitions. 

Traditionally, RAE has been observed among athletes at different levels, both elite 

and  semi-elite, where physical characteristics such as weight, height, speed, and 

strength are key factors for success (3,5,10). For women, the observed frequency 

for attending in the league was not higher than the expected frequency, and it is 

inconsistent with the findings of Lemez et al. (2016), reporting that RAE was not 

evident for women (11), which seems to be related to cultural issues and the 

selected approach to participate in competitions. The results of the present study 

provide valuable insight for managers, experts and decision makers of taekwondo 

development at the youth levels to prevent RAE consequences. It is clear that 

changes in relative age are the key factor of success in different age categories of 

taekwondo competitions in Iran, and of course, simultaneously, it can lead to the 

dropout of a large number of talented athletes. Further investigation and 

comparison of RAE in Taekwondo age groups in Iran, U11, U14, U17 and senior, 

if comprehensive data from these categories is provided, can provide a clearer 

insight into the consequences of RAE in Taekwondo. 
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 مقالة پژوهشی

در تکواندوکاران    و کسب مدالورزش حضور در باالترین سطح بر سن نسبی  اثر

 1ایرانی
 

 4، عبدالرحمن خضری3، مصطفی سلطانی2، مجید نیری1علی پشابادی

 

 )نویسنده مسئول(  ، تهران، ایرانیدانشگاه خوارزم  یدانش آموخته دکتر .1

 مدریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران ایران   دکتریدانشجوی   .2

 ، قزوین، ایرانبین المللی امام خمینی، دانشگاه  گروه علوم ورزشی  استادیار  .3

 ران ی ا  دانشگاه تهران، تهران،  ،یگروه رفتار حرکتدانشجوی دکتری،    .4
 

 24/08/1401تاریخ پذیرش:                                07/06/1401تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 

  پدیده .  است   شدهبررسی    ی پایه هاورزش در رده  زمینه  در  گسترده  طوربه  نسبی  سن  اثرات  های اخیر، سال  در

پردازد. می و نوجوانان متولد یک سال کودکاننسبی  سنیمزایا و معایب  شناسایی( به RAE)  اثر سن نسبی

به بررسی ارتباط سن نسبی    انجام شد کهبررسی اثر سنی نسبی در تکواندوکاران ایرانی    با هدفمطالعه حاضر  

ی حضور در لیگ، حضور در تیم ملی و کسب مدال در مسابقات  هابا میزان موفقیت تکواندوکاران در زمینه

ی تکواندو هاتکواندو کار زن و مرد فعال در باشگاه   1843ی  هاداده  پژوهش، برای انجام این    رسمی پرداخته شد.

تا    2011ی  هاسال فعالیت بین سال   10ورزشکاران دارای سابقه    .شدگردآوری شد و به تفکیک جنسیت تحلیل  

از آزمون    با دیگر متغیرها  و برای بررسی ارتباط سن نسبی  شدوارد مطالعه شدند. اثر سن نسبی توصیف    2021

و سن نسبی  بود ر تکواندوکاران ایرانی باثر سن نسبی دهنده نتایج پژوهش نشان دو استفاده شد.برازش خی

این یافته برای زنان  (، اما  P=0.002)     در لیگ داشت  هاآن  نداشتنحضور  یا  در حضورداری  امعنان نقش  در مرد

و شانس حضور   (P=0.15)نسبی در میزان موفقیت در کسب مدالسن  . همچنین اثر  (P=0.46)    دار نبودامعن

 . (P=.0.17)  دار نبودای ملی معنهادر تیم

 جوانان رشدی، سن نسبی، ورزش تکواندو، سن  واژگان کلیدی:

 
1. Email: pashabadi@ut.ac.ir       
2. Email: majid.nayeri1@gmail.com   

3. Email: mostafasoltani553@yahoo.com  

4. Email: rahman.khezry@ut.ac.ir 
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 مقدمه

گروه در  تقویمی  براساس سن  نوجوانان  و  کودکان  پایه،  ورزش  رده  هادر  قرار و  مختلف  های سنی 

برش  معموالً  که   ( 1)  گیرند می استفاده از  سال  اول  روز  زمانی  فرایند    (. 2-4)  شودمی  های  سرعت 

. کودکان و نوجوانان دارای سن تقویمی ( 5)  شدت متغیر استبالیدگی در سنین کودکی و نوجوانی به

شناختی،  ی زیستهارغم تفاوتبه.  (6،  7دارند )شناختی  های زیادی از نظر رشد زیستیکسان تفاوت

تقوهنوز   سن  یکسانورزشکاران  روش  ،یمی  به  سنی  هر  در  تاغلب  یکسانی  در    کرده مرین  های  و 

همراه  ی سنی  هابندی ردهاین مشکل با طبقه کنند.  می  ی سنی همسانی شرکتهای گروههامسابقه

تا سه سال   ی سنی معموالًهادر ایران رده.  (8)  که دارای دامنه وسیعی در سنین پایه هستند  است

  پایه  هایردهایران برای  در  شرکت در مسابقات تکواندو  دامنه سنی  عنوان نمونه،  به  ؛گسترده هستند

در    ( است.سال  18  یشتر ازو جوانان ب  17تا    15  سال، نوجوانان  14تا    11نونهاالن  )سه سال    تا دو  

آموزان کالس دهم، یازدهم و  دوازدهم(  شامل دانش  )در دو رده متوسطه دومآموزی  دانشمسابقات  

ی مربوط به دامنه  هادر کنار این تفاوتکه  را  شناختی و رشدی  زیست ی  هاحال تفاوت  است.  سه سال

رده به لحاظ  شناختی دیربالیده باشد و  یعنی کسی که از نظر بالیدگی زیست  ؛ ی سنی بگذاریدهارده

  شده است  جوانانفرد از نظر سنی تازه وارد رده    مثالً  گروه سنی خود باشد )  کم سنافرد    وسنی جز

در چنین شرایطی، شرایط رقابت برای او بسیار سخت خواهد بود. اگر فردی درست   ،سال(   16  یعنی

برش سنی مشخص  نقطه  از  باشد بعد  آمده  دنیا  به  مسابقات  در  برای شرکت  این   در  همواره  ،شده 

واخر همان  اهمتایان خود که در    در مقایسه با مسابقات از نظر شناختی، جسمانی و فرصت مشارکت  

عنوان شدن بهبیشتر برای انتخاب   شانس بر  عالوه  دارد.  ایهمالحظ  درخوراند، برتری  یا آمدهسال به دن

به تیم  برتریعضو  ذکرشدههادلیل  بیشتر(9)  ی  فرصت  همچنین  افراد  این  در  ،  فرصت ی  دریافت 

های باکیفیت و همچنین دریافت تشویق و تحسین در  و آموزش  هامشارکت، دریافت تمرین، مداخله

ی سنی  هاحال اگر این دامنه سنی در برخی رده  .اندطول رشد خود، با تبعیض به نفع خود مواجه 

ممکن است ورزشکاران با تفاضل بیش از دو سال با هم در یک تیم حضور داشته   ،مانند امیدها باشد 

 1« اثر سن نسبی»به این پدیده    .( 10-13)  شودمی  نسبی چند برابرباشند که در این حالت اثر سن  

(RAE  )شود  می  گفته«  یکسان»ی سنی بین کودکان متولد یک سال  هابه تفاوتو  (  14)  شود می  گفته

باعث  که  یی است  هاچالش  وسن نسبی همیشه جز.  ( 15)  شودمی  ناشی  ها که از تفاوت در روز تولد آن

کمتری   شانس دلیل زمان تولد خود،  فقط به  وشود  می  تعداد زیادی از ورزشکاراناز دور خارج شدن  

 
1. Relative Age Effect (RAE) 
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،  16)  ی مناسب سن خود دارند هاو مربیگری  ها برای مشارکت و قرارگرفتن درمعرض تمرینات، آموزش

کند  می  ی مربیگری دارد. اثر سن نسبی وضعیتی را توصیفهاسن نسبی نقش مهمی در تصمیم(.  15

اند، در مقایسه با آنچه از نرخ تولد ل یک سال خاص به دنیا آمدهیبیشتری از افرادی که اوا که تعداد  

  هاو برخی یافته(  17)  شوند می  ی نخبه پایه و بزرگسال بیشتر دیدهها در تیم  (، 10)  رود می  ملی انتظار 

 (.  9)کننده است ورزشکار تعیین  ایه در شروع و پایان دوران حرفکه  کید دارند أ ت

سن نسبی در  گزارش شده است.    ورزش پایه  بر، سنی نسبی و اثرات آن  سن  دربارهطالعات قبلی  م

برای تیم پایههای ورزشی در رده هاانتخاب ورزشکاران  اثرات ماندگاری داشته باشدمی  ی  به    ؛تواند 

  نخست  متولدینحرکتی  -جسمانی  یهاتواناییبه    ایهعبارت دیگر، این یک نظریه است که اگر نمر

ناگزیر از رشد جسمی، شناختی و ذهنی بهتری ابتدای سال،  متولد    افرادشود،  آخر سال داده  تا    سال

ی مختلفی  هاورزش  باره در  RAE  ی هاپژوهش  . (18)  خواهند بودافراد متولد ماه آخر سال  در مقایسه با  

و  (  25)  شنا  (،24)بیسبال    ،(10،  22،  23)  میدانی ، دو و  (21)  ، بسکتبال( 9،  19،  20)  مانند فوتبال

دهد.  می  را بسته به رشته ورزشی نشان  RAEانجام شده است و تفاوت    (9)  چندین رشته ورزشی دیگر

نسبت روز تولد ورزشکارانی که بیشتر برای حضور در سطوح باالتر    کهاست  همچنین مشخص شده  

های  متفاوتی در ورزش  و الزمات   ی هاویژگی.  (14،  26)  دارند، به سمت اوائل سال متمایل است  شانس

پژوهشی در زمینه    در ایران خأل.  دارد اهمیت  برای هر ورزش    RAEبنابراین بررسی  ؛  مختلف وجود دارد

در جامعه   پرکردن این خأل  شود.می  بسیار مهم دیده  یعنوان موضوع ورزش به   براثر سن نسبی  بررسی  

 گذاری قرار دهد.نفع در سیاستی ذیهاتواند بینشی در اختیار سازمانمی  ایرانی  یپرجمعیت تکواندو

ی کسب مدال در  هاو همواره از بخت  بودهی ورزشی بسیار پرطرفدار  هادر ایران تکواندو یکی از رشته

ایران هرساله مسابقات مختلفی را در   یتکواندو. فدراسیون  است  ی آسیاییهامسابقات المپیک و بازی

برگزارهارده مختلف  سنی  نسبی  قبلی   مطالعات در  کند.  می  ی  سن  زمینه  در  کشورها  دیگر    در 

نیز    تکواندو   در  و   بوده  ایه حرف  ورزش  به  اما بیشتر معطوف  (،18)  استشده  یی  هاتکواندوکاران تالش

 بزرگسال   ورزشکاراناز    بیشتر  ورزشکاران المپیک.  اندپرداخته  المپیکی  ورزشکارانبیشتر به    ، مطالعات

 (.  12) است یترمهم  چالش کم سنین در نسبی سن  تأثیر کهحالیرد ؛ اندشده تشکیل

انجام شده است. عالوه بر این،   کاران ایرانیبرای تکواندو  RAE  بررسیبنابراین این مطالعه با هدف  

ی اخیر در  هاورزشکارانی که در سالهای از دادهتوان  میتر است،  قوی  کمتردر سنین   RAEازآنجاکه  

)باالترین سطح مسابقات    لیگ برتراند و از نظر سنی موقعیت حضور احتمالی در  تکواندو فعال بوده
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ایران انتخاب و آموزش ورزشکاران حین  هاعنوان دادهبهاند،  تکواندو داشته   1(تکواندو در  اولیه در  ی 

ها در رابطه با  ی برای هدایت سیاستیها و یافته  چنین اطالعات  در تکواندو استفاده کرد.  RAEیید  أ ت

تیم رقابت،  از های جوانان و آموزش مربیان حیاتی است.  ساختار  در همین حال، در زمینه ورزش، 

یی  ها ، شناختی و روانی ورزشکاران تفاوتجسمانیی  هامشخص شد که در جنبه   RAEمطالعات قبلی  

بنابراین   ؛ورزشکاران در ورزش ضروری استبدنی، قدرت بدنی و تجربه  آمادگی  زیرا    (؛11)  وجود دارد

RAE  های ورزشی گزارش در بازی  ،. درواقع(27)  در انتخاب و پرورش ورزشکاران جوان حیاتی است

شده است که ورزشکاران با تاریخ تولد نسبتاً زودهنگام از مزایای بیشتری در انتخاب ورزشکار و تمرین 

که به مواردی   دارنداران اواخر ماه تولد ضرر نسبی  و همچنین ورزشک(  15-17)  شوندبرخوردار می

نیز یک عامل مهم در ورزش    RAEبنابراین    (؛3)  شودمیمنجر    دیگر مسائلو  (  2)  ورزشترک  مانند  

 ، در مطالعه حاضر  (.9)شود  ورزشکاران    ایه ساز موفقیت در مسیر دوره حرفتواند زمینه می  و(  17)  است

به  استان و کشور  برای مطالعه تداوم  حضور در سوپرلیگ و کسب مدل در سطح  عنوان یک مالک 

آیا ارتباطی بین سن نسبی و  بررسی شد که    سؤالتمرین تعریف شد و این    هاموفقیت بعد از سال

  ؟وجود داردکسب مدال  و  لیگ برترحضور در 

 

 پژوهش روش
ی آن به کمک کمیته پژوهش فدراسیون تکواندو ایران هاو داده  استمطالعه حاضر کیفی و توصیفی  

مربیان   با همکاری  داده  نظارت فدراسیون گردآوری شد.  زیرو  اختیار به  ها تمام  ناشناس در  صورت 

ارائه اطالعات موردنیاز تحلیل به  اکتفا شد.ها پژوهشگران قرار گرفت و فقط  انجام    ی حاضر  فرایند 

به کمک گوگل فرم    ها داده  بود.   پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی کمیته اخالق   شدۀ یدأیمطالعه ت

 و با چند سؤال از مربیان و ورزشکاران گردآوری شد.

( سابقه 2021تا    2011مطالعه حاضر تکواندوکارانی بودند که در طی ده سال اخیر )از  کنندگان  شرکت

 اً الزام نبود که حتمکنندگان  شرکت. برای انتخاب این  داشتندفعالیت در رشته تکواندو را    10حداقل  

د  شده افراد واربلکه بیشتر براساس اطالعات گردآوری  ؛در رده ملی یا سوپرلیگ حضور داشته باشند

به که  شدند  کردهمطالعه  دنبال  را  تکواندو  در  فعالیت  سال  ده  از  بیش  منظم  همچنین صورت  اند. 

و    2جمهوری اسالمی ایران   یتکواندوفدراسیون    سایتوب   از طریق  لیگ برتراطالعات افراد حاضر در  

 
های حاضر برای زنان مالک باالترین سطح لیگ  برای زنان باالترین سطح مسابقات برگزارشده در ایران لیگ یک است. در تحلیل.  1

 یک بود.
2. http://taekwondo.ir/   

http://taekwondo.ir/
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تکواندوکارانی که از  بر اطالعات  عالوه  فدراسیون گردآوری شد.کمیته پژوهش این    همچنین همکاری

ا آمد،  به دست  فدراسیون  باشگاهطریق  در  شاغل  مربیان  طریق  آکادمی  هاز  بهفعال ی  هاو  صورت ، 

ی ورود شامل  هابراساس مالک  ،درنهایت   گردآوری شد. نیز  دردسترس اطالعاتی از تکواندوکاران فعال  

، بازنشست نشده باشد(  ایهحرف  یاز تکواندو   2011)تا قبل از سال    سن، بازه زمانی فعالیت در تکواندو 

و حداقل یک بار حضور در مسابقات رسمی   )قبل از موعد تکواندو را کنار نگذاشته باشد(   تدوام فعالیت

  این مطالعه وارد شدند. بهزن  877مرد و  966شامل  مدخل 1843)حداقل سطح مسابقات استانی(،  

ح استان یا ودر لیگ، کسب مدال در سط  نداشتنت، حضور یا حضوریبرحسب جنسکنندگان  شرکت

ی پایه و تیم ملی بزرگساالن  هادر اردوهای تیم ملی اعم از تیم ملی ردهحضور یا حضورنداشتن  کشور و  

 بندی شدند. دسته 

تاریخ نقطه برش در مسابقات تکواندو در ایران، مطابق با مقررات فدراسیون جهانی تکواندو    :فرایند اجرا

  ،رودمی ی پایه به کارهااین قانون برای مسابقات ردهدی ماه( تعیین شده است.  11ژانویه ) 1و  است

سن نسبی   اما در مطالعه حاضر با توجه به هدف پژوهش ورزشکاران بزرگسال نیز حضور داشتند تا اثر

تمامی ورزشکاران براساس   (، 3)  ی قبلیهاطبق روش پژوهش  .شودبرررسی    هاآن  ایه در مسیر حرف

سن نسبی در سال تولد خود،  (  Q)  1چارک چهار    در  و بدون توجه به سال تولدشان،    شانماه تولد

ی  هابندی چارکمالک تقسیم  ماههی سههاشده، بازهمشخص  از تاریخ نقطه برشبندی شدند.  دسته 

مارس( در چارک اول   31ژانویه تا    1متولدین سه ماه اول سال میالدی )  .سنی در نظر گرفته شدند

(Q1( متولدین سه ماه دوم ،)( در چارک دوم )ژوئن  31آوریل تا    1Q2( متولدین سه ماه دو ،)ژوئیه    1

دسامبر( در چارک چهارم    31اکتبر تا    1)  ( و متولدین سه ماه آخرQ3سپتامبر( در چارک سوم )  31تا  

(Q4 .قرار گرفتند ) 

بندی  در اکسل دستهمدخل    1843برای بررسی اثر سن نسبی،    هاداده  تحلیل  برای  مطالعه،   این  در

 برای   تولد و چارک تولد   ماه   براساس  فراوانی  تحلیل.  شد  2اس اسپیاس   افزارنرم  26و وارد نسخه  شد  

حضور یا    بابرای بررسی ارتباط سن نسبی    . شد  انجام   تکواندو  نخبه  ورزشکاران  نسبیسن    ثیرأت  یید أ ت

در تیم حضورنداشتن  سن نسبی و حضور یا  ارتباط  و همچنین    لیگ برترورزشکار در    نداشتنحضور

براساس  کنندگان  شرکتچارک تولد  ماه تولد و  استفاده شد تا توزیع    3دواز آزمون برازش خی  ،ملی

 .شودتحلیل  شده و موردانتظاری مشاهدههاداده

 
1. Quarters 

2. SPSS  

3. χ2 
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 نتایج 

ی ورود وارد هابا درنظرگرفتن مالک(  زن  877مرد و    966نفر )  1843اطالعات    ،درمجموع

صورت جداگانه  برای هر بخش تحلیل به  هاگرفته روی دادهتحلیل آماری شد. اکتشاف صورت

 ها در این بخش آمده است. شرح تحلیل  رفته انجام گرفت.  ی ازدستهاو بدون جایگزینی داده
آمده  شکل شماره یک  تکواندو در    ورزشکاران   بین   در   تولد  ماه  توزیع  فراوانی :  ماه تولدتحلیل  

 179)  تکواندوکاران   در   )ژانویه(  ماه اول سال میالدی   متولدین  بیشترین  با توجه به نتایج، .  است

 .بود(  درصد   2/6  تکواندوکار،   115)  نوامبر   هما  متولدین   کمترین  و (  درصد   7/9  ، تکواندوکار

آوریل    هایدرصد( و برای زنان ماه  9/9  تکواندوکار،   96فراوانی برای مردان ماه ژانویه )  بیشترین

)  5/9  تکواندوکار،   84) ژانویه  و  درمقابل  5/9  تکواندوکار،  83درصد(  بود.  کمترین    ،درصد( 

ماه دسامبر ) برای مردان  )  5/6  تکواندوکار،  636فراوانی  نوامبر  ماه  زنان  برای  و    51درصد( 

رفته ماه تولد در مردان  ی ازدستها تعداد داده.  (شکل شماره یک )  بود  درصد(   8/5  تکواندوکار، 

 .(شماره یک)جدول  نفر بوددو و در زنان چهار نفر 

 
 زن(  875مرد و  962تکواندوکاران به تفکیک جنسیت )  در تولد ماه توزیع -1شکل  

Figure 1- Birth month distribution of taekwondo athletes by gender (962 men and 

875 women) 
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 ی سال میالدی(ها)ماه  تیتوزیع فراوانی ماه تولد تکواندوکاران برحسب جنس -1جدول 

Table 1- Frequency distribution of birth months of taekwondo athletes by gender 

 
 

ی تولد تکواندوکاران زن و مرد،  هاشده با فراوانی موردانتظار در ماهرای بررسی مقایسه فراونی مشاهدهب

خی  برازش  شددو  آزمون  نتایج  انجام  طبق  خی .  برازش  نسبی ،  دو  آزمون  سن  در  به  اثر  طورکلی 

تفکیک جنس بدون  دیده شدی تکواندوکاران  تفاوت  (،p=0.012 2χ ,24.21=(11))  ت  فراوانی  هااما  ی 

گروهمشاهده از  هریک  درون  در  موردانتظار  و  زنان  (p=0.09 2χ ,17.66=(11))  مردانی  هاشده   و 

(11)=13.23, p=0.27( 2χ) فراوانی ورزشکاران بیشتر به    ،درمجموع  . (شماره دو  )جدول دار نبود  امعن

 . (شکل شماره یک) ی اول سال متمایل استهاسمت ماه
 

 های سال میالدیراوانی مقایسه در ماه ف دو برای توزیعنتیجه آزمون برازش خی -2جدول  

Table 2- The result of the chi-square test for the frequency distribution of the 

comparison in the months of the year 

 داری امعن درجه آزادی  2χ  ارزش جنسیت 

Gender Value2 χ DF Significance 
 مرد

Male 
17.66 11 0.09 

 زن 

Female 
13.23 11 0.27 

 مجموع 

Total 
24.21 11 0.012 
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  شکل شماره دوتکواندو در    ورزشکاران  بین  در  تولد  چارک   توزیع  فراوانی  :تحلیل چارک تولد در سال 

است نتایج، .  آمده  به  توجه  )ماه  متولدین  بیشترین  با  اول سال میالدی  و  هاچارک  فوریه  ژانویه،  ی 

ی  هاچارک پایانی )ماه  متولدین  کمترین  و (  درصد  16/28  تکواندوکار،   519)  تکواندوکاران  در  آوریل(

 . ( شکل شماره دو) است بوده ( درصد 73/20 تکواندوکار،  382)  اکتبر، نوامبر و دسامبر( سال

  

 
=چارک چهارم Q4=چارک اول تا Q1توزیع فراوانی چارک تولد تکواندوکاران برحسب جنسیت ) -2شکل 

 سال میالدی(

Figure 2- Frequency distribution of birth quarter of taekwondo athletes by gender 

(Q1=first quarter to Q4=fourth quarter of the year) ) 
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=چارک چهارم  Q4=چارک اول تا Q1) تیتکواندوکاران برحسب جنس  چارک تولد توزیع فراوانی   -3جدول 

 هادو برای توزیع فراوانی مقایسه چارکبه همراه نتیجه آزمون برازش خی سال میالدی(
Table 3- Frequency distribution of birth quartiles of taekwondo athletes by gender 

(Q1=first quarter to Q4=fourth quarter of the year) and the result of the chi-square 

test for comparing frequency distribution of quartiles 

 2χ  ارزش جنسیت 
درجه  

 آزادی 
 مجموع  Q1 Q2 Q3 Q4 فراوانی داری امعن

Gender 
2 χ

Value DF Significance Frequency Q1 Q2 Q3 Q4 Total 

 مرد

Male 
14.74 3 0.002 

 موردانتظار 

Expected 
241.5 241.5 241.5 241.5 966 

 شده مشاهده

Observed 
282 250 235` 199 966 

 درصد 

Percent 
29.2 25.9 24.3 20.6 100 

 زن 

Female 
8.40 3 0.039 

 موردانتظار 

Expected 
219.3 219.3 219.3 219.3 877 

 شده مشاهده

Observed 
237 233 224 183 877 

 درصد 

Percent 
27 26.6 25.5 20.9 100 

 مجموع 

Total 
21.90 3 0.001 

 موردانتظار 

Expected 
460.8 460.8 460.8 460.8 1843 

 شده مشاهده

Observed 
519 483 459 382 1843 

 درصد 

Percent 
28.16 26.21 24.91 20.73 100 

 

ی حاضرر اثر سرن نسربی برای هر دو گروه  هادو، یافتهطبق اطالعات جدول و نتیجه آزمون برازش خی

 تکواندوکاران مرد و زن دیده شرد. اثر سرن نسربی براسراس ماه و بر اسراس چارک تولد وجود داشرت. 

2χ ) مردانر  د  (Q1سرررال )  بره نفع سررره مراهره اول چشرررمگیریسررروگیری   ،طبق اطالعرات جردول

(3)=14.74, p=0.002) و زنان  ((3)=8.40, p=0.04 2χ،)  جدول    مشرهود اسرت  در ورزش تکواندوبرای(

 .(شماره سه
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دو نشان داد که اثر نسبی سن برای تحلیل برازش خی  نتیجه  :برتر  ارتباط سن نسبی و حضور در لیگ

یا حضور معن  نداشتنحضور  برتر(  )لیگ  تکواند  لیگ  باالترین سطح  در  مرد  استاتکواندوکاران     دار 

((3)=14.67, p=0.002 2χ)  های ابتدایی سال به نسبت بیشتری به حضور در لیگ و افراد متولد چارک

 نیست   (،p=0.46 2χ ,2.55=(3))معنادار  زناناین اثر در  ،  نشان داد  ها تحلیل داده  شوند.میموفق    برتر

حضور در باالترین سطح لیگ تکواندو    درمیزان موفقیت آن    بر  ها و چارک تولد آن  (شماره چهار)جدول  

 ندارد. تأثیر )لیگ یک( 
 

 دو در ارتباط اثر سنی نسبی با حضور در لیگ برترنتیجه آزمون خی  -4جدول 

Table 4- Chi-square test results in relationship of RAF and participation in the 

Pro League 

 داری امعن درجه آزادی  2χارزش   تعداد  جنسیت 

Gender Count Value 2χ DF Significance 

 مرد

Male 
9666 14.67 3 0.002 

 زن

Female 
875 2.55 3 0.46 

 

اثر نسبی سن برای ،  نتیجه تحلیل برازش خی دو نشان داد  :و کسب مدال  سن نسبی   ارتباطتحلیل  

مرد   تکواندوکاران  کشور(  حداکثر  و  استان  سطح  در  )حداقل  مدال  2χ 5.02=(3) ,)معنادارکسب 

p=0.17)    نیز مشابه   زناناین یافته برای    ندارد.ارتباط  نیست و چارک تولد با موفقیت در کسب مدال

در    یزان موفقیت درکسب مدالبین چارک تولد و م داری  امعنو ارتباط  (،p=0.13 2χ ,2.55=(3))  دبو

 . (شماره پنج)جدول  دیده نشد هیچ کدام از تکواندوکاران مرد و زن
 

 دو در ارتباط اثر سنی نسبی با کسب مدال کشوری یا استانینتیجه آزمون خی  -5جدول 

Table 5- The result of chi-square test for relationship of RAE and winning national 

or provincial medal 

 داری امعن درجه آزادی  2χارزش   تعداد  جنسیت 
Gender Count χ2 Value DF Significance 

 مرد

Male 
811 5.02 3 0.17 

 زن 

Female 
627 2.55 3 0.13 
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، نتیجه شماره ششبا توجه به جدول    :ی ملی هاحضور در اردوهای تیمتحلیل ارتباط سن نسبی و  

ی  های ملی یکی از ردههااثر نسبی سن در حضور در اردوهای تیم  ،دو نشان دادتحلیل برازش خی 

تکواندوکاران مرد برای  بزرگساالن  یا  زن    ( p=0.19 2χ ,4.78=(3))  سنی  ( p=0.15 2χ ,2.26=(3))و 

 ندارد.ارتباط و چارک تولد با میزان حضور در اردوهای ملی  (شماره شش )جدول  نیستمعنادار 
 

 ی ملی هادو در ارتباط اثر سنی نسبی با حضور در اردوهای تیمنتیجه آزمون خی  -6جدول 

Table 6- The result of chi-square test for relationship of RAE and attendance at 

national team camps 

 داری امعن درجه آزادی  2χارزش   تعداد  جنسیت 
Gender Count Value2 χ DF Significance 

 مرد

Male 
785 4.78 3 0.19 

 زن 

Female 
615 5.26 3 0.15 

 

 گیریبحث و نتیجه 
تکواندوکاران ایرانی بود. ابتدا وضعیت مشارکت براساس  بربررسی اثر سن نسبی  ،مطالعه حاضرهدف  

  نداشرتنتر ارتباط اثر سرنی نسربی با حضرور یا حضرورطور اختصراصریو سرپس بهشرد  سرنی نسربی بررسری 

  این بود که در تیم ملی بررسری شرد. فرض ما برحضرورنداشرتن  در سروپرلیگ، کسرب مدال و حضرور یا  

)متولدین    ترجوان نسبتاً بازیکنان  با مقایسه در (،Q2 و Q1 متولدینمثالً  تر )مسن نسبتاً اندوکارانتکو

ی سروم و چهارم( شرانس بیشرتری برای حضرور در لیگ برتر دارند. همچنین میزان موفقیت هاچارک

برتری   ،ملیها )کسرب مدال( در داخل کشرور و بخت حضرور در اردوی تیم ملی و عضرویت در تیم آن

ی ناشی  هادلیل تفاوتدر تکواندو به  هاکننده برخی نابرابریمنعکس کنونیی  هادارند. یافتهداری امعن

 از سن نسبی بود.

ماه اول سال میالدی    متولد  تکواندو  بیشترین تعداد ورزشکاران  ،نشان داد  تولد  ماه  توزیع  فراوانی  تحلیل

 متولد ژانویه   (درصد  7/9  تکواندوکار،  179)  تکواندوکاران  بیشترتر،  اختصاصی. به صورت  بودند  )ژانویه(

اختالف جزئی در مقایسه مردان   .ند بود(  درصد  2/6  تکواندوکار،  115)   ماه نوامبر  متولد   هاآن  کمترین  و

  ،دهد می  ( نشانشکل شماره یکها برحسب ماه تولد ) هبه نمودار توزیع داد  ی . نگاهشد  و زنان دیده

  یهاشود که این یافته با یافتهمی  رویم، فراوانی ورزشکاران کمترمی  هرچه از ابتدای سال به پایان سال
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  مقایسه  در  انتخابی،  سال اواخر  در  ورزشکاران متولدشده؛ یعنی  بودمشابه  و همکاران    1جئون  پژوهش

  و  Q1  متولدین  (.18)  دارندتکواندو    ورزش  این در  شرکت  برای   کمتری  شانس  خود، جوان  همتایان  با

Q2  ًطی نوعی  و  برتری دارندهمتایان خود  در مقایسه با    روانیو    جسمی  هایویژگی  دلیلبه  احتماال  

و احتماالً این تفاوت    کنند می  تر متولد همان سال تنگعرصه را بر ورزشکاران جوان   خودگزینی  یندافر

این ورزش کنار  می  باعث از  فراوانی نشانتحلیل دقیق  (.2)  بروندشود متولدین آخر سال  اعداد    تر 

ی  هااین شیب نزولی در فروانی به هم خورده است و با تفاوت جزئی با یافته  ها در برخی ماه،  دهدمی

ی  هاکمی بیشتر از ماه  میالدی   دهم )اکتبر(و    نهم )اوت( ی  هاآمار ماه  ،(18و همکاران )  جئونپژوهش  

 در ایراندلیل نقطه برش حضور نوجونان در مدرسه باشد.  این تفاوت به  ، رسدمی  قبلی است. به نظر

متولدین این    اوت و اکتبر میالدی مصادف است.با  اول مهر ماه است که این ماه    نقطه برش مدارس،

و    ها، از همکالسینام مدرسه در ایراندلیل نقطه برش زمانی ثبتبه  احتماالًکه  کسانی هستند    هاماه

در  ها  آن  . احتماالًشوندمی  منداز مزایای سن نسبی بهرهتر هستند و  ود در مدرسه مسنهمتایان خ

فعالیتتربیتکالس   و  مدرسههابدنی  ورزشی  حاصلهابرتری از    ی  اثری  در  سود   شده  نسبی    سن 

 برند. می

انتظار داشتیم تحت  بود که  از جمله مسائلی  باالترین سطح لیگ  ثیر سن  أ تحضور تکواندوکاران در 

در    RAEحضور در لیگ برتر پیامد دیگری بود که در اثر    ا،هنسبی ورزشکاران قرار بگیرد. طبق یافته

حضور بیشتری داری  امعنطور  ی اول سال بههامطالعه حاضر دیده شد و ورزشکاران متولدین چارک

یک برای زنان( داشتند.  در باالترین سطح مسابقات رسمی تکواندو ایران )لیگ برتر برای مردان و لیگ  

در میان ورزشکاران در سطوح   RAEطور سنتی  قبلی همخوان بود و به مطالعات  ی  هااین یافته با یافته

،  ی جسمانی مانند وزن، قد هامختلف اعم از نخبه و زیر نخبه مشاهده شده است که در آن ویژگی

  در مقایسه با نه مطالعه حاضر  حجم نمو  (. 9،  11)  و قدرت عوامل کلیدی برای موفقیت هستند  سرعت

بر بررسی ارتباط بین متغیرهای کیفی  اما با توجه به فرضیه پژوهش مبنی  ،تر بودمطالعات قبلی کوچک

،  تحلیل مجزای زنان و مردان نشان دادرسد.  می  تعداد نمونه برای اظهارنظر کافی به نظر   ، شدهمشخص 

در حضور در لیگ یک برای زنان مشاهده نشد و سن نسبی نقشی در شانس حضور زنان در    RAEاثر  

ی مردانه که در آن عوامل جسمانی  هادر ورزش  RAEوجود باالترین سطح مسابقات کشوری نداشت.  

کید دارند که  أ ت  پژوهشگرانو    (1)   خوبی در ادبیات مستند شده استبه  است،برای موفقیت اساسی  

  که سن نسبی...  ی جسمانی، روانی، ذهنی وهادلیل ویژگیی سنی بههای جسمانی در ردههابرتری 

 
1. Jeon    
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ی نزدیک به بعد از نقطه  هاباعث برتری افراد متولد ماه  که  تواند فراهم کند، یکی از عواملی استمی

  یاحدود، تهاحاضر در راستای دیگر پژوهش  پژوهش   یهاحال، یافتهبااین  ؛(9)  شودمی  برش انتخابی

  هنوز  ، رسدمی  به نظر  (. 28)  در مقایسه با مردان متغیرتر است  RAEید کرد که در ورزش زنان،  أیت

ی  هااین یافته برخالف یافته  ایرانی داشت.تکواندوکار  در زنان    RAEاظهارنظر قطعی راجع به    تواننمی

تفاوت   ،هرحالبه (. 29) را برای زنان مشهودتر گزارش کردند  RAEکه  استو همکاران  لیمِزپژوهش 

سازوکار دقیق و    ها ی انتخاب ورزشکار برای حضور در لیگ هافرهنگی ایران با دیگر کشورها و فرایند

میزان  ،  نشان داد  هاباشد. از طرف دیگر تحلیل داده  هامشخص ندارد که شاید دلیل این تفاوت در یافته

ی هانبود. داده RAEثیر  أ تدال در سطح داخل کشور و حضور در سطح ملی تحتموفقیت در کسب م

دو نشان داد  اما نتیجه آزمون خی  ،ی دیگر بیشتر بودهابخش  در مقایسه بارفته در این بخش  ازدست 

ی سنی پایه و بزرگساالن  هاکه سن نسبی در شانس کسب مدال و حضور در اردوهای ملی اعم از رده

 ندارد. نقش 

تایج مطالعه حاضر بینش ارزشمندی را برای مدیران، کارشناسی و تصمیم سازیان توسعه تکواندو در ن

دهد. واضح است که تغییرات در سن نسبی عامل  می  ارائه  RAEی پایه در زمینه عوامل مؤثر بر هارده

به    دتوانمی  زمانایران است و البته همدر    تکواندوی سنی مختلف مسابقات  هااصلی موفقیت در رده

مستعد   ورزشکاران  از  زیادی  تعداد  محدودیت  شود.منجر  خروج  با  حاضر  در ها مطالعه  ازجمله  یی 

دسترسی به کل آمار تکواندوکاران فعال در    نبوددلیل  از جمله اینکه به   ؛همراه بود  هاگردآوری داده

همچنین   .ارکت داشته باشند مش  RAEتخمین درباره اثر    بیشترین  پژوهشگران نتوانستند  ،سطح کشور

تر از جامعه تکواندوکاران ایرانی با جمعیت عمومی کشور به تفکیک مقایسه نمونه حاضر یا نمونه بزرگ

دقیق تحلیل  بتواند  شاید  قابلسن  و  میزان    RAE  دربارۀاعتمادتری  تر  و  تکواندوکاران  مشارکت  در 

سنی تکواندو در ایران شامل خردساالن، نونهاالن،  ی  هادر رده  RAEفراهم کند. مقایسه    ها موفقیت آن

فراهم صورت  در  بزرگساالن  و  جوانان  و  دادهنوجوان  رده   یهاشدن  این  از  میجامع  بینش   ها  تواند 

 ن بگذارد. ادر تکواندو در اختیار متخصص RAEپیامدهای   درباره را تریواضح
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