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  کیدهچ

کننده در مسابقات کشوري پرداخته است. روش ی بازیکنان پسر شرکترقابتـ  اضطراب حالتی ۀمقایسبررسی و پژوهش حاضر به 

سال مقطع  19تا  15بازیکنان منتخب پسر شامل  جامعۀ آماري،اجرا گردیده است.  میدانی و به شکلبوده توصیفی  ،تحقیق حاضر

و بلوچستان،  هان، هرمزگان، سیستانهاي اصففوتسال، بسکتبال، والیبال و فوتبال از استان رشتۀ ورزشی در چهارکه  بود متوسطه

 و جامعۀ آماريبرابر  آماري نمونۀ ،در این پژوهش بختیاري در مسابقات حضور داشتند. و چهارمحالو کرمان  ،هاي تهرانشهرستان

لتی ـ   اضـطراب حـا   نامۀپرسش ،العاتبود. ابراز گردآوري اطّ متوسطهسال مقطع  19تا  15بازیکن منتخب پسر  نفر 141شامل 

 ،توصیفی مارآاز در این پژوهش . یید قرار گرفته بودورد تأم ،که روایی و پایایی آن ) بود1990(مارتنز و همکاران  CSAI-2رقابتی 

 بستگی پیرسونو ضریب هم )HSDتوکی ( و آزمون ،(ANOVA)واریانس  تحلیل هايآزمونمیانگین و انحراف استاندارد و  شامل

  ها نشان داد:حلیل دادهاستفاده شد. تجزیه و ت

). P <05/0( نداشتداري تفاوت معنیسال 19تا  15و اضطراب تنی بازیکنان شناختی حالتی ـ رقابتی، اضطراب  اضطراب

 معنادار بود ،سال 15با  19و  18، 17این تفاوت بین بازیکنان سنین  .تفاوت معناداري داشت ،مختلفسنین  اعتماد به نفس بازیکنان

)05/0P< .(هاي سال رشته 19تا  15اعتماد به نفس و اضطراب حالتی ـ رقابتی بازیکنان  اضطراب تنی، اضطراب شناختی، چنینهم

 ،و با اعتماد به نفس ؛ارتباط مثبت و معنادار ،اضطراب شناختی با اضطراب تنی .>p)05/0(تفاوت معناداري نداشت  ،مختلف ورزشی

 .) p >01/0( ارتباط معکوس و معناداري داشت

  

  هاي ورزشی، سن، اضطراب شناختی، اضطراب تنی، اعتماد به نفس.رقابتی، رشته -اضطراب حالتی هاي کلیدي:واژه

  

______________________________________________________________________  
  عضو هیأت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهرکرد. 1

 استادیار دانشگاه اصفهان. 2
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هممقد                                                                                                                                            

 گیـر هاي هیجان بیش از حد شناخته شده است که اغلب گریبـان ترین نشانهطراب به عنوان یکی از شایعضا

هاي عضالنی، باعث افزایش تنش ،مداومت آن شود وخصوص در هنگام مسابقات ورزشی می ورزشکاران به

ه مهم و قابل توج ،هاآن در ورزش و رقابت نقش ،از این رو .گرددها میفت سطح مهارتکرد و اُعمل کاهش

و اعتماد به نفس تشکیل  تنی اضطراب رقابتی از اجزاي اضطراب شناختی، اضطراب ،). از طرف دیگر4است (

لذا چنـین   .معکوس دارند رابطۀ ،تنی با اعتماد به نفس اضطراب شناختی و اضطراب گردیده است که دو جزء

رقابت، کـاهش   اعتماد به نفس ورزشکاران جهت زایشاف ها برايترین روشمهم رسد که یکی ازبه نظر می

شود آمیزتر در ورزشکاران میتقیموفّ کردوعمل بیشتر باعث تالش ،). اعتماد به نفس20( باشد هااضطراب آن

و داشـتن میـزان    شرایط مسابقه، رضایت از اجرا، اعتماد به نفـس  ).31( دهدو اضطراب رقابتی را کاهش می

 ن در رشتۀکردشاها به عملبچه به وسیلۀنسبت داده شده  ختی (نه اضطراب تنی) با اسنادکمتر اضطراب شنا

اعتماد به نفس به عنوان ادراکات  و آنی اضطراب رقابتی هاي زودگذر و). در بررسی جنبه28شنا مرتبط بود (

ولی اثـرات   ؛داشتت، جهت و تکرار اضطراب وجود نارتباط متقابل و معناداري بین شد ،کردياضطراب عمل

هـاي اجـرا افـزایش مثبـت     کننـده چنین تسهیلهم معناداري بین هر دو عامل از این سه عامل وجود داشت.

افزایش تکرار عالئم اعتماد  تنی اضطراب، ت اعتماد به نفس در مقایسه با عالئم شناختی وبیشتري را در شد

ـ سازي آماده ةدور کننده در طولو کاهش تکرار عالئم شناختی تضعیفبه نفس  عـالوه در  ه را نشان دادند. ب

و ادراك جهـت  یافـت  کـاهش مـی   ،و اعتماد به نفس هاي شناختی و تنیت پاسخشد ،زمان مانده به رقابت

یافت افزایش می ،شدن به مسابقهاین عالئم با نزدیک  شد و تکرارکمتر مثبت می ،هاي شناختی و تنیپاسخ

سازي) یا اجراي واقعی اختی اضطراب رقابتی براي بررسی شرایط تمرین (آمادهدر زمانی که عالئم شن .)30(

زنـی افـراد بـا تجربـه در     هاي اضطراب رقابتی در برچسبکنندهتسهیل ،شوندتفسیر و بررسی می ،(مسابقه)

ثیر أت در پژوهش ).24( تري داشتندثیر مثبتأبه طور معناداري ت رقابتی هاي اضطرابکنندهمقایسه با تضعیف

 2رقـابتی   ـهاي اضـطراب حـالتی     یر معناداري در مقیاسیتغ ،تصویرسازي ،اضطراب تصویرسازي بر ادراك

ولی بهبود مثبت و معناداري در مقیاس ادراك اضـطراب   ؛نداشت) اعتماد به نفس (اضطراب شناختی و تنی و

 وسـیلۀ  ممکـن اسـت بـه    چنین به این موضـوع اشـاره شـد کـه ادراك از اضـطراب     هم رقابتی مشاهده شد.

تکلیفی که در یـک   نوع ورزشکاران بر اساس ).26( تعدیل شود ،جرا کمک کنداتواند به تصویرسازي که می

). ورزشـکاران در سـطوح متفـاوت    17( کننـد سطوح متفاوتی از اضطراب را تجربه می ،دهندرقابت انجام می

ی بازیکنان در ) . حت19ّدهند (می جزاء آن نشانمتفاوتی نسبت به اضطراب و ا هايواکنش ،ترقابت و جنسی

گیري اضطراب ورزشکاراناندازه ).29مختلفی نسبت به اضطراب دارند ( هايواکنش ،هاي متفاوت بازيستپ 

نامه را هاي این پرسشداده پایداري و ثبات ،2 رقابتی –اضطراب حالتی  سیاهۀ از طریق تجدید نظر و اصالح

 عرق زدنپیچه، اب به شکل احساس نگرانی، عدم اطمینان، داشتن عالیم بدنی مانند دلاضطر ).8( نشان داد

احتمـال بـروز عالیـم اضـطراب در      ،تر باشدمهم ،کند. هرچه مسابقهها، تپش سریع قلب بروز میکف دست

و نماینـد  ایی اند تا منابع اضطراب را شناسمند شدههقان عالقمحقّ ،ورزشکاران بیشتر خواهد شد. به این دلیل
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، پژوهش حاضـر بـه   ه به موارد ذکرشدهبا توج). 3کنند (بفهمند که افراد مختلف اضطراب را چگونه درك می

کننـده در مسـابقات   شرکتسال  19تا  15 پسرمنتخب رقابتی بازیکنان ـ   اضطراب حالتی بررسی و مقایسۀ

  وزارت آموزش و پرورش پرداخته است.کشوري 

  

  شناسی پژوهشروش

بازیکنان  ۀیشامل کلّ ،جامعۀ آماريژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی اجرا گردیده است. پ

اسـت کـه بـا حضـور      مسابقات کشوري وزارت آموزش و پرورش بـوده  کننده درسال شرکت 19تا  15 پسر

ار محال و بختیاري چه و کرمان، هاي تهراناصفهان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، شهرستان هاياستان

در ایـن   .بـود بازیکن  نفر 175و شامل شد فوتسال، بسکتبال، والیبال و فوتبال برگزار  رشتۀ ورزشیدر چهار 

امکان  ،هایان تیمه به عدم همکاري برخی از مرببا توج ولی ؛برابر بود جامعۀ آماريآماري با  ، نمونۀپژوهش

رقابتی  - گیري میزان اضطراب حالتیان مقدور نشد. جهت اندازهنامه از بازیکنپرسش 141از  آوري بیشجمع

اضـطراب   ۀاز سـیاه  ،شامل اضطراب شناختی، اضطراب تنی و اعتماد به نفس بـود  و سه جزء مقیاس آن که

محاسـبه   )a=% 7570( که پایایی آن از طریق آلفاي کرونباخ 2رینر مارتنز CSAI1)-(2 2 -رقابتی -حالتی 

که فـرد در   اکثر امتیازي حد .)8( کردگیري میمیزان اضطراب قبل از مسابقه را اندازه که شد استفاده ،گردید

 -  سطح پایین اضطراب حالتی ةدهندکه نشان است 27 آن، اقل و حد 135 ،دست آورده تواند باین آزمون می

یان ورزش باسابقه با هماهنگی ربدو نفر از م ،هااز نمونه عاتالآوري دقیق اطّباشد. به منظور جمعرقابتی می

ی تیمقبلی با سرپرست و مرببرگـزاري   هـا در محـلّ  آزمودنی لین مسابقۀها دقیقاًً نیم ساعت قبل از شروع او

خواستند ها میو از آن ندها قرار دادنامه را به منظور تکمیل در اختیار نمونهو پرسش ندمسابقه حضور پیدا کرد

در این پژوهش  انتخاب کنند. ،کردرا توصیف می آنان احساس واقعی که ها راگزینه از کردن یکی بدون فکر

آماري  هاي استنباطها از روشهآزمون فرضیبراي  ها استفاده شد وبندي دادهاز آمار توصیفی به منظور طبقه

    است. ا ستفاده شده ) HSDهاي تکمیلی توکی (آزمون و (ANOVA)طرفه شامل تحلیل واریانس یک

  

  هاي پژوهشیافته

هـا، اعتمـاد بـه نفـس در     ها، اضطراب تنی در والیبالیستاضطراب شناختی در فوتبالیست ،1اساس جدول بر

بیشترین میزان میـانگین را در بـین چهـار     ،هافوتبالیست در رقابتی ـ ها و در کل اضطراب حالتیفوتبالیست

اعتمـاد بـه نفـس و در مجمـوع      ضـطراب تنـی،  اشناختی، . اضطراب اندبه خود اختصاص داده رشتۀ ورزشی

تفـاوت معنـاداري    ،هاي مختلف ورزشیرشته سال 19تا  15پسر  منتخب رقابتی بازیکنان ـاضطراب حالتی  

 19تـا   15پسـر   منتخـب  بازیکنان ضطراب تنیاو  اضطراب شناختی 2ه به جدولبا توجp.(  <05/0نداشت (

داشت معناداري تفاوت ،بازیکنان بر حسب سناین عتماد به نفس ا .)<05/0p( تفاوت معناداري نداشت ،سال

______________________________________________________________________  

1. Competitive State Anxiety Inventory-2 

2. Riner Martens 
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)05 /0p< 19و  18، 17بازیکنان منتخـب   باساله  15 پسر اعتماد به نفس بازیکنان منتخبطوري که ). به 

 19تا 15 پسر رقابتی بازیکنان منتخب ـ اضطراب حالتیدر مجموع  .)p >05/0ناداري داشت (معفاوت ت، هسال

ضطراب تنی ابا  اضطراب شناختی ارتباط بین ،3 وله به جدبا توجp(.  >05/0( تفاوت معناداري نداشت ،سال

-هم .)>01/0p( معنادار بود منفی و ،با اعتماد به نفس و ؛مثبت و معنادار ،رقابتی ـ اضطراب حالتی کلّ ةو نمر

 ـ اضطراب حالتی کلّ ةولی با نمر بود؛ داراي ارتباط معکوس و معنادار ،ضطراب تنی با اعتماد به نفساچنین 

 ـ اضطراب حالتی کلّ ةدر نهایت اعتماد به نفس با نمر .)p >01/0( شتارتباط مستقیم و معناداري دا ،رقابتی

  .)p >05/0( شترقابتی ارتباط مستقیم و معناداري دا
  

  هاي مختلف ورزشیهاي آن بر حسب رشتهفهرقابتی و مؤلّواریانس اضطراب حالتی ـ تحلیل آزمون  میانگین، انحراف استاندارد وـ 1 جدول
  رشتۀ ورزشی

  متغیر
  نتیجه  sigمقدار   فوتبال  والیبال  بسکتبال  فوتسال

  معنادار نیست ،تفاوت  359/0  04/21±16/5  64/20  ± 07/6  16/19±87/7  56/18±17/6  اضطراب شناختی

  معنادار نیست ،تفاوت  839/0  50/16±07/4  17/ 63± 92/4  53/17±   17/6  16/  83 ± 23/5  اضطراب تنی

  معنادار نیست ،تفاوت  312/0  41/35±73/5  49/32 ±  31/6  26/33 ±  35/7  33/ 30± 94/5  اعتماد به نفس

  معنادار نیست ،تفاوت  464/0  95/72±57/7  77/70 ± 83/9  96/69± 12  70/68±52/9  اضطراب حالتی ـ رقابتی

  
  هاي آن بر حسب سن فه) اضطراب حالتی ـ رقابتی و مؤلANOVAّواریانس (تحلیل ـ آزمون  2جدول 

  یگروه سنّ 

رمتغی  

پانزده 

  سال

شانزده 

  سال

هفده 

  سال

هیجده 

  سال

نوزده 

  سال

مقدار   کل
sig  

  نتیجه

  -  -  139  22  39  54  14  10  هاتعداد آزمودنی

  معنادار نیست ،تفاوت  325/0  94/19  04/22  35/20  20/19  92/17  50/20  میانگین اضطراب شناختی

  معنادار نیست ،تفاوت  361/0  22/17  45/18  87/16  37/16  64/18  50/18  میانگین اضطراب تنی

  معنادار نیست ،تفاوت  007/0  30/33  50/34  23/34  07/34  42/30  90/26  میانگین اعتماد به نفس

  

  HSDآزمون 

معنادار  ،تفاوت  008/0        *    *

  ٭است

ر معنادا ،تفاوت  009/0     *      *

  ٭است

معنادار  ،تفاوت  014/0   *        *

  ٭است

میانگین اضطراب حالتی ـ 

  رقابتی

  معنادار نیست ،تفاوت  057/0  46/70  75  46/71  64/69  67  90/65

  

  هاو معناداري آن اضطراب حالتی ـ رقابتیرهاي آزمون بستگی متغیهم -3جدول  
رنام متغی  

  

  و میانگین  نمونه تعداد

  انحراف استاندارد

  اضطراب حالتی ـ رقابتی  اعتماد به نفس  اضطراب تنی  اضطراب شناختی

  807/0٭٭  -280/0٭٭  646/0٭٭  1  9/19±3/6  141  اضطراب شناختی

  649/0٭٭  -464/0٭  1    2/17±2/5  141  اضطراب تنی

  214/0٭  1      3/33±3/6  141  اعتماد به نفس

  1        5/70 ±9/9  141  اضطراب حالتی ـ رقابتی

   p> 0/0 5معناداري در سطح  ٭                                  p > 0/ 01داري درسطح معنا  ٭٭      
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   گیريث و نتیجهحب

تفاوت معناداري  ،هاي فوتسال، بسکتبال، والیبال و فوتبالاضطراب شناختی بازیکنان رشته 1بر اساس جدول

در مـورد   قدار اضطراب شناختی را داشتند.م بیشترین ،و بازیکنان فوتبال ؛کمترین ،. بازیکنان فوتسالشتندا

تفاوت معنـاداري مشـاهده نگردیـد و بیشـترین و کمتـرین مقـدار        ،هاي مذکوراضطراب تنی بازیکنان رشته

هاي والیبال و فوتبال بوده است. ایـن نتیجـه بـا    هرشتبه ترتیب مربوط به  1ه به جدولاضطراب تنی با توج

هـاي  پسران ورزشکار رشـته تفاوت معناداري بین اضطراب تنی  ،کند) که بیان می1381پور (پژوهش محسن

-). در پژوهشی که بر روي سه گروه دوندگان ماراتن، تنیس5(همخوانی دارد  ،مشاهده نشدمختلف ورزشی 

 ،باتجربـه  هاي ورزشی متفاوت بود. تیرانـدازانِ اضطراب حالتی بین رشته ،بازان و تیراندازان انجام شده است

ـ پایین هايهنمر ،تجربهکم تیراندازانِ نسبت به  هـاي هنمـر  ،هـا تـرین دونـده  قتري گرفته بودند و نهایتاً موفّ

سـواران  ها و دوچرخهگانه، دوندههاي سه. پژوهشی که بر روي ورزشکاران رشته)1اضطراب مناسبی داشتند (

هـا و  نی بیشتري نسبت به دونـده داراي اضطراب شناختی و ت ،گانهسه ۀنشان داد ورزشکاران رشت ،انجام شد

بـاز  ت اضطراب حالتی رقابتی در سه گروه تنـیس اي که به بررسی شد). در مطالعه13سواران بودند (دوچرخه

ـ  ؛تفاوت معناداري نداشـتند  ،ت اضطراب تنیسه گروه در شد ،اي و مبتدي پرداخته شداي، نیم حرفهحرفه ا ام

به نفس باالتري را گزارش کردند  اي سطوح اعتمادالتر و گروه حرفهت اضطراب شناختی باشد ،گروه مبتدي

داراي بیشترین و بازیکنان  ،بسکتبال ۀ) نشان داد بازیکنان رشت1383می (پژوهش میرکاظ ،. در این رابطه)27(

با  هاي والیبالداراي کمترین میزان اضطراب بودند و اختالف معناداري بین میزان اضطراب در رشته ،والیبال

هـاي فوتسـال بـا    ولی بین میزان اضـطراب بازیکنـان در رشـته    ؛بسکتبال و والیبال با فوتسال مشاهده شد

در پژوهشی که به بررسی اضطراب رقابتی ناجیان غریق و  ).6( نگردیداختالف معناداري مشاهده  ،بسکتبال

تنی را نسبت به  اب شناختی وتري از اضطرسطح پایین ،ورزشکاران نجات غریق ،ه شده بودتشناگران پرداخ

سطح پایین اضطراب شناختی و تنی در ناجیان غریق و عالئم اضطراب تنی  ،یکلّ شناگران داشتند و به طور

بیشـترین مقـدار    ،2ه بـه جـدول  با توج ).7( ها مفید بودآن يگیري و اجراکمتر در طول رقابت براي تصمیم

سال اسـت. در   16ی و کمترین مقدار آن مربوط به گروه سنّسال  19ی ناختی مربوط به گروه سنّاضطراب ش

سـال   17و  16ی بیشترین و کمترین مقدار اضطراب تنی به ترتیب مربوط به گـروه سـنّ   ،مورد اضطراب تنی

سال که کمترین مقدار اضطراب شناختی را  16ی گروه سنّ ،گرددص میمشخّ ،ه به مطالب فوقبا توج است.

ت کـامالً متفـاوت   دهندة ماهیکه نشان اندداده ین مقدار اضطراب تنی را به خود اختصاصبیشتر اند،دارا بوده

نشـان داد   ،این دو نوع اضطراب است. در این مورد پژوهشی که بر روي شناگران نخبـه انجـام شـده اسـت    

ش در پـژوه  ).16د (شـو ینی مـی بدو عامل ادراك آمادگی و محیط خارجی پیش ۀاضطراب شناختی به وسیل

ص گردید مشخّ، ها انجام گرفته بودمیان مسافت در مسابقات بین دانشکده ،دیگري که بر روي دوندگان نخبه

بینی بـود  پیشت هدف قابل ضعیو و قبلی کردسه عامل ادراك آمادگی، عمل به وسیلۀکه اضطراب شناختی 

داراي  ،داد ورزشکاران دانشگاهی . نتایج پژوهش بر روي ورزشکاران دبیرستانی و دانشگاهی نشان )18، 16(

ثیرات نتایج پژوهشـی کـه بـه ارزیـابی تـأ     ). 19ها بودند (اضطراب شناختی و تنی کمتر نسبت به دبیرستانی
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نشـان داد   ،تجربـه پرداخـت  هـاي  با ت و جهت اضطراب رقابتی فوتبالیسـت کاري تصویرسازي بر شددست

رقـابتی   ت و جهت اضـطراب در شـرایط  . شدلب نداشتثیر معناداري بر ضربان ق، تأیرسازيوکاري تصدست

ـ احاصل اضطر ،نزدیک ت سـخت و پرفشـار   ب شناختی و تنی کمتر و اعتماد به نفس بیشتر نسبت به موقعی

ـ  د بین ا) نشان د1380پژوهش دائمی ( ). 12رقابت بود (  ورزشـی  ۀسطح اضطراب ورزشکاران، سـن و تجرب

چنین نتایج پژوهش بر روي ورزشکاران استقامتی نشان هم ).2( اردمعناداري وجود د و معکوس ۀرابط ،هاآن

 ۀفـ ). در مورد مؤل13ّاضطراب شناختی کمتري دارند ( ،تر نسبت به همتاهاي جوان خودسنورزشکاران م ،داد

ـ  تفاوت معناداري بین بازیکنان منتخب مشاهده شد که نشان مـی  ،اعتماد به نفس ،یعنی ؛سوم ت دهـد ماهی

ت متفاوتی دارد. نتایج نشان داد اعتماد اعتماد به نفس بازیکنان نسبت به اضطراب شناختی و تنی آنان وضعی

تفاوت معناداري داشت و تنها بین گـروه   ،سال 19و  18، 17ی هاي سنّسال با گروه 15ی به نفس گروه سنّ

و  15بازیکنان  ،ص استمشخّ ،2از جدول تفاوت معناداري مشاهده نشد. چنانچه  ،هاساله 16سال با  15ی سنّ

اعتماد به نفس را دارا هستند که به احتمال زیـاد   هايههاي نمرسال کمترین میزان اختالف در میانگین 16

به   15بازیکنان از  با افزایش سنّ .باشدی میهاي این دو گروه سنّآزمودنی نزدیکی سنّ ،ت آنترین علّمهم

 هـا، هبه نفس آنان افزایش یافته است به طوري که بیشترین مقـدار میـانگین نمـر   سال، میانگین اعتماد  19

 از این رو .استسال  15سال و کمترین مقدار آن مربوط به بازیکنان  19اعتماد به نفس مربوط به بازیکنان 

یح داد که سال را چنین توض 19و  18، 17ی هاي سنّسال با سایر گروه 15ی توان تفاوت معنادار گروه سنّمی

 ۀات کمتري در زمینـ فرصت کسب تجربی ،هانسبت به سایر گروه ،ه به کمی سنسال با توج 15ی گروه سنّ

تفاوت معناداري نشان  ،ی باالتر، اعتماد به نفس آناناند و در مقایسه با سه گروه سنّورزشی و اجتماعی داشته

ترین و پرافت و خیزترین ل به بلوغ که از بحرانیسا 15 ینزدیک بودن گروه سنّ دلیلچنین به داده است. هم

گردد، اعمال و رفتار تی و درونی محسوب میهاي شخصیها به خصوص ویژگیدوران زندگی در تمامی زمینه

هـاي  ی باالتر برخوردار نبوده است. این نتیجه بـا یافتـه  هاي سنّاین گروه از ثبات الزم نسبت به سایر گروه

هـاي دقیـق   تجربه بودن در رقابت را مانع از قضاوتکه جوان و کم سن بودن و بی 3پژوهش مارتین و گیل

دهد اعتماد به اعتماد به نفس نشان می ۀشده در زمینهاي انجامپژوهش ).22همسو است ( ،داندمی کردعمل

وهش ). نتـایج پـژ  18، 16بینـی اسـت (  قابل پـیش  ،دو عامل ادراك آمادگی و محیط خارجی به وسیلۀنفس 

نشان داد  ،دادندی را انجام میهاي مهمبازي ،مب و منظّهایی که به طور مرتّدیگري که به بررسی فوتبالیست

شوند که این امر ناشی از اعتماد به نفس تفاوت میآور پیش از مسابقه بیهاي اضطرابكآنان نسبت به محرّ

اي که به عالئم شناختی و گان نخبه و غیر نخبهاجراکنند ،در پژوهشی). 21باالي این قبیل بازیکنان است (

کننده را در طـول اجـرا تحـت    با افزایش اعتماد به نفس خود عالئم تسهیل ،ه کرده بودندتوج اضطراب  تنی

عامـل   ،). پژوهش دیگري نشان داد سطوح باالي اعتماد به نفـس در ورزشـکاران نخبـه   14( کنترل داشتند

ت سطوح پایین اعتماد به نفس شد ،در پژوهشی .)25( اضطراب رقابتی بود ندةکنمقاومی در برابر اثر تضعیف

شـد و اجـرا را   اضطراب از کنترل اجراکننده خارج مـی  شده را افزایش داد به طوري کهاضطراب رقابتی درك

______________________________________________________________________  

3. Martin and Gill  
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ولی ادراکات از کنترل مثبـت   ؛یافتکرد و در سطوح باالي اعتماد به نفس، اضطراب افزایش میتضعیف می

بازیکنان منتخب به ترتیب بر میزان  با افزایش سنّ 2ر اساس جدول ب ).15( کردشد و اجرا را تسهیل میمی

سـال کمتـرین و بازیکنـان     15ـ رقابتی آنان افزوده شده است. چنانچه بازیکنان منتخـب    اضطراب حالتی

وجـود تفـاوت معنـادار بـین     عـدم   ،داراي بیشترین مقدار اضطراب حالتی ـ رقابتی بودنـد  ،سال 19منتخب  

اضطراب شناختی و تنی آنان تفاوت  این کهه به سال با توج 19تا  15اضطراب حالتی ـ رقابتی بازیکنان پسر 

 ،شناختی بـا اضـطراب تنـی    اضطراب ارتباط ،3بر اساس جدول  .باشدمورد انتظار می ،معناداري نداشته است

)    r=  -280/0(معنادار  منفی و ،راب شناختی با اعتماد به نفساضط ). رابطۀ r= 646/0( معنادار بود مثبت و

 ـ طراب حالتیضکل ا ةنمر رابطۀ .) بود r=  -464/0معنادار ( منفی و ،اعتماد به نفس با اضطراب تنی و رابطۀ

ـ    معنادار بود مثبت و ،رقابتی با اضطراب شناختی، اضطراب تنی و اعتماد به نفس ه بـه ضـرایب   کـه بـا توج

رقابتی بـه ترتیـب مربـوط بـه اضـطراب شـناختی،        ـاضطراب  حالتی  کلّ ستگی بیشترین تأثیر در نمرةهم

ارتباط اضطراب تنی با اعتماد به نفـس نسـبت بـه     ،3ه به جدول با توج. اضطراب تنی و اعتماد به نفس بود

 ،ه بـه ایـن توضـیح   توجبا  داشت.تري ارتباط اضطراب شناختی با اعتماد به نفس ضریب معنادار منفی بزرگ

آنان کمتر خواهـد  شناختی  و اضطراب به ترتیب اضطراب تنی ،بیشتر باشد هرچه اعتماد به نفس ورزشکاران

کمترین  والیبال و فوتبال به ترتیب بیشترین و که در آن بازیکنان دو رشتۀ 1جدول این مطلب بر اساس  بود.

کـه  شـود بـه طـوري   یید مـی ، تأآنان به صورت معکوس بوداعتماد به نفس  اند ومقدار اضطراب تنی راداشته

ایـن نتیجـه بـا نتـایج      ترین مقدار اعتماد به نفس را داشتند.شیب بازیکنان والیبال کمترین و بازیکنان فوتبال

دهد اضطراب هنگـام  ها در این رابطه نشان مینتایج سایر پژوهش). 23 ،19 ،11 ،5( همخوانی دارد ،پیشین

بدین شکل که اضطراب و اعتماد به نفس با هـم   .ه میزان اعتماد به نفس افراد بستگی داردرقابت ورزشی ب

هـاي قهرمـان   چنین پژوهش بر روي دختران و پسران ورزشکار تـیم ). هم20 ،11بستگی معکوس دارند (هم

نتایج  ).23(معکوس و معنادار است  ،رابطه بین اضطراب شناختی و اعتماد به نفس آنان ،دبیرستان نشان داد

بازیکنـان   ياجرا ت و جهت اضطراب تنی شناختی و اعتماد به نفس برپژوهشی که به بررسی اثر متقابل شد

ثر متقابل معناداري ا ،بین دو عامل اضطراب شناختی و انگیختگی فیزیولوژیککرد ص مشخّ ،نت بال پرداخت

ورزشی را مورد  کردو عمل 2  ـلتی رقابتی  نامه حاپرسش يبین اجزا ۀدر پژوهشی که رابط .)10( وجود دارد

معنادار وجود داشت و اعتماد به نفس به عنـوان   ۀرابط ،نامه حالتی رقابتیپرسش يبین اجزا ،بررسی قرار داد

و قدرت پیشگویی اضـطراب شـناختی و اضـطراب تنـی     بود مطلوب  کردترین پیشگو جهت اجراي عملقوي

ایـن   اعتمـاد بـه نفـس در    ایـن کـه   ،یگیري کلّنتیجه .)9(داشت کمتري  تیاهم ،نسبت به اعتماد به نفس

چنین اعتماد به نفـس بـا   ص کرد. همبهتر از اضطراب شناختی و تنی تفاوت بین بازیکنان را مشخّ ،پژوهش

پیشین ارتباط منفی و معناداري داشت که نشانگر آن است که  ،هايشههمانند پژو ،اضطراب شناختی و تنی

به  ،ریزي شودراي افزایش اعتماد به نفس بازیکنان برنامهچنانچه ب ،هاي مورد بررسی در این پژوهشدر رشته

همین  شود این پژوهش بر روي بازیکنان دخترپیشنهاد می دنبال آن اضطراب آنان نیز کاهش خواهد یافت.

ی در پسران و دختران سنّ شود در همین گروهچنین پیشنهاد میهم نتایج مقایسه گردد. سنین صورت پذیرد و
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ت پایـان الزم اسـت بـه محـدودی     در قبل از مسابقه و بالفاصله پس از آن اضطراب مورد ارزیابی قرار گیرد.

د بر کیدي مجدکه خود تأ اشاره کرد کشور و مشابه با پژوهش حاضر در داخل و خارج از جدیدتحقیقات کامالً

  است.انجام تحقیقات مشابه 

  

  منابع 

تی رقابتی و حالتی رقابتی موجود در ورزشکاران مـرد  فدو نوع اضطراب ص ۀمقایس ،)1378( ، الهام؛حکاك .1

ـ     داخلی و خارجی شرکت  ۀنامـ هـا؛ پایـان  تکننده در مسابقات بـین المللـی بسـکتبال جـام ورزش و ملّ

  .تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ةکارشناسی ارشد، دانشکد

ل بازیکنان فوتبال دسـته او  دکریان با اضطراب و عملاضطراب مرب ۀبررسی رابط ،)1380( دائمی، عباس؛ .2

  .کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شهید بهشتی ۀنامهاي شهرستان گناباد؛ پایانباشگاه

شناسی ورزشی راهنماي آموزش روان ) 1382(؛ رابرتس، گلین س؛ اسپینگ، کوین. س؛ پمبرتن، سینتیال .3

ـ  ۀشناسی ورزشی؛ ترجممفاهیم اساسی روان عملی براي درك دکاظم واعـظ موسـوي و معصـومه    محم

لشجاعی؛ انتشارات رشد؛ تهران؛ چاپ او.  

انتشـارات سـازمان   ؛ مهـوش؛  نوربخشیدي؛ انی، عجعلی ترجمۀ ؛شناسی ورزشیوانر ،)1366( ؛رفراست،  .4

  و آموزش. دفتر تحقیقات؛ تربیت بدنی

هاي انفرادي اي اضطراب حالتی ـ رقابتی پسران ورزشکار رشتهبررسی مقایسه ،)1381( محسن پور، فرهاد؛ .5

کارشناسـی ارشـد؛ دانشـگاه     ۀنامـ هاي استان خوزسـتان؛ پایـان  هو گروهی مسابقات قهرمانی آموزشگا

  .اهواز شهیدچمران

بررسـی و مقایسـه    ،)1383( زاده، هاجر؛ اعتصامی، مهدیه؛ نوروزي؛ نرگس؛اسیرا؛ عبعذدهسیمیرکاظمی،  .6
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