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   بزرگسال گیرانبا اضطراب رقابتی کشتی ورزشی و خودکارآمدی نفسعزترابطه 

 بین المللی تختیشرکت کننده در جام 
 3، حامد فرزی2سجاد غالمی ترکسلویه ،1شتیاندشیرین زر

 چکیده

 داشته قرار مطلوبی توضعی در باید نیز روانی ازنظر پیشرفته، و جدی ،منظم هایتمرین بر عالوه ورزشکاران :پژوهش هدف زمینه و

  دارند. نقش خوبعملکرد  نخبگی و اجرای سطح به ورزشکار  دررسیدن مناسب اضطراب  و خودکارآمدی ،نفسعزت از برخورداری باشند. 
سی ارتباط    ضر برر شی  خودکارآمدی و نفسعزتبین هدف پژوهش حا شتی گیر   ورز ضطراب رقابتی در بین ک در جام  کنندهشرکت ان با ا

 بود.  کرمانشاه شهردر  برگزارشده المللی تختیبین

سی  روش صیفی   :شنا ستگی  ه -این پژوهش از نوع تحقیقات تو ست مب ستفاده  با آماری نمونه گزینش برای. ا   گیرینمونه روش از ا

  سهاطالعات از  آوریمعج. جهت انتخاب شدند گیران نفر از کشتی  277 ازنفر  159مورگان،  و کرجسی جدول  به توجه با ساده،  تصادفی 
 .استفاده شد (،2007) و همکاران و خودکارآمدی ورزشی کرل (1967) نفس کوپرعزت، (1990 مارتنز) ورزشی رقابتی اضطراب پرسشنامه  

خش شیید و بعد از تجزیه و تحلی   ها پمطالعه مقدماتی میان نمونه عنوانبهپرسییشیینامه  30جهت بررسییی پایایی ابزارهای تحقی ، تعداد 
  دست  به 84/0 اضطراب رقابتی  و پرسشنامه   81/0 خودکارآمدی، پرسشنامه   79/0 نفسعزتها میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه   داده
ساتید   وایی پرسشنامه  رآمد.    هایبررسی فرضیه   منظوربهها از آمار توصیفی و  برای تحلی  آماری دادهشد.   تائیدها هم توسط چند تن از ا

 پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و تحلی  رگرسیون خطی به روش همزمان استفاده شد.

 رآمدی وخودکا( و p<01/0در سییطح )  اضییطراب رقابتی و  نفسعزتاین پژوهش نشییان داد که بین   هایدادهنتایج تحلی   ها:یافته

ضطراب رقابتی  سطح )  ا شان داد که    منفی( رابطه p<01/0در  سیون ن صد و   38 نفسعزت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلی  رگر در
 کنند.  را تبیین می اضطراب رقابتیدرصد از تغییرات واریانس  34 خودکارآمدی

گیران در این سییطح از  یدر کشییتاضییطراب رقابتی  ، خودکارآمدی ونفسعزت سییطح توان اذعان داشییت کهمی درنهایت :گیرینتیجه

 .را رقم بزند همسابق یجهتواند نتهای فنی میبسیار مناسب است و تفاوت رقابت

 

 .المللی تختیبین، خودکارآمدی ورزشی، اضطراب رقابتی، جام نفسعزت واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 اسییتعدادهای و هاتوانایی تأثیر تحت رقابتی سییطو  و مسییابقه میدان در ویژهبه ورزشییی، هایفعالیت در موفقیت
 ابعاد به کمتر که هاییمحیط در دارد. قرار شناختی روان و فیزیولوژیکی جسمانی،  ابعاد در که گیردمی قرار متعددی

شناختی  روا ست  ممکن ،شود می توجه افراد ن شکاران  ا ست    ورز سارت  که شوند  متحم  را پیاپی هایشک   هایخ
شی  تیم برای ناپذیریجبران   ستا نیروا تربیت با میختهآ ورزش و بدنی هایفعالیت(. 1خود به همراه دارد ) و ورز

 های فعالیت   در کترمشا رواز این دارد، اههمر به را نیروا تجربه یا لتحو یک ،جسمانی یا حرکتی تجربه هر و
 در نیروا سالمت بر بدنی فعالیت مفید اتثرا .ستا نیروا و جسمانی تکام  هایروش ترینمهم از یکی ،بدنی
شرکت در 2ست )ا قرارگرفته تأیید ردمو و تشریح ریبسیا تمطالعا سابقه  یک (.  شی  م ستعداد،  ازنظر ورز  تمرین، ا
 ورزش روانشناسی   به پرداختن رواین از. هستند  متفاوت یکدیگر با شناختی روان و شخصیتی   هایویژگی و انگیزش

 (.3داشته باشد ) تواندمی سودمندی نتایج ورزشکاران، عملکرد با مرتبط متغیرهای و
شرفت  بر سازه  تأثیرگذارترین از خودکارآمدی سازه       شی  هایپی  خودکارآمدی که افرادی. شود می محسوب  ورز

شتری  شتری  تالش و گیرندمی در نظر را تریسخت  اهداف دارند، بی ستیابی  برای بی  (.4) کنندمی اهداف آن به د
ساس  که فردی شمندی  خود اح شته  زیادی ارز شد  دا ضطراب  وقایع و تهدیدها با تواندمی راحتیبه با  زندگی آورا
 در ریپافشا نماز تمد و کوشش انمیز لکنتر طری  از را هاآن نگیزشیا سطح اد،فرا یمدرآکادخو. نماید مقابله 
شواری  با مقابله مهنگا به .کندمی تعیین نعامو مقاب  شش  ،نددار شک دخو هایتوانایی به که ادیفرا ،هاد  هایکو
 در یقو وریبادخو با ادفرا مقاب  در دهندمی تن پایین سطح هایح راه به سییرعتبه و دهندمی کاهش را دخو
 ،باشد باالتر دیفر یمدرآکا دخو چه هر .کنند می لعماا را یبیشتر کوشش ،چالش بر غلبه ایبر ها توانایی  ردمو

ست    از حاص  ییدهادتر از ترسریع   یا یمدرآکادخو(. 5) کندمی متقاعد را انیگرد ترسریع  و یابدمی دبهبو هاشک
 نسیدر یا رکا یک در موفقیت برای دفر یک مورد نظر راتنتظاا از ستا رتعبا شناسی  روان ازلحاظ اثربخشی  خود
 شناسایی شام  که ستا هنیذ یندآفر یک یمدرآکادخو ینابنابر. دیفر هایفعالیت طری  از بخو نتیجه یک به
نایی  و شتال آوردبر ف،هد جه  بینیپیش و افهدا آن به نسیدر ایبر زمال های توا  دارای ادفرا .اسیییت آن نتی
 ،شوند نمی تسلیم و کنندمی ریپافشا دخو فهد به نسیدر ایبر و نددار خودباور هایتوانایی به باال یمدرآکادخو
 ردمو در ادفرا یهاوربا را یمدرآکادخو ورابند چنینهم(. 6) کنند می عم  موف  انیگرد دنکر متقاعد در رواین از

 تعریف ندگیز مؤثر ادثحو و هاادیدرو بر و خویشتن دعملکر در لکنتر لعماا ایبر نشادخو هایلیاقت و هاقابلیت
 را دخو ،گزینندبرمی را یباالتر و نگیزترابر چالش هایهدف ،نددار باالیی یمدرآکادخو که کسانی(. 7) ستا دهکر

ند می ننشا یبیشتر ریپافشا و کوشش ،نددار وربا بیشتر فه  ترینمهم(. 8. )ده  ادفرا از یک هر ایبر که ایمؤل
ست  نفسعزت و یمدرآکادخو دنبو دارا ،ستا وریضر همتقاعدکنند   گوناگونی م اعو باید ستارا ینا در ینابنابر. ا

 (.9) دکر تقویت شوندمی سبب را باال نفسعزت و یمدرآکادخو به نسیدر هایزمینه پیش که را
 هیجانی واکنش رقابتی اضییطراب. دارد دجوو دارمعنی بطهرا رانشکاورز رقابتی ابضطرخود کارآمدی و ا بین       
 خود نوبة به این و کرده ارزیابی تهدیدآمیز را خاصی  هایموقعیت ورزشکاران  شود می موجب که است  زودگذری و

شد،  باالتر رقابتی اضطراب  میزان چه هر که ایگونهبه ،دهدمی قرار تأثیر تحت را هاآن ورزشی  عملکرد  عملکرد با
 بر را ریبسیا تمطالبا ورزش، زایاسترس  و قابتیر (. ماهیت10آمد ) خواهد ترپایین رقابت حین در نیز ورزشکاران 

سخ  س،ساا ینا بر. کندمی تحمی  رشکاورز سترس  م اعو ینا به هیجانی هایپا  یکی ،قابتیر ابضطرا ویژهبه ،زاا
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  :ستا تمایز شده صلی ا بعد سه  قابتیر ابضطرا تجربة (. در11) ستا شیورز نشناسیروا در هشیوپژ هایحوزه از
ضطراب        ضطراب بدنی، ا شناختی، ا ضطراب   راتنتظاا با که ستا ابضطرا نیروا بعد شناختی ابضطربه خود. ا ا

 جسیییمانی بعد بدنی ابضطرا. دشومی مشخص حتمالیا یپیامدها و موقعیت د،خو فرد در مورد شناختی و منفی
سخ  از دفر ادراك و ستا ابضطرا ضطراب . هدد ننشا را منفی نگیختگیابر و یکژفیزیولو هایپا  وربا به د،خو به ا

 هشیوپژ هاییافته مجموعه (.12) شیییودمی قطالا آن موف  منجاا ناییاتو و تکلیف بر تسلط ردمو در شخص
شان  طورکلیبه ست  دهندهن   به دعتماا بطةرا کهدرحالی، منفی دعملکر با بدنی و شناختی ابضطرا بطةرا که این ا
 (.13ست )ا مثبت دعملکر با دخو
 باعث ،باشد دیدهآسیییب نفسییتانعزت کهوقتیاسییت.  رابطه در اضییطراب ترپایین سییطو  با باال نفسعزت     

 گرا. گذردمی چهاد فرا درون در که دهدمی ننشا نفسعزتشد.  هداخو ستر و نیانگر اب،ضطرا شدن  برانگیخته
 رموا در متخصص دافرا. شتدا هنداخو مشک  انیگرد کردن متقاعد   در ،باشند قائ  دخو ایبر کمی امحترا ادفرا

 .کنندمی منفی رفکاا ینجایگز را مثبت رفکاا معموالً و هستند باال نفسعزت ی،قو پنداره خود دارای زیمتقاعدسا
ست  عبارت نفسعزت شمند  احساس  از ا  در تجربیاتمان و عواطف ،هااحساس  افکار، مجموع از حس این. بودن ارز
شتنی دوست  یا منفور شخصی   که کنیممی احساس : شود می ناشی  زندگی طول  یا داریم دوست  را خود هستیم؛  دا
 احساس  خود به نسبت  که شود می باعث داریم خویش از که ایتجربه و ارزیابی برداشت،  هزاران مجموعه. نداریم

شایند  شمند  خو ساس  برعکس یا و بودن ارز شایند  اح شته  کفایتیبی ناخو شیم.   دا  عنوانبه توانمی را نفسعزتبا
 از ما برداشت یا آگاهی هک است این از حاکی مطالعات. گرفت نظر در شویممی قائ  خود برای ما که ارزشی میزان
بینند. می را ما دیگران کنیممی فکر که بینیممی گونهآن را خود ما. ماست  اجتماعی هایتجربه از ناشی  بیشتر  خود
ساسی   هایپایه از یکی ،نفسعزت ست  سربلندی  و افتخاربه انسان  رسیدن  باعث و آدمی شخصیت   ا  نفسعزت. ا
 آزادی و شرافت  سرمایه  و دهندنمی تن دیگران بندگی و ذلت به هرگز عزتمندان. است  همت واالیی و آزادی مایه
ضیلت  ترینبزرگ از یکی افراد تمام برای طرفی از نفسعزت. کنندنمی معامله قیمتی هیچ با را خود  اخالقی هایف
 .(14)شود می تلقی اخالقی هایبرنامه دیگر اجرای در آدمی محرك دیگر، طرف از و است
سفلو )         صفهانی و قزل  سی رابطه  1390ا ضطراب رقابتی زنان   نفساعتمادبه(، در تحقیقی به برر و عملکرد با ا

و عملکرد ورزشکاران با   نفساعتمادبهپرداختند. نتایج تحقی  نشان داد که؛ بین   ایحرفهو  ایغیرحرفهفوتبالیست  
(، در تحقیقی در رابطه با ارتباط    2009) 1جوال و همکاران  (.10آنان ارتباط معناداری وجود دارد )    اضیییطراب رقابتی 

در بروز  نفساعتمادبه تأثیرند که؛ ورزشی با اضطراب رقابتی ورزشکاران تیمی و انفرادی گزارش کرد    نفساعتمادبه
(، بر روی داوران و 2007) 2پیرس نتیجه پژوهش  (.15انفرادی بیش از گروهی اسیییت ) های ورزشاضیییطراب در 

 شودمی، باعث افت عملکرد نفساعتمادبهبر روی تمرکز و  تأثیربیانگر این بود که؛ اضطراب رقابتی با  هافوتبالیست
 پرداختند. با هافوتبالیست  خودکارآمدی و ورزشی  اضطراب  بین رابطه (، به بررسی 1392رحمانی و همکاران ) (.16)

ست به هاداده به توجه شاهده  آمار تحلی  و تجزیه از آمدهد ضطراب  و خودکارآمدی بین که گرددمی م سمانی  ا  ج
بشییارت و  (.17) یابدمی افزایش خودکارآمدی جسییمانی اضییطراب کاهش با یعنی ؛دارد وجود منفی معنادار رابطه

 ابضطرا و گراییکمال بین بطةرا بر شیورز یمدراکادخو سطهوا تأثیر(، در تحقیقی که با عنوان 1390همکاران )
 رانشکاورز بدنی و شناختی ابضطرا با دنبو کام  ایبر شتالانجام دادند به این نتیجه رسییییدند که؛          قابتیر

 ابضطرا با برعکس دنبو ناکام  به منفی کنشوا. دارد مثبت همبستگی هاآن دخو به دتماعا با و منفی همبستگی
 

1. Joel et.al 2. Pears 
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 -سیفج  و (2000) 1. بایرن(18شت )دا منفی همبستگی هاآن دخو به دعتماا با و مثبت همبستگی بدنی و شناختی
. (20، 19اند ) دادههای خود رابطه باالی عزت نفس را با اضیییطراب پایین نشیییان      (، نیز در پژوهش1995) 2کرنک 

مدی می     2007) 4( و نیکالس2004) 3کیف و همکاران  که خودکارآ ند  ند هیجان  (، نیز نشیییان داد های منفی را  توا
  (.22، 21کنترل کند )

دهند ود را نشان می های انفرادی در هنگام تمرین بهترین عملکرد خصوص در رشته  بسیاری از ورزشکاران بخ       
سابقه   ساس واماندگی می اما به هنگام م ساس را تا مق   دچار نوعی اح ضطراب  توان به یمار زیادی دشوند. این اح ا

  غلبه کنند تواند بر این مشییکدرك شییده از شییرایط مسییابقه نسییبت داد. حال شییناخت متغیرهای روانی که می 
 هایرشته جوانان در  شورزحث با نگاهی اجمالی به ب. باشد مهمترین انگیزه برای انجام تحقیقات در این زمینه می

شور ما می      انفرادی شتی که ورزش اول ک صوص ورزش ک شد. متوجه می بخ ز پیش به جوانان بیش اکه  شویم با
شناختی   جنبه شان دادن اهمیت و نقش نیاز دارندروان سای  روانی در  پررنگ . حال با ن سابقات  یت درموفق م بین  م
ساالن      المللی ضیه در رده بزرگ صوص اثبات این ق سطو  نخبه که به بهترین   بخ سای  شک  و    روانی برای از م

ستفاده می    با  ها را فراهم کرد.دهر؛ میتوان زمینه موفقیت این رشته ورزشی را در همه   کنندپیشبرد اهداف ورزشی ا
بتی از عوام  مهم و  ، خودکارآمدی و اضیییطراب رقا   نفسعزتو اینکه که متغیرهای     شیییدهگفته توجه به موارد   

که  رسییدمیبه نظر  که و از آنجایی شییوندمیورزشییی محسییوب  هایفعالیتبر عملکرد ورزشییکاران در  تأثیرگذار
هدف از انجام این تحقی   اسییت، بنابراین شییدهانجامدر محیط ورزشییی  هاآنتحقیقات اندکی در رابطه با ارتباط 

 ننده در جام تختیکشتی گیران شرکت ک   و خودکارآمدی ورزشی با اضطراب رقابتی   نفسعزتبررسی ارتباط بین  
 .است

 شناسیروش
صیفی از نوع  ستگی  روش تحقی  تو ست  همب  متغیر عنوانبه را و خودکارآمدی نفسعزت ارتباط دارد سعی  و ا

 بزرگسیال  گیرانکشیتی  تحقی  آماری جامعهد. کن ارزیابی مالك متغیر عنوانبه را رقابتی اضیطراب  و بینپیش
 آماری نمونه گزینش برای. است  93در سال   کرمانشاه  شهر  در برگزارشده  المللی تختیبینجام  در کنندهشرکت 

 277 ازنفر  159 مورگان، و کرجسی  گیرینمونه فرمول به توجه با ساده،  تصادفی  گیرینمونه روش از استفاده  با
شتی  شورهای نفر از ک ستان،       گیران ک شمالی، گرج ستان، کره  آمریکا، آذربایجان، ژاپن، هند، چین، اوکراین، قرقیز

ستاریکا     سیه   پاکستان، بنگالدش، عراق، مصر و کا شدند.  و رو ست  ذکرشایان انتخاب   بینی پیش به توجه با که ا

رسشنامه قاب    پ 150پرسشنامه پخش شد که     170تعداد  ،هاپرسشنامه   از تعدادی ناقص برگشت  یا برگشت  عدم
: که برای ارزیابی ورزشی  رقابتی اضطراب  الف( ابزار پژوهش شام  سه پرسشنامه به شر  زیر بود.       بررسی بودند. 

شنامه    از آن س ستاندارد  پر ستفاده ( 1990) مارتنز شده  ا کرده  تأیید( 1990مارتنز ) را آن و پایایی روایی که؛ شد  ا
 دارد، را متفاوت هایبافرهنگ مختلف کشییورهای در اجرا قابلیت سییؤاالت، محتوای علت به و (78/0اسییت )

این  .است داده نشان را معتبری نتایج و ر گرفته قرا مورداستفاده گوناگون هایپژوهش در نیز ما کشور در چنانچه
که  سنجد اضطراب شناختی، اضطراب جسمی و اعتماد به نفس را می      که ابعادباشد گویه می 27پرسشنامه شام     
به این صورت که به  شوند  ارزشی لیکرت نمره گذاری می  4ها بر اساس معیار  باشد. گویه گویه می 9هر بعد شام   

 پرسشنامه  از  : برای ارزیابی آننفسعزت ب( گیردامتیاز تعل  می 4امتیاز و به گزینه خیلی زیاد  1« اصال »گزینه 
 

1. Byrne 

2. Seiffge-Krenke 

3. Keef et.al 

4. Nicholas 
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سمیت  کوپر شد که     (،1967) ا ستفاده  سات، عقاید یا      گویه 58 شام  ا سا ست که اح صیف   هایواکنشا فرد را تو
پاسییخ دهد. مواد هر یک از « خیر»یا  «بلی»یکی از دو گزینه  گذاریعالمتو آزمودنی باید با این مواد با  کندمی
، مقیاس  گویه  8، مقیاس خانوادگی   گویه  8، مقیاس اجتماعی   گویه  26 عمومیعبارتند از: مقیاس     ها مقیاس زیر 

نمره کلی، امکان مشخص کردن  چنینهمو  هامقیاس، نمرات زیر گویه 8 سنجدروغ مقیاس و گویه 8اهی آموزشگ
. شیییوه نمره گزاری این آزمون سییازدمیرا که در آن افراد واجد تصییویر مثبتی از خود هسییتند، فراهم   ایزمینه
ست به این معنا که در برخی از     صورت به سخ بلی ی  هاسؤال صفر و یک ا صفر   پا سخ خیر  و  گیردمیک نمره و پا

 ازجملهمتعددی  هایپژوهشروایی و پایایی این پرسشنامه در    .شوند می گذارینمرهمعکوس  طوربه هاسؤال باقی 
: برای سنجش آن از پرسشنامه    خودکارآمدی ورزشی  ج( پژوهش پور شافعی و شوشتری ارزیابی و تأیید شده است     

شد    (،2007) کرل و همکاران ESES سؤالی  10 ستفاده  سخ به هر یک از این  ا جواب  4تعداد  الت سوا . برای پا
. دامنه شود میامتیاز داده  1-4از  سؤاالت است. به هر یک از   شده مشخص ، گاهی اوقات، همیشه(  ندرتبهاصالً،  )

روایی  سییت.)بیشییترین میزان خودکارآمدی( ا 40)کمترین میزان خودکارآمدی( تا  10نظری امتیازات حاصیی  بین 
ها از آلفای کرونباخ استفاده شد؛ که   گردید و برای تعیین پایایی ابزار تأییداساتید و متخصصین     نظر باها پرسشنامه  

 آمد. دست  به( 84/0( و اضطراب رقابتی ) 81/0(، خودکارآمدی ورزشی ) 79/0) نفسعزتمقدار آن برای پرسشنامه   
سشنامه   گردآوری از پس ستنباطی  توصیفی  آمار روش دو از تحقی ، هایداده تحلی  و تجزیه منظوربه هاپر  و ا

ستفاده  ستفاده  با ابتدا توصیفی،  آمار بخش در .شد  ا  جامعه توصیف وضعیت   به فراوانی، و نمودارهای جداول از ا

سخ  شناختی  شنامه    به دهندگانپا س ستفاده  با سپس  شد.  پرداخته پر ستنباطی،  آمار از ا و  نفسعزتارتباط  ا
 تحلی  و پیرسون  همبستگی  ضریب  از منظور این. به شد  بررسی  گشتی گیران  خودکارآمدی با اضطراب رقابتی 

 .رگرسیون استفاده شد

 هایافته

های توصیفی  شود؛ یافته تحقی  ارائه می هایهای مربوط به فرضیه های توصیفی و یافته ها در دو بخش یافتهیافته
 است. شدهارائهدر جدول زیر  خودکارآمدی و اضطراب رقابتی، نفسعزتمربوط به متغیرهای 

 های تحقیقهای توصیفی متغیر. آماره1جدول
 انحراف معیار میانگین تعداد مؤلفه

 25/6 59/38 150 نفسعزت

 9/5 3/31 150 خودکارآمدی

 57/3 28/15 150 اضطراب رقابتی

را بررسیییی کردیم که با توجه به اطالعات جدول زیر توزیع       ها  فرض نرمال بودن داده  K.Sدر ادامه با آزمون       
 های پژوهش نرمال بود.داده
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 های تحقیقبرای متغیر K.S. نتایج آزمون 2جدول

 آزمون همبستگی
 و نفسعزت، بررسی شد؛ نتایج آزمون نشان داد بین    موردنظرهای پژوهش در جامعه ضریب همبستگی بین متغیر  

ضطراب  ضطراب رقابتی داری وجود دارد. همچنین بین معنی منفی و رابطهرقابتی  ا و  منفیرابطه  خودکارآمدی و ا
 (.3داری وجود دارد )جدول معنی

 وخودکارآمدی با اضطراب رقابتی نفسعزتی هامؤلفه. میزان همبستگی بین 3جدول 

 سطح معناداری میزان همبستگی متغیر وابسته متغیر مستق 

 001/0 -48/0 اضطراب رقابتی نفسعزت

 001/0 -47/0 اضطراب رقابتی خودکارآمدی

و خودکارآمدی  نفسعزتهای متغیر برحسییباضییطراب رقابتی  متغیر به تغییرات مربوط میزان تعیین برای     
 زیر جداول تحلی  به مربوط نتایج همزمان بررسی شد. بررسی    صورت بهدر معادله رگرسیون   هاآن، رابطه ورزشی 

بر  .هسییتند اضییطراب رقابتی واریانس خوبی برای کنندهتبیین و خودکارآمدی نفسعزت که اسییت آن از حاکی
ساس نتایج جدول   شاهده  F ،5ا ست  شده م صد از واریانس  34 و ؛معنادار ا سط     مربوط بهدر ضطراب رقابتی تو ا

و خودکارآمدی   %38 نفسعزتدهند که رگرسیییون نشییان می ضییرایب .شییودمیتبیین  و خودکارآمدی نفسعزت
 کنند.جداگانه تبیین می طوربهواریانس اضطراب رقابتی را  34%

 

 بینیپیشبرای  ، تحلیل واریانس و ضرایب رگرسیونخالصه مدل رگرسیون .5 جدول

 اضطراب رقابتی

R R2 متغیر
 

F SE B t P 

 001/0   48/2 43/45 348/0 590/0 ضرائب
 001/0 -99/5 -388/0     نفسعزت

 001/0 -35/5 -347/0     خودکارآمدی

 یریگجهینتبحث و 
جام شرکت کنده در  کشتی گیران کارآمدی با اضطراب رقابتیو خود نفسعزتهدف از این پژوهش بررسی رابطه 

(، 5/38) نفسعزتمیانگین  طورکلیبهشویم که ها متوجه می. با بررسی آمار توصیفی دادهاست المللی تختیبین

گرف       انحراف استاندارد میانگین متغیر مو ل  -ک
 Zاسمیرنف 

 یداریمعنسطح 

 530/0 727/0 25/6 59/38 نفسعزت

 87/0 624/0 9/5 3/31 خودکارآمدی

 126/0 257/1 57/3 28/15 اضطراب رقابتی
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و خودکارامدی باال و اضطراب  نفسعزتها سطح . این میانگیناست( 2/15) اضطراب رقابتی( و 3/31) خودکارآمدی
 المللیبینسطح باالی کشتی گیران و تجربه باالی شاید به دلی   که ؛دهدپایینی را نزد کشتی گیران نشان می

ها با نتایج بود. این یافته معنادارو  منفی، اضطراب رقابتیو  نفسعزتدر آزمون همبستگی، رابطه بین  .باشد هاآن
( و پیرس 2009(، جوال و همکاران )1390، اصفهانی و قزل سفلو )(1995) سیفج کرنک ،(2000) بایرن تحقیقات

، 20، 19است. ) هماهنگ است؛ رابطه اضطراب در ترپایین سطو  با باال نفسعزت بودند داده نشان (، که2007)
 ارزشمندی خود حس از فرد ارزیابی درمجموع و خود به فرد منفی یا مثبت نگرش معنی به نفسعزت(. 16، 15، 10

 آوراضطراب وقایع و تهدیدها با تواندمی راحتیبه باشد داشته زیادی ارزشمندی خود احساس که فردی. (1) است

 و باورها دارند. نقش نخبه سطح به دررسیدن کم اضطراب و زیاد نفسعزت از نماید. برخورداری زندگی مقابله
 ،بلندپروازی همچون صفاتی .دهدمی قرار تأثیر تحت را نفسعزت که است عواملی از خود به فرد اعتماد

 خصوصیات شوند. این فرد در نفسعزت کاهش باعث توانندمی هااین امثال و بودن مغرور قلدری، ،بینیخودبزرگ

  (.23)  دارد وجود هم نخبه ورزشکاران از بعضی در
 رابطه در تواندمی و ؛با اضطراب رقابتی رابطه منفی معنادار دارد خودکارامدی که داد نشان پژوهش نتایج دیگر     

 سطح افزایش که کرد مشخص هاداده آماری تحلی . باشد داشته ایواسطه تأثیر رقابتی اضطراب و نفسعزت بین

کیف و همکاران های یافتهبا نتایج  ؛ کهدهدمی کاهش را رقابتی اضطراب و نفسعزت بین رابطه خودکارامدی
، 17، 22، 21) همخوانی دارد (،1390بشارت و همکاران ) ( و1392رحمانی و همکاران ) (،2007نیکالس ) ،(2004)

 و بودند پذیرآسیب کمتر نخست گروه که داد نشان کم و زیاد خودکارامدی با افراد با مقایسه (،1997) بندورا (.18
 خودکارامدی که کرد مطر  را احتمال این توانمی اساس، این بردادند.  نشان خود از سازش یافته تری رفتارهای

 هایتوانمندی و هاظرفیت از بتواند بهتر احساسات بر تکیه با مسابقه جریان در تا کندمی کمک به ورزشکار ورزشی

 نفساعتمادبه سویک از وضعیت، این درنتیجهکند.  استفاده ورزشی هایمهارت و فنون کارگیریبه خود برای
خودکارآمدی باال،  (.24)  گیردمی قرار رقابتی اضطراب تأثیر تحت کمتر دیگر سوی از و یابدمی افزایش ورزشکار

 ورزشی، ورزشکار را باال ببرد که این امر سبب کاهش اضطراب رقابتی خواهد شد. خودکارامدی نفسعزتتواند می

سازد. می آماده رقابتی اضطراب با فعال مواجهه برای را ورزشکار رآمدکا مقابله راهبردهای تقویت طری  از همچنین
 را هاموقعیت این تا کندمی کمک ورزشکار به انگیزاضطراب هایموقعیت با کارآمد مقابله راهبردهای کارگیریبه

 هاینشانه مثبت ارزیابی و دهد. تفسیر کاهش را خود رقابتی اضطراب راه این و از کند کنترل و مدیریت بهتر

 مقابله انتظار» فرضیه و فرایند – کنترل نظریه اساس بر توانمی که است تبیین دیگری رقابتی، اضطراب با مرتبط

 ارزیابی طری  از ورزشی (. خودکارامدی25کرد ) مطر  زمینه این در استرس شناختی سازیفعال نظریه در «مثبت

 کنترل را تا اضطراب کندمی کمک ورزشکار به بازیکن، سوی از شدهتجربه اضطراب با مرتبط هاینشانه مثبت

 مثبت ، معتقد هستند که انتظار مقابله(2004) کند. اورسین و اریکسون مقابله بهتر آن با و بتواند بداند شدنی

 دهدمیکاهش  را منفی هایهیجان احتمال مقابله، موجود منابع با موقعیت کنترل توانایی احساس یعنی ورزشکار،
 احتمالی که دهد؛ افزایش ورزشکار در را مثبت مقابله انتظار تواندمی زیاد احتمالبه ورزشی (. خودکارامدی26)

 طری  از نفسعزت که گرفت نتیجه توانمی اساس، این بر. کنندمی تأیید را آن حاضر پژوهش هاییافته

 ارزیابی و تفسیر و شرایط مسابقه مدیریت و مهار با احتماالکه  کندمی کمک ورزشکار به ورزشی خودکارامدی

 ورزشی موفقیت مقدمات ازآنجاکه رقابتی، اضطراب دهد. کاهش کاهش را رقابتی اضطراب مسابقه، شرایط مثبت
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 را مسابقه شرایط و مدیریت مهار در ورزشکار قدرت مثبت، تعام  و چرخه یک در سازد،می فراهم نیز را فرد
 .دهدمی کاهش پیش از بیش را رقابتی اضطراب و کندمی تقویت

 و خودکارآمدی نفسعزتی هامؤلفهنتایج دیگر این پژوهش در تحلی  رگرسیون، حاکی از این است که      
 خودکارآمدیو  %38 نفسعزت کهطوریبهدر ورزشکاران هستند  کاهش اضطراب رقابتیخوبی برای  کنندهتبیین
برای رسیدن نفس باال و خودکارآمد  باعزتتوان از ورزشکارانی کنند و میرا تبیین می اضطراب رقابتیواریانس  34%
 را احتمال این توانمی اساس، این بربهره جست.  هاستآنعملکرد بهتر که ناشی از سطح پایین اضطراب در به 

 هایرقابت مختص منفی هایهیجان تا کندمی کمک ورزشکار به نفسعزتخودکارامدی ورزشی و  که کرد مطر 

 را ورزشکار شایستگی و تسلط احساس توانمندی، دهد. این کاهش و کنترل کند را رقابتی اضطراب مث  ورزشی
 مدیریت و کنترل تداوم و حفظ به پشتکار تقویت طری  از همچنین خودکارآمدی .کندمی تقویت مسابقه جریان در

 رقابتی اضطراب ازجمله منفی هایهیجان پشتکاری، چنین درنتیجه .کندمی کمک مسابقه زایاسترس شرایط

 خالصه، طوربه(. 27دهد )می افزایش را ورزشی موفقیت و بهتر عملکرد احتمال وضعیت، این .خواهند یافت کاهش

 ایواسطه تأثیر رقابتی اضطراب با نفسعزت بین رابطه در ورزشی خودکارآمدی که داد نشان پژوهش این نتایج

 عوام  عنوانبه را ورزشی خودکارآمدیمث   ایواسطه متغیرهای به توجه ضرورت و توان اهمیتمی همچنیندارد. 

 متغیرهای عنوانبه شناختیروان هایسازه این شناسایی .ساختند مطر  در ورزشکاران تأثیرگذار روانی رقابتی

 نظر در ورزشی مسابقات نامطلوب پیامدهای از پیشگیری در رمؤث گامی عنوان با توانمی ورزشکاران در ایواسطه

ای اینکه در بین ورزشکاران سطح اول جهان صورت گرفته است. از اهمیت ویژه به دلی  حاضر شود. پژوهش گرفته
و خودکارآمدی را که در بین کشتی گیران سطح اول جهان وجود  نفسعزتواقعی  تأثیرتوان برخوردار است؛ و می

 تر باشد.ای عملی برای ورزشکاران سطح پایینهنگام مسابقه مشاهده کرد؛ و نمونه هاآندارد؛ بر کاهش استرس 
متحم  شوند  های پیاپی ای راامروزه، به دلی  توجه کمتر به روانشناسی ورزش، ورزشکاران ممکن است شکست

روانشناسی ورزش و متغیرهای  توجه به اآورد. لذهای جبران ناپذیری برای آنان و جامعه ورزشی به بار میخسارتکه 
که استرس فقط در ذهن  داشتخاطر  . بایدواند نتایج سودمندی داشته باشدمرتبط با عملکرد ورزشکاران می ت

 ورزشکارشوند بلکه شیوه تفکر ه باعث استرس میبه عبارت دیگر، این شرایط خارجی نیستند ک باشد.می ورزشکاران
ی که در حین انبرای ورزشکار .آورددرباره یک رویداد است که احساس استرس، اضطراب و ترس را به وجود می

خود در د افکار نتواند دانستن این نکته حائز اهمیت است که مینشومی واضطراب مسابقه دچار احساس درماندگی
از آنجایی که اکثر کشتی  ند.کنترل کن را با عزت نفس و  رسیدن به سطح مطلوب خودکارآمدیرویداد  مورد آن

گیران جوان به اهمیت مسای  روانی در ورزش آگاه نیستند و ممکن است تجربیات بین المللی کمی اندوخته باشند، 
 شد.تواند مفید باهایی برای کشتی گیران جوان و مربیان آنان میانجام چنین پژوهش
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