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 رفتگیتحلیل بینیپیشدر  نفساضطراب رقابتی و اعتمادبهنقش 

 1نخبهووشوکاران  
 

 3محمد خبیریو ، 2، رسول حمایت طلب1امیرحسین مهرصفر

 

 12/08/1395تاریخ پذیرش:        17/04/1395تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
 رفتگیلیلتحبینی در پیش نفساضطراب رقابتی و اعتمادبهمطالعۀ حاضر بررسی نقش انجام هدف از 

را تکمیل نامه پرسش 141 تعداد ووشوکاران همبستگی بود.-طرح پژوهش توصیفی نخبه بود. ووشوکاران
ب گیري اضطرابراي اندازه دو-ارسی سیاهۀ اضطراب حالتی رقابتیف نسخۀاز  ،پژوهشاین در . کردند

رفتگی تحلیل ۀنامپرسشفارسی نسخۀ  ،همچنین نفس استفاده شد.مانی و اعتمادبهشناختی، اضطراب جس
ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و داده گردید.استفاده  رفتگیتحلیل براي ارزیابی ورزشکار

و جسمانی -شناختیبین اضطراب نشان داد که همبستگی  نتایج .ندرگرسیون چندگانه تحلیل شد
 عوامل که نشان داد گانهتحلیل رگرسیون چند، عالوهبهدار بود. معنا رفتگینفس با عوامل تحلیلاعتمادبه

واریانس از درصد  48، احساس کاهش پیشرفتواریانس از درصد  32، نفسو اعتمادبه اضطراب رقابتی
اساس نند. برکبینی میرا پیش ارزشیبیاحساس واریانس از درصد  51و هیجانی -فرسودگی جسمی

 ی دارد؛معکوس اثر رقابتیاضطراب اما  دهد؛را کاهش  تگیرفتحلیلتواند میزان می نفساعتمادبهنتایج، 
 نفساعتمادبه افزایش مبتنی بر یآموزش راهبردهای ،نخبه رفتگی ووشوکارانبراي کاهش تحلیلدرنتیجه، 

  شود.تواند پیشنهاد میرقابتی و کاهش اضطراب 
 

 بهنخورزشکار ، نفس، اعتمادبهرفتگیتحلیل، رقابتی: اضطراب هاواژهکلید
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 مقدمه

فشارهاي روانی و استرس  با ورزشکاراندرگیري زیاد 
تخریب  واز آن، اغلب پیامدهاي مضر روانی ناشی 

 همراهاز ورزش را به یريگکناره ،نهایتعملکرد و در
؛ 3113، 1ملالئو و هانتونواگستاف، نیل، ) دارد

تواند ی که میعوامل یکی از. (3114، 3واینبرگ و گلد
قرار  یرتأثحتو عملکرد ورزشکاران را ت ورزشی ةآیند
بین رفتگی است که این مسئله در، پدیدة تحلیلدهد

کنند، اي ورزش میحرفه صورتبهکه  یورزشکاران
، 2)ولف، اییس و کلینرتشده است  بیشتر مشاهده

 .(3114، واینبرگ و گلد؛ 3111
 صورتبهرفتگی ورزشی را تحلیل( 6194) 4اسمیت

ز فعالیت ورزشی ناشی از تجارب استرس ا نشینیعقب
 طور. بهکندیماست، تعریف  بخش بودهکه قبلاً لذت

عناصري از واماندگی شامل این حالت  ،ویژه
هاي مرتبط با پیشرفت که شودیم هیجانی-جسمانی

دهد و موجب تضعیف عملکرد ورزش را کاهش می
رفتگی را تحلیل (1994) 1ادیکر .شودیمورزشی 

داند که از خستگی جسمی و چندبعدي می ايهپدید
منفی  هاينگرشو  ، کاهش حس موفقیتهیجانی
 در ورزش ارزشیبیبه ورزش که او آن را نسبت 

خستگی جسمی و روانی  .نامیده، تشکیل شده است
خستگی  احساس کمبود شدید انرژي و عنوانبه

 پیشرفتاحساس  دلیلمداوم، کاهش حس موفقیت به
 نکردن پیشرفت ،فتن نتیجۀ لازم همچنینو گر نکردن

تعریف  ،دهندتوجه به تلاش و تمرینی که انجام می با
کاهش  عنوانبه ورزشی ارزشیبیهمچنین،  شود.می

به ورزش تعریف نسبت منفی مندي و نگرش علاقه
 .گرددمی

                                                           
1. Wagstaff, Neil, Mellalieu & Hanton  
2. Weinberg & Gold  
3. Wolf, Eys & Kleinert 
4. Smith 
5. Raedeke 

 شناختیروانو  رفتگی پیامدهاي فیزیولوژیکتحلیل

 ازنظررفته فرد تحلیل دشومیهمراه دارد که باعث به
ادي داشته باشد. و هیجانی احساس واماندگی زی بدنی

شمار رفتگی بهاصلی تحلیل مؤلفۀخستگی مزمن 
انرژي  که فرد ضعف شدیدي در منابعرود؛ طوريمی

 (.3112، 6کند )اسکافیلی و بنکخود احساس می
 رفتگیتحلیلکه د ندهشواهد پژوهشی نشان می

عروقی، تخریب -هاي قلبیبیماريباعث افزایش خطر 
 شودایمنی بدن و التهاب مزمن می کارکردهاي

 .(3116، 7ملامد، شیروم، توکر، برلینر و شاپیرا)
 اخیر درمورد پیامدهاي فیزیولوژیکهاي پژوهش
بین که د ندهرفتگی در ورزشکاران نشان میتحلیل

 رفتگیتمرینی و سطح تحلیلشانگان بیشن
)اهرتپیل و وجود دارد  بالاییی ورزشکاران همبستگ

رفتگی پیامدهاي این، تحلیلبر، علاوه(3113، 4ترالراش
پی دارد که در ، شناختی، انگیزشی و رفتاريهیجانی

 ؛پیدا کندخلق افسرده  رفتهتحلیلشود فرد باعث می
 از گیريگوشهتمایل به در این قبیل افراد که طوريبه

یابد ش میشدت افزایو اطرافیان بهدوستان 
 .(3114، 9وتهگوستافسون، هانکوک و ک)

 طوربهرفتگی شد که تحلیلدر گذشته تصور می
تمرینی است نتیجۀ خستگی بدنی و بیشمعمول در

مورد هاي جدید دردیدگاه اما ؛(3117، 11برنر)
 رند،تري به این پدیده داعلمی ۀرفتگی که جنبتحلیل

کنندة نیبییشپعامل  شناختی رانقش عوامل روان
)رادیک  دانندرفتگی ورزشکاران میدر تحلیل ايقوي

پودلوگ، ؛ گوستافسون، سکوگ، 3111و اسمیت، 
بیشتر ورزشکاران  (.3112، 11لاندیکویست و واگنسون

                                                           
6. Schaufeli & Buunk 
7. Melamed, Shirom, Toker, Berliner & 
Shapira 
8. Ehrlenspiel & Strahler 
9. Gustafsson, Hancock & Côté 
10. Brenner 
11. Gustafsson, Skoog, Podlog 
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مختلف  هايیتموقعورزشی خود با  عمردرطول 
 اضطراب .شوندفشار روانی مواجه می و زااضطراب

یاد، ترس از شکست تمرینی زاثر فشار ممکن است در
ها ایجاد شود تیمیبا هم ارتباط مناسبنداشتن و 

رقابت ورزشی ، علاوهبه(. 3113واگستاف و همکاران، )
زیادي را در ورزشکاران رقابتی ایجاد  تقاضـاهاي

ورزشی  هايرقابتنتایج  و اغلـب اوقـات کندمی
 کنندگانرقابت تفـاوت در ادراک و مهـارت درنتیجۀ

اضطراب  . این امر(3114، 1لیونسشود )میمشخص 
کند و ممکن میایجاد  کنندهشرکتافراد  را در زیادي

هانتون باشد )نیل، ملالئو و  است بر عملکرد افراد مؤثر
 . (3113، واگستاف و همکاران؛ 3111، 3و تیلور

اضطراب  بخشزیان آثار زمینۀدرزیـادي  هايپژوهش
ورزشکاران ثبت هاي روانی مو ویژگیبر عملکرد 

واینبرگ و ؛ 3111ولف و همکاران، ) اندشده انجام
پژوهشگران اضطراب را یک حالت  .(3114، گلد

قراري، که با بیاند توصیف کردههیجانی منفی 
گیختگی بدنی همراه است تشویش، نگرانی و ان

 .(3114، 2)اورورکه، اسمیت، اسمول، کومینگ
، (1991) 4وایلی ، برتون واسـاس ادعـاي مـارتنزبـر

اضطراب شناختی بخش ذهنی اضطراب اسـت و 
یابی منفی درمورد عملکرد و اجرا ارزش وسیلۀبه
اضطراب جسمانی عنصـر  کهدرحالی ؛آیدمیوجود به

اســت و  اضــطراب ۀتجربـ هیجانیفیزیولوژیـک و 
ارتباط  کارخود بـا برانگیختگــی دســتگاه عصــبی

اضطراب بدنی شامل  لائم، عاساساینبر ؛دارد
ی، افزایش نعضلا ، تعریق کف دسـت، تـنشپیچهدل

، 1)چنگ و هادري و تنگی نفس اسـت تواتر قلبی

                                                                 
1. Leunes, 
2. Neil, Wilson, Mellalieu, Hanton, & 
Taylor 
3. O’Rourke , Smith, Smoll &  
 Cumming 
4. Martens, Burton &Vealey  
5. Cheng & Hardy 
 

 اندهاي اخیر نشان دادهین، پژوهشابرعلاوه. (3116
ابعاد مختلف اضطراب درگیر  در يکه مناطق مغز

اضطراب شناختی و اضطراب  ،طور خاصبه .هستند
کنند و اي خاصی را در مغز فعال میهجسمانی جایگاه

هاي بیشتري را از تمایز اضطراب این نتایج حمایت
ه است )گویت، شناختی و جسمانی فراهم کرد

(. 3111، 6بانداهان، توهورسن، هولیس و سندي
 ی است کهمتغیرهای ازجملهورزشی نیز  نفساعتمادبه

است و مرتبط ورزشکاران  با اضطراب رقـابتی
 ةدربار از اطمینـان افـراد ايدرجهعتقاد یا ا عنوانبه

براي موفقیت در فعالیت ورزشی  هایشانتوانایی
باتیه، ؛ 3113نیل و همکاران، ) است شدهتعریف 

. این (1311، 7هاردي، ساوجی، وودمن و کالو
لازم  جسمانی هايمهارتورزشـی،  نفساعتمادبه

 کندمیبراي انجام آن فعالیت ورزشی را تقویت 
در نت، نوردستار، وان؛ 3114، 4الیوت، پولمن و تیلور)

 . (3116، 9جک، هلدرس و جونگماسنس
که  زااضطرابهاي رقابتبا توجه به آنچه بیان شد، 

ممکن  ،دنشوورزشکاران نخبه تجربه می ۀوسیلبه
پایدار تغییرات که باعث د نوجود آوربه ی رااست شرایط

 ۀانی که توانایی مقابل. ورزشکارشودها رفتاري در آن
ممکن است  ،را نداشته باشند مناسب با این شرایط

میرشکاري، ) رفتگی شوندتدریج دچار تحلیلبه
 .(3111زاده و امامی، زارع

 بـه نقـش و اهمیـت اضطراب رقابتی درها پژوهش
 اندردهک اشاره و مربیان ورزشکاران رفتگیتحلیل

                                                           
6. Goette, Bendahan, Thoresen, Hollis 
    & Sandi  
7. Beattie, Hardy, Savage, Woodman & 
Callow 
8. Eliiot, Polman & Taylor 
10. Noordstar, Van der Net, Jak, 
Helders & Jongmans 

 
 

http://www.tandfonline.com/author/O%27Rourke%2C+D+J
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در (. 1994، 1یینلاف، آرمسترانگ، کومار و گروایلی)
-راستا، نشان داده شده است که اضطراب میهمین

و مربیان در ورزشکاران را گی رفتتواند تحلیل
 (؛9199 ،3تیلور-کلی، اکلند و ریترکند ) بینیپیش
( ارتباط 6199) 2 و لوهر ، توفی، اودريگلدمثال،  براي
مربیان  رفتگی را درطراب رقابتی و تحلیلاض سازة

هاي کشور آمریکا بررسی کردند. نتایج ندبیرستا
رقابتی همبستگی نشان داد که اضطراب  هامطالعۀ آن

رفتگی دارد. مثبت و معناداري با میزان تحلیل
دادند  گزارش (1994همچنین، ویلی و همکاران )

 عنوانبهقبل از رقابت را که مربیان اضطراب زمانی
بیشتري را  رفتگیگیرند، میزان تحلیلنظر میید درتهد

 گذارند. نمایش میاز خود به
( به 1631) 4و واردمن ، لینز، کرامادیس، لايویگی

اضطراب رقابتی در اواخر فصل  رفتگی وبررسی تحلیل
ختند. این پژوهشگران بیان کردند مسابقات پردا

میزان  که میزان اضطراب رقابتی افزایش یابد،زمانی
فزایش ورزشکاران نیز ا احساس کاهش موفقیت

 کند. افت پیدا تواند میها و عملکرد آن یابدمی
اي را در ( مطالعۀ گسترده3114نز )کرامادیس و ویگ

کشور آمریکا براي انجمن ملی ورزش دانشگاهی  131
یق عوامل طررفتگی ورزشکاران، ازبینی تحلیلپیش

نتایج این  نفس انجام دادند.اضطراب رقابتی و اعتمادبه
بینی نفس توانایی پیشد که اعتمادبهوهش نشان داپژ

-کاهش احساس موفقیت، فرسودگی جسمیعوامل 
منفی دارد.  صورتارزشی را بههیجانی و احساس بی

عوامل اضطراب رقابتی )شناختی و همچنین، 
رفتگی عوامل تحلیل بینیپیشجسمانی( قادر به 

اند ورزشکارانی که مطالعات نشان داده، علاوهبهبودند. 

                                                           
1.Vealey, Armstrong, Comar, & 
Greenleaf 
2. Kelley, Eklund & Ritter-Taylor 
3. Gould, Tuffey, Udry, & Loehr 
4.Wiggins, Cremades, Laey & 
 Wadman 

عامل  عنوانبهطراب حالتی رقابتی خود را اض
نسبت به  ،کرد فرض کنندبراي عمل ايکنندهناتوان

، گیرندنظر میدر کنندهتسهیلن عامل را کسانی که ای
واگستاف و شوند )رفتگی میبیشتر دچار تحلیل

، هاردي س، جوینرهبورک همچنین، (.3113همکاران، 
جوان نشان ( در ورزشکاران نو3119) 1کو هامسترا

که همبستگی بالایی بین عوامل اضطراب صفتی دادند 
( و رقابتی )اضطراب جسمانی، نگرانی و اختلال تمرکز

، همبستگی منفی اینبر. علاوهرفتگی وجود داردتحلیل
بین اضطراب صفتی رقابتی و  داريو معنا
 رفتگی با عملکرد وجود دارد. تحلیل

 6تد و ویگینز، واکرامادیسها، پژوهش در ادامۀ 
 ،هاي گروهیدر ورزشکه  ( بیان کردند3111)

اي بین عملکرد و اضطراب رقابتی نقش واسطه
 عنوانبهکه اضطراب حالتی رفتگی دارد و زمانیتحلیل
اس ورزشکاران احس ،شودفرض می کنندهناتوانعاملی 

در  ،همچنین. دهندکاهش پیشرفت را نشان می
اجی، باستیک، گوموسد ،بررسی پیشینۀ پژوهش

امل وع( نشان دادند که 3112) 7یامانیر، کارتال و انلیو
بینی جسمانی توانایی پیش-سن و اضطراب شناختی

نخبه دارند و  هايفوتبالیسترفتگی را در تحلیل
همچنین، دار نبود. بینی معناپرخاشگري در این پیش

 کنندةورزشکاران شرکت( در 3111) 4تاکاتک
 هاي حوزةکشور بقات رزمیمسا هفدهمین دورة

بین که  کرد نشانانجام داد و خاطرپژوهشی مدیترانه 
داري رفتگی همبستگی مثبت و معناتحلیلیاضطراب و 

نشان داده شده که وي پژوهش در  د.وجود دار
هاي جودو، کاراته و تکواندو در ورزشکاران رشته

                                                           
5.Burkeb, Joynerc, Hardyc & Hamstrac 
6. Cremades, Wated, & Wiggins 
7.Gumusdag, Bastik, Yanmaner, Kartal 

& Cisem 
8. Katkat 
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داري با تفاوت معنا ،رفتگیتحلیل سطوح اضطراب و
 ندارند.  یکدیگر

 هايقابلیتدر  شناختیروان نقش عوامل ،کلیطوربه
و  واینبرگ) اسـت توجهقابل ورزشـی بسـیار مهـم و

اضطراب  ،شدهمطالعات انجامبا توجه به  .(3114گلد، 
و رویدادهاي ورزش رقابتی از ناپذیر بخش جدایی

هاي انفرادي و برخوردي در رشته ویژهبهورزشی، 
(؛ بنابراین، تمامی 3111زاده، نمازي)چنانه و  است

نوعی در ورزش و مسابقات ورزشی افرادي که به
 عوامل و منابع ایجادکنندةبا باید  ،درگیرند
با آن آشنا  مؤثر هاي مقابلۀراهبردو  رفتگیتحلیل

براي  رفتگیتحلیل، شناخت منابع روباشند؛ ازاین
ي ضرورآن و بهبود عملکرد ورزشکاران  کنترل بهینۀ

 (.3111، 1)اوردي، توفی و لوهمر رسدنظر میبه
به  شناختیروان هايتواناییجوامعی که با ایجاد 

در  ،ورزندمیجسمانی ورزشکاران اهتمام  هايقابلیت
اي ملاحظهقابلالمللی موفقیت رقابت بین هايصحنه
مضر  جلوگیري از پدیدة براي .کنندمی کسـب
 در این حوزهشی پژوهچنین وجود  ،رفتگیتحلیل

 زمینۀبررسی این متغیرها . رسدمی نظربهضـروري 
و  مدتکوتاهلازم  هايریزيبرنامهبــراي  یمناســب

آرامـش روانـی ورزشکاران فراهم  جهت مدتبلند
عملکرد  شدر افـزای تواندمیخواهـد کـرد کـه 

 یريچشمگ طوربهورزشـکاران  گیرينتیجهورزشی و 
 در بحـث کـاربردي نیـز(. 3114، 3ونسلی) باشد مؤثر

 مؤثري طوربه توانندمیشناسان ورزشی مربیان و روان
 او بـا آشنایی ب پیردازند به پـرورش ورزشـکاران

 هاآنان را با دادن تمرین ،اهمیت و نقش این متغیرها
)ادجنس و  کنندمسابقات  ةمناسب آماد هايو مداخله
 با هدفحاضر  ۀطالع، مرو؛ ازاین(3111، 2پیجپرس

جسمانی و  ی،اضـطراب شـناخت بررسـی نقـش

                                                           
1. Udry, Tuffey & Loehr 
2. Leunes 
3. Oudejans & Pijpers 

ووشوکاران  رفتگیتحلیل بینیپیشدر  نفساعتمادبه
 .انجام شد نخبه

 

 پژوهش شناسیروش
 کنندگانشرکت

آماري  ۀجامعـ استان تهران نخبۀ ووشوکارانتمامی 
 141 ،آماري که از کل جامعۀ ندبود این پژوهش

 صورتبهی از هدف مطالعه زشکار مرد با آگاهور
در این پژوهش شرکت کردند. دسترس و درداوطلبانه 

 و سابقۀ 41/36 ± 43/2 هاکنندهشرکت میانگین سنی
معیار ورود . سال بود 14/7 ± 41/1 هاآن ورزشی
حاضر )ملاک نخبگی(  کنندگان به پژوهششرکت

درصد  41که  حداقل کسب مقام مسابقات استانی بود
ورزشکاران داراي  ،. همچنیناستانی داشتندافراد مقام 

درصد(  19المللی )درصد( و بین 29هاي ملی )مقام
 بودند.

 

 هاگردآوری داده ةو شیوابزار 
 فرم ثبت مشخصات فردی -7

ی که فرمشناختی از آوري اطلاعات جمعیتبراي جمع
 نوع رشتۀپاسخ )شامل سن، -سؤال بازدربرگیرندة سه 

پاسخ -سؤال بستهلی( و سه ورزشی و وضعیت تحصی
سیت، میزان فعالیت جسمانی و سابقۀ )شامل جن

 .قهرمانی( بود، استفاده شد
رفتگی تحلیل ۀنامپرسشنسخۀ فارسی  -3

  رزشکارو

 نامۀپرسش بارفتگی ورزشی تحلیل سطح
رادک و اسمیت  سنجیده شد. 4رفتگی ورزشکارتحلیل

 سؤال 11و داراي  نامه را ساختنداین پرسش( 3111)
احساس کاهش پیشرفت، مقیاس است که سه خرده
را  ارزشیبیهیجانی و احساس -فرسودگی جسمی

                                                           
4.Athlete Burnout Questionnaire 
(ABQ) 
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نامه روي هاي این پرسشاسخپ کند.گیري میاندازه
مخالفم( تا  کاملاً) یک اي لیکرت ازدرجهپیوستار پنج

شود. رادک و می گذارينمرهموافقم(  کاملاً) پنج
این  )آلفاي کرونباخ( درونی( همسانی 3111)اسمیت 
، 44/1کاهش احساس پیشرفت نامه را براي پرسش

 49/1 ارزشیبیو  49/1هیجانی -فرسودگی جسمی
هاي برازش در شاخص ،همچنینگزارش کردند. 

 بخشرضایتنامه پرسش ایـن بررسی اعتبار عاملی
( به 3114، عبدلی و آریافر ). احمدياسـت شده بیان

نامه در سنجی این پرسشهاي روانبررسی ویژگی
با  نامه راداخل کشور پرداختند و روایی این پرسش

 در مرتبۀ تأییدياستفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و 
 )نتایج مرتبۀمناسب گزارش کردند  دوممرتبۀ اول و 

 ،=2/161χ²=، 111/1P<، 91/1TLI دوم:
91/1GFI=، 92/1=CFI، 17/1RMSEA=) .

باخ براي ، ضریب آلفاي کرونهمچنین
تا  77/1 نامه در دامنۀهاي این پرسشمقیاسخرده

 قرار داشت. 43/1

 حالتی اضطراب نسخۀ فارسی سیاهۀ -2

 دو-رقابتی

شدة اضطراب ایگزین، از سیاهۀ جدر این پژوهش
استفاده  ،چندبعدي است ايکه سازه دو-حالتی رقابتی

سؤال است و از سه  16هه حاوي شد. این سیا
طراب جسمانی )براي مثال، در مقیاس اضخرده

کنم(، اضطراب شناختی عضلاتم احساس لرزش می
امید  نگرانم که دیگران را از خودم نا )براي مثال،

نفس )براي مثال، مطمئنم که عملکرد کنم( و اعتمادبه
شده است. در این  خوبی خواهم داشت( تشکیل

سؤال ، مؤلفۀ اضطراب جسمانی از شش سیاهه
ها پنج سؤالی مقیاسست و بقیۀ خردهاشده  تشکیل

نامه براساس هستند. نحوة امتیازدهی در این پرسش
شی لیکرت است که در دامنۀ هرگز ارزمقیاس چهار

( قرار دارد. نمرات کل براي )یک( تا خیلی زیاد )چهار
به هر مؤلفه از مجموع نمرات سؤالات مربوط 

مهرصفر، خبیري و  آید.دست میمقیاس بهخرده
( نتایج حاصل از تحلیل عاملی 3116زاده )قدمم

 قبولقابلتأییدي را براي بعد شدت این سیاهه 
، >χ²، 111/1P=21/331اند )گزارش کرده

94/1NNFI =، 91/1CFI = ، 144/1RMR = 

سانی همها . همچنین، آن(=163/1RMSEA و
هاي این سیاهه را مقیاسدرونی )آلفاي کرونباخ( خرده

 آوردند. دستبه 41/1تا  42/1بین 
 

 روش پژوهش
از گروه همکاران براي  هاداده آوريجمع براي

نامه( در پرسش آوريجمعسازي اجرا )توزیع و یکسان
هدف دعوت شد و موارد مهم در اجراي  جامعۀ

 صورتبهپژوهش مرور شد. مشارکت ورزشکاران 
 يآکادمی ووشودر  هانامهپرسشداوطلبانه بود. 

باشگاه پاس ایران، اسلامیي جمهورين ووشوراسیوفدا
 در بهمن ماه شهر ري يت ووشوئباشگاه هیو  قوامین
 ،. همچنینندشدآوري رنظر مربیان جمعزی 1294سال 

ها دهندگان اطمینان داده شد که پاسخ آنبه پاسخ
شی و تنها براي اهداف پژوه محرمانه خواهد بود

براي جلوگیري از وارد، این مبرشود. علاوهاستفاده می
ها اطلاع داده ، به آندهندگانپاسخبین سوگیري در

شد که نتایج پژوهش هیچ تأثیري در گزینش و 
هاي ورزشی مربوط ندارد ها در رشتهانتخاب آن

براي  ،(. در این پژوهش1991)مارتنز و همکاران، 
یند توزیع و در فرا 1آوردن روایی اکولوژیکدستبه

سیاهه  دهندگانپاسخسعی شد  ،هانامهتکمیل پرسش
و مناسبی تکمیل  محل و شرایط یکسانساعت،  را در
 . کنند

 

 

                                                           
1. Ecological Validity 
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 هادادهپردازش روش
اضطراب رقابتی  هايمطالعه، متغیر در ایــن

 عنوانبه (نفساعتمادبهو  شناختی)اضطراب جسمانی، 
)احساس  رفتگیتحلیلو متغیرهاي  بینپیشمتغیر 

هیجانی و -کاهش پیشرفت، فرسودگی جسمی
نظر گرفته در ملاکمتغیر  عنوانبه( ارزشیبیاحساس 

استفاده در پژوهش حاضر روش آماري مورد .ندشد
بود. از آمار  هاي آمار توصیفی و استنباطیشاخص

هاي مرکزي و شاخص توصیفی براي محاسبۀ
برآورد براي پراکندگی و ترسیم جداول استفاده شد. 

یز از آمار استنباطی نها بینی آنپارامترها و پیش
ها دادهتوزیع بودن استفاده گردید. با توجه به طبیعی

تعیین  ، براي1اسمیرنف-ازطریق آزمون کلموگروف
از  رفتگیتحلیلو هاي اضطراب رقابتی ارتباط مؤلفه

همچنین،  استفاده شد.ضریب همبستگی پیرسون 
ترکیبی  دو-ب حالتی رقابتیاضطرا سیاهۀ کهآنجاییاز

این مشخص شود ها است، براي اینکه مقیاس هاز خرد
بینی احساس کاهش ها چه اندازه در پیشمقیاسخرده

و احساس  هیجانی-پیشرفت، فرسودگی جسمی
رگرسیون تحلیل از  ،دنباش مؤثرد نتوانمی ارزشیبی

 همزمان 3ورود به روش متغیريچند

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov 

2. Inter 

 تمامی(. 3117، 2)تاباچنیک و فیدلاستفاده شد 
 افزارنرم اآمـاري ب هايلیلتحوتجزیه

 .گرفت انجـام 14 ۀنسـخ 4.اس.اس.پی.اس
 

 ها یافته
هاي آمار توصیفی )میانگین و شاخصدر جدول یک، 
هاي ( و ضرایب همبستگی بین مؤلفهانحراف استاندارد

 نامۀو پرسش دو-حالتی رقابتیاضطراب  سیاهۀ
است. براساس  شدهدر ورزش ارائه  رفتگیتحلیل

فرسودگی عامل تحلیل، وآمده از تجزیهدستت بهنمرا
دربین بیشترین میانگین امتیازي را  هیجانی-جسمانی

خود اختصاص داده است. بهرفتگی عوامل تحلیل
، هاي اضطراب جسمانیمقیاسبین خرده، ازهمچنین
اضطراب اختلال ، عامل نفساعتمادبهو  شناختی
رد و بالاترین دست آوکمترین میانگین را به جسمانی

 .بود نفساعتمادبهها، عامل بین این عاملمیانگین در
 

                                                           
3  . Tabachnick & Fidell 
4. SPSS 

 بین متغیرهاهمبستگی ماتریس و  انحراف استاندارد ،میانگین .7جدول 

 متغیرها
 همبستگی بین عاملی آمار توصیفی

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

1 3 2 4 1 6 

. اضطراب 1
 شناختی

64/13 3/1 - **64/1 **11/1- **46/1 **12/1 **41/1 

. اضطراب 3
 جسمانی

41/1 17/4   - **11/1- **46/1 **24/1 **26/1 

 -11/1** -49/1** -61/1** -     29/1 31/11 نفس. اعتمادبه2

. احساس 4
 کاهش پیشرفت

21/11 91/4       - **43/1 **27/1 

. فرسودگی 1
 هیجانی -جسمی

4/14 16/2         - **12/1 

. احساس 6
 ارزشیبی

94/1 43/2           - 
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اضطراب نتایج آزمون همبستگی نشان داد که 
 ،(>r ،11/1P=64/1)جسمانی اضطراب با  شناختی

، (>r ،11/1P=46/1) احساس کاهش پیشرفت
و  (>r ،11/1P=12/1)هیجانی -فرسودگی جسمی

همبسـتگی  (>r ،11/1P=41/1) ارزشیاحساس بی
با  مؤلفهارتباط این  ،علاوهبهدارد. مثبـت و معنـادار 

منفی و  (>r ،11/1P=11/1)نفس عامل اعتمادبه
 عامل اضطراب جسمانی ارتباط ،نهمچنـیدار بود. معنا

، =46/1r) با عامل احساس کاهش پیشرفت
11/1P<)24/1)هیجانی -، فرسودگی جسمیr= ،
11/1P<)  ارزشییبو احساس (26/1r= ،11/1P<) 

این همبستگی با  امـا ؛دست آمدادار بهمعنو مثبت 
 منفی و (>11/1r= ،11/1P)نفس اعتمادبه عامل

 با عامل نفساعتمادبهعامل ارتباط . بـودمعنـادار 
، (>61/1r= ،11/1P)احساس کاهش پیشرفت 

و  (>r ،11/1P=49/1) هیجانی-فرسودگی جسمی
و  منفی (>r ،11/1P=11/1) ارزشییباحساس 

احساس کاهش پیشرفت همچنین، ارتباط  بود.معنادار 
و  (>43/1r= ،11/1P)هیجانی -با فرسودگی جسمی

(. >27/1r = ،11/1P)معنادار بود  ارزشییباحساس 
هیجانی -یبررسی ارتباط فرسودگی جسم ،نهایتدر
مثبت و نشان داد که این ارتباط ارزشی بی احساس با

 .(1)جدول  (>12/1r= ،11/1P) استمعنادار 
 با روش ورود براي گانهتحلیل رگرسیون چند

طریق از احساس کاهش پیشرفتبینــی پــیش
جسمانی، اضطراب شناختی و  عوامل اضطراب

انجــام شــد. بــا توجــه بــه مقــدار نفس اعتمادبه
از  درصد 23حدود  این عوامل، (2Rضریب تعیین )

 ندتبیین کردرا  کاهش پیشرفت احساسواریانس 
 .(دو)جدول 

 

  احساس کاهش پیشرفتبینی برای پیش ورودبا روش ضریب تعیین  وتحلیل رگرسیون  .3جدول 

 منبع تغییرات
مجذور 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین
 داریسطح معنا میزان اف

 41/3443 34/14913 رگرسیون
171/1 234/1 29/24 111/1 

 64/114 36/1643 ماندهباقی

 

 متغیری چندب رگرسیون ئضرا .2جدول

 بینمتغیرهای پیش
ضرایب  ضرایب غیراستاندارد

 بتا استاندارد

میزان 

 تی

سطح 

 خطای استاندارد میزان ب معناداری

 111/1 164/4 - 34/3 12/11 )مقدار ثابت(

 134/1 397/4 247/1 149/1 413/1 اضطراب شناختی
 121/1 496/2 346/1 319/1 231/1 یاضطراب جسمان

 111/1 -674/4 -411/1 411/1 -114/1 نفسبهاعتماد

که عامل دهد نشان می بتا و سطح معناداري مقادیر
اضطراب  هايعاملمنفـی و  صورتبهنفس اعتمادبه

-پــیش در ،مثبـت صورتبه شناختی و جسمانی

. هستند ســهیم احساس کاهش پیشرفتبینــی 
   ،>111/1P) نفساعتمادبهمتغیــر  ،نینهمچ

67/4-t= ) متغیر مـلاک دارد تــأثیر بیشــتري بــر
انحراف افزایش ( -=411/1Beta)و مطـابق 

انحــراف  411/1 ،نفساعتمادبه استاندارد در متغیـر
-بینی میرا در متغیـر مـلاک پیش کاهشاســتاندارد 

 .کند



 02                                                                                  بینی ...اضطراب رقابتی و اعتماد به نفس در پیشنقش 

که در تحلیل ییآنجابا توجه به جدول چهار، از
شده و قابلیت است، مدل برازش≥P  11/1رگرسیون 

 نشان هاي جدول چهار یافته ،دارد. همچنینبینی پیش

درصد از  44شده حدود که مدل ایجاد دهدمی
( را هیجانی-فرسودگی جسمینوسانات متغیر ملاک )

 کند.بینی میپیش

 
 

 هیجانی-فرسودگی جسمیبینی برای پیشبا روش ورود و ضریب تعیین رگرسیون  ضرایب .0جدول 

 شاخص منبع
مجذور 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین
 داریسطح معنا میزان اف

 17/3146 21/11631 رگرسیون
697/1 446/1 37/42 111/1 

 64/131 31/1314 ماندهباقی

 

 متغیری تحلیل رگرسیون چندنتایج  .0 جدول

 ینبمتغیرهای پیش
ضرایب  ب غیراستانداردئضرا

 بتا استاندارد

میزان 

 تی

سطح 

 خطای استاندارد میزان ب معناداری

 111/1 211/11 - 14/2 31/11 )مقدار ثابت(

 112/1 241/2 431/1 241/1 246/1 اضطراب شناختی
 113/1 642/2 412/1 211/1 421/1 اضطراب جسمانی

 113/1 -119/2 -214/1 213/1 -279/1 نفسبهاعتماد

 

 عاملبتا و سطح معناداري،  با توجه به مقـدار
اضطراب  هايعاملمنفـی و  صورتبه نفساعتمادبه

-پــیش در ،صـورت مثبـتبـه جسمانی و شناختی

. هستند ســهیم هیجانی-فرسودگی جسمیبینــی 
 شده است، ازنشان داده در جدول پنج  کهطورهمان

 کنندةبینیتحلیل، عوامل پیششده در متغیر لحاظ سه
میان ورزشکاران، در هیجانی-فرسودگی جسمی
 اضطراب جسمانی(، =241/2t)اضطراب شناختی 

(642/2t=و اعتمادبه )نفس (119/2- t= موفق به ،)
 .(≥111/1P) بینی متغیر ملاک شدندپیش

بینی نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه براي پیش
اضطراب روي عوامل  ورزشکاران از ارزشیبیاحساس 

شش  در جدول ،نفسشناختی، جسمانی و اعتمادبه
ارتباط معناداري بین جدول،  شده است. طبق اینارائه 

نفس با احساس عوامل اضطراب رقابتی و اعتمادبه
 .>12/41F= ،111/1(Pوجود دارد ) ارزشیبی
از  ارزشیبیاحساس بینی دیگر، امکان پیشعبارتبه

وجود دارد.  دو-اضطراب رقابتی ۀعوامل سیاهروي 
درصد از  11بینی این مدل حدود قدرت پیش ،البته

نشان (. جدول هفت 2R=116/1کل واریانس است )
 نفساضطراب رقابتی و اعتمادبهدهد که عوامل می

 هستند. ارزشیبیاحساس  کنندةینیبپیش

 

  ارزشیبیاحساس بینی با روش ورود برای پیشو ضریب تعیین رگرسیون ضرایب  .3جدول 

 شاخص منبع
مجذور 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین
 داریسطح معنا میزان اف

 41/3117 17/1163 رگرسیون
719/1 116/1 12/41 111/1 

 61/313 44/1244 ماندهباقی
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 متغیری تحلیل رگرسیون چندنتایج  .1 جدول

 بینمتغیرهای پیش
ضرایب  انداردب غیراستائضر

 بتا استاندارد
 میزان تی

سطح 

 خطای استاندارد میزان ب معناداری

 111/1 214/9 - 91/3 26/9 )مقدار ثابت(

 132/1 119/2 327/1 361/1 374/1 اضطراب شناختی
 116/1 131/2 341/1 361/1 396/1 اضطراب جسمانی

 111/1 -944/1 -362/1 371/1 -217/1 نفسبهاعتماد

 
نشان  سطح معناداري مقـدار بتـا و نهایت، بررسیدر

هاي اضطراب رقابتی )اضطراب جسمانی عامل داد که
نفس عامل اعتمادبهو  ثبتم صورتبهو شناختی( 

سهیم  ارزشیبی احساسبینی در پیش ،منفی صورتبه
 .بودند

 

 گیریو نتیجهبحث 
یکی از عوامل مهم روانی که عملکرد ورزشکاران را 

شدت کننده بههاي حساس و تعیینوقعیتویژه در مبه
رفتگی است؛ دهد، تحلیلتأثیر قرار میتحت
شناسی پژوهش در حوزة روان ، انجاماساسبراین

با  ورزش براي شناسایی متغیرهاي مهم و تأثیرگذار
ورزشکاران براي مقابله با  رساندن بههدف یاري

کند، عیف میکه عملکرد و کارایی را تض رفتگیتحلیل
گاردنر و ) رسدنظر میناپذیر بهضروري و اجتناب

(. با 3116، 3یونپورت، لان و فولتوند؛ 3116، 1همور
توجه به این نکات، هدف از پژوهش حاضر بررسی 

نفس در و اعتمادبه رقابتینقش عوامل اضطراب 
  بود. ووشوکاران نخبه رفتگیبینی تحلیلپیش

اد کـه بـین اضـطراب نتایج همبسـتگی نشـان د
 ،رفتگیبا عوامل تحلیل جسـمانیو  شـناختی

 که این نتایج معنـادار وجـود داردو  مثبتهمبستگی 
(، ویلی و 1993آدري و همکاران )هاي هبا یافت

 (،3116و همکاران )کرامادیس (، 1993همکاران )

                                                           
1. Gardner & Moore 
2. Devonport, Lane & Fullerton 

موسداجی و ( و گو3111کرامادیس و همکاران )
 . ت( همسو اس3112همکاران )

ارتباط  درزمینۀشده براساس نتایج مطالعات انجام
که مشخص شد زمانی رفتگیاضطراب رقابتی و تحلیل

ورزشکاران اضطراب رقابتی بالایی )شناختی و 
، احتمالاً در پاسخ به این کنندجسمانی( را تجربه می

ي رمیرشکاشوند )رفته میتحلیل هیجانی منفی تجربۀ
 (.3111، و همکاران

( ارتباط اضطراب 1993و همکاران ) گلدمثال، براي 
هاي رفتگی را در مربیان دبیرستانرقابتی و تحلیل

. نتایج این مطالعه نشان کشور آمریکا بررسی کردند
داري ضطراب رقابتی همبستگی مثبت و معناداد که ا

رفتگی دارد. همچنین، ویلی و با میزان تحلیل
که اضطراب و  کردند گزارش( 1993همکاران )

داري با یکدیگر دارند. رفتگی همبستگی معناتحلیل
( به بررسی ارتباط 3116) و همکاران نزویگی

رفتگی، اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشکاران تحلیل
ختند. این پژوهشگران در اواخر فصل مسابقات پردا

همبستگی قدرتمندي بین اضطراب که  مطرح کردند
مد و دست آفتگی بهرو جسمانی و تحلیل شناختی

 سببکه میزان اضطراب رقابتی بهزمانینتیجه گرفتند 
 رفتگیتحلیلمیزان  ،رودحساسیت نتایج بالا می

ها افت و عملکرد آن نیز بالا رفتهورزشکاران 
 (3111) کاتکات ،همچنین. است چشمگیري یافته

رهاي منفی همبستگی مثبتی بین تفسیکه  نشان داد
رفتگی وجود دارد و این دو حلیلاضطراب رقابتی و ت
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عامل با عملکرد ورزشی ورزشکاران همبستگی منفی 
 د. ندار

 هايافزایش هیجان دلیلبه توان گفتمی ،بنابراین
 ملعوااین  ،فشارهاي روانیاضطراب و ناشی از منفی 

 در منفـی هايافـزایش تفسـیر د باعـثنتوانـمـی
ن تفسیر را ی که ایورزشکاران و دنورزشـکاران شـو

براي موفقیت منفـی عاملی  را یرقابتاضطراب  ،دارند
آمدن نارضایتی از وضعیت وجودهباعث ب که دانندمی

 دنبالبهرا  رفتگیتحلیل ،همین امر وشود میموجود 
واینبرگ و  ؛3113نیل و همکاران، ) خواهد داشت

معتقدند ( 3113) واگستاف و همکاران(. 3114، ولدگ
 ،با اضطراب نکردنمقابلهگیري و ارهکن راهبردکه 

است و  گیرفتتحلیلعامل میانجی بین اضطراب و 
 ،ندانندکنترل که ورزشکاران اضطراب را قابلزمانی
 .شوندرفتگی میدچار تحلیلبیشتر 

بـین  دهد کهنشان می هاپژوهش راستا، نتایجدرهمین
و  منفـی ۀرابطـ رفتگیعوامل تحلیل بـا نفساعتمادبه

 ورزشــکاران بــا کــهمعنی؛ بدینوجــود دارد ينــادارمع
 شـوندرفتگی میمتر دچار تحلیلک رنفس بالاتاعتمادبه
ویلـی و همکـاران عـات مطال با نتایج موضوعکه این 

 کاتکــات ( و3111) میرشــکاري و همکــاران(، 1994)
 همسو است.( 3111)

توانایی ارتقاي نفس داشتن اعتمادبه رسد کهنظر میبه
دارد و در رقابت  و خودکارآمدي مثبتافکار 

ورزشی  نفس اعتمادبهاضطراب رقابتی با  کهییآنجااز
باعث  ،(3116)چنگ و هاردي،  منفـی دارد ۀرابطـ

که این عامل  شـودمیافـزایش عملکـرد ورزشـکاران 
رفتگی را در ورزشکاران تحلیلتواند میخود نوبۀبه

ماتنز ) دهندیمطالعات نشان م ،. همچنیندهدکاهش 
به ورزشکاران  نفساعتمادبه که (1991 ،و همکاران
تصور مثبت داشته باشند از عملکرد خود کند کمک می

ادل هیجانی و رضایت شخصی را در خود نگه و تع
  .(3113)نیل و همکاران،  دارند

هاي پژوهش مشخص شد در بخش دیگري از یافته
ـت مثب صورتبه که اضطراب شناختی و جسمانی

بینی را پیش ورزشـکارانکاهش احساس موفقیت 
کند. نتایج این بخش نیز با نتایج حاصل از می

این بحث،  تأییددر خوانی دارد. هم مشابههاي پژوهش
با  احساس کاهش موفقیت ،(1946اسمیت )اعتقاد به 

اجتماعی  حمایتیا متعارض،  موقعیت ينیازهاي بالا
-شروع می ناچیز ضعیف، خودمختاري اندک و پاداش

یند، ارزیابی شخصی عامل اشود. پس از شروع فر
که شخص احساس طوريبه ؛شودمحسوب میمهمی 

 نتیجۀ نهایی اینو  کندفقدان شایستگی می میدي وانا
 احساس کاهش موفقیت و پیشرفت تعاملات، بروز

 .است
 هـر انـدازه که گفتتوان دیگر، میعبارتبه

برابر فشارها و ود را درقادر باشند خ ورزشکاران
 نفساعتمادبه مخرب کنترل کنند و ثبات و محرکات

 احساس کاهشبالا نگه دارند، میزان  حـدخـود را در
فضاي . خواهد بود درحد پایین هاآنموفقیت در 

که پـر از اسـترس  ورزش و رقابتبـزرگ و متغیـر 
 همگـی در است،عواقب آن  و نشدنناشـی از موفق

 . اضطراب رقابتیهستندکننـده تعیـین اباضطر دوجو
روحیۀ درونی  بـا انتقادهـاي ورزشکاران شودیمسبب 

و شکست  نشدنو ترس از موفقکرده خود را تضعیف 
نادرست  را در خود تشـدید کننـد و ایـن پنـدارهاي

عصبی و  حـد تـنش و فشـارزاباعـث افـزایش بـیش
 دنخواهت رفت و موفقیشاحساس کاهش پی ،درنهایت

بـا  شدنمواجه ،نفسادبهاعتم باافـراد  ،مقابلدر د.شـ
 عنوانبهبینی را پیش کننده و غیرقابلتحریک مسـائل

را فرصـتی بـراي  هاآنبینند، بلکه موفقیت نمی نبـود
در کارها  ،بنابراینو  گیرندنظر میشخصی در رشـد

 .دستیابی موفقیت شخصی هستند قـادر بـه
هاي پژوهش مشخص شد ري از یافتهبخش دیگ در

مثبـت  صورتبه که اضطراب شناختی و جسمانی
بینی را پیش ورزشـکاران هیجانی-جسمی فرسودگی



 7231ار ، به32شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                                   03

کند. نتایج این بخش نیز با نتایج حاصل از می
و همکاران  ملامد(، 1994) 1راودکی هايپژوهش

(، 3117) 3لیمیر، روبرتس و گوندرسون (،3116)
 کشاورزصدیقی و (، 3111ان )کرامادیس و همکار

 میندرهخوانی دارد. هم (3111( و کاتکات )3113)

اند که در هاي مختلفی نشان دادهپژوهشراستا، 
ورزشکاران اضطراب رقابتی بیشتري  سطوح رقابتی بالا

 .(3113کنند )واگستاف و همکاران، را تجربه می
 هايویژگی ،مشارکت در سطح نخبگی ورزش

 ترپایینا سطوح رقابتی در مقایسه ب فرديمنحصربه
ویژه بهسیار زیادي )دارد که در آن استرس روانی ب

. شودمی هاي سنگین( بر ورزشکاران واردتمرین اثردر
ناپذیر حضور سنگین اصل جدایی هايدرواقع، تمرین

تمرین  ،زیرا ؛دنروشمار میلا بهدر سطوح رقابتی با
و  کرد ورزشی استعامل بهبود و حفظ عمل ترینمهم

 ةزندگی روزمرة بخش عمد شناختی آنفشار روان
وودمن، اکهرست، )دهد ورزشکاران نخبه را شکل می

؛ 3114، ولدگواینبرگ و (، 3111) 2هاردي و بیاته
 (.6311، 4رینر، آکلند، مورین و هاپبببارسزا 

هاي و رقابت هانخبه در تمرین این، ورزشکارانبرعلاوه
که  شوندمییابی نظر اجتماعی ارزشپیوسته از خود

و این چرخۀ  زا استنوع خود استرساین مسئله در
-رفتگی جسمیحلیلت تواند موجبمنفی درنهایت می

  (.3111)اسمیت، و رادک،  ها شودهیجانی آن
نتایج پژوهش نشان داد که اضطراب  ،نتیجهرد

نفس مثبت و اعتمادبه صورتبهجسمانی -شناختی
بینی را پیش ارزشیبیعامل احساس  ،منفیصورت به

این نتایج با سایر نتایج مطالعات  ،د. همچنیننکنمی
کرامادیس و  (،1994همکاران )پیشین مانند رابین و 

                                                           
1. Rawdeke 
2. Lemyre, Roberts & Gundersen 
3  . Woodman, Akehurst, Hardy & 
Beattie 
4. Renner, Eklund, Morin & Habeeb 

و  میرشکاري( و 3111ات )ککات (،3113همکاران )
بارسزا  ،راستا ( همسو است. درهمین3111همکاران )

ارزشی که احساس بیمعتقدند  (3116و همکاران )
 است.عملکرد ورزشی یا افت  دلیل نبود موفقیتبه

افراد مضطرب خود را وقف پیگیري  براین،افزون
کنند که ویش میهاي دشوار و شخصی خداستاندار

. بالایی استاین امر مستلزم خودکنترلی بسیار 
 هايفعالیت شامل محدودکردن خودکنترلی معمولاً

رفتگی تحلیلر به نهایت منجبخشی است که درلذت
 .شودمی

توان نتیجه گیري کرد بیان شد می آنچهبا توجه به 
و مشارکت  سازيآمادههاي اردوحضور مداوم در  که

 هاينگینی که در مقایسه با تمرینسهاي در تمرین
سطوح رقابتی پایین فشار جسمی و روانی بیشتري 

 تأثیربیرفتگی در بروز نشانگان تحلیل ،دنکنایجاد می
، ورزشکاران در سطوح رقابتی بالاتر علاوه،ست. بهنی

نخبه درمدت تمرین و فرایندهاي گزینشی، پیوسته 
نوع در این مورد یابی قرار دارند کهمعرض ارزشدر

 نخبه. همچنین، ورزشکاران استآفرین اضطرابخود 
ماندن دیدگی و جادلیل ترس از آسیبممکن است به

انتظارات  .را تجربه کنندفشار روانی زیادي  هارقابتاز 
هم براي مربیان و کادر فنی، مسئولان و سایر افراد م

حد ورزشکار براي ازکسب موفقیت یا اصرار بیش
که ظرفیت یا موقعیت ، درحالیدستیابی به موفقیت

جمله منابع دود است، ازمح موفقیت عنوانبهدستیابی 
نابهنجار  نۀگرایاکمال هايگرایشاین  ایجادکنندة

وح رقابتی بالاتر بیشتر مشاهده که در سط هستند
 . دنشومی

هاي جسمی و روانی و با قابلیت هاانطباق حجم تمرین
 دنتوانمی سازيآمادههاي نیز ایجاد تنوع در برنامه

هیجانی در -براي پیشگیري از فرسودگی جسمی
د که لازم است نورزشکاران سطوح رقابتی بالا مؤثر باش

اعم از مدیران فنی،  هرمانیورزش قاندرکاران دست
-ن و نیز خود ورزشکاران در برنامهشناسان، روانمربیا
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دقت  هاخود به این تفاوت هايگزینیهدفها و ریزي
 .کنند

ازلحاظ مفهومی به  که پژوهش حاضر رسدنظر میبه
کمک رفتگی ورزشی تحلیل نیاز دردرک دانش مورد

 افزایش در اساسی یعامل رااضطراب رقابتی و  کندمی

اي مشخص در سطوح حرفه ووشوکارانرفتگی تحلیل
ورزشی ووشو  که رشتۀعلاوه، با توجه به اینبهکند. می

پژوهش این  ،بوم استبراي این مرزو يآورمدال رشتۀ
تواند میشناسی ورزشی روان منسجم در حیطۀ

تی در بحث اضطراب رقابتی و آساز مطالعات زمینه
کلی طوربههمچنین، باشد. این رشته  دررفتگی تحلیل

با اضطراب  رفتگیتحلیلیان کرد که توان بمی
 ؛دارد ارتباطورزشی  نفسادبهاعتمجسمانی و ، شناختی

 ویژهبه ورزشی ووشو رشتۀ امـر متولیانبـه  ،روایناز
نقش و  کـه بـه شودمیپیشنهاد  ايهاي مبارزهسبک

 هنداهمیت د اندر ورزشـکاراضطراب رقابتی اهمیـت 
براي مقابله با  ورزشکارانکردن و زمینه را براي مجهز

 مسابقات ورزشی نتـایج در تـا کنندفراهم  این عامل

 .کنندبهتري کسب 
 

 تشکر و قدردانی
-ربیانی که در توزیع و تکمیل پرسشاز همکاران و م
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14. Gümüşdağ, H., Bastık, C., Yamaner, F., 

Kartal, A., & Ünlü, C. (2013). Burnout in 

professional soccer players: the role of 

aggression and anxiety. İİB International 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the role of competitive anxiety 

and self-confidence in prediction of burnout of elite Wushu athletes. 

Research design was descriptive-correlational. 141 questionnaires were 

completed by Wushu athletes. In this study, The Persian version of 

competitive state anxiety inventory-2 was used to measure cognitive anxiety, 

somatic anxiety and self-confidence also the Persian version of athlete 

burnout questionnaire was utilized to assess burnout. Data were analyzed by 

using multivariate regression and Pearson correlation tests. The results 

showed that correlation between cognitive-somatic anxiety and self-

confidence with factors of burnout were significant. Also, multiple 

regression analysis showed that factors of competitive anxiety and self-

confidence predict %32 variations of reduced sense of accomplishment, % 

48 variations of emotional/ physical exhaustion and % 51 variations of 

depersonalization. According to the results, self-confidence can reduce 

burnout. But competitive anxiety has inverse influence. In conclusion, to 

reduce burnout of elite Wushu athletes teaching self-confidence improve 

orientation strategies and decrease competitive anxiety can be recommended. 
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