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 چكيده

دپنداشت و پژوهشی که به بررسی ارتباط بین خو اند. اما مطالعات متعددی به بررسی خودپنداشت و اضطراب رقابتی  صفتی پرداختهزمينه: 

بررسی رابطة بین خود پنداشت و اضطراب رقابتی صفتی در دانشجویان دانشگاه  هدف:اضطراب رقابتی پرداخته باشد مغفول مانده است. 

دانشجوی رشتة  223 پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی بود. جامعة آماری این پژوهش شامل روش: پردیس نسیبه بود. -فرهنگیان تهران 

کننده در مسابقات تصادفی از میان دانشجویان شرکت رتصو نفر به 011 بود 0301سال( در سال  23تا  00بدنی مقطع کارشناسی )تربیت

مارتنز و همکاران  SCATصفتی دانشگاهی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت از: پرسشنامة سه ارزشی اضطراب رقابتیدرون

ها با استفاده از سنجیده شد. داده سؤال 84( با تعداد 0091راج کمارساراسوت ) SCQ ( و پرسشنامة پنج ارزشی خودپندارة ورزشی0001)

خودپنداشت  های اضطراب رقابتی صفتی وهای پژوهش، ضریب همبستگی بین شاخصبراساس یافتهها: يافتهآزمون پیرسون تحلیل شدند. 

( یعنی نوع بازخورد فرد نسبت به خود بدون هرگونه قضاوت شخصی یا مقایسه با دیگران با اضطراب وی هنگام مسابقه α≥ 19/1)بود  100/1

تری را تری برخوردار بوده و عملکرد ورزشی ضعیفافراد با اضطراب باال از خودپنداشت پائین گيری:نتيجهداری نشان داد. ارتباط معنا

 د پنداشت، اضطراب رقابتی صفتی، دانشجو، معلمانخو واژه كليدها:تجربه کردند. 

Background:  Numerous studies have examined self-concept and competitive trait anxiety. But 

research that examines the link between self-esteem and competitive anxiety has been overlooked. 

Aims: The purpose of this study was to investigate the relationship between self-concept and trait 

competitive anxiety in students of Tehran-Campus Nassibeh Cultural University. Method: This was 

a descriptive correlational study. The statistical population of this study consisted of 223 

undergraduate (19-23 years) undergraduate students in the year 2018. 100 students were randomly 

selected from the students participating in the indoor competition. The research tools were: SCAT 

Martens et al. (1990) three-point Competitive Anxiety Inventory (SCAT) and the SCQ Raj 

Kamarsarasoot Five-Value Self-Concept Questionnaire (1957) with 48 questions. Data were analyzed 

using Pearson test. Results: According to the findings of the study, the correlation coefficient between 

trait competitive anxiety and self-concept indices was 0/016 (α≤ 0/05), meaning that the type of 

feedback to one's self without any personal judgment or comparison with others with anxiety during 

the race showed a significant relationship. Gave. Conclusions: People with high anxiety had lower 

self-esteem and experienced poorer sport performance. Key Words: Self-concept, trait competitive 

anxiety, student, teachers 
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 مقدمه

 عملکرد ورزشکاران در مهمی نقش روانشناختی فاکتورهای

یکی از عوامل مهم روانی که عملکرد  .(2101)گرنگ و کر، دارد 

ر ثیت های حساس به شدت تحت ویژه در موقعیتورزشکاران را به

. (2102 جمشیدی و همکاران،)دهد، اضطراب است قرار می

و به  (2109زاده، قربان)است  تنیدگی ایجاد عامل مهمی در اضطراب

های ترین تظاهرات اختالالت روانی و یا تنیدگیعنوان یکی از شایع

 پوررنجبر و)شود روزانه باعث افت قابل توجه عملکرد افراد می

های اضطراب، اضطراب . یکی از گرایش(0348ماهانی، زادهلهانعمت

ناشی از رقابت است که به عنوان واکنشی هیجانی و زودگذر، موجب 

های خاصی را تهدیدآمیز ارزیابی کنند شود افراد موقعیتمی

 زمانی ناخوشایند ورزش، در اضطراب (2102سفلو، اصفهانی و قزل)

 بینانهقعوا و درست رقابتی مسابقه، شرایط از اولیه ارزیابی که است

 از را در میادین ورزشی خود ورزشکار مضطرب، کارایی. نباشد

 ،شناخت و تفکر بر منفی با ت ثیر چون اضطراب دهد،دست می

در  را ورزشکار آن دنبال به و شودمی تمرکز زدن برهم موجب

. افراد نسبت به (2102شرما، )دهد می قرار جدی هایمعرض آسیب

هند. دهای تهدیدآمیز سطو متناوبی از اضطراب را نشان میموقعیت

اب ها اضطرفردی که شخصیت اضطرابی دارد در بیشتر موقعیت

باالیی دارد و فردی که چنین شخصیتی ندارد حتی در شرایط نسبتاً 

رامشك، )دهد تهدیدآمیز فقط اندکی اضطراب نشان می

 . اضطراب رقابتی دارای سه بُعد(2100 نژاد،نژاد و ابراهیمیابراهیمی

خود است  به اعتماد و بدنی اضطراب شناختی، اصلی اضطراب

 رابطة که اندداده نشان های پژوهشییافته .(2109 زاده،قربان)

 رابطة کهاست در حالی منفی با عملکرد، بدنی و شناختی اضطراب

. (2111روباززا و بورتولی، )است  عملکرد مثبت با خود به اعتماد

لین کسی بود که اضطراب را به دو بُعد اضطراب ( او0000اسپیلبرگر )

صفتی و اضطراب حالتی تقسیم کرد. اضطراب حالتی به هیجانات 

زمانی و )شود موقتی که با نگرانی و تنش همراه است، اطالق می

. اضطراب صفتی بخشی از شخصیت، استعداد یا (0344مرادی، 

ر قرار ثیت ای است که رفتار را تحت گرایش رفتاری اندوخته شده

اهراً کند که ظدهد. اضطراب صفتی فرد را برای شرایطی مهیا میمی

از نظر روانشناختی یا جسمانی خطرناک نبوده ولی فرد آنها را 

                                                           
1. Competitive Trait Anxiety 

. (0304زندی و همکاران، )کند نده فرض میصورت تهدیدکنبه

نوعی ویژگی شخصیتی است که به  0اضطراب رقابتی صفتی

فراد های فردی بادوام، در اخصوصیات باثبات و دیرپای فرد و تفاوت

آبادی، نوش؛ به نقل از 0000مستعد اضطراب اشاره دارد )اسپیلبرگر، 

. براساس ماهیت رقابتی ورزش که (2109 آئین،زارعی و نیك

ی کند، اضطراب رقابتمطالبات بسیاری را بر ورزشکار تحمیل می

های پژوهشی در روانشناسی ورزش صفتی به یکی از مهمترین زمینه

. نتایج بیشتر تحقیقات در (0300بشارت و حسینی، )بدل گشته است 

تواند عملکرد این حیطه نشان داده است که اضطراب رقابتی می

؛ (2102و همکاران،  جمشیدی)ثیر قرار دهد ت ورزشکاران را تحت 

 ملکردع باشد، باالتر رقابتی اضطراب میزان به عبارت دیگر هرچه

نجفی، ذهتاب)آمد  خواهد ترپایین رقابت درحین ورزشکاران

( 2108. کائور و همکاران )(2101موسوی و طاهری تربتی، واعظ

نشان دادند ورزشکاران بیشترین اضطراب را در مرحلة قبل از رقابت 

و نتایج  (2109آئین، آبادی، زارعی و نیكنوش)کنند تجربه می

( نشان داد که شدت اضطراب ورزشکاران 2118هانتون و همکاران )

با نزدیك شدن به مسابقه افزایش و اعتماد به خود و عملکرد آنها 

وارونه  u. طبو نظریة (2102سفلو، اصفهانی و قزل)یابد کاهش می

برای هر تکلیفی یك سطو انگیختگی مطلوب وجود دارد که بهترین 

ین گیرد و انگیختگی بیشتر یا کمتر از اعملکرد در آن سطو انجام می

شود. همچنین طبو تئوری سطو مطلوب، موجب افت عملکرد می

طة میان انگیختگی و عملکرد، مبنی بر این است که هرچه سائو، راب

آبادی، نوش)شود یابد عملکرد نیز بهتر میانگیختگی افزایش می

. درواقع اضطراب بخش طبیعی از رقابت (2109آئین، زارعی و نیك

آید و داشتن سطو متوسطی از اضطراب برای ورزشکار به حساب می

بهترین عملکرد ورزشکار را موجب شده و سطو اضطراب باالتر یا 

ود. شمنجر می تر از این حد به کاهش عملکرد یك ورزشکارپائین

 -طبو نظریة محدوده کارکرد بهینة هانین، شکل رابطة عملکرد 

اضطراب چندان مهم نیست بلکه سطو و یا منطقة اضطرابی که 

ی کننده و غیرکارکردی براکننده و کارکردی یا تضعیفتسهیل

عملکرد فرد است، مهم است و منطقة اضطرابی در افراد با سطو 

آبادی، زارعی و نوش)اوت دارد تجربه حرکتی متفاوت، تف

ورزشی اغلب مت ثر از سه  2های. اجرای توانش(2109آئین، نیك

2. skills 
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های های فنی و تاکتیکی، ویژگیزمینة اصلی است که شامل ویژگی

های فاعلی و روانی است. هر ورزشکار برای جسمانی و ویژگی

گیری از آمادگی اجرای بهترین سطو عملکرد خود نیازمند بهره

ویژه های فوق است. در هنگام مسابقه و بهمناسب در هر کدام از حیطه

های یشود، نقش توانش یا ویژگمسابقاتی که نتایج آنها مهم تلقی می

. طبو گفته جونز (2104خبیری و همکاران، )تر است فاعلی پررنگ

ها( (، در باالترین سطوح ورزشی )حداقل در بسیاری از ورزش0000)

ارد؛ به وجود دکمترین اختالف در سطوح توانش ورزشکاران باتجر

ایی شود تسلط بر توانپس چیزی که باعث تمایز آنها در مسابقه می

ادی، آبنوش)برانگیختگی، اضطراب و مهارکردن تنیدگی است 

های شناختی . در این میان یکی از ویژگی(2109آئین، زارعی و نیك

یا احساس و ادراک فرد از خود  0مت ثر از اضطراب، خود پنداشت

است که به مرور زمان از طریو تجربه و تفسیر از محیط خویش در 

. خود پنداشت (2109بروجنی، سیفی، شیروانی)شود افراد ساخته می

بازخورد فرد نسبت به خود، بدون هرگونه قضاوت شخصی یا مقایسه 

یعنی مرکز  (2114 حسینی و فوالدیان،سهرابی، عطارزادة)با دیگران 

لو و خدابنده)یت شخصی و تغییر آن در طول زمان است هو

کند که برای ( در نظریة خود بیان می0000. بندورا )(2109همکاران، 

درک احساس فرد از خود الزم است به سه جز متمایز توجه کنیم: 

. (2104بوگل، )حرمت خود، خود پنداشت و خود کارآمدی 

( خود پنداشت را به عنوان مجموعة افکار و 0040روزنبرگ )

کند که اشخاص به عنوان یك شئ به خود احساساتی توصیف می

 ( در2111. هافمن )(2109و، اوقلفیالزاوقلو و کریم)دهند، نسبت می

 به عنوان« خود»به  اجتماعی اضطراب خویش از پردازینظریه

اصالح  و بر نگردمی منفی ارزیابی از ترس در آورترس محرک

بر  (2111) هافمن ت کید ورزد؛می ت کید دربارة خود فرد بازخورد

 تحریف منفی و دربرگیرندة دیدگاه منفی ارزیابی از ترس و« خود»

؛ به نقل از 2110همکاران،  است )آلدن و« خود»از  ایشده

. مسئله خود (2101موسوی و طاهری تربتی، نجفی، واعظذهتاب

ترین عوامل در نمو مطلوب پنداشت و خود ارزشی از اساسی

چند بعدی است که شخصیت فرد است. خود پنداشت ساختاری 

ها شود یك فرد به درک باالیی از صالحیت در برخی حوزهباعث می

. (2104مونتیرو همکاران، )های ورزشی دست یابد از جمله فعالیت

                                                           
1. Self-concept 

های ورزشی مزایای جسمانی تعدادی از محققین نشان دادند فعالیت

و روانی متعددی برای نوجوانان دارد که این مزایا ممکن است با 

والً از ورزش توجه به جنسیت تعدیل شوند، چون دختران معم

همکاران،  گر وکلوین)کنند یا مشارکت کمتری دارند گیری میکناره

پیال و همکاران، )و  (0340زاده، افتخاری، رجبی و شفیع)، (2121

ها و . طبو نظریة اجتماعی شدن از طریو ورزش، بازخورد(2121

فلو، ساصفهانی و قزل)گیرد ثیر ورزش قرار میت ای فرد تحتباوره

( 0302) و خلجی بهرام . در این خصوص نتایج مطالعه بقائیان،(2102

 افزایش به ورزشی هایفعالیت در آموزانمشارکت دانش داد نشان

و درنتیجه افزایش خود  روانشناختی و ظاهری عوامل جسمانی،

و افراد  (2108 لطفی و همکاران،)شود منجر می بدنی پنداشت

تری ورزشکار نسبت به افراد غیرورزشکار، ادراک و بازخورد مثبت

و  (0301بروجردی، اسدیان و صادقی)نسبت به بدن خویش دارند 

. با توجه به ادبیات موجود، یکی از (2114سهرابی و همکاران، )

ب است و های روانی افراد اضطراثیرگذار بر ویژگیت عوامل 

ورزشکارانی که توانش بیشتری دارند، دارای اضطراب کمتری 

ثیرات ت . با توجه به (2109آئین، آبادی، زارعی و نیكنوش) هستند

رزشی های وخصوص فعالیتقابل توجه اضطراب بر کارایی افراد به

در سطوح مختلف رقابتی الزم است برای کاهش بار آن اقدامات 

یر مستقیم ثت اساسی صورت گیرد، لذا مطالعة اضطراب رقابتی به دلیل 

عملکرد و موفقیت ورزشی از اهمیتی مضاعف و تهدیدکننده آن بر 

ننده کبرخوردار است و چون اضطراب رقابتی به عنوان عاملی تعیین

ثیر ت در عملکرد ورزشی از خود پنداشت و درک فرد از خویش 

پذیرد، و همچنین به دلیل کمبود ادبیات موجود در زمینة سنجش می

مطالعة عوامل  ارتباط بین این دو متغیر، با هدف کمك به اغنای

روانشناختی از جمله خود پنداشت و عوامل مؤثر بر آن در پژوهش 

خود  بین بود، آیا سؤالگویی به این حاضر محقو به دنبال پاسخ

 پنداشت و اضطراب رقابتی صفتی، دانشجومعلمان رابطه وجود دارد؟

 روش

تحقیو حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوة گردآوری 

و تحلیل اطالعات، توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل 

-00میدانی انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش دانشجویان 

یس نسیبه پرد -بدنی دانشگاه فرهنگیان تهران سال رشتة تربیت 23
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 0301 بدنی در سالی هفتة تربیتبود که در مسابقات درون دانشگاه

گیری گیری در این پژوهش، نمونهشرکت کردند. روش نمونه

 نفر 223ها بعد از شرکت این منظور پرسشنامهتصادفی بود؛ و به

طور تصادفی توزیع نفر از آنها به 011کننده در مسابقات بین شرکت

. مالک ورود به پژوهش شرکت کردن در (0304 دالور،)شد 

به  همسابقات درون دانشگاهی هفته تربیت بدنی و رضایت آگاهان

از پژوهش نیز  های خروججهت شرکت در پژوهش بود. مالک

عبارت بودند از: داشتن مشکالت جسمانی و تحت درمان بودن. به 

منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش در مورد محرمانه بودن 

ها با استفاده از های پژوهش اطمینان داده شد. دادهاطالعات به نمونه

مون شاپیروویلك و آزمون پیرسون و آز SPSSافزار نرم 29نسخه 

 تجزیه و تحلیل شدند.

 ابزار

این تحقیو سعی در ارزیابی ارتباط بین خود پنداشت و اضطراب 

منظور ارزیابی سطو اضطراب رقابتی، از رقابتی صفتی دارد. به

، مارتنز و 0SCATپرسشنامة سه ارزشی اضطراب رقابتی صفتی 

استفاده شد. پایایی داخلی این  سؤال 09( با تعداد 0001همکاران )

 دست آمدهبه 40/1و روایی آن  10/1کرونباخ  یآلفاپرسشنامه طبو 

 موسوی ونجفی، واعظذهتاب)که مناسب تشخیص داده شده است 

. روایی و پایایی خارجی این آزمون نیز مورد (2101طاهری تربتی، 

الوالی )محاسبه شده است  09/1ت یید بوده و ضریب آلفای کرونباخ 

ه کننده به وسیل. همچنین خود پنداشت افراد شرکت(0000و فلینت، 

 84( با تعداد 0091راج کمارساراسوت ) 2SCQمة پنج ارزشی پرسشنا

سنجیده شد که پایایی داخلی آن طبو ضریب آلفای کرونباخ  سؤال

محاسبه شده است که عددی مورد ت یید است. روایی و پایایی  143/1

/. 44یید بوده و ضریب آلفای کرونباخ ت خارجی این پرسشنامه مورد 

 (2103درامانو، باالراب، )محاسبه شده است 

ارزشی خود پنداشت به این گذاری پرسشنامة پنجشیوة نمره

امتیاز  ترتیب از پنج تا یكصورت است که به گزینه اول تا پنجم به

دهندة خودپندارة خیلی نشان 281-003بین  گیرد که نمرةتعلو می

 00-80خودپندارة متوسط،  088-01خودپندارة باال،  002-089باال، 

خودپندارة خیلی پائین است. این پرسشنامه  84-0خودپندارة پائین و 

، 21، 22، 21، 0، 3، 2 سؤاالتدارای شش بعد جداگانه جسمانی )

                                                           
1. Sport Competition Anxiety Test (SCAT) 
2. Self Concept Questionnaire (SCQ) 

(، 84و  80، 83، 81، 31، 20، 4، 0 سؤاالت(، اجتماعی )30و  20

(، اخالقی 30و  34، 30، 33، 04، 02، 00، 1 سؤاالتعقالنی )

، 9 سؤاالت(، آموزشی )81و  89، 88، 82، 80، 39، 38، 0 سؤاالت)

، 08، 01، 8 سؤاالتوخو )( و خلو32و  31، 20، 29، 01، 09، 03

( است. تعریف ابعاد این پرسشنامه به تفصیل 24و  28، 23، 00، 00

 شود.ه میآورد

  جسمانی: تصور فرد از بدن، سالمت، ظاهر جسمانی و

 قدرت بدنی خود.

 های اجتماعی.اجتماعی: احساس ارزش شخصی در تعامل 

  عقالنی: آگاهی فرد از هوش و استعداد، حل مسئله و

 های خود.داوری

  اخالقی: تخمین فرد از ارزش اخالقی خود، کارهای

 درست و نادرست.

 از خود در ارتباط با محیط آموزشی،  آموزشی: تصور فرد

 های فوق برنامه.مدرسان و فعالیت

 وخو: تصور فرد از حالت عاطفی معمول یا تسلط خلو

 نوع خاصی از واکنش عاطفی

 سؤال 09پرسشنامة سه ارزشی اضطراب رقابتی صفتی شامل 

شوند و جهت حفظ گذاری نمینمره 03، 01، 1، 8، 0است. عبارات 

زشی )از ارها در مقیاس سهاند. سایر پاسخه به کار رفتهظاهر پرسشنام

ی شوند اما امتیازگذاربندی میبیشتر اوقات( رتبه =3ندرت تا به =0

تا  01معکوس است. جمع نمرات این پرسشنامه بین  00و  0 سؤاالت

دهندة اضطراب رقابتی باال، نمرة نشان 20شود که نمرة باالی می 31

 08دهندة اضطراب رقابتی متوسط و کمتر از نشان 21تا  09بین 

موسوی نجفی، واعظذهتاب)دهندة اضطراب رقابتی پائین است نشان

 .(2101و طاهری تربتی، 

 هايافته

های دهد که میانگین سن، قد و وزن آزمودنینشان می 0جدول 

 کیلوگرم است. 99متر و سانتی 000سال،  20 ترتیبتحت بررسی به
 هامیانگین و انحراف معیار سن و معدل تحصیلی آزمودنی. 0جدول

 انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم تعداد هاشاخص

 840190/0 20 23 00 011 سن

 12014/09 000 019 093 011 قد
 220001/9 99 04 81 011 وزن
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ها از آزمون در این پژوهش برای طبیعی بودن توزیع داده

ها شاپیروویلك استفاده شد که نتایج حاکی از این بود که توزیع داده

بوده و توزیع نرمال است  19/1تر از در تمام متغیرها معناداری، بزرگ

ها و تعیین ارتباط بین متغیرها از منظور تجزیه و تحلیل دادهلذا به

 (. 2تگی پیرسون استفاده شد )جدول ضریب همبس
 

 آزمون شاپیروویلك(بودن ). تست نرمال 2جدول

 آماره 
 شاپیروویلك

 تعداد
 معناداری

 001/1 223 011/1 عقالنی

 100/1 223 004/1 اخالقی

 192/1 223 041/1 آموزشی

 389/1 223 010/1 اجتماعی

 جسمانی

 خلو و خو

 اضطراب رقابتی

 خود پنداشت

044/1 

010/1 

000/1 

040/1 

223 

223 

223 

223 

113/1 

280/1 

110/1 

490/1 
 

 

. ضریب همبستگی پیرسون در مورد ارتباط اضطراب رقابتی 3جدول

 های آنصفتی با خود پنداشت و خرده مقیاس

 اضطراب رقابتی

 عقالنی

 -190/1 همبستگی پیرسون

 094/1 معناداری )دو دامنه(

 223 تعداد

 *-290/1 پیرسونهمبستگی 

 اخالقی
 معناداری )دو دامنه(

 تعداد

180/1 

223 

 آموزشی

 همبستگی پیرسون

 معناداری )دو دامنه(

 تعداد

101/1- 

901/1 

223 

 اجتماعی

 همبستگی پیرسون

 معناداری )دو دامنه(.

 تعداد

103/1- 

020/1 

223 

 جسمانی

 همبستگی پیرسون

 معناداری )دو دامنه(

 تعداد

283/1- 

193/1 

223 

 وخوخلو

 همبستگی پیرسون

 معناداری )دو دامنه(

 تعداد

814/1** 

111/1 

223 

 خود پنداشت

 همبستگی پیرسون

 معناداری )دو دامنه(

 تعداد

200/1-* 

100/1 

223 
 

 معنادار است )دو دامنه(. 19/1* ارتباط در سطو 

 معنادار است )دو دامنه(. 10/1** ارتباط در سطو 

 پژوهش ضریب همبستگی بین اضطراب هاییافته اساس بر

بود  100/1داری با معنا -200/1برابر  رقابتی صفتی و خود پنداشت

معنادار است. بر این اساس اضطراب رقابتی صفتی  19/1که در سطو 

دار دارند. در ادامه بر اساس نتایج و خود پنداشت با هم ارتباط معنا

ی صفتی راب رقابتضریب همبستگی، بین خرده مقیاس اخالقی و اضط

وخو و ( و بین خرده مقیاس خلو=p 180/1) 19/1در سطو معناداری 

( ارتباط =p 111/1) 10/1داری اضطراب رقابتی صفتی در سطو معنی

ها با اضطراب رابطة معناداری مشاهده شد اما سایر خرده مقیاس

و  =p= ،901/1 p= ،020/1 p 094/1معناداری نشان ندادند. )

193/1p= ،) (.3)جدول 

 گيریبحث و نتيجه

در پژوهش حاضر ارتباط بین اضطراب رقابتی صفتی و خود 

پنداشت دانشجو معلمان پردیس نسیبه تهران مورد بررسی قرار گرفته 

است. طبو نتایج تحقیو حاضر بین اضطراب رقابتی صفتی و خود 

بدنی دانشگاه فرهنگیان، ارتباط تربیت 4و  0پنداشت دانشجویان ترم 

معناداری وجود دارد که این نتیجه با یافتة واعظ موسوی و همکاران 

(، 0300(، توتونچی و همکاران )0300(، بشارت و حسینی )0309)

( همسو 2114گردبل و همکاران )( و گری2111کییرنز و همکاران )

است. در حققیت افراد با خود پنداشت قوی از سالمت روانشناختی 

گی کمتر( برخوردارند و نوجوانان با خود بیشتری )اضطراب و افسرد

جمله  شناسی روانی ازهای آسیبپنداشت قوی سطوح پائینی از نشانه

رامشك، )کنند افسردگی و اضطراب و مشکالت رفتاری را تجربه می

؛ (0300حسینی، ؛ بشارت و 2100 نژاد،نژاد و ابراهیمیابراهیمی

 توتونچی،)، (2101موسوی و طاهری تربتی، نجفی، واعظذهتاب)

و  (2111کییرنز و همکاران، )، (2102قشقایی، سامانی، زندی

و خود ارزشمندی باال باعث  (2114گردبل و همکاران، گری)

های فردی و اجتماعی و پیشرفت افزایش اعتماد به خود و توانش

نژاد رامشك، ابراهیمی)شود تحصیلی و کارآمدی بیشتر در افراد می

 .(2100 نژاد،و ابراهیمی

اما نتیجة پژوهش حاضر از نتایج پژوهش رامشك و همکاران 

کند، آنها نشان دادند که بین خود پنداشت و ( حمایت نمی0308)

تواند روی اضطراب رابطة منفی و معناداری وجود ندارد اما سن می

اضطراب فرد اثر داشته باشد و با افزایش سن اضطراب فرد کم 

، از دالیل (2100 نژاد،نژاد و ابراهیمیرامشك، ابراهیمی)شود می

توان تفاوت در سطو آمادگی جسمانی و احتمالی این تفاوت، می
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کنندگان را نام برد؛ جامعة تحقیقی ما را دانشجویان حرکتی شرکت

های آنها از بدنی تشکیل داده در صورتی که آزمودنیتربیت

بدنی بوده است. همچنین دلیل احتمالی دیگر های غیرتربیتگروه

تواند نوع اضطراب مورد ارزیابی باشد که در پژوهش ما اضطراب می

 که رامشك وقرار گرفت در حالی رقابتی صفتی مورد ارزیابی

همکاران اضطراب را مورد بررسی قرار دارند. طبو نتایج تحقیو 

ثیر معناداری بر خود ت ( فعالیت بدنی 0301اسدیان و همکاران )

پنداشت بدنی دارد یعنی افراد ورزشکار در مقایسه با افراد 

اسدیان و )تری دارند غیرورزشکار خود پنداشت بدنی مثبت

ثیر ت ( در بررسی 2111از طرفی کلودیو ) (0301بروجردی، صادقی

ای و آماتور گزارش بازان حرفهاضطراب و خشم بر عملکرد راگبی

کرد که اضطراب رقابتی در شروع مسابقه به صورت ظهور عالئم 

شود اما رزشکاران باعث کاهش عملکرد آنها میبدنی در و

ند توانای با برخورداری از اعتماد به خود باال میورزشکاران حرفه

. (2111ولی، روباززا و بورت)عالئم اضطراب رقابتی را تعدیل نمایند 

ای یا نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که سطو توانش )حرفه

 ثیرگذار بر اضطرابت آماتور( و سابقة فعالیت از مهمترین عوامل 

تری، لین و شفردسون، )و  (2110گروسارد و همکاران، )رقابتی است 

در واقع احساس افراد از خود )خود پنداشت( به تبحر حرکتی  .(2119

آنان بستگی دارد و طبو نظریة تسهیل اجتماعی افراد باتجربه در مقابل 

رند و طبو فرضیة محدودة بهینه عملکرد، دیگران عملکرد بهتری دا

محدودة کنترل اضطراب در افراد باتجربه متفاوت از افراد مبتدی 

نظر خواهد بود. بنابراین چون خود پنداشت محصول تجربه است؛ به

ای و باتجربه آید که بر اضطراب رقابتی ورزشکاران حرفهمی

 ثیرگذار است.ت 

ه یافت و نتایج که است ینا پژوهش این هایاز جمله محدودیت

 حاضر پژوهش آماری جامعه در کاربرد قابل تنها آمده بدست های

 داد. همچنین تعمیم دیگر آماری جامعه به را آن تواننمی و باشدمی

ی و های فرهنگدر این پژوهش امکان کنترل متغیرهایی مثل ویژگی

امروزه خودکنترلی شخصیتی گروه مورد مطالعه وجود نداشت. 

 های ورزشی یكورزشکاران در شرایط پراضطراب با هدف موفقیت

های محدودی که به ضرورت است. پژوهش حاضر، به دلیل پژوهش

بررسی ارتباط بین دو متغیر خود پنداشت و اضطراب رقابتی صفتی 

های مختلف و ت ییدهای تجربی اند، نیازمند تکرار در نمونهپرداخته

ایج سازی امکان مقایسه، قدرت تعمیم نتمبیشتر است تا بتوان با فراه

 های بیشتر برای بررسی سایر متغیرهایرا افزایش داد. تکرار پژوهش

روانشناختی در دانشجویان غیرورزشکار در مقایسه با ورزشکاران و 

ای ههمچنین مقایسة ورزشکاران انفرادی و تیمی و درنهایت رشته

ی مند اضطراب رقابتشناختی و حرکتی با هدف کنترل و مهار هدف

 شود.صفتی، اضطراب رقابتی حالتی و انگیختگی پیشنهاد می

 منابع
(. 2109) زینت ،نیك آیین و علی ،زارعی ؛، زینب آقاحسن نوش آبادی

ارتباط بین اضطراب صفتی رقابتی با عملکرد ورزشکاران زن 

 - علمیفصلنامه  های انفرادی منتخب تهران.معلول در ورزش
-92 ،(3)2 ،پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

80. 

 ةپندار . اثر ورزش بر خود(0301) سعید ،صادقی بروجردی و فاطمه ،اسدیان

تحقیقات در علوم  بدنی پسران و دختران استان خراسان رضوی.
 .90-90(، 9) 2، زیستی ورزشی

 و نفس به اعتماد رابطة بررسی(. 2102) سفلو و قزل نوشین ،اصفهانی

زن  .ایرفهح و آماتور فوتبالیست زنان رقابتی اضطراب بر عملکرد
 .039-080 ،(8)0 ،در توسعه و سیاست

. اثر شرکت در (0340، محسن )شفیع زاده ی، حمید ورجب فرشته؛ ،افتخاری

های ورزشی فصل تابستان بر برخی عوامل آمادگی کالس

 بدنی دختران ةخود پندار جسمانی و حرکتی، ترکیب بدنی و

 .09-24 ،(0)9 ،علوم حرکتی و ورزش نوجوان.

گرایی و اضطراب . کمال(0300) سیده اسما ،حسینی و محمدعلی ،بشارت

 (.33) 0، روانشناسی تحولی رقابتی در ورزشکاران.

های ثیر ورزش . ت(0348) کاظم ،زاده ماهانیالهنعمتو  محمد ،پوررنجبر

دانشگاه علوم پزشکی  بر میزان اضطراب. هوازیهوازی و بی
  (.0) 03کرمان، 

 نقش(. 2102) اله، کرامتزندی قشقایی و ، سیامكسامانیمریم؛  ،توتونچی

 در روانسالمت و گراییکمال برای خودپنداره گریواسطه

مجله دانشگاه علوم پزشکی  .0300 سال در شیراز شهر نوجوانان
 .201-201 ،(3)2 .فسا

 سلمانیان، افشین و نرجس ،علیزاده ، الهه؛عرب عامری، اکبر؛ جمشیدی

 در رقابتی اضطراب و ورزشی گیریجهت ارتباط(. 2102)

 .دانشجویی ورزشی المپیاد دهمین در کنندهشرکت ورزشکاران

 .31-99 ،(0)8 ،نشریه رشد و یادگیری حرکتی

و  الههی، حافظ ؛علی ،زادهمقدم ؛رامین ،منصوری کالش ؛محمد ،خبیری

 بر مثبت خودگویی مداخلة ت ثیر(. 2104) مهرصفر، امیرحسین

 در نفس هب اعتماد و رقابتی اضطراب فیزیولویکی روانی هایپاسخ
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3(00)، 012-00. 

گین ن ،معتمد یگانه و لواسانی ؛غالمعلی ،پورحسین ؛یوسف ،لوخدابنده

 صویرت بر خویشتن مرور شناختیروش اثربخشی بررسی(. 2109)

 ،مجله علوم روانشناختی .تهران دانشگاه دختر دانشجویان بدنی

08(99)، 321-310. 

: تهران .یتیو علوم ترب یدر روانشناس ویروش تحق(. 0304)ی عل دالور،

 .شیرایو

حمید طاهری،  و محمد کاظمسید  ،واعظ موسویه؛ عادل ،ذهتاب نجفی

 اضطراب کاهش بر روانشناختی مداخالت اثربخشی(. 2101) رضا

ات مطالع .ورزشکاران در منفی ارزیابی از ترس و رقابتی صفت
 .9 ،روانشناسی ورزشی

(. 2100) ، مهدیابراهیمی نژاد ، غالمرضا وابراهیمی نژادسارا؛  ،رامشك

مجله  پنداره با اضطراب در بین دانشجویان شهر کرمان. خود ةرابط
 .210-209 ،(3)9 ،بهداشت و توسعه

اضطراب صفتی، اضطراب  ة. مقایس(0344) علی ،مرادی و علیرضا ،زمانی

های گروهی و حالتی و اعتماد به نفس ورزشکاران مرد در ورزش

 00، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی های انفرادی.ورزش

(81.) 

(. 2114) ، جوادفوالدیان و ، سید رضاعطارزاده حسینی ، مهدی؛سهراب

کننده در گیران شرکتخودپنداره ورزشی کشتی ةمقایس

ششمین همایش بین المللی علوم  Inقطر.  2110های آسیایی بازی
 .ورزشی

، بدنی ةپندار (. ارتباط بین خود2109) ، سمیهسیفی و شیما ،شیروانی بروجنی

زان آمودانشهای ادراکی حرکتی در بدنی و توانایی ةشاخص تود

 ،پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ساله. 00دختر و پسر 

00(22)، 081-033. 

 سلیمان ،زادهعبداله ، مهدی؛رحیم زاده ؛پیمان ،هنرمند ، حسن؛غرایاق زندی

های روانشناختی . ت ثیر آموزش توانش(0304، فرشته )عموزاده و

 آموزان ورزشکار.خود در دانشه ب بر اضطراب رقابتی و اعتماد

 .9122-0822 ،(48)04 ،مجله علوم روانشناختی

(. رابطة خودگفتاری مثبت و منفی با اضطراب 2109بهروز )، زادهقربان

 امه علمیفصلن رقابتی و درصد صحیو سرویس در مسابقه والیبال.
 .000-028 ،(8)8 ،پژوهشی طب توانبخشی -

(. 2108) اهللباقرزاده، فضل مهدی و ،سهرابی ؛جعفر ،محمدی ؛مریم ،لطفی

 .شکارغیرورز و ورزشکار نابینای دختران بدنی خود پندارة مقایسة
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