
 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

 13-13 ، صص:3131، بهار 31دوره چهارم، شماره 

Organizational Behavior Management in Sport Studies 

Vol. 4, No.13, Spring 2017, Pp: 61-69 

 

 

 
 نصراله محمدی ویسنده مسئول:ن *

*Corresponding Author:  Nasrollah Mohammadi, E-mail: n_msport@yahoo.com 

 

 یعضاو عملکرد ا یورزش نفساعتمادبه یونیرگرس لیتحل هدف از پژوهش حاضر
یق جامعه آماری تحق. ه استبود یلمللانیب یدادهایتکواندو مردان در رو یمل میت

تیم ملی تکواندوی مردان در سه رده نونهاالن،  رهیو ذخ یحاضر، اعضای اصل
بودن نمونه آماری،  محدودنفر بود. به دلیل  05نوجوانان و بزرگساالن، به تعداد 

 یانتخاب شدند. برا قینمونه تحق عنوانبهطور كل شمار به یهمه جامعه آمار
كه عالوه بر  یاطالعات فرد هایاز پرسشنامه ،به اهداف پژوهش یابیدست

 دسنجییم زیسال گذشته ن کیعملکرد تکواندوكاران را در  ،یكسب اطالعات فرد
( با هفت 3331) و همکاران یلیو یسؤال 10 یزشور نفساعتمادبهو پرسشنامه 

 ،یطیمح شیآسا ،یمرب یرهبر ،یدیتجارب تقل ،یادراك خود ،یآمادگ لفهؤرمیز
پرسشنامه  ییو محتوا یصور ییاستفاده شد. روا گرانیاز د تیو حما ییتوانا شینما
 ییای. پادیرس یورزش یاسنو روانش یورزش تیریمد نیتن از متخصص 30 دییأبه ت

 18/5كرونباخ  یو با آلفا یآزمودن 15با  یآزمون مقدمات کیدر  زین نامهپرسش
 رماآ هایروشاز  شدهآوریجمع تطالعاا وتحلیلتجزیه منظوربهمحاسبه شد. 

 ونرگرسی و ایتک نمونه T رنف،اسمی –كلموگروف  ازجمله یو استنباط توصیفی
كه  داد نشانپژوهش  جیاستفاده شده است. نتا SPSS افزارنرمبا كمک 

 یهادادیتکواندو مردان در رو یمل میت یو عملکرد اعضا یورزش نفساعتمادبه
 نیملکرد او ع یورزش نفساعتمادبه نیو ب شتهدر سطح مطلوب قرار دا یلمللانیب

 تیبلقا یورزش نفساعتمادبه نیوجود دارد.  همچن یافراد ارتباط مثبت و معنادار
 یلمللانیب یدادهایتکواندو مردان را در رو یمل میت یعملکرد اعضا %10 بینیپیش
 دارد.

 هاي کليديواژه
واندو تیم ملی تک ،عملکرد ،تحلیل رگرسیونی ،ورزشی نفساعتمادبه
 مردان.

The aim of the present study was a regression 

analysis of confidence and the performance of the 

members of the men’s taekwondo national team in 

international events. The population of this study 

were 50 main and substitute members of man’s 

Taekwondo team in three categories: children, 

adolescents and adults. Due to limited sample data, 

all statistical society considered as a whole. For 

achieve the research objectives, it is applied the 

demographic information questionnaires which 

achieved individual information and assessed the 

performance of  taekwondo members in the past year.  

Vealey’s et al (1998) questionnaire was used as well, 

which  measured the sport self-confidence with seven 

subcomponent: readiness, self-perception, 

experience, imitation, coach’s leadership, 

environmental comfort, presentation of the ability of 

supporting others. The validity of the questionnaire 

was approved by 15 experts in sport management and 

sport psychology. Reliability of the questionnaire 

was calculated by a pilot study of 30 subjects with 

0/87 Cronbach's alpha. In order to analyze the data, 

descriptive and inferential statistics including K-S,T 

single-sample and regression by SPSS software is 

used. Sports confidence as well as the ability to 

predict  35% the performance of male members of 

the national team in international events. 

Keywords  
    Sport confidence, Regression analysis, 

Performance, Men's taekwondo national team.
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 مقدمه
سازی و های بدنانگیز روشبا توجه به تکامل اعجاب

تمرین مهارت و كاهش فاصله قهرمانان جهان و  هایشیوه
رسد می ، به نظرمترمیلینیه و یا چند المپیک به چند هزارم ثا

تفاوت عملکرد قهرمانان بیش از هر زمان دیگری به آمادگی 
 مرور با ورزشی مربیان (. همه61) باشدمیروانی آنان مربوط 

 یاد به ورزشی مسابقات در را لحظاتی توانندمی خود حافظه
 نی،ف و جسمانی كامل آمادگی وجود با ورزشکار كه بیاورند

 ودخ رین عملکردبهت ارائه از روانی، نامناسب شرایط علته ب
گسترده  مفهومی 1مطلوب روانی آمادگی است. مانده ناكام

 این است؛ مهم راهبرد و چندین مهارت الزمه كه باشدیم
عملکرد  افزایش در كه اندشناختیروان ابزارهای هامهارت

های مهارت با كه (. افرادی66) باشندمی مؤثر ورزشکاران
 زا و كنند تمركز توانندمی بهتر اند،شده تجهیز روانی

 اییكار این، عالوه بر ند؛برخوردار بیشتری نفساعتمادبه
 شوندمی هیجان دچار كمتر و یابدمی افزایش هاآن ذهنی

 یهای روانی به سه دستهبندی كلی، مهارت. در تقسیم(38)
های روانی جسمانی و روانی پایه، مهارت هایمهارت
 های روانی پایهوند، مهارتشهای شناختی تقسیم میمهارت

كه  باشد، تعیین هدف و التزام مینفساعتمادبهخود شامل 
 در خویشتن ادراك شاخص ترینمهم عنوانبه نفساعتمادبه

 ن سه به این دلیلشود، ایمحسوب می ورزشی روانشناسی
زشکاری رها در وكه این ویژگیاند كه تا زمانیپایه نام گرفته

 به حد تکامل نخواهند های روانیمهارت تثبیت نگردد، سایر
 او احساس ینحوه به فرد، یک نفساعتمادبه(. 33) رسید
ه وعی نگرش كه بی من خویشتنش بستگی دارد، ندرباره

 خود به نسبت مثبتی و واقعی دیدگاه دهدفرد اجازه می
 بر كنترل احساس و اعتماد كند خود هایتوانایی به داشته،
 انتظار وردم توانایی ،نفساعتمادبه درواقع. باشد داشته زندگی

 التمشک و موانع بر غلبه و هاچالش بر تسلط شخص برای
 اناطمین كه كسانی هستند خود، به مطمئن اشخاص. است

 خویش هایخواسته اساس بر را حوادث توانندمی دارند و
 (.3) كنند كنترل

-ظار واقعانتنجام كار نیست، بلکه امید به ا نفساعتمادبه

كه باشد، آن چیزی نیست ی انجام عمل میگرایانه
گویند كه انجام خواهند ورزشکاران همیشه به دیگران می

                                                 
1. Psyching-up 

2. Pieter 

3. Rebecca 

ی یدرباره اینکه توانا که افکار درونی ورزشکاران استداد، بل
 (.31باشند )انجام دادن آن كار را دارا می

 موفق، كه ورزشکاران است گرایشی نفساعتمادبه
 در مطلوب عملکرد كیفی انتظار به تمایل رب افزون

 (. 1) آورندمی ورزشی به محیط خود با ورزشی، رویدادهای
و  روانشناختی عوامل كاركرد و نقش یمطالعه
 وبنتایج مطل كسب در ورزشکاران موفقیت در شخصیتی

 و توجه عالقه كه است هاییزمینه از یکی ورزشی،
 ساختن روشن است. كرده جلب خود به را پژوهشگران

-ژگیوی با خاص ورزشی یرشته هر اثر بین تعامل چگونگی

 (.31) كرد خواهد مهم امر این به كمک بزرگی روانی، های
 اساس بر ورزشی نفساعتمادبه مفهومی مدل 

 ندوراب ینظریه ویژهبه و ویلی گریفین، نظری هایچارچوب
 فرهنگ هك نمایدمی بینیمدل پیش این. است گرفته شکل

 اررفت و منابع بر ،ورزشکار و خصوصیات برنامه سازمانی،
رفتار  و ورزشی نفساعتمادبه منابع بین و است تأثیرگذار

 هایمقیاس دارد، خرده وجود ایدوطرفه ارتباط ورزشکاران،
آمادگی بدنی و روانی، خودابرازی بدنی،  توانایی، ابراز تسلط،

، مستقیمتجارب غیرعی، رفتار رهبری مربی، حمایت اجتما
 نفساعتمادبه، منابع آرامش محیطی و موقعیت مطلوب

 (.1) باشندهای عملکرد رفتاری ورزشکار میورزشی و مؤلفه
( به نقل از قدس میر حیدری و 6551ویس و همکاران )

دو  كمدسترا كه  در تحقیق خود افرادی (3113) همکاران
با غیر  رااند های هوازی انجام دادهسال مداوم ورزش

انجام تمرینات  اند كهکاران مقایسه و بیان داشتهورزش
جسمی مداوم به دلیل عادت به تمرین منظم و به دست 

تر شدن وزی و رسیدن به هدف و همچنین قویآوردن پیر
 درا افزایش ده نفسعزتو  نفساعتمادبهتواند عضالت، می

 اندداشته اظهار تحقیقی (، در6551) و همکاران 2(. پیتر35)
انایی تو قبیل از مثبت رفتاری هایویژگی از برخورداری كه

 رادا حساس، رویدادهای در منفی هیجانات و هاتنش كنترل
اال، ب نفساعتمادبه همچنین و مطلوب انگیزش سطح بودن
 در جوان تکواندوكاران موفقیت بر مؤثر عوامل ترینمهم

 (.65) باشندمی حساس رویدادهای
در بررسی حاالت  و عملکرد ( 6551) همکارانو  3ربکا 

ده كه مردان برن اندكاهای جوان مالزیایی بیان داشتهكاراته
طراب اض باالتر و نفساعتمادبهنسبت به همتایان خود دارای 
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و  1. سلیا(63) اندتری بودهشناختی و جسمانی،  پایین
 سی وضعیت اقتصادی و اجتماعیر( با بر6531)همکاران 

 113اقامت، سطح تحصیالت، شغل و درآمد( والدین )محل 
ن ای نفساعتمادبهورزشکار جوان و ارتباط آن با انگیزه و 

حمایت پدر و مادر با  ادراكاند كه ، بیان داشتهورزشکاران
ای مستقیم و ورزشکاران رابطه نفساعتمادبهانگیزه و 

 شودموجب بهبود عملکرد ورزشکاران می افزایشی دارد و
(0 .) 

 نفساعتمادبه( در مقایسه 3113زاده )رام و شفیعبه
زنی، كشتی و های مشتورزشی ورزشکاران رشته

بیان  ،و همبستگی آن با نخبگی و سابقه تمرین برداریوزنه
 نفساعتمادبهورزشی و صفتی  نفساعتمادبهكه  اندداشته

طور معناداری بیشتر از ران نخبه بهحالتی ورزشی ورزشکا
همچنین بین سابقه تمرینی با  نخبه است؛شکاران غیرورز

صفتی ورزشی، حالتی ورزشی  و خود  نفساعتمادبه
دارد و برتری فنی و ورزشی، رابطه وجود  نفساعتمادبه

های اكتسابی و صرف ساعات زیاد برای مهارتی، مقام
ورزشکاران در صحنه  نفساعتمادبهتمرین، موجب افزایش 

( نیز بیان 3131و همکاران )علیزاده (. 3) شودورزش می
 هایمهارت از باالیی سطح از برخورداری اند كهداشته
 با بهتر ات كرد فوتبال كمک برتر لیگ بازیکنان به ،روانی

 كنار افتد،می اتفاق ورزش در كه زااسترس هایموقعیت
 ،وانیر هایمهارت دیگر و نفساعتمادبهافزایش  با و بیایند

 قابلهم یخوببه اضطراب و استرس مانند مضر روانی عوامل با
 (6) دهند كاهش را آسیب بروز احتمال تیدرنها و كنند

ای هفوتبالیست در ارتباط با( 6555) همکاران و 2جانگ
 و عالی جسمانی عملکرد داشتندادند كه  نشان ایحرفه

 برای عملکرد باال، سطح در روانی هایمهارت داشتن
 سطوح ورزشکارانی كه آنان نظر به. است الزم مناسب
 روانی هایسطوح مهارت احتماالً دارند، متفاوتی عملکرد
( در 3133) (. اصفهانی و همکاران33) دارند نیز متفاوتی

 مسابقه زا قبل آشفتگی و رفتاری هایویژگی بررسی تأثیر
بیان  ،نخبه ورزشکاران انفرادی موفقیت و نفساعتمادبه بر

 با نفساعتمادبه بین منفی و معنادار رابطه اند كهداشته
ورزشکاران انفرادی وجود دارد و  یوخوخلقآشفتگی و 

 اسیروانشن هاییافته از گیریبهره ضمن توانندمی مربیان

                                                 
1. Celia 

2. Junge 

3. Evrensel 

4. Hazril 

 ارزیابی با و تمرین جلسات در كاربردی صورتبه ورزش،
 به آن تبدیل و پراسترس ورزشکاران وخویخلق نامحسوس

و  فسناعتمادبه بهبود در گیریچشم نقش مثبت، خلقیات
زاده (. در تحقیق زارع8) باشند داشته ورزشکاران اثربخشی

 آن و انواع ورزشی نفساعتمادبه ( بین3131) و همکاران
 درونی شانگیز كل، انگیزش با انعطاف(، قابلیت لفهمؤ جزبه)
گزارش شده  معناداری و رابطه مثبت انگیزش بیرونی، و

 (.68) است
ح ( در بررسی ارتباط سطو6533و همکاران ) 3اورنسل

میزان  اای  فوتبال تركیه باهداف و سطح لیگ آماتور و حرفه
ن تفاوت قابل توجهی میا اند كه، بیان داشتهنفساعتمادبه

وجود دارد و بازیکنان  نفساعتمادبهسطح ورزش و میزان 
التری با نفساعتمادبهای نسبت به آماتور  از فوتبال حرفه

 در باالیی ینمره كه (. ورزشکارانی1) باشندر میبرخوردا
 نفیم تفکر و اضطراب اند،آورده دست اشتباهات به از نگرانی

رزش، و در ترپایین نفساعتمادبه رقابت، از بیشتری قبل
ه ب منفی هایواكنش همچنین و تمركز در بیشتر مشکل

 شترها بیرقابت در كه ورزشکارانی طرفی از. دارند اشتباهات
 در ریتپایین نفساعتمادبه بودند، كرده تجربه را شکست

 و همکاران 4(. هازریل31) دادند نشان ورزشی هایزمینه
و  سنفاعتمادبه( در تحقیقی با عنوان جو انگیزشی، 6531)

درك از موفقیت دانشجویان ورزشکار دانشگاه ساینس 
ی واسط عنوانبه سنفاعتمادبهكه  اند، بیان داشتهمالزی

انگیزشی و درك از موفقیت عمل  قدرتمند بر عوامل جو
 به ،نماید و افزایش جو انگیزشی و درك از موفقیتمی

 (. 36) شودورزشکاران منجر می نفساعتمادبهافزایش 
 اضطراب  نسبی ثیر( در بررسی تأ6551) 5تیم و لیو

اند تهداش، بیان ورزشی عملکرد بر نفساعتمادبه و شناختی
اضطراب شناختی بر عملکرد ورزشی دارای اثری معنادار كه 

-دارای اثری معنادار و مثبت می نفساعتمادبهبر و منفی و 

( در بررسی منابع و 6558و همکاران ) 6كیت (.63) باشد
در ورزشکاران زن و مرد موفق سطوح  نفساعتمادبهانواع 

در  یتكسب موفق جهانی، نه گزینه آمادگی جسمانی،
 تجربه، اجتماعی، حمایت ذاتی، عوامل مربیگری، عملکرد،

منابعی كه در  عنوانبهخودآگاهی و تعهد را  رقابتی، مزیت
 باشند، معرفی كردندمؤثر می نفساعتمادبهایجاد و بروز 

5. Tim&Lew 

6. Kate 
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های روانی ( نیز ویژگی6553) و همکاران 1(. شلدون30)
ا ر قبولقابلالزم قهرمانان ورزشی جهت عملکرد و نمایش 

باال و برتر، انگیزش مناسب، تمركز، تصویر  نفساعتمادبهدر 
 (.61) نددارابقه و رقابت و تعهد عنوان میذهنی مثبت از مس

-مهارت برخی ( در مقایسۀ3111) جعفری و همکاران

 ر بودنتپایین برتر،غیر  و برتر زن روانی تکواندوكاران های
 و تمركز هایرتبودن مها باالتر انگیزش و مهارت

ر دیگر ، اما داندبرتر را تأكید كردهذهنی در افراد  تصویرسازی
، میان افراد برتر و نفساعتمادبه ازجملههای روانی مهارت

و  2(. گابریل31) غیر برتر تفاوت معناداری مشاهده نشد
های روانی مانند ( تمرین مهارت6531) همکاران
ازی ساضطراب، تصویر، انگیختگی، تنظیم نفساعتمادبه

بود عملکرد ورزشکاران ذهنی و تمركز و آرامش را باعث به
( در 3111آبادی و همکاران )(. دولت3) اندعنوان كرده
 در رزشیو نفساعتمادبه یكننده بینیپیش بررسی منابع

مایی هنژیمناست در مقاطع ابتدایی، را دختران عملکرد سطح
 هر رد مطلوب موقعیت بعمن اند كهو متوسطه، بیان داشته

 دختران عملکرد سطح یكننده بینیپیش سه مقطع،
 و ابتدایی مقطع در اجتماعی حمایت اما ؛بود ژیمناست

 زا راهنمایی، مقطع در مربی رهبری رفتار و خودابرازی بدنی
 ناستژیم دختران عملکرد سطح یكننده بینیپیش منابع
 مفهومی مدل از آنان پژوهش هاییافته (. ضمنا1ً) بودند

(. 60) حمایت نمود همکاران و ویلی ورزشی نفساعتمادبه
 ( در بررسی رابطه3111زاده قاضیانی و همکاران )قربانعلی
، یبرداروزنه مسابقات در موفقیت و ورزشی نفساعتمادبه

 غیرنخبه اختالف و نخبه گروه بین كه اندبیان داشته
 ادتعد و شدهكسب ، مقامنفساعتمادبه سطوح در معناداری

 ؛شد مشاهده نخبه بردارانوزنه برتری با های مهارشده،وزنه
 نفساعتمادبه سطوح میان معناداری همبستگی هیچ اما

 وجود مسابقات موفقیت در با عوامل آن ابعاد و ورزشی
 نمیا ایرابطه اگرچه تحقیق، نتایج به توجه با. نداشت

 مسابقه یافت در تیموفقعوامل  و ورزشی نفساعتمادبه
 سطوح نخبه ورزشکارانكه  شد اما مشاهده نشد،

 هگروه غیرنخب به نسبت معناداری و باالتر نفساعتمادبه
 هایوزنه تعداد در هم و شدهكسب مقام در هم داشتند،

. بودند غیرنخبه گروه از برتر معناداری طوربه مهارشده
 و خبهن ورزشکاران بین تمایز وجه ،نفساعتمادبهبنابراین، 
 (.33) باشدمیناموفق  و موفق عبارتی به یا غیرنخبه

                                                 
1. Sheldon 

این  انجام از هدف شده، اشاره تحقیقات به توجه با
 ملکردع و ورزشی نفساعتمادبه رگرسیونی پژوهش تحلیل

 المللیبین رویدادهای مردان در تکواندو ملی تیم اعضای
است به این سؤال اصلی پاسخ  درصددو محقق  باشدمی

ن یم ملی مرداكاران تتکواندو نفساعتمادبهكه آیا  گوید
بینی كننده جهت موفقیت عملکرد این عاملی پیش تواندمی

 افراد محسوب شود؟
 

 روش تحقیق
 بوده و یهمبستگ -یفیپژوهش حاضر از نوع توص

انجام شده است. جامعه آماری تحقیق  یدانیم صورتبه
تیم ملی تکواندوی مردان  یرهیو ذخ یحاضر اعضای اصل

 05در سه رده نونهاالن، نوجوانان و بزرگساالن، به تعداد 
نفر بود. به دلیل محدود بودن نمونه آماری، همه جامعه 

انتخاب  قینمونه تحق عنوانبهكل شمار،  ورطبه یآمار
 ایهاز پرسشنامه ،به اهداف پژوهش یابیدست یشدند. برا

عملکرد  یكه عالوه بر كسب اطالعات فرد یاطالعات فرد
 و دسنجییم زیسال گذشته ن کیتکواندوكاران را در 

 و همکاران یلیو یسؤال 10 یورزش نفساعتمادبهپرسشنامه 
تجارب  ،یادراك خود ،یلفه آمادگؤم ریبا هفت ز (3331)

و  ییتوانا شینما ،یطیمح شیآسا ،یمرب یرهبر ،یدیتقل
 ییو محتوا یصور ییاستفاده شد. روا گرانیاز د تیحما

 و یورزش تیریمد نیتن از متخصص 30 دییأپرسشنامه به ت
 کی در زیپرسشنامه ن ییای. پادیرس یورزش یاسنروانش

 18/5كرونباخ  یو با آلفا یآزمودن 15با  یآزمون مقدمات
 آوریجمع تطالعاا وتحلیلتجزیه منظوربهمحاسبه شد. 

 ،یمركز هایشاخص مانند توصیفی رماآ هایروشاز  هشد
 یاستنباط یآمار هایو روش یفراوان عیدرصد و جدول توز

و  t ای،تک نمونه T رنف،اسمی –كلموگروف  ازجمله

ذكر  انیشد. شا ادهاستف SPSSافزار با كمک نرم ونیرگرس
داد  نشان رنفیآزمون كلموگروف اسم لیتحل جینتا است

381/5=z ن بود یعیطب انگریكه ب 361/5 یو سطح معنادار
 هایروش از هاداده لتحلی در لذا است؛ بوده هاداده عیتوز
 استفاده شد.  کیپارامتر یآمار

 

  های تحقیقیافته
 رده در  هانفر از نمونه 30 كه نشان داد یفیتوص هایافتهی

در  نفر 31نوجوانان و  یدر رده سن نفر 38نونهاالن،  سنی

2. Gabriela 
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 هاهافتی نیجوانان و بزرگساالن قرار دارند. همچن یرده سن
 سال و 8تکواندو  در هانمونه تیفعال نیانگیم نشان داد

.استسال  3 یمل میت یو اردوها یمل میحضور در ت نیانگمی

 
 المللینتایج آزمون تی تک گروهی برای بررسی سطح عملکرد اعضای تیم ملی مردان ایران در رویدادهای بین .3جدول 

 5مقدار آزمون: 

انحراف  میانگین تعداد متغیر

 معیار

معیار خطاي 

 میانگین

t  درجه

 آزادي

 تفاوت

 هامیانگین

سطح 

 معناداري

عملکرد بازیکنان سطح 

تیم ملی مردان تکواندو 

در رویدادهای  ایران

 المللیبین

 5و  553 1و  22 93 3و  123 5و  05 3و  13 8و  22 05

و  p≤ 50/5که  نیبا توجه به ا دهدینشان م 3نتایج جدول 
 ازیامت نیانگیم نیمحاسبه شده مثبت است، ب tمقدار 

در مسابقات  رانیمردان ا یمل میعملکرد تکواندوكاران ت

جود و یتفاوت معنادار یآمار ازنظرو مقدار آزمون  المللینیب
عملکرد  كهگرفت  جهینت توانیم %30 نانیدارد. لذا با اطم
 المللینیب یدادهایدر رو رانیپسران ا یمل میتکواندوكاران ت

 در حد مطلوب قرار دارد.
 

 ورزشی اعضای تیم ملی پسران ایران نفساعتمادبهنتایج آزمون تی تک گروهی برای بررسی سطح  .6جدول 

 4مقدار آزمون:   

انحراف  میانگین تعداد متغیر

 معیار

معیار خطاي 

 میانگین

t  درجه

 آزادي

 تفاوت

 هامیانگین

سطح 

 معناداري

ورزشی  نفساعتمادبه

اعضای تیم ملی 

 تکواندو مردان ایران

 5و  553 5و  33 93 0و  123 5و  13 3و  25 9و  33 05

و  p≤ 50/5که  نیبا توجه به ا دهدینشان م 6نتایج جدول 
سطح  ازیامت نیانگیم نیمحاسبه شده مثبت است، ب tمقدار 

قدار و م رانیمردان اتکواندو  یمل میت اعضای نفساعتمادبه

وجود دارد. لذا با  یتفاوت معنادار یآمار ازنظر آزمون،
 نفساعتمادبه كهگرفت  جهینت توانیم %30 نانیاطم

رار در حد مطلوب ق رانیپسران ا یمل میتکواندوكار ت اعضای
دارد.

 یمدل رگرسیون .1جدول 

R 𝑟2 

 
 مقدار دوربین واتسن خطاي استاندار برآورد

 3و  58 5و  53 5و  10 0و  03

 یورزش نفساعتمادبهاز طریق  المللینیدر مسابقات ب رانیتکواندو مردان ا یمل میت یبینی عملکرد اعضارگرسیون تک متغیری جهت پیش .6جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

 درجة

 آزادي

میانگین 

 مجذورات

 سطح F میزان

 داريمعني

 5و  553 8و  502 5و  23 3 5و  23 رگرسیون

 5و  305 98 13و  198 باقیمانده

 93 91و  001 مجموع



 11 3131 بهار، 31، شماره چهارممطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 

 

 

طریق   از المللینیدر مسابقات ب رانیا یمل میبینی عملکرد مردان تکواندوكار تمرتبط با پیش یضرایب رگرسیون .6جدول 

 یورزش نفساعتمادبه
بیني متغیر پیش متغیر مالك

 كننده

 

𝑟2 

 سطح t ضريب بتا Bمیزان 

 داريمعني

مردان تکواندوكار تیم عملکرد 

 الملليملي در مسابقات بین

 5و  553 1و  139 5و  98 5و  02 5و  10 ورزشي نفساعتمادبه

با توجه به ضرایب  دهد كهینشان م 0و  3 جدول جینتا
ت توان مطرح نمود كه ارتباط مثبتک متغیری می یرگرسیون

 میت یو عملکرد اعضا یورزش نفساعتمادبه انیداری ممعنا
اهده مش المللینیدر مسابقات ب رانیتکواندو مردان ا یمل

سطح  زانیبدین ترتیب كه با افزایش م ؛شودمی
 یمل میعملکرد مردان تکواندوكار ت ،یورزش نفساعتمادبه

 نیمچن. هابدییم شیافزا زین المللینیدر مسابقات ب رانیا
 نرایا یمل میمردان تکواندوكار ت یورزش نفساعتمادبه

-نیرا در مسابقات ب هاآنعملکرد  %10 بینیپیش تیقابل
 دارد. المللی

 

 گیریبحث و نتیجه
 فسناعتمادبه یونیرگرس لیهدف از پژوهش حاضر تحل

تکواندو مردان در  یمل میت یو عملکرد اعضا یورزش
مثبت  ریثأنشان از ت  قیتحق جیبود. نتا المللیبین یدادهایرو

 یلم میت یبر عملکرد اعضا یورزش نفساعتمادبهدار معنا
 دارد؛ بدین یالمللنیدر مسابقات ب رانیتکواندو مردان ا

 ،یورزش نفساعتمادبهسطح  زانیترتیب كه با افزایش م
 یالمللنیدر مسابقات ب رانیا یمل میعملکرد تکواندوكاران ت

ردان م یورزش نفساعتمادبه نی. همچنابدییم شیافزا زین
عملکرد  %10 ینیبشیپ تیقابل ران،یا یمل میتکواندوكار ت

 جیانت درواقعباشد، یدارا م المللیبینرا در مسابقات  هاآن
 یمل میتکواندوكار ت کیكه یهنگام از آن دارد تیحکا

 ،یبدن یهامهارت كارگیریبهدر  شیهاییمردان به توانا
 نکهیداشته باشد، احتمال ا یاعتماد مناسب ،یو شناخت یروان

 شتریمطلوب گردد، ب جیو نتا تیعملکردش منجر به موفق
كه  (6551) همکاران و تریپ یهاافتهیبا  جینتا نیشود. ایم

 نفساعتمادبه نیمطلوب و همچن زشیسطح انگدارا بودن 
 تکواندوكاران جوان تیعوامل مؤثر بر موفق نیترباال را مهم

 و همکاران (، ربکا65) اندحساس نام برده دادهاییدر رو
به  برنده، نسبت یكاتهامردان كار اندداشته انی( كه ب6551)

، (63) اندباالتر بوده نفساعتمادبه یخود دارا انیهمتا
 عنوانبه نفساعتمادبه( كه از 6531) و همکاران لیهازر

(، 36) اندنام برده تیقدرتمند جهت درك از موفق یواسط
معنادار بر  یاثر یرا دارا نفساعتمادبه( كه 6551) ویو ل میت

كه  (6553) (، شلدون و همکاران63) اندداشته انیعملکرد ب
جهت عملکرد و  یقهرمانان ورزش زمال یروان یهایژگیو

 اننددیباال و برتر م نفساعتمادبهرا در  قبولقابل شینما
 یهامهارت نی( كه تمر6531) و همکاران لیگابر و (61)

ن بود عملکرد ورزشکارارا باعث به نفساعتمادبهمانند  یروان
 باشد. یهمسو م (3) اندعنوان كرده

ثبت م ریثأزیادی از تحقیقات به ارتباط و ت تعداد اگرچه
 نیز یاند، اما تعدادو عملکرد اشاره داشته نفساعتمادبه

؛ در اندمنجر شده ریثأاند كه به عدم تفاوت معنادار و تبوده
 یبرخ یسهی( در مقا3111) و همکاران یمطالعات جعفر

در  ،برتر غیرتکواندوكاران زن برتر و  یروان یهامهارت
افراد برتر و  انیم ،نفساعتمادبه ازجملهها از مهارت یبرخ

-عیبهرام و شف .(31) مشاهده نشد یتفاوت معنادار برتر ریغ
 ازلحاظنخبه برداران نخبه و غیروزنه انیم زی( ن3113زاده )

، تفاوت معناداری را گزارش نفساعتمادبههای خرده مقیاس
و  یانیزاده قاضیقربانعل طالعاتدر م نی(، همچن3) اندنکرده

ن میا  یگونه همبستگی معنادارهیچ زی( ن3111) همکاران
 تیورزشی و ابعاد آن، با عوامل موفق نفساعتمادبهسطوح 

(. با 33) به گزارش نشده استخنرینخبه و غ بردارانوزنه
وجه مورد ت دینکته با نیا همسو و ناهمسو، جیتوجه به نتا

 یبراا رورزشکار  یابیدست ریمس ،نفساعتمادبه كه واقع شود
رده ك لیكند تسهیآن تالش م یكه برا یبه اهداف دنیرس

 ست،ین یباشد، اما شرط كافیمبرای آن و شرط الزم 
 لوب،مط نفساعتمادبهشد،  انیب زیكه در مقدمه ن گونههمان
د، اما باشیعملکرد م تیفیثر بر كؤم یمهارت روان نیترمهم

اضطراب و  زش،ینگهمچون ا یگرید یروان یهامهارت
 نیطور كه بباشند، همانیثر مؤم زین رهیو غ ینیگزهدف

افراد تفاوت وجود دارد، ممکن است  یسطح مهارت جسمان
ده شواضح و كنترل ریتصاو جادیسطح مهارت در تمركز و ا

 ورزشکار در تیموارد در موفق نیكه ا گوناگون باشد زین
 ییهاتهرش ازجمله دوتکوان ۀكند. رشتیم دایمسابقات نمود پ
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 ادیز اریدر هنگام مسابقه با تمركز بس دیورزشکار با است كه
اند در تا بتو دقت داشته باشد فیحركت حر نیتربر كوچک

و با هر  ردیبگ ازیفرصت مناسب فنون حمله را اجرا كند و امت
 ردیكار گرا به حمله ضدو  یفنون دفاع ف،یحر یفن یاجرا

 یشود؛ لذا عالوه بر مهارت روان یو نگرفت ازیتا مانع امت
 ناتیانجام تمر نیتمركز باال و همچن، نفساعتمادبه

ردن ب و باال ینیبشیقدرت پ شیجهت افزا یرسازیتصو
العمل به هنگام رقابت، بر عملکرد سرعت عمل و عکس

عدم همخوانی  نیالبته ا ؛(31) مطلوب تکواندوكاران اثر دارد
مختلف برای ارزیابی  یابزارها زتواند به علت استفاده ایم

سطح  ق،یتحق یهانمونه یعوامل روانی، رشته ورزش
و  یورزشکاران، عوامل فرهنگ یورزشکاران، رده سن

 ریورزشکاران و سا نیمسابقات و تمر رامونیپ یاجتماع
 باشد. قیتحق یگذار بر روند اجراامل اثرعو

رد سطح عملک یبررس یبرا یتک گروه یآزمون ت جینتا
 یدادهایدر رو رانیتکواندو مردان ا یمل میت یاعضا
رار افراد در حد مطلوب ق نیكه عملکرد ا نشان داد المللیبین

در  تیعضو هسال 3و  تیساله فعال 8دارد، با توجه به سابقه 
 ودختواند یم مستمر نیتجربه حضور و تمر نیا ،یمل میت

 جیو عملکرد باشد. نتا نفساعتمادبهجهت بهبود  یعامل
 ری( به نقل از قدس م6551و همکاران ) سیو قاتیتحق

 دارد؛ تیموضوع حکا نیبر ا زی( ن3113) و همکاران یدریح
سال مداوم  دو كمدستكه  یافراد هاآن اتقیدر تحق
 ریغ با سهیاند در مقاداده انجام یهواز هایورزش

ن دست آوردمنظم و به نیعادت به تمر لیبه دل ،انورزشکار
تر شدن عضالت، یقو نیبه هدف و همچن دنیو رس یروزیپ

 بهرام و  نیهمچن ؛(35) اندداشته یشتریب نفساعتمادبه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هك اندداشته انیب شیخو قی( در تحق3113) زادهعیشف
 یحالت ،یورزش یصفت نفساعتمادبهبا  ینیسابقه تمر نیب

رابطه وجود دارد و  یورزش نفساعتمادبهو خود  یورزش
و صرف ساعات  یاكتساب یهامقام ،یو مهارت یفن یبرتر

ان ورزشکار نفساعتمادبه شی، موجب افزانیتمر یبرا ادیز
حاصل از  جیمطابق با نتا (.3) شودیدر صحنه ورزش م

سد ریبه نظر م قات،یتحق ریسا یپژوهش حاضر و بازنگر
 تیبر قصد و ن ،از خودشان نمطلوب ورزشکارا یباورها
د آنان عملکر تیفیو باعث بهبود ك گذاردمیآنان اثر  یورزش

 یهاهمؤلف نیترمهم ازجمله نفساعتمادبه نیبنابرا ؛شودیم
 نیه بهترب دیكه با باشدیكاران مگذار بر عملکرد تکواندواثر

و  انیآن توسط مرب تیپرورش و تقو  یهانهیشکل زم
ود و ش جادیا تکواندو مردان یمل میدر ت مربوطه نیمسئول

 یورزش یهای روانشناسافتهیاز  رییگضمن بهره انیمرب
 یابیو با ارز نیكاربردی، در جلسات تمر صورتبه

 ر،یناپذسکیر د،یورزشکاران ناام وخویخلقنامحسوس 
 آنان و یهاضعف یجیتدر لیمضطرب و پراسترس و تعد

باوری خود زانیمثبت، م یهاییو توانا اتیآن به خلق لیتبد
ورزشکاران را بهبود بخشند.  یو اثربخش نفساعتمادبهو 

ط ارتبا ،یورزش یهاتیجهت موفق دییاز عناصر كل یکی
 کنانیو باز یاست، مرب کنانیباز ایو شاگردان  یمرب نیب

 ریسم نیا شتریباشند و بیدر تعامل م گریکدیبا  كامالً
 میرهبران ت انیمرب درواقعسازد، یم همفرا یرا مرب یارتباط

را فراهم سازند كه در آن شاگردان  یطیمح دیهستند و با
 نفساعتمادبهو  زشیرشد كنند و با انگ جانبههمه صورتبه

د.گام بردارن موردنظربه اهداف  یابیالزم برای دست
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