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Abstract
With the aim of the present study regression
analysis of confidence and the performance of the
national team members in the men's taekwondo
international events. The population of this study,
male Taekwondo Team M embers and stored in the
three categories of children, adolescents and adults,
the number of 50 people were killed. Due to limited
sample data, all statistical society as a whole, for
example, the number of research. For achieve the
research
objectives
of
the questionnaires
demographic information in addition to the
individual, taekwondo performance in the past year
also M easured
and
sport
self-confidence
questionnaire of 35 questions Vealey et al (1998)
with seven subcomponent readiness, self-perception,
experience, imitation, leadership coach, comfort,
show the ability and support from others. Face and
content validity of the questionnaire was approved by
15 of experts in sport management and sport
psychology. Reliability of the questionnaire in a pilot
study with 30 subjects with 0/87 Cronbach's alpha
was calculated. 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 the performance of the national team
members 35 % in the men's taekwondo in
international events.
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چکيده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی اعتماد به نفس ورزشی و عملکرد
 جامعه آماری.اعضای تیم ملی تکواندو مردان در رویدادهای بینالمللی بوده است
 اعضای اصلی و ذخیره تیم ملی تکواندوی مردان در سه رده،تحقیق حاضر
 به دلیل محدود بودن نمونه. نفر بود05  به تعداد، نوجوانان و بزرگساالن،نونهاالن
. همه جامعه آماری بهطور كل شمار به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند،آماری
 از پرسشنامههای اطالعات فردی كه عالوه،برای دستیابی به اهداف پژوهش
- عملکرد تکواندوكاران را در یک سال گذشته نیز می،بر كسب اطالعات فردی
) با3331(  سؤالی ویلی و همکاران10 سنجید و پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی
 آسایش، رهبری مربی، تجارب تقلیدی، خود ادراكی،هفت زیرمؤلفه آمادگی
 روایی صوری و محتوایی. نمایش توانایی و حمایت از دیگران استفاده شد،محیطی
 تن از متخصصین مدیریت ورزشی و روانشناسی ورزشی30 پرسشنامه به تأیید
 آزمودنی و با آلفای كرونباخ15  پایایی پرسشنامه نیز در یک آزمون مقدماتی با.رسید
 به منﻈور تجزیه و تحلیل اطالعات جمﻊآوریشده از روشهای. محاسبه شد5/18
 تک نمونهای وT ،آمار توصیفی و استنباطی از جمله كلموگروف – اسمیرنف
 نتایج پژوهش نشان داد. استفاده شده استSPSS رگرسیون با كمک نرم افزار
كه اعتماد به نفس ورزشی و عملکرد اعضای تیم ملی تکواندو مردان در رویدادهای
بینالمللی در سطح مطلوب قرار داشته و بین اعتماد به نفس ورزشی و عملکرد این
 همچنین اعتماد به نفس ورزشی قابلیت.افراد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد
 عملکرد اعضای تیم ملی تکواندو مردان را در رویدادهای بینالمللی%10 پیش بینی
.دارد
واژه هاي کليدي
 تیم ملی، عملکرد، تحلیل رگرسیونی،اعتماد به نفس ورزشی
.تکواندو مردان
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مقدمه
با توجه به تکامل اعجابانگیز روشهای بدنسازی و شیوه
های تمرین مهارت و كاهش فاصله قهرمانان جهان و
المپیک به چند هزارم ثا نیه و یا چند میلیمتر ،به نﻈر میرسد
تفاوت عملکرد قهرمانان بیش از هر زمان دیگری به آمادگی
روانی آنان مربوط می باشد ( .) 61همه مربیان ورزشی با
مرور حافﻈه خود میتوانند لحﻈاتی را در مسابقات ورزشی
به یاد بیاورند كه ورزشکار با وجود آمادگی كامل جسمانی و
فنی ،به علت شرایط نامناسب روانی ،از ارائه بهترین عملکرد
خود ناكام مانده است .آمادگی روانی مطلوب  1مفهومی
گسترده میباشدكه الزمه چندین مهارت و راهبرد مهم
است؛ این مهارتها ابزارهای روانشناختیاند كه در افزایش
عملکرد ورزشکاران مؤثر میباشند (  .) 66افرادی كه با
مهارتهای روانی تجهیز شدهاند ،بهتر میتوانند تمركز كنند
و از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند؛ عالوه بر این،
كارایی ذهنی آنها افزایش مییابد و كمتر دچار هیجان می -
شوند ( .)38در تقسیم بندی كلی ،مهارتهای روانی به سه
دستهی مهارت های روانی پایه ،مهارتهای روانی جسمانی
و مهارتهای شناختی تقسیم میشوند ،مهارتهای روانی
پایه خود شامل اعتماد به نفس ،تعیین هدف و التزام میباشد
كه اعتماد به نفس به عنوان مهمترین شاخص ادراك
خویشتن در روانشناسی ورزشی محسوب میشود ،این سه
به این دلیل پایه نام گرفتهاند كه تا زمانیكه این ویژگیها
در ورزشکاری تثبیت نگردد ،سایر مهارتهای روانی به حد
تکامل نخواهند رسید ( .) 33اعتماد به نفس یک فرد ،به
نحوهی احساس او دربارهی من خویشتنش بستگی دارد،
نوعی نگرش كه به فرد اجازه میدهد دیدگاه واقعی و مثبتی
نسبت به خود داشته ،به تواناییهای خود اعتماد كند و
احساس كنترل بر زندگی داشته باشد .در واقﻊ اعتماد به
نفس ،توانایی مورد انتﻈار شخص برای تسلط بر چالشها و
غلبه بر موانﻊ و مشکالت است .اشخاص مطمئن به خود،
كسانی هستند كه اطمینان دارند و می توانند حوادث را بر
اساس خواستههای خویش كنترل كنند (.)3
اعتماد به نفس امید به انجام كار نیست ،بلکه انتﻈار واقﻊ -
گرایانهی انجام عمل می باشد ،آن چیزی نیست كه
ورزشکاران همیشه به دیگران میگویند كه انجام خواهند

1 . Psyching-up
2 . Pieter
3 . Rebecca

داد ،بلکه افکار درونی ورزشکاران است درباره اینکه توانایی
انجام دادن آن كار را دارا میباشند(.)31
اعتماد به نفس گرایشی است كه ورزشکاران موفق ،افزون
بر تمایل به انتﻈار عملکرد كیفی مطلوب در رویدادهای
ورزشی ،با خود به محیط ورزشی میآورند (.) 1
مطالعهی نقش و كاركرد عوامل روانشناختی و شخصیتی در
موفقیت ورزشکاران در كسب نتایج مطلوب ورزشی ،یکی از
زمینههایی است كه عالقه و توجه پژوهشگران را به خود
جلب كرده است .روشن ساختن چگونگی تعامل بین اثر هر
رشتهی ورزشی خاص با ویژگیهای روانی ،كمک بزرگی به
این امر مهم خواهد كرد (.)31
مدل مفهومی اعتماد به نفس ورزشی بر اساس چارچوب -
های نﻈری گریفین ،ویلی و به ویژه نﻈریهی بندورا شکل
گرفته است .این مدل پیشبینی مینماید كه فرهنگ
سازمانی ،برنامه و خصوصیات ورزشکار ،بر منابﻊ و رفتار
تاثیرگذار است و بین منابﻊ اعتماد به نفس ورزشی و رفتار
ورزشکاران ،ارتباط دو طرفهای وجود دارد ،خرده مقیاسهای
تسلط ،ابراز توانایی ،آمادگی بدنی و روانی ،خودابرازی بدنی،
حمایت اجتماعی ،رفتار رهبری مربی ،تجارب غیرمستقیم،
آرامش محیطی و موقعیت مطلوب ،منابﻊ اعتماد به نفس
ورزشی و مؤلفههای عملکرد رفتاری ورزشکار میباشند (.) 1
ویس و همکاران ( ) 6551به نقل از قدس میر حیدری و
همکاران ( )3113در تحقیق خود افرادی را كه دست كم دو
سال مداوم ورزشهای هوازی انجام دادهاند را با غیر
ورزشکاران مقایسه و بیان داشتهاند كه انجام تمرینات
جسمی مداوم به دلیل عادت به تمرین منﻈم و به دست
آوردن پیروزی و رسیدن به هدف و همچنین قویتر شدن
عضالت ،میتواند اعتماد به نفس و عزت نفس را افزایش
دهد ( .) 35پیتر  2و همکاران ( ،) 6551در تحقیقی اظهار
داشتهاند كه برخورداری از ویژگیهای رفتاری مثبت از قبیل
توانایی كنترل تنشها و هیجانات منفی در رویدادهای
حساس ،دارا بودن سطح انگیزش مطلوب و همچنین اعتماد
به نفس باال ،مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت تکواندوكاران
جوان در رویدادهای حساس میباشند (.)65
ربکا  3و همکاران ( ) 6551در بررسی حاالت و عملکرد
كاراته كاهای جوان مالزیایی بیان داشتهاند كه مردان برنده
نسبت به همتایان خود دارای اعتماد به نفس باالتر و
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اضطراب شناختی و جسمانی ،پایینتری بودهاند (.) 63
سلیا  1و همکاران ( ) 6531با بررسی وضعیت اقتصادی و
اجتماعی (محل اقامت ،سطح تحصیالت ،شغل و درآمد)
والدین  113ورزشکار جوان و ارتباط آن با انگیزه و اعتماد
به نفس این ورزشکاران ،بیان داشتهاند كه اداراك حمایت
پدر و مادر با انگیزه و اعتماد به نفس ورزشکاران رابطهای
مستقیم و افزایشی دارد و موجب بهبود عملکرد ورزشکاران
میشود (.)0
بهرام و شفیﻊزاده ( ) 3113در مقایسه اعتماد به نفس ورزشی
ورزشکاران رشتههای مشتزنی ،كشتی و وزنه برداری و
همبستگی آن با نخبگی و سابقه تمرین ،بیان داشتهاند كه
اعتماد به نفس صفتی ورزشی و اعتماد به نفس حالتی
ورزشی ورزشکاران نخبه بهطور معناداری بیشتر از
ورزشکاران غیرنخبه است؛ همچنین بین سابقه تمرینی با
اعتماد به نفس صفتی ورزشی ،حالتی ورزشی و خود اعتماد
به نفس ورزشی ،رابطه وجود دارد و برتری فنی و مهارتی،
مقامهای اكتسابی و صرف ساعات زیاد برای تمرین ،موجب
افزایش اعتماد به نفس ورزشکاران در صحنه ورزش میشود
( .) 3علیزاده و همکاران ( ) 3131نیز بیان داشتهاند كه
برخورداری از سطح باالیی از مهارتهای روانی ،به بازیکنان
لیگ برتر فوتبال كمک كرد تا بهتر با موقعیتهای استرسزا
كه در ورزش اتفاق میافتد ،كنار بیایند و با افزایش اعتماد
به نفس و دیگر مهارتهای روانی ،با عوامل روانی مضر
مانند استرس و اضطراب به خوبی مقابله كنند و در نهایت
احتمال بروز آسیب را كاهش دهند ()6
جانگ 2و همکاران ( ) 6555در ارتباط با فوتبالیستهای
حرفهای نشان دادند كه داشتن عملکرد جسمانی عالی و
داشتن مهارتهای روانی در سطح باال ،برای عملکرد
مناسب الزم است .به نﻈر آنان ورزشکارانی كه سطوح
عملکرد متفاوتی دارند ،احتماالً سطوح مهارتهای روانی
متفاوتی نیز دارند ( .) 33اصفهانی و همکاران ( ) 3133در
بررسی تأثیر ویژگیهای رفتاری و آشفتگی قبل از مسابقه
بر اعتماد به نفس و موفقیت ورزشکاران انفرادی نخبه ،بیان
داشتهاند كه رابطه معنادار و منفی بین اعتماد به نفس با
آشفتگی و خلق و خوی ورزشکاران انفرادی وجود دارد و
مربیان میتوانند ضمن بهرهگیری از یافتههای روانشناسی

ورزش ،به صورت كاربردی در جلسات تمرین و با ارزیابی
نامحسوس خلق و خوی ورزشکاران پراسترس و تبدیل آن
به خلقیات مثبت ،نقش چشمگیری در بهبود اعتماد به نفس
و اثربخشی ورزشکاران داشته باشند ( .) 8در تحقیق زارعزاده
و همکاران (  ) 3131بین اعتماد به نفس ورزشی و انواع آن
(به جز مؤلفه قابلیت انعطاف) ،با انگیزش كل ،انگیزش
درونی و انگیزش بیرونی ،رابطه مثبت و معناداری گزارش
شده است (.)68
اورنسل  3و همکاران ( ) 6533در بررسی ارتباط سطوح اهداف
و سطح لیگ آماتور و حرفهای فوتبال تركیه با میزان اعتماد
به نفس ،بیان داشتهاند كه تفاوت قابل توجهی میان سطح
ورزش و میزان اعتماد به نفس وجود دارد و بازیکنان فوتبال
حرفهای نسبت به آماتور از اعتماد به نفس باالتری برخوردار
میباشند ( .) 1ورزشکارانی كه نمرهی باالیی در نگرانی از
اشتباهات به دست آوردهاند ،اضطراب و تفکر منفی بیشتری
قبل از رقابت ،اعتماد به نفس پایینتر در ورزش ،مشکل
بیشتر در تمركز و همچنین واكنشهای منفی به اشتباهات
دارند .از طرفی ورزشکارانی كه در رقابتها بیشتر شکست
را تجربه كرده بودند ،اعتماد به نفس پایینتری در زمینههای
ورزشی نشان دادند ( .) 31هازریل  4و همکاران ( ) 6531در
تحقیقی با عنوان جو انگیزشی ،اعتماد به نفس و درك از
موفقیت دانشجویان ورزشکار دانشگاه ساینس مالزی ،بیان
داشتهاند كه اعتماد به نفس به عنوان واسطی قدرتمند بر
عوامل جو انگیزشی و درك از موفقیت عمل مینماید و
افزایش جو انگیزشی و درك از موفقیت ،به افزایش اعتماد
به نفس ورزشکاران منجر میشود (.)36
تیم و لیو  ) 6551( 5در بررسی تأثیر نسبی اضطراب شناختی
و اعتماد به نفس بر عملکرد ورزشی ،بیان داشتهاند كه
اضطراب شناختی بر عملکرد ورزشی دارای اثری معنادار و
منفی و بر اعتماد به ن فس دارای اثری معنادار و مثبت می -
باشد ( .) 63كیت  6و همکاران ( ) 6558در بررسی منابﻊ و
انواع اعتماد به نفس در ورزشکاران زن و مرد موفق سطوح
جهانی ،نه گزینه آمادگی جسمانی ،كسب موفقیت در
عملکرد ،مربیگری ،عوامل ذاتی ،حمایت اجتماعی ،تجربه،
مزیت رقابتی ،خودآگاهی و تعهد را به عنوان منابعی كه در
ایجاد و بروز اعتماد به نفس مؤثر می باشند ،معرفی كردند

1 . Celia
2 . Junge
3 . Evrensel
4 . Hazril

5 . Tim&Lew
6 . Kate
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( .) 30شلدون  1و همکاران ( ) 6553نیز ویژگیهای روانی
الزم قهرمانان ورزشی جهت عملکرد و نمایش قابل قبول
را در اعتماد به نفس باال و برتر ،انگیزش مناسب ،تمركز،
تصویر ذهنی مثبت از مسابقه و رقابت و تعهد عنوان میدارند
(.)61
جعفری و همکاران ( ) 3111در مقایسۀ برخی مهارتهای
روانی تکواندوكاران زن برتر و غیر برتر ،پایینتر بودن
مهارت انگیزش و باالتر بودن مهارتهای تمركز و
تصویرسازی ذهنی در افراد برتر را تأكید كردهاند ،اما در دیگر
مهارتهای روانی از جمله اعتماد به نفس ،میان افراد برتر
و غیر برتر تفاوت معناداری مشاهده نشد ( .) 31گابریل  2و
همکاران ( ) 6531تمرین مهارتهای روانی مانند اعتماد به
نفس ،انگیختگی ،تنﻈیم اضطراب ،تصویرسازی ذهنی و
تمركز و آرامش را باعث به بود عملکرد ورزشکاران عنوان
كردهاند ( .) 3دولتآبادی و همکاران ( ) 3111در بررسی منابﻊ
پیشبینی كنندهی اعتماد به نفس ورزشی در سطح عملکرد
دختران ژیمناست در مقاطﻊ ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه،
بیان داشتهاند كه منبﻊ موقعیت مطلوب در هر سه مقطﻊ،
پیشبینی كنندهی سطح عملکرد دختران ژیمناست بود؛ اما
حمایت اجتماعی در مقطﻊ ابتدایی و خودابرازی بدنی و رفتار
رهبری مربی در مقطﻊ راهنمایی ،از منابﻊ پیشبینی كنندهی
سطح عملکرد دختران ژیمناست بودند ( .) 1ضمناً یافتههای
پژوهش آنان از مدل مفهومی اعتماد به نفس ورزشی ویلی
و همکاران حمایت نمود ( .) 60قربانعلیزاده قاضیانی و
همکاران ( ) 3111در بررسی رابطه اعتماد به نفس ورزشی و
موفقیت در مسابقات وزنهبرداری ،بیان داشتهاند كه بین
گروه نخبه و غیرنخبه اختالف معناداری در سطوح اعتماد به
نفس ،مقام كسبشده و تعداد وزنههای مهارشده ،با برتری
وزنهبرداران نخبه مشاهده شد؛ اما هیچ همبستگی معناداری
میان سطوح اعتماد به نفس ورزشی و ابعاد آن با عوامل
موفقیت در مسابقات وجود نداشت .با توجه به نتایج تحقیق،
اگرچه رابطهای میان اعتماد به نفس ورزشی و عوامل
موفیقت در مسابقه یافت نشد ،اما مشاهده شد كه
ورزشکاران نخبه سطوح اعتماد به نفس باالتر و معناداری
نسبت به گروه غیرنخبه داشتند ،هم در مقام كسبشده و
هم در تعداد وزنههای مهارشده بهطور معناداری برتر از گروه
غیرنخبه بودند .بنابراین ،اعتماد به نفس ،وجه تمایز بین
ورزشکاران نخبه و غیرنخبه یا به عبارتی موفق و ناموفق
میباشد (.) 33

یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی نشان داد كه  30نفر از نمونهها در رده
سنی نونهاالن 38 ،نفر در رده سنی نوجوانان و 31نفر در رده
سنی جوانان و بزرگساالن قرار دارند .همچنین یافتهها نشان

1 . Sheldon

2 . Gabriela

با توجه به تحقیقات اشاره شده ،هدف از انجام این پژوهش
تحلیل رگرسیونی اعتماد به نفس ورزشی و عملکرد اعضای
تیم ملی تکواندو مردان در رویدادهای بینالمللی میباشد و
محقق در صدد است به این سؤال اصلی پاسخ گوید كه آیا
اعتماد به نفس تکواندوكاران ت یم ملی مردان می تواند عاملی
پیش بینی كننده جهت موفقیت عملکرد این افراد محسوب
شود؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی بوده و به
صورت میدانی انجام شده است .جامعه آماری تحقیق حاضر
اعضای اصلی و ذخیرهی تیم ملی تکواندوی مردان در سه
رده نونهاالن ،نوجوانان و بزرگساالن ،به تعداد  05نفر بود.
به دلیل محدود بودن نمونه آماری ،همه جامعه آماری بهطور
كل شمار ،به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .برای
دستیابی به اهداف پژوهش ،از پرسشنامههای اطالعات
فردی كه عالوه بر كسب اطالعات فردی عملکرد
تکواندوكاران را در یک سال گذشته نیز میسنجید و
پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی  10سؤالی ویلی و
همکاران ( )3331با هفت زیر مؤلفه آمادگی ،خود ادراكی،
تجارب تقلیدی ،رهبری مربی ،آسایش محیطی ،نمایش
توانایی و حمایت از دیگران استفاده شد .روایی صوری و
محتوایی پرسشنامه به تأیید  30تن از متخصصین مدیریت
ورزشی و روانشاسی ورزشی رسید .پایایی پرسشنامه نیز در
یک آزمون مقدماتی با  15آزمودنی و با آلفای كرونباخ 5/18
محاسبه شد .به منﻈور تجزیه و تحلیل اطالعات جمﻊآوری
شده از روشهای آمار توصیفی مانند شاخصهای مركزی،
درصد و جدول توزیﻊ فراوانی و روشهای آماری استنباطی
از جمله كلموگروف – اسمیرنف T ،تک نمونهای t ،و
رگرسیون با كمک نرمافزار  SPSSاستفاده شد .شایان ذكر
است نتایج تحلیل آزمون كلموگروف اسمیرنف نشان داد
 z=5/381و سطح معناداری  5/361كه بیانگر طبی عی بودن
توزیﻊ دادهها بوده است؛ لذا در تحلیل دادهها از روشهای
آماری پارامتریک استفاده شد.
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داد میانگین فعالیت نمونهها در تکواندو  8سال و میانگین
حضور در تیم ملی و اردوهای تیم ملی  3سال است.
جدول  .3نتایج آزمون تی تک گروهی برای بررسی سطح عملکرد اعضای تیم ملی مردان ایران در رویدادهای بینالمللی
مقدار آزمون5 :
متغیر
سطح عملکرد بازیکنان

تعداد

میانگین

05

22و8

انحراف

خطاي معیار

معیار

میانگین

13و3

05و5

t
123و3

درجه

تفاوت

سطح

آزادي

میانگینها

معناداري

93

22و1

553و5

تیم ملی مردان تکواندو
ایران در رویدادهای
بینالمللی

نتایج جدول  3نشان میدهد با توجه به اینکه  p≥ 5/50و
مقدار  tمحاسبه شده مثبت است ،بین میانگین امتیاز
عملکرد تکواندوكاران تیم ملی مردان ایران در مسابقات

بینالمللی و مقدار آزمون از نﻈر آماری تفاوت معناداری
وجود دارد .لذا با اطمینان  %30میتوان نتیجه گرفت كه
عملکرد تکواندوكاران تیم ملی پسران ایران در رویدادهای
بینالمللی در حد مطلوب قرار دارد.

جدول  .6نتایج آزمون تی تک گروهی برای بررسی سطح اعتماد به نفس ورزشی اعضای تیم ملی پسران ایران
مقدار آزمون4 :
متغیر
اعتماد به نفس ورزشی

تعداد

میانگین

05

33و9

انحراف

خطاي معیار

معیار

میانگین

25و3

13و5

t
123و0

درجه

تفاوت

سطح

آزادي

میانگینها

معناداري

93

33و5

553و5

اعضای تیم ملی
تکواندو مردان ایران

نتایج جدول  6نشان میدهد با توجه به اینکه  p≥ 5/50و
مقدار  tمحاسبه شده مثبت است ،بین میانگین امتیاز سطح
اعتماد به نفس اعضای تیم ملی تکواندو مردان ایران و مقدار

آزمون ،از نﻈر آماری تفاوت معناداری وجود دارد .لذا با
اطمینان  %30میتوان نتیجه گرفت كه اعتماد به نفس
اعضای تکواندوكار تیم ملی پسران ایران در حد مطلوب قرار
دارد.

جدول  .1مدل رگرسیون ی
R

𝑟2

خطاي استاندار برآورد

مقدار دوربین واتسن

03و5

10و5

53و5

58و3

جدول  .6رگرسیون تک متغیری جهت پیشبینی عملکرد اعضا ی تیم مل ی تکواندو مردان ایران در مسابقات بینالمللی از طریق اعتماد به نفس ورزش ی
مجموع

درجة

میانگین

منبع تغییرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

رگرسیون

23و5

3

23و5

باقیمانده

198و13

98

305و5

مجموع

001و 91

93

میزان F

سطح
معني داري

502و8

553و5

16

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره چهارم ،شماره  ،31بهار 3131

16

جدول  .6ضرایب رگرسیونی مرتبط با پیش بینی عملکرد مردان تکواندوكار تیم ملی ایران در مسابقات بینالمللی از طریق اعتماد به
نفس ورزشی
متغیر مالك

میزان B

متغیر پیشبیني
كننده

𝑟2

عملکرد مردان تکواندوكار تیم

اعتماد به نفس

10و5

ملي در مسابقات بین المللي

ورزشي

نتایج جدول 3و  0نشان میدهد كه با توجه به ضرایب
رگرسیونی تک متغیری میتوان مطرح نمود كه ارتباط مثبت
معناداری میان اعتماد به نفس ورزشی و عملکرد اعضای
تیم ملی تکواندو مردان ایران در مسابقات بینالمللی مشاهده
میشود؛ بدین ترتیب كه با افزایش میزان سطح اعتماد به
نفس ورزشی ،عملکرد مردان تکواندوكار تیم ملی ایران در
مسابقات بینالمللی نیز افزایش مییابد .همچنین اعتماد به
نفس ورزشی مردان تکواندوكار تیم ملی ایران قابلیت پیش
بینی  %10عملکرد آنها را در مسابقات بینالمللی دارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی اعتماد به نفس
ورزشی و عملکرد اعضای تیم ملی تکواندو مردان در
رویدادهای بین المللی بود .نتایج تحقی ق نشان از تأثیر مثبت
معنادار اعتماد به نفس ورزشی بر عملکرد اعضای تیم ملی
تکواندو مردان ایران در مسابقات بینالمللی دارد؛ بدین
ترتیب كه با افزایش میزان سطح اعتماد به نفس ورزشی،
عملکرد تکواندوكاران تیم ملی ایران در مسابقات بینالمللی
نیز افزایش مییابد .همچنین اعتماد به نفس ورزشی مردان
تکواندوكار تیم ملی ایران ،قابلیت پیشبینی  %10عملکرد
آنها را در مسابقات بی المللی دارا می باشد ،در واقﻊ نتایج
حکایت از آن دارد هنگامیكه یک تکواندوكار تیم ملی
مردان به تواناییهایش در بکارگیری مهارتهای بدنی،
روانی و شناختی ،اعتماد مناسبی داشته باشد ،احتمال اینکه
عملکردش منجر به موفقیت و نتایج مطلوب گردد ،بیشتر
میشود .این نتایج با یافتههای پیتر و همکاران ( )6551كه
دارا بودن سطح انگیزش مطلوب و همچنین اعتماد به نفس
باال را مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت تکواندوكاران جوان
در رویدادهای حساس نام بردهاند ( ،) 65ربکا و همکاران
( ) 6551كه بیان داشتهاند مردان كاراتهكای برنده ،نسبت به
همتایان خود دارای اعتماد به نفس باالتر بودهاند (،)63
هازریل و همکاران ( ) 6531كه از اعتماد به نفس به عنوان
واسطی قدرتمند جهت درك از موفقیت نام بردهاند (،)36

02و5

ضريب بتا
98و5

t
139و1

سطح
معنيداري
553و5

تیم و لیو ( ) 6551كه اعتماد به نفس را دارای اثری معنادار
بر عملکرد بیان داشتهاند ( ،) 63شلدون و همکاران () 6553
كه ویژگیهای روانی الزم قهرمانان ورزشی جهت عملکرد
و نمایش قابل قبول را در اعتماد به نفس باال و برتر میدانند
( )61و گابریل و همکاران ( ) 6531كه تمرین مهارتهای
روانی مانند اعتماد به نفس را باعث بهبود عملکرد
ورزشکاران عنوان كردهاند ( )3همسو میباشد.
اگرچه تعداد زیادی از تحقیقات به ارتباط و تأثیر مثبت اعتماد
به نفس و عملکرد اشاره داشتهاند ،اما تعدادی نیز بودهاند كه
به عدم تفاوت معنادار و تأثیر منجر شدهاند؛ در مطالعات
جعفری و همکاران ( ) 3111در مقایسهی برخی مهارتهای
روانی تکواندوكاران زن برتر و غیربرتر ،در برخی از مهارتها
از جمله اعتماد به نفس ،میان افراد برتر و غیر برتر تفاوت
معناداری مشاهده نشد ( .)31بهرام و شفیﻊزاده ( )3113نیز
میان وزنه برداران نخبه و غیرنخبه از لحاظ خرده مقیاسهای
اعتماد به نفس ،تفاوت معناداری را گزارش نکردهاند (،) 3
همچنین در مطالعات قربانعلیزاده قاضیانی و همکاران
( ) 3111نیز هیچگونه همبستگی معناداری میان سطوح
اعتماد به نفس ورزشی و ابعاد آن ،با عوامل موفقیت وزنه
برداران نخبه و غیرنخبه گزارش نشده است ( .) 33با توجه
به نتایج همسو و ناهمسو ،این نکته باید مورد توجه واقﻊ
شود كه اعتماد به نفس ،مسیر دستیابی ورزشکار را برای
رسیدن به اهدافی كه برای آن تالش میكند تسهیل كرده
و شرط الزم برای آن می باشد ،اما شرط كافی نیست ،همان
گونه كه در مقدمه نیز بیان شد ،اعتماد به نفس مطلوب،
مهمترین مهارت روانی مؤثر بر كیفیت عملکرد میباشد ،اما
مهارتهای روانی دیگری همچون انگیزش ،اضطراب و
هدفگزینی و غیره نیز مؤثر می باشند ،همانطور كه بین
سطح مهارت جسمانی افراد تفاوت وجود دارد ،ممکن است
سطح مهارت در تمركز و ایجاد تصاویر واضح و كنترلشده
نیز گوناگون باشد ،كه این موارد در موفقیت ورزشکار در
مسابقات نمود پیدا میكند .رشتۀ تکواندو از جمله رشتههایی
است كه ورزشکار باید در هنگام مسابقه با تمركز بسیار زیاد
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بر كوچکترین حركت حریف دقت داشته باشد ،تا بتواند در
فرصت مناسب فنون حمله را اجرا كند و امتیاز بگیرد و با هر
اجرای فنی حریف ،فنون دفاعی و ضدحمله را بهكار گیرد،
تا مانﻊ امتیاز گرفتن وی شود؛ لذا عالوه بر مهارت روانی
اعتماد به نفس ،تمركز باال و همچنین انجام تمرینات
تصویرسازی جهت افزایش قدرت پیشبینی و باال بردن
سرعت عمل و عکسالعمل به هنگام رقابت ،بر عملکرد
مطلوب تکواندوكاران اثر دارد ()31؛ البته این عدم همخوانی
میتواند به علت استفاده از ابزارهای مختلف برای ارزیابی
عوامل روانی ،رشته ورزشی نمونههای تحقی ق ،سطح
ورزشکاران ،رده سنی ورزشکاران ،عوامل فرهنگی و
اجتماعی پیرامون مسابقات و تمرین ورزشکاران و سایر
عوامل اثرگذار بر روند اجرای تحقیق باشد.
نتایج آزمون تی تک گروهی برای بررسی سطح عملکرد
اعضای تیم ملی تکواندو مردان ایران در رویدادهای بین
المللی نشان داد كه عملکرد این افراد در حد مطلوب قرار
دارد ،با توجه به سابقه  8ساله فعالیت و  3سالیه عضویت در
تیم ملی ،این تجربه حضور و تمرین مستمر میتواند خود
عاملی جهت بهبود اعتماد به نفس و عملکرد باشد .نتایج
تحقیقات ویس و همکاران ( ) 6551به نقل از قدس میر
حیدری و همکاران ( ) 3113نیز بر این موضوع حکایت دارد؛
در تحقیقات آنها افرادی كه دست كم دو سال مداوم ورزش
های هوازی انجام دادهاند در مقایسه با با غیر ورزشکاران،
به دلیل عادت به تمرین منﻈم و بهدست آوردن پیروزی و
رسیدن به هدف و همچنین قویتر شدن عضالت ،اعتماد
به نفس بیشتری داشتهاند ()35؛ همچنین بهرام و شفیﻊزاده
( ) 3113در تحقیق خویش بیان داشتهاند كه بین سابقه
تمرینی با اعتماد به نفس صفتی ورزشی ،حالتی ورزشی و
خود اعتماد به نفس ورزشی رابطه وجود دارد و برتری فنی
و مهارتی ،مقامهای اكتسابی و صرف ساعات زیاد برای
تمرین ،موجب افزایش اعتماد به نفس ورزشکاران در صحنه
ورزش میشود ( .)3مطابق با نتایج حاصل از پژوهش حاضر
و بازنگری سایر تحقیقات ،به نﻈر میرسد باورهای مطلوب
ورزشکاران از خودشان ،بر قصد و نیت ورزشی آنان اثر می
گذارد و باعث بهبود كیفیت عملکرد آنان میشود .بنابراین
اعتماد به نفس از جمله مهمترین مؤلفههای اثرگذار بر
عملکرد تکواندوكاران میباشد كه باید به بهترین شکل
زمینههای پرورش و تقویت آن توسط مربیان و مسئولین
مربوطه در تیم ملی تکواندو مردان ایجاد شود و مربیان

ضمن بهرهگیری از یافتههای روانشناسی ورزشی به صورت
كاربردی ،در جلسات تمرین و با ارزیابی نامحسوس خلق و
خوی ورزشکاران ناامید ،ریسکناپذیر ،مضطرب و پراسترس
و تعدیل تدریجی ضعفهای آنان و تبدیل آن به خلقیات و
تواناییهای مثبت ،میزان خودباوری و اعتماد به نفس و
اثربخشی ورزشکاران را بهبود بخشند .یکی از عناصر كلیدی
جهت موفقیتهای ورزشی ،ارتباط بین مربی و شاگردان یا
بازیکنان است ،مربی و بازیکنان كامالً با یکدیگر در تعامل
می باشند و بیشتر این مسیر ارتباطی را مربی فراهم میسازد،
در واقﻊ مربیان رهبران تیم هستند و باید محیطی را فراهم
سازند كه در آن شاگردان به صورت همه جانبه رشد كنند و
با انگیزش و اعتماد به نفس الزم برای دستیابی به اهداف
مورد نﻈر گام بردارند.
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