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  چكيده

 در موفّقيتخبه و بررسي رابطة آن با ميزان برداران نخبه و غير ن مقايسة ميزان اعتماد به نفس ورزشي وزنه، هدف از اين پژوهش
برداري دانشجويان سراسر  كننده در بيست و يكمين دورة مسابقات وزنه  دانشجوي شركت71بردار از   وزنه60تعداد . مسابقات است

 اعماد به نفس نامة به پرسش)  نفر8(  چين2007كننده در مسابقات آسيايي  برداران تيم ملّي ايران شركت كشور و تمامي وزنه
 تا سوم را اولبرداران تيم ملّي و دانشجوياني كه در مسابقات دانشجويان سراسر كشور مقام  تمامي وزنه. ورزشي صحيح پاسخ دادند

. در نظر گرفته شدند)  نفر37( نخبه برداران به عنوان گروه غير  و ديگر وزنه)  نفر31( بردار نخبه به عنوان وزنه، كسب نمودند
 سؤال پوشش 3بود كه هر كدام با )  ـ موقعيت و شرايط3ـ خود شخص و 2، ـ مهارت و وظيفه1( نامة مذكور حاوي سه بعد پرسش
ـ 4، ـ نه موافقم و نه مخالفم3، ـ موافقم2، ـ كامالً موافقم1«هاي   سطحي ليكرت و حاوي پاسخ5نامه به صورت  پاسخ. داده شد
كننده  رفت  سؤال به صورت پس4 و پاسخ 5 تا 1هاي  رونده امتياز  سؤال به طور پيش5اسخ بود كه پ» ـ كامالً مخالفم5، مخالفم

 نفر غير 11داد تا نظرات صحيح قابل تشخيص باشد؛ به طوري كه با اين روش نظرات   را به خود اختصاص مي1 تا 5امتيازهاي 
را مورد استفاده قرار داديم و به منظور » شده قام كسبم«،  در مسابقاتموفّقيتبراي تعيين عامل . قابل قبول تشخيص داده شد
شده در  هاي مهار مجموع تعداد وزنه«)  ملّي و نفرهاي برتر مسابقه دانشجويي ادغام دو گروه تيم( كنترل عامل سطح مسابقات

نخبه   گروه نخبه و غيرهاي آماري بين  به تجزيه و تحليلتوجهبا .  در نظر گرفتيمموفّقيترا عامل ديگر » ضرب و دوضرب يك
هاي  شده و تعداد وزنه مقام كسب، »خودشخص«و » مهارت و وظيفه«داري در سطوح اعتماد به نفس و دو بعد  اختالف معني

داري ميان سطوح اعتماد به نفس ورزشي و ابعاد آن با  برداران نخبه مشاهده شد؛ اما هيچ همبستگي معني مهارشده با برتري وزنه
اي ميان اعتماد به نفس ورزشي و عوامل  اگرچه رابطه،  به تنايج تحقيق حاضرتوجهبا .  در مسابقات وجود نداشتقيتموفّعوامل 

داري نسبت به گروه  مشاهده گرديد كه ورزشكاران نخبه كه سطوح اعتماد به نفس باالتر و معني، موفيقت در مسابقةافت نشد
، بنابراين. نخبه بودند داري برتر از گروه غير شده به طور معني هاي مهار  در تعداد وزنهشده و هم هم در مقام كسب، نخبه داشتند غير

 . باشد اي به عبارتي موفّق و ناموفّق مي اعتماد به نفس وجه تمايز بين ورزشكاران نخبه و غيرنخبه
  
  . غير نخبه، نخبه، برداري وزنه،  در مسابقاتموفّقيت، نفس ورزشي  به   اعتماد: كليديهاي هواژ
  
  

___________________________________________________________  
  

 بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد علوم و تحقيقات تهران دانشجوي كارشناسي ارشد تربيت. 1
 آملي واحد آمل... نشگاه آزاد اسالمي آيت اعضو هيأت علمي دا. 2
  استاديار دانشگاه تهران. 3
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  مقدمه
 بدني و فيزيولوژيكي مطلوب سطح رقابت وضعيتنه تنها به ، رقابت و كسب نتايج پيروزمندانه از آن، درگيري

؛ به عبارت )7( نيازمند است؛ بلكه الزم است تا در آن ورزشكار به لحاظ رواني نيز داراي شرايط مساعد باشد
 موفّقيتگذار بر رفتار و  شناختي تأثير هاي روان شناسايي عامل، اي ورزش  علمي و حرفهمديريتبراي ، ديگر

الزم است ، به طوري كه عالوه بر كسب آگاهي از عوامل آمادگي بدني. )2( رود ورزشي ضرورت به شمار مي
  . )10( هاي رواني ورزشكاران نيز اقدام كرد به كسب آگاهي نسبت به متغير

، )10( اي قائل شد  ويژهاهميت ورزشي اثرگذارند كه بايد بدان هاي عوامل رواني متعددي در رقابت
 بسزايي دارد؛ به اهميت» اعتماد به نفس« نمود؛ توجههاي رواني كه بطور عام بايد بدان  در كنار تمام جنبه

ي رواني پايه محسوب ها مهارتجزو دسته ، »التزام«و » تعيين هدف«طوري كه به همراه دو ويژگي رواني 
به ترتيب ( ي رواني ديگرها مهارتساير ، زيرا تا اين سه ويژگي در ورزشكاري تثبيت نگردد، )16( شود مي

  . )32و 14( رسند به حد كمال نمي) ي شناختيها مهارتي رواني ـ جسماني و ها مهارت
نياز ورزشكار به ، شواهد حاكي از آن است كه هر چه قدر فشار رقابت در مسابقه بيشتر باشد

يكي از موضوعاتي است كه ، اعتماد به نفس در ورزشكاران. يابد رداري از اعتماد به نفس نيز افزايش ميبرخو
به ) 1991( واژه اعتماد به نفس توسط گاالهو.  خاصي بدان شده استتوجه، شناسي ورزشي در زمينه روان

اعتماد به نفس ورزشي به ، ماو ا) 23( تعريف شده» اعتقاد و باور فرد در توانايي انجام كارهاي مربوطه«
و گاهي نيز با خودكفايي مترادف ) 35 و 21( گفته شده» موفّقيتاعتماد ورزشكار به توانايي در دستيابي به «

  . كه البته بايد از اين كار بر حذر بود) 29 و 27 و 22( گشته است
فّق و ناموفّق است؛ به اً وجه تمايز ورزشكاران مومدت نشان دادند كه اعتماد به نفس عانمحقّق

شناسي است كه اغلب سطوح  هاي مهم روان اعتقاد بر اين است كه اعتماد به نفس يكي از جنبه، عبارت ديگر
بندورا نيز معتقد است كه ورزشكاران نخبه داراي . )20( باالي آن در ورزشكاران نخبه مشاهده شده است
 2هئون، )1993( 1اگرچه آدامز و اسميت. )34( باشند خبه مياعتماد به نفس بيشتري در مقايسه با افراد غيرن

وجود تفاوت ) 1383( نژاد و همكاران و فهيمي) 1382( دوست حاتمي و ميهن، )1996( 3مايرز و لئون، )1994(
، )9 و 5 و 31 و 20 و 13به ترتيب ( ميان ورزشكاران نخبه و غيرنخبه را در ميزان اعتماد به نفس ذكر نمودند

 و جعفري و همكاران) 1381( زاده بهرام و شفيع، )1999(  از تحقيقات نيز مانند مايرز و همكارانتعدادي
ي وجود بنابراين هنوز هم يك توافق كلّ. )4 و 3 و 30به ترتيب ( اند عدم اختالف را گزارش كرده) 1386(

تماد به نفس ورزشي آيا تفاوتي ميان اع«اين سؤال مطرح است كه ، از اين رو در تحقيق حاضر. ندارد
برداران تيم   مسابقات دانشجويان سراسر كشور و وزنه و يكمين دورة كننده در بيست شركت ةبرداران نخب وزنه

  . »وجود دارد؟) در همان سال(،  چين2007كننده در مسابقات آسيايي  ملّي شركت

___________________________________________________________  
  

1. Adams & Smith 
2. Heune 
3. Meyers & Leunes  
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 نخبه ران نخبه از غيرترين عامل تشخيص ورزشكا  به تحقيقاتي كه اعتماد به نفس را قويتوجهبا 
ترين عامل  شايد بتوان گفت اعتماد به نفس ورزشي مهم، اند عنوان كرده) 20 و 11( و موفّق از ناموفّق) 14(

محيط رقابت همواره حاوي اضطراب و استرس مخصوص به خود . )19( اثرگذار بر عملكرد ورزشي است
 وضعيتاي كه داراي  ي ورزشكاران با تجربه و حرفهكنندگان در مسابقه و حتّ به طوري كه كلّية شركت، است

هاي  ورزشكاراني كه توانايي بااليي در ارتقاي قابليت. گيرند تحت تأثير قرار مي، جسماني بسيار مطلوب هستند
قدرت تمركز زيادي بر تكليف مورد نظر دارند و از ، هاي سطح باال دارند رواني و حفظ روحية خود براي رقابت

توانند نقاط  آگاهي كامل دارند و مي، هاي محيط و تنظيم اهداف واقعي و قابل حصول ابله با استرسنحوة مق
هاي  هاي پياپي و ركوردشكني ضعف خود را شناسايي و جبران نمايند؛ بدين ترتيب قادر به كسب پيروزي

اعتماد به نفس ورزشي باال از اند كه ورزشكاران داراي  مطالعات فراواني اظهار داشته. )10( متوالي خواهند بود
در داخل كشور نيز مطالعاتي ارتباط بين اعتماد به . )38 و 36 و 18 و 17( سطح عملكرد بهتري برخور دارند

اما به دليل . )1و  6( اند ها مورد بررسي قرار داده  در اجرا يا مسابقات آنموفّقيتنفس ورزشكاران را با ميزان 
اين تعداد مقاالت براي تبيين مسأله ، هاي مختلف  ساختاري دروني ورزشهاي ويژگيهاي موجود در  تفاوت

برداران براي غلبه بر حريفي كه هيچ احساس و انعطافي در آن نيست و تنها هدف  همچنين وزنه. كافي نيست
ار عالوه بر قدرت و سرعت بسيار باال و مهارت بسيار ظريف در مه، بردار است آن ايستادگي در مقابل وزنه

از اين رو در . رسد نيازمند سطوح بسيار بااليي از اعتماد به نفس ورزشي باشند به نظر مي، »پوالد سرد«
 در موفّقيتاي ميان اعتماد به نفس ورزشي و ميزان  آيا رابطه«سؤال ديگري مطرح است كه ، پژوهش حاضر
قات دانشجويان سراسر كشور و  مسابدورة و يكمين  كننده در بيست برداران نخبه شركت مسابقات وزنه

  . »وجود دارد؟) در همان سال(،  چين2007كننده در مسابقات آسيايي  برداران تيم ملّي شركت وزنه
  

  شناسي روش
كننده در بيست و   جامعة آماري تحقيق حاضر شامل تمامي دانشجويان شركت:جامعه و نمونة آماري

ملّي  برداران تيم  و همچنين كلّية وزنه)  نفر71( اسر كشوربرداري دانشجويان سر  مسابقات وزنهةيكمين دور
بردار به  پوش وزنه  ملي8 دانشجو و 60از اين ميان . بود)  نفر8(  چين2007كننده در مسابقات آسيايي  شركت
برداران تيم ملّي و دانشجوياني كه  تمامي وزنه. نامة اعتماد به نفس ورزشي پاسخ كامل و صحيح دادند پرسش

و )  نفر31( بردار نخبه به عنوان وزنه،  تا سوم را كسب نمودنداول مسابقات دانشجويان سراسر كشور مقام در
به اين دليل كه در هر سطحي از . در نظر گرفته شدند)  نفر37( نخبه برداران به عنوان گروه غير ديگر وزنه

بر اساس تمرينات قبلي و توان ( مربيست كه اي ا بردار تنها مكلّف به مهار وزنه وزنه، برداري مسابقات وزنه
پوش و نفرات برتر مسابقات  بردار ملّي بنابراين ادغام دو دسته وزنه، كند براي او انتخاب مي) بردار وزنه

همچنين برخي از نفرهاي برتر مسابقات دانشجويي در همان سال به اردوي تيم . دانشجويي بالمانع است
  .  شدند و برخي ديگر نيز داراي سابقه عضويت بودندملّي بزرگساالن ايران دعوت



 88پاييز و زمستان/ مدهشماره / سال پنجم/ نامة مديريت ورزشي و رفتارحركتي  پژوهش  24

 

شده به وسيلة  اي اعتماد به نفس ورزشي ساخته نامه پرسشآزمون ،  ابزار پژوهش حاضر:ابزار تحقيق
 نامه پرسشاين . )8(  محاسبه شدα = 78/0بود كه ميزان پايايي آن حدود ) 1379( زاده و همكاران شفيع

 سؤال 3ـ موقعيت و شرايط است كه هر كدام با 3ـ خود شخص و 2، ظيفهـ مهارت و و1حاوي سه بعد 
، ـ موافقم2، ـ كامالً موافقم1«هاي   سطحي ليكرت و حاوي پاسخ5پاسخنامه به صورت . شود پوشش داده مي

رونده   سؤال به طور پيش5باشد كه پاسخ  مي» ـ كامالً مخالفم5، ـ مخالفم4، ـ نه موافقم و نه مخالفم3
دهد تا   را به خود اختصاص مي1 تا 5كننده امتيازهاي  رفت  سؤال به صورت پس4 و پاسخ 5 تا 1هاي  ازامتي

 نفر غيرقابل قبول تشخيص داده 11نظرات صحيح قابل تشخيص باشد؛ به طوري كه با اين روش نظرات 
باخ محاسبه شد و برابر نامة مذكور به وسيلة آزمون آماري آلفاي كرون در تحقيق حاضر نيز پايايي پرسش. شد

7419/0 = αاستنامه پرسشدهندة شرايط مطلوب ثبات دروني موضوعي   بود كه نشان  .  
و به منظور كنترل ) 1( را مورد استفاده قرار داديم» شده مقام كسب«،  در مسابقاتموفّقيتبراي تعيين عامل 

ملّي و نفرهاي برتر مسابقه   گروه تيم به هنگام ادغام دو( گر كسب پيروزي و سطح مسابقات عوامل مداخله
 در نظر موفّقيترا عامل ديگر » ضرب و دوضرب شده در يك هاي مهار مجموع تعداد وزنه«) دانشجويي

  . گرفتيم
 در ابتدا فراواني به دست آمده از مراتب و طبقات مختلف اعتماد به :اطّالعاتروش تجزيه و تحليل 

 هاي به دست آمده مورد محاسبه آماري قرار گرفت  صورت در صدبر اساس فرم موجود به، نفس ورزشي
از ، گيري اي بودن مقياس اندازه هاي آماري مورد استفاده به دليل طبقه تمامي روش. )1جدول شمارة (

ابعاد آن و هر كدام از عوامل ، به منظور مقايسه نمرة اعتماد به نفس. ي غيرپارامتريك انتخاب شدها آزمون
 بين ورزشكاران نخبه و غير نخبه از روش آماري غيرپارامتريك براي دو نمونه مستقل، ر مسابقات دموفّقيت

ي نامبرده از ها گروههاي طبقات مختلف اعتماد به نفس در  به جهت مقايسة فراواني، )آزمون يو مان ـ ويتني(
و براي تعيين رابطه ) اي آزمون مجذور كاي چند نمونه(  ـ نمونه مستقلKروش آمار غيرپارامتريك براي 

اي اسپيرمن در   در مسابقات از آزمون ضريب همبستگي رتبهموفّقيتهمبستگي بين سطوح اعتماد به نفس با 
  .  بهره برديمα ≥ 05/0داري  سطح معني

  
   امتيازات و چگونگي تفسير آنوضعيت ـ 1جدول شمارة 

  بسيار باال  االب  متوسط  پايين  بسيار پايين  نفس ورزشي به  سطح اعتماد 
  37 ـ 45  28 ـ 36  19 ـ 27  10 ـ 18  0 ـ 9  حد باال و پايين امتيازات

  
  نتايج

 موفّقيتو هر يك از عوامل » خود شخص«و » مهارت و وظيفه«ابعاد ، »اعتماد به نفس ورزشي«ميان نمرة 
نخبه تفاوت   غيربرداران نخبه و وزنه) »شده مقام كسب«و » هاي مهارشده تعداد وزنه«( در مسابقات
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 ديده نشد» موقعيت و شرايط«؛ اما تفاوتي ميان دو گروه در بعد )2جدول شمارة ( داري وجود داشت معني
  . )2جدول شمارة (

  
  نخبه برداران نخبه و غير   ـ مقايسة وزنه2جدول شمارة 

  ها آماره             متغيرها
  )p( ريدا معني  Z  يو مان ـ ويتني  ميانگين رتبه  ها گروه

  025/0*   ـ234/2  50/392  61/29  غيرنخبه  اعتماد به نفس ورزشي  34/40  نخبه

  047/0*   ـ984/1  00/414  19/30  هبغيرنخ  بعد مهارت و وظيفه  65/39  نخبه

  336/0   ـ963/0  50/496  42/34  غيرنخبه  بعد موقعيت و شرايط  98/36  نخبه

  034/0*   ـ116/2  00/404  92/29  غيرنخبه  بعد خود شخص  97/39  نخبه

  038/0*   ـ071/2  00/411  11/30  غيرنخبه  هاي مهارشده تعداد وزنه  74/39  نخبه

  001/0**   ـ206/3  50/314  15/26  غيرنخبه  مقام كسب شده  50/41  نخبه

  . α ≥ 01/0داري در سطح  ـ معني**     .α ≥ 05/0داري در سطح  ـ معني* 
  
 نخبه اختالفي مشاهده نشد بردار نخبه و غير  ح مختلف اعتماد به نفس نيز در دو گروه وزنهبين سطو   
  . )4 و 3 ة شمارجداول(

  
  بردار ي وزنهها گروهنفس ورزشي   به   ـ فراواني مربع كاي طبقات اعتماد3جدول شمارة 

  نفس ورزشي  به  طبقات اعتماد           
  
  ها گروه

بسيار 
  مجموع  بسيار باال  باال  سطمتو  پايين  پايين

  31  5  21  4  1   ـ  برداران نخبه وزنه
  37  3  25  8  1   ـ  نخبه  غير  برداران وزنه

  68  8  46  12  2   ـ  مجموع
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  بردار ي وزنهها گروهداري مربع كاي طبقات اعتماد به نفس ورزشي و   ـ آماره و معني4جدول شمارة 

  ها آماره           ها متغير
  داري معني  درجه آزادي  دو قدار خيم  ها گروه

  نفس به اعتماد  نخبه
  645/0  3  665/1  نخبه غير  ورزشي

  
 در مسابقات و اعتماد به نفس ورزشي و ابعاد آن موفّقيتداري ميان عوامل  همچنين رابطه معني

  . )5جدول شمارة ( مشاهده نشد
  

   در مسابقاتموفّقيتي و ابعاد آن با عوامل  ـ رابطه همبستگي ميان اعتماد به نفس ورزش5جدول شمارة 
  داري معني  ضريب همبستگي  داري معني  ضريب همبستگي    شده مقام كسب  شده هاي مهار تعداد وزنه

  نفس به اعتماد
  381/0  077/0  505/0  062/0  ورزشي

  بعد مهارت
  474/0  065/0  415/0  078/0  و وظيفه

  بعد موقعيت
  104/0  149/0  573/0  055/0  و شرايط

  بعد
  850/0   ـ017/0  407/0  080/0  خود شخص

  
  گيري بحث و نتيجه

و غير ) 34/40ميانگين رتبه ( بردار نخبه بين رتبه اعتماد به نفس دو گروه وزنه، طبق مشاهدات تحيقيق حاضر
 سه اعتماد به نفس در ورزش تابع. )p = 025/0( داري وجود داشت اختالف معني) 61/29ميانگين رتبه ( نخبه

  . خود شخص) و ج، موقعيت و شرايط) ب، مهارت يا وظيفه) الف: بعد اساسي است
 ورزشكاران در ابعاد مختلف مهارت و وظايف داراي سطوح متغيري از اعتماد به :مهارت يا وظيفه) الف

به ي مربوط به يك ورزش ممكن است داراي اعتماد ها مهارتبه طوري كه در انجام بخشي از ، نفس هستند
برداران  داري در گروه وزنه برتري معني، در اين بعد، در مطالعه حاضر. )12( تري باشند و بالعكس نفس پايين

 . )p= 047/0( مشاهده شد) 19/30ميانگين رتبه( نسبت به گروه غير نخبه) 65/39ميانگين رتبه( نخبه
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 ديگر متغير بوده و همچنين  اعتماد به نفس يك ورزشكار از يك محيط به محيط:موقعيت و شرايط) ب
در . )12( توانند بر سطوح اعتماد به نفس اثر بگذارند مشكالت و غيره مي، بيماري، ديدگي عواملي مانند آسيب

نسبت به گروه غير ) 98/36ميانگين رتبه ( برداران نخبه رغم برتري گروه وزنه علي، در اين بعد، تحقيق حاضر
 . )p = 336/0( ها مشاهده نشد داري ميان آن اوت معنيتف، )42/32ميانگين رتبه ( نخبه
در پژوهش . )12( باشد يش ميها مهارت مربوط به تفكّرات خود شخص نسبت به انجام :خود شخص) ج

نسبت به گروه غير ) 97/39ميانگين رتبه ( برداران نخبه داري در گروه وزنه برتري معني، در اين بعد حاضر
 . )p = 034/0( مشاهده شد) 92/29ميانگين رتبه ( نخبه

، )26( اند  زيادي اعتماد به نفس را وجه تمايز ميان ورزشكاران نخبه از غير نخبه ذكر كردهانمحقّق
نخبه اعتماد به نفس بيشتري  به طوري كه اعتقاد بر اين است ورزشكاران نخبه نسبت به ورزشكاران غير 

تيم ( در مقايسه ميان سه گروه ورزشكار نخبه) 1993( آدامز و اسميت، در اين راستا. )34 و 20( دارند
ورزشكار مشاهده نمودند كه سطوح اعتماد به نفس در  و غير) كي دبيرستانيها گروه( نخبه غير، )هاكي ملي

در ) 1994( هئون. )13( ورزشكار است نخبه باالتر از گروه غير گروه نخبه بيشتر از گروه غير نخبه و گروه غير 
اندازي و  تير، تنيس روي ميز، بر روي زنان ورزشكار نخبه و غير نخبه پنج رشته ورزشي واليبالتحقيقي كه 

ها در اعتماد به نفس تفاوت   اين رشتهةتيراندازي با كمان انجام داد مشاهده كرد كه ورزشكاران نخب
ي رواني در ها مهارتدر بررسي سطوح ) 1996( مايرز و لئون. )20( داري با ورزشكاران غيرنخبه دارند معني

ها مشاهده نمودند كه ورزشكاران نخبه از  ورزشكاران زن و مرد نخبه و غير نخبه سواركار و مقايسه بين آن
 دوست حاتمي و ميهن. )31( ميزان اعتماد به نفس باالتري نسبت به ورزشكاران غير نخبه برخوردار بودند

هاي نخبه و غير نخبه مورد مقايسه قرار دادند كه در  ستي رواني را بين واليباليها مهارتبرخي از ) 1382(
نژاد و  فهيمي. )5( داري بين دو گروه با برتري گروه نخبه وجود داشت تفاوت معني، مهارت اعتماد به نفس

مقايسه اعتماد به نفس ورزشي حالتي و صفتي مردان ورزشكار «در پژوهشي تحت عنوان ) 1383( همكاران
گزارش نمودند كه ورزشكاران شهرستاني » دو و ميداني شهرستان و دانشگاه سبزوارهاي هندبال و  رشته
  . )9( داري نسبت به ورزشكاران دانشگاهي بودند تر داراي اعتماد به نفس باالتر و معني نخبه

اگرچه تعداد زيادي از تحقيقات برتري بارز ميان نخبگان ورزشي نسبت به ورزشكاران غير نخبه 
در تحقيقي كه . )30 و 4 و 3( اند دار را مشاهده نموده اند كه عدم تفاوت معني  اما تعدادي نيز بودهاند؛ پرداخته

مشاهده كردند كه ، نخبه انجام دادند  سواركار زن و مرد نخبه و غير54بر روي ) 1999( مايرز و همكاران
) 1381( زاده بهرام و شفيع. )30( اردداري ميان اعتماد به نفس دو گروه نخبه و غير نخبه وجود ند تفاوت معني

كشتي و ، زني هاي مشت مقايسه اعتماد به نفس ورزشي در بين ورزشكاران رشته«در تحقيقي با عنوان 
زنان  گزارش نمودند كه اعتماد به نفس ورزشي مشت» برداري و همبستگي آن با نخبگي و سابقه تمرين وزنه

نخبه از لحاظ خرده  برداران نخبه و غير بين وزنه، ست؛ ولي نخبه ا گيران نخبه بيشتر از غير و كشتي
نيز در بررسي ) 1386( جعفري و همكاران. )3( داري مشاهده نشد هاي اعتماد به نفس تفاوت معني مقياس

داري را ميان اعتماد به نفس  تفاوت معني، برتر ي رواني تكواندوكاران زن برتر و غيرها مهارتمقايسه برخي 
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، )1994( هئون، )1993( بنابراين نتجه پژوهش حاضر با مشاهدات آدامز و همكاران. )4( ده نكردايشان مشاه
 20 و 13به ترتيب ( همخواني دارد) 1383( نژاد و فهيمي) 1382( دوست حاتمي و ميهن، )1996( مايرز و لئون

و جعفري و ) 1381( زاده عبهرام و شفي، )1999( ؛ وليكن با نتايج مطالعات مايرز و همكاران)9 و 5 و 31و 
  . )4 و 3 و 30به ترتيب ( ناهمسوست) 1386( همكاران

 از جمله برتري فنّي و مهارتي، اند  داليل گوناگوني را براي وجود اين تفاوت ذكر نمودهانمحقّق
  . )9( يا سابقه تمريني باالتر) 33 و 3( و صرف ساعات زياد براي تمرين) 9 و 3(  بيشترهاي مقام كسب، )3(

و » هاي مهارشده تعداد وزنه«دار ميان  رغم تفاوت معني در بخش ديگر تحليل آماري مشاهده شد كه علي
به ترتيب ( و غيرنخبه) 15/26 و 74/39به ترتيب با ميانگين رتبه ( بردار نخبه دو گروه وزنه» شده مقام كسب«

 در مسابقات با موفّقيتاين دو عامل داري ميان هر يك از  رابطة معني) 50/41 و 11/30با ميانگين رتبه 
در تحقيقي كه به توصيف ) 1385( پور و همكاران اعتماد به نفس ورزشي و ابعاد آن وجود نداشت؛ اما افضل

كننده در مسابقات  شناختي بازيكنان دختر شركت جسماني ـ حركتي و روان، ي آنتروپومتريكيها شاخص
مشاهده كردند كه ،  در مسابقات پرداختندموفّقيتها با ميزان  تباط آنهاي كشور و تعيين ار بدمينتون دانشگاه

 داري وجود دارد بين اعتماد به نفس با تفاضل امتيازات به دست آمده و از دست رفته در مسابقات ارتباط معني
و سطح اي را بين منابع اعتماد به نفس ورزشي  همبستگي دو طرفه) 1385( آبادي و بهرام همچنين دولت. )1(

بنابراين . )6( كننده در مسابقات هنري مدارس سراسر كشور گزارش نمودند عملكرد دختران ژيمناست شركت
به ( مخالف است) 1385( آبادي و بهرام و دولت) 1385( پور و همكاران نتايج تحقيق حاضر با مشاهدات افضل

  . )6 و 1ترتيب 
دار ميان اعتماد به نفس ورزشي و  طه معنيبا اينحال در تحقيق حاضر با وجود مشاهده عدم راب

را »  در مسابقاتموفّقيت«و » اعتماد به نفس ورزشي«دار  توان تفاوت معني نمي،  در مسابقاتموّفقيتعوامل 
عنوان نمودند كه  )2002( 1همچنان كه لئون و ناشن. بردار نخبه و غير نخبه ناديده گرفت بين دو گروه وزنه

هاي  تري را در زمينه اعتماد به نفس پايين، ها شكست بيشتري را تجربه كرده بودند ابتورزشكاراني كه در رق
، اظهار داشتند كه ورزشكاران موفّق در مسابقات) 1998(  و همكاران2و يا گوداس) 28( ورزشي نشان دادند

 3استا گلد و وينبرگدر اين ر. )24( كند ها كمك مي  آنموفّقيتاعتماد به نفس بيشتري دارند و همين امر به 
ركورد پيروزي ( كردند ها كسب مي گيراني كه از لحاظ مقامي كه در تورنومنت عنوان نمودند كه كشتي) 1995(

بنابراين . )25( گيران ناموفّق بودند داراي اعتماد به نفس باالتري نسبت به كشتي، موفق بودند، )شان و شكست
 4برداران عنوان نمود؛ همچنان كه ويليامز  ورزشي وزنهقيتموفّتوان يكي از داليل  در پژوهش حاضر مي

. )39( كند  ويژگي رواني الزم براي اجراي بهينه در قهرمانان عنوان مي5اعتماد به نفس را يكي از ) 2001(
اين نكته . شود مي، كند اعتماد به نفس مطلوب سبب رسيدن ورزشكار به اهدافي كه براي آن تالش مي

___________________________________________________________  
  

1. LeUnes & Nation 
2. Goudas 
3. Gould & Weinberg 
4. Williams  
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. اش است جراي هميشه موفق نيست؛ ولي يك ضرورت براي رسيدن فرد به استعدادهاي بالقّوهضرورتاً معني ا
هاي غلط را داشته باشد و ممكن است تمركز خود را از دست  تواند انتظار بعضي خطاها و تصميم هر فرد مي

هر فرد . كند  كمك ميموفّقيتبدهد؛ ولي يك اعتماد به نفس قوي در كاستن خطاها و تالش برا رسيدن به 
تواند ناشي از كمي يا زيادي اعتماد به  داراي سطوحي از اعتماد به نفس مطلوب است و مشكالت اجرا مي

  . )25( نفس باشد
اي ميان اعتماد به نفس ورزشي و  اگرچه رابطه،  به تنايج تحقيق حاضرتوجهبا ، بطور خالصه

يد كه ورزشكاران نخبه كه سطوح اعتماد به نفس باالتر  در مسابقه يافت نشد؛ اما مشاهده گردموفّقيتعوامل 
شده به  هاي مهار شده و هم در تعداد وزنه هم در مقام كسب، نخبه داشتند داري نسبت به گروه غير  و معني

برداران  تواند وجه تمايز بين وزنه اعتماد به نفس مي، بنابراين. نخبه بودند داري برتر از گروه غير  طور معني
  . باشد و غير نخبه و همچنين موفّق و ناموفّق نخبه 

  
  منابع

ارتباط . )1385اسفند (. راضيه، زاده محبوبه؛ حاجي، پور علي؛ افضل، االسالمي داسماعيل؛ ثقهمحم، پور افضل. 1
 در مسابقات موفّقيتشناختي با ميزان  جسماني ـ حركتي و روان،  آنتروپومتريكيهاي ويژگيبين 

بدني و علوم ورزشي ـ   ي تربيتچكيده مقاالت هفتمين همايش ملّ. هاي كشور  دانشگاهبدمينتون دختران
  . 116 ـ 117: ص ص. دانشگاه تبريز

 ورزشي و سالمت رواني دانشجويان موفّقيترابطة سختكوشي با . )1384تابستان (. محمدعلي،  بشارت.2
  . )30پياپي ( 2سال سيزدهم ـ شمارة ، نامة المپيك فصل. ورزشكار

 اعتماد به نفس ورزشي در بين ورزشكاران ةمقايس. )1381بهار (. محسن، زاده عباس؛ و شفيع، بهرام .3
پژوهش در علوم .  تمرينةبرداري و همبستگي آن با نخبگي و سابق كشتي و وزنه، زني هاي مشت رشته

  . 111 ـ122):1( 1. ورزشي
ي رواني ها مهارت برخي ةمقايس. )1386بهار (. وينپر، نيا درضا و رفيعيمحم، اكرم؛ مرادي، عفري ج.4

  . )37پياپي ( 1سال پانزدهم ـ شمارة ،  المپيكةنام فصل. برتر  تكواندوكاران زن برتر و غير
. نخبه هاي نخبه و غير ي رواني واليباليستها مهارت. )1382(. هدايت، دوست اميدوار؛ و ميهن، حاتمي .5

للد ج 2.  علوم حركتي و ورزشةنشري70 ـ 80صص ، 2 ةشمار، او .  
ارتباط بين منابع اعتماد به نفس ورزشي و سطح عملكرد . )1385آذر (. اسعب، ليال؛ و بهرام، آبادي دولت .6

بدني و علوم  چكيده مقاالت چهارمين همايش علمي ـ دانشجويي تربيت.  سال11 ـ 7دختران ژيمناست 
  . 128 ـ 129: ص ص. هرا الزّهاي سراسر كشور ـ دانشگاه ورزشي دانشگاه

بررسي ارتباط بين آمادگي جسماني و آمادگي رواني دانشجويان پسر ورزشكار . )1379(. داوود، ذاكري .7
  . دانشگاه تهران.  كارشناسي ارشدةنام پايان. هاي تهران و مشهد هاي هندبال بدمينتون دانشگاه رشته
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كشتي ، زني هاي مشت ه نفس ورزشي در بين ورزشكاران رشته اعتماد بةمقايس. )1379(. محسن، زاده شفيع .8
 معلّم  دانشگاه تربيت.  كارشناسي ارشدةنام پايان. برداري و همبستگي آن با نخبگي و سابقه تمرين و وزنه
  . تهران

تي و  اعتماد به نفس ورزشي حالةمقايس. )1383بهار (. اهللا فضل، احمد؛ و باقرزاده، خيعلي؛ فرّ، نژاد فهيمي .9
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