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 کنندۀ اعتماد به نفس   بینی  منابع پیش
 ژیمناستورزشی در سطح عملکرد دختران 

 *دانشگاه پیام نور تهران بدنی و علوم ورزشی  ارشد تربیت  کارشناسآبادی؛   لیال دولت 
  استادیار دانشگاه خوارزمیدکتر عباس بهرام؛ 

  استادیار دانشگاه تهراندکتر احمد فرخی؛ 

 عملکرد سطح در کننده  یبین  پیش و ورزشی نفس به اعتماد منابع تعیین از است عبارت پژوهش این هدف :چکیده

 آموزان  دانش ورزشی المپیاد هنری ژیمناستیک مسابقات در کنندگان  شرکت آماری جامعۀ .ژیمناست دختران

 نمونه عنوان به )نفر 30( متوسطه و )نفر 39( راهنمایی ،)نفر 44( ابتدایی مقاطع در که بودند کشور سراسر

 منابع پرسشنامۀ از .بود برابر آماری جامعۀ با نمونه کنندگان،  تشرک تعداد محدودبودن دلیل به .شدند انتخاب

 پایایی ضریب .شد استفاده ها  داده گردآوری در عملکرد سطح بر داوران قضاوت و ورزشی نفس به اعتماد

 نآزمو با پژوهش های  داده .بود 91/0 با برابر مقطع سه در کرونباخ آلفای اساس بر شده گرفته به کار پرسشنامۀ
 سه هر در مطلوب موقعیت منبع داد نشان نتایج .شدند تحلیل و تجزیه سطح در گام به گام چندمتغیری رگرسیون

 خودابرازی و ابتدایی مقطع در اجتماعی حمایت اما .بود ژیمناست دختران عملکرد سطح کنندۀ  بینی  پیش مقطع

 .بودند ژیمناست دختران عملکرد سطح کنندۀ  نیبی  پیش منابع از راهنمایی مقطع در مربی رهبری رفتار و بدنی
 .کند  می حمایت )35( همکاران و ویلی ورزشی نفس به اعتماد مفهومی مدل از پژوهش این های  یافته

 .ژیمناستیک هنری، سطح عملکرد، منابع اعتماد به نفس ورزشی:  کلیدیگانژوا  

* E-mail: Northstar_1978@yahoo.com 
 

 مقدمه
 درست گزینش دربردارندۀ ورزش سیشنا روان

 هر که است ای  گونه به ورزشکاران برانگیختن و

 به خود توانایی حد باالترین در بتواند ورزشکار

 مباحث ترین  رایج از یکی ).2( بپردازد رقابت

 و شخصیتی ویژگیهای زمینۀ در ورزش شناسی روان
 بر پژوهشگران از گروهی .است ورزشکار عملکرد

 فرایند در شخصیتی ویژگیهای برخی دباورن این

 از عملکرد ).10( کند  می تغییر یا رشد ورزشی

 و موقعیتی عوامل تأثیر تحت که است عواملی
 در ورزشی نفس به اعتماد ).3( می گیرد قرار شخصی

 پژوهشگران برخی که است  ایشخصی عوامل زمرۀ

 معرفی پیشرفته مهارت را آن عملکرد اوج هرم در

 ).39 ،30 ،24( اند  کرده
 موفقیت به دستیابی در توانایی به ورزشکار اعتقاد

 برخی ).34 ،21( گویند  می ورزشی نفس به اعتماد را

 با مترادف را ورزشی نفس به اعتماد پژوهشگران

  ).29 ،27 ،22( اند  برده به کار خودکفایی
 یا نفس به اعتماد از ای  ویژه موقعیت خودکفایی،

 را چیزی هر تواند  می اینکه و است فرد شایستگی باور

 که حالی در دهد، انجام ضروری و ویژه موقعیت در

 شخصیتی خصیصۀ دهندۀ  نشان نفس به اعتماد
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 82   پیش بینی کننده اعتماد به نفس ورزشی در سطح عملکرد دختران ژیمناست  منابع 

 ممکن خودکفایی و است تر  باثبات و تر  یکپارچه

  ).20( باشد داشته خیز و افت شدت به است
 و رشد مراحل زمرۀ در سالگی 17 تا 7 سنین
 است برابر دوران این از گذر و )5 ،4( است بالندگی

 و رشد شخصیتی، حساس های  دوره از عبور با
 در انسان اساسی نیازهای از یکی سویی، از .مهارتی

 به اعتماد معینی میزان داشتن زندگی، مراحل تمام

 که است گرایشی نفس به اعتماد .است نفس

 عملکرد انتظار به تمایل بر افزون موفق ورزشکاران

 به خود با ورزشی رویدادهای در طلوبم کیفی

  ).2( آورند  می ورزشی محیط
 ورزشی نفس به اعتماد گفت بتوان شاید

 است ورزشی ترین عامل تأثیرگذار بر عملکرد     مهم

 اعتماد اهمیت به ورزشکاران که حال عین در ).18(

 این کنترل مهارت آنها از تعدادی ، اندواقف نفس به

 را ویژگی این آنها .دارندن را روانی اساسی ویژگی

 خود در ولی بینند،  می دیگر ورزشکاران در

 ورزشکاران که دهند  می تشخیص مربیان .بینند  نمی

 ).9( دارند نیاز نفس به اعتماد به شدن  برنده برای

 نفس به اعتماد که افرادی معتقدند شناسان  روان

 موفقیتهای به توانند  نمی هرگز دارند پایینی

 ).2( شوند نایل چشمگیری
 با ورزشکاران اند  داده نشان زیادی مطالعات

 بهتری عملکرد سطح از باال ورزشی نفس به اعتماد

 نفس به اعتماد و )40 ،37 ،16 ،15( برخوردارند

 غیرورزشکاران از بیش ورزشکاران در ورزشی

 ).9 ،6 ،1( است
 را ورزشکاران نفس به اعتماد توانیم  می آیا

 نفس به اعتماد بر متغیرهایی چه دهیم؟ افزایش

 که نقشی به توجه با بود؟ خواهند اثربخش ورزشی

 عملکرد سطح در ورزشی نفس به اعتماد

 این دارد، )سال 17-7( بحرانی سنین و ورزشکاران

 گیری  شکل در که منابعی آیا که شد مطرح سؤال

 توانند  می دارند نقش ورزشی نفس به اعتماد

 در ژیمناست دختران عملکرد حسط کنندۀ  بینی  پیش

 باشند؟ متوسطه و راهنمایی، ابتدایی، مقاطع

 -شناختی نظریۀ و خودکفایی مدل از شناسان روان
 استفاده موضوع این شناسایی در بندورا اجتماعی

 گرایشها این در تا دارد تداوم کار این و کنند  می

  ).20( شویم پیشرفته
 مدل نکرد  مطرح با )35( همکاران و ویلی

 منابع پرسشنامۀ و ورزشی نفس به اعتماد مفهومی

 مفهوم کردن کاربردی به ورزشی نفس به اعتماد

 منابع .ورزیدند مبادرت ورزشی نفس به اعتماد

 در که  اندعواملی از ورزشی نفس به اعتماد

 مهمی نقش ورزشی نفس به اعتماد گیری  شکل

  .دارند
 ساسا بر ورزشی نفس به اعتماد مفهومی مدل

 ،34( ویلی ،)1982( کوه  گریفین نظری چارچوبهای
 از منابع اغلب که )13 ،12( بندورا نظریۀ بویژه و )35

 مدل این .است گرفته شکل ،اند  گرفته سرچشمه آن

 و برنامه سازمانی فرهنگ که نماید  می بینی  پیش
 تأثیرگذار رفتار و منابع بر ورزشکار خصوصیات

 رفتار و ورزشی نفس به داعتما منابع، بین و است

  .دارد وجود ای  دوطرفه ارتباط ورزشکاران
 آمادگی ،2توانایی ابراز ،1تسلط مقیاسهای  خرده

 ،5اجتماعی حمایت ،4بدنی خودابرازی ،3روانی/بدنی

 ،7تجـارب غیـرمستقیـم  ،6رفتـار رهبـری مـربـی   

                                                 
1. Mastery 
2. Demonstration of Ability 
3. Physical/Mental Preparation 
4. Physical Self-Presentation 
5. Social Support 
6. Coache's Leadership 
7. Vicarious Experience 
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 83 دکتر احمد فرخی، دکتر عباس بهرام، لیالدولت آبادی

1محیطی آرامش
منـابـع اعتمـاد   2مطلوب موقعیت و 

و مؤلفه های عملکرد رفتاری       به نفس ورزشی       
 بر شناختها و رفتار احساسات، پیامد .ورزشکارند

 دارد، بازخوردی نقش ورزشی نفس به اعتماد منابع

 نفس به اعتماد منابع بر ای  دوطرفه تأثیر بنابراین

 شناختها و رفتار احساسات، بازخورد .دارند ورزشی

 ورزشکار فردی  درون خصوصیات پایداری بر

 است معتقد نیز )1994( فلتز .است ارتأثیرگذ

 اعتماد منابع بین رابط میانجیگر خودکفایی انتظارات

 و شناخت احساس، های  مؤلفه و ورزشی نفس به
  .است رفتار

 خود اجتماعی -شناختی نظریۀ در )12( بندورا

 چندگانۀ ارتباط بر که را بازخوردی های  حلقه این

 جبر دارند داللت رفتار و شناختها موقعیتها، /فرهنگ

 های  نظریه زمرۀ در نظریه این .نامید 3دوطرفه

 رفتار داشت اعتقاد وی .است اجتماعی یادگیری

 است؛ شناختی و محیطی عامل دو بین تعامل حاصل

 تابعی محیط هم و است محیط از تابعی رفتار هم یعنی

 توقف بدون دوجانبه واکنش و کنش این و رفتار از

 و مطلوب موقعیت مقیاسهای  ردهخ .یابد  می ادامه
 محیطی متغیرهای زمرۀ در ترتیب به بدنی خودابرازی

 .دارند قرار شناختی و
 که است باور این به رسیدن مطلوب موقعیت

 ،12( بندورا .)35(  اندمطلوب نیز شکست وضعیتهای
 مطلوب موقعیت دادند نشان )22( لیرگ و فلتز و )13

 مهمی عامل ارانورزشک ورزشی نفس به اعتماد در

 پیشین عملکرد که رسیدند نتیجه این به آنها .است

 یا خودکفایی اطالعاتی منبع ترین  اطمینان قابل فرد،

 و بورک پژوهش سویی از .است نفس به اعتماد
 تجارب و نامطلوب عملکرد داد نشان )14( همکاران

 آنها بعدی عملکرد بر ژیمناست دختران پیشین منفی

 .است تأثیرگذار )پارالل به خرک زا مثال طور به(

 بدن از ورزشکار ادراک به بدنی خودابرازی

 دریافتند )26( الرن و کلی ).38( شود  می اطالق خود

 نقش ژیمناست دختران عملکرد در بدنی خودابرازی

 که ورزشهایی در گرفتند نتیجه آنها .دارد شایانی

 مهارتهای بر عالوه ورزشکار بدنی جاذبۀ و زیبایی

 باید ورزشکاران دارد، بسزایی اهمیت تکنیکی

 و کنند حفظ را خویش بودن متناسب و الغراندامی
 رقابتهای در مهمی عملکردی مزیت عامل این

1 .شود  می محسوب ژیمناست دختران
 

23 
 در دادند نشان نیز )1990( براتیگام و نیدر برتس

 )شنا و ژیمناستیک مانند( ورزشی های  رشته برخی
 اهمیت صحیح عملکرد همانند بدنی جاذبۀ هب نیاز

 و )1997( همکاران و کرین ،)1998( برننان .دارد
 جثۀ تأثیر اوقات اغلب کردند مشاهده )1995( ریان

 رقابتها در آنها شدۀ  کسب امتیازات بر ورزشکار بدنی

 )1998( همکاران و ویلی که حالی در .است مشهود
 در بیرونی نابعم نیز و بدنی خودابرازی دادند نشان

 دختران صفتی ورزشی نفس به اعتماد پایین سطوح

 مدل طبق و دارد کنندگی  بینی  پیش نقش ورزشکار

 در عملکرد سطح با ورزشی نفس به اعتماد مفهومی

  .است ارتباط
 سوی از ورزشکار که توجهی قابل حمایت

 در ...) و تیمیها  هم خانواده، مربیان،( دیگران

 حمایت« منبع کند  می ریافتد ورزشی محیطهای

 نشان تحقیقات از بسیاری ).34( است »اجتماعی

 عملکرد سطح با اجتماعی حمایت دهند  می

ویس و فردریکز   . اردد معکوس ارتباط ورزشکاران
 تیمی عملکرد و مربی اجتماعی حمایت بین )1986(

 و سرپا .یافتند معناداری منفی ارتباط بسکتبالیستها
                                                 
1. Environmental comfort 

2. Situational Favourablenes 
3. Reciprocal Determinism 
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 حمایت منفی ارتباط به نیز )1990( همکاران

 اشاره هندبالیستها تیمی عملکرد و مربی اجتماعی

  .داشتند
 کردند مشاهده )2005( همکاران و آلفرمن

 انفرادی های  رشته ورزشکاران مهارتی توسعۀ

 اجتماعی حمایت تر  پایین سطوح کنندۀ  بینی  پیش

 مهارت سطح از که ورزشکارانی و است مربی

 برخوردار مربیان بیشتر توجه از رندبرخوردا باالتری

 اجتماعی حمایت داد نشان )2000( تافی اما .نیستند

 و دارد بسیاری اهمیت المپیکی شناگران عملکرد در
 .است نخبه ورزشکاران عملکرد حامی یا مؤثر عامل

 نفس به اعتماد از منبعی مربی رهبری رفتار

 به ورزشکار اطمینان و باور از که است ورزشی

 ویلی ).38( گیرد  می سرچشمه مربی گیریهای  میمتص

 مربیان از کمی تعداد داشتند بیان )1998( همکاران و

 امکان بنابراین .ماهرند ورزشکاران زمرۀ در رسمی

 ورزشکاران به نسبت ماهر ورزشکاران دارد

 رفتار بر کمتری اتکای دانشگاهی یا دبیرستانی

 است ممکن نای بر عالوه .باشند داشته مربی رهبری

 ورزشکاران از متفاوت ماهر ورزشکاران اهداف

  .باشد دانشگاهی و دبیرستانی
 به اعتماد و مربی رهبری رفتار بین )2000( هافمن

 پسران و دختران صفتی و حالتی ورزشی نفس

 معناداری و منفی ارتباط دبیرستانی بسکتبالیست

 نشان نیز )2004( همکاران و ویلسون .کرد مشاهده

 اعتماد منبع ترین  اهمیت  کم مربی رهبری رفتار ندداد

 .است بزرگسال ماهر ورزشکاران در ورزشی نفس به
 )1998( ریمر و چالدوری ،)1993( چالدوری البته
 عملکرد و مربی رفتار بین که یافتند دست نتیجه این به

 وجود ثباتی  بی و ناچیز بسیار ارتباط ورزشکاران

 .دارد
 به اعتماد منابع دربارۀ رکشو داخل پژوهشهای

 و الدین  شجاع .است اندک بسیار ورزشی نفس
 و ورزشی نفس به اعتماد منابع بین )7( زاده  شفیع
 غیرنخبه و نخبه بزرگسال ورزشکاران عملکرد سطح

 معناداری ارتباط گروهی و انفرادی های  رشته در

 کنندۀ  بینی  پیش ورزشی نفس به اعتماد منابع و نیافتند

  .نبودند آنها عملکرد حسط
 مهارتهای زمرۀ در ورزشی نفس به اعتماد

 انفرادی ورزشی های  رشته در که دارد قرار  ایروانی

 .است برخوردار خاصی اهمیت از ژیمناستیک بویژه
 ورزشهایی معدود از یکی ژیمناستیک سویی، از

 رقابتهای به پایین سنین در ورزشکار دختران که است

 داد نشان جستجوها همچنین .ندپرداز  می رسمی

 اندک بسیار زمینه این در شده انجام پژوهشهای

 یاد دالیل و ضرورتها به توجه با پژوهش این .است

 کنندۀ  بینی  پیش ورزشی نفس به اعتماد منابع شده،

 مقطع سه در را ژیمناست دختران عملکرد سطح

 کرده بررسی متوسطه و راهنمایی ابتدایی، تحصیلی

  .است

 شناسی  روش
کننده   جامعۀ آماری دختران ژیمناست شرکت      

 ورزشی المپیاد هنری ژیمناستیک مسابقاتدر   

 بودند 1383 مرداد در کشور سراسر آموزان  دانش

 و )نفر 39( راهنمایی ،)نفر 44( ابتدایی مقاطع در که
 به .شدند انتخاب نمونه عنوان به )نفر 30( متوسطه

 با نمونه کنندگان،  شرکت تعداد محدودبودن دلیل

 .بود برابر آماری جامعۀ
 منابع پرسشنامۀ از استفاده با پژوهش این های  داده

 نیز و )35( همکاران و ویلی ورزشی نفس به اعتماد

 بر ژیمناستیک فدراسیون رسمی داوران قضاوت

 .شد گردآوری ژیمناست دختران عملکرد سطح
 43 شامل ورزشی نفس به اعتماد منابع پرسشنامۀ
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 لیکرت ای  نقطه 7مقیاس با منبع 9 قالب در سؤال

 برابر پرسشنامه این روایی ضریب میانگین .است

 گوناگونی های  سیاهه از استفاده با که 80/0 با است

 این پایایی ضریب همچنین .است شده حاصل

 این اینکه دلیل به .90/0 با است برابر پرسشنامه

 کار به ایرانی ورزشکار دختران در تاکنون پرسشنامه

 سه در اجرا از پیش پرسشنامه پایایی بود، نشده گرفته

 اساس بر پایایی ضریب و شد آزمایش تحصیلی مقطع

، راهنمایی 91/0آلفای کرونباخ در مقاطع ابتدایی      
 .آمد به دست 92/0 متوسطه و ،93/0

 صورت به را ژیمناست دختران عملکرد سطح

 وسیلۀ هارچ در شده  کسب امتیازات از میانگینی

 داوران موازنه و زمین پارالل، خرک، ای  مسابقه

 سطح نتایج فرم در ژیمناستیک فدراسیون رسمی

 را آن مسابقات فنی ناظر و سرپرستان و ثبت عملکرد

  .کردند تأیید
 چندمتغیری رگرسیون روش با پژوهش های  داده

 و تجزیه  SPSS12افزار  نرم از استفاده با گام به گام
  .دندش تحلیل

  اجرا روش
 حدود را ورزشی نفس به اعتماد منابع پرسشنامۀ

 قالب در و مسابقات شروع از قبل ساعت 24 تا 12

 ژیمناستها )نفره 4 حداکثر( کوچک گروههای

 در مخل و محدودکننده عوامل از تا کردند تکمیل

  .شود جلوگیری ...)و شکست پیروزی،( پژوهش
 عملکرد سطح یجنتا فرم در را ژیمناستها عملکرد

 اساس بر ژیمناستیک فدراسیون صالح ذی داوران

 از پس و ثبت )FIG( ژیمناستیک المللی بین قوانین

 .کردند تأیید را آن مسابقات فنی ناظر و سرپرستان آن
 اجرای وسیله چهار از یک هر در ژیمناستی چنانچه

 صفر وسیله آن در وی عملکرد نداشت، برنامه

 اجرای امکان ژیمناستها تمام زیرا شد، محسوب

 اجرای عدم و داشتند وسیله چهار هر در را برنامه

 وسیله آن در ژیمناست توانمندی عدم بیانگر برنامه

  .بود

 ها  یافته
 نفس به اعتماد مقیاس  خرده 9 کردن وارد با

 نتایج گام به گام خطی رگرسیون مدل در ورزشی

  :شد حاصل زیر
قعیت مطلوب  منابع حمایت اجتماعی و مو      . 1

در سطح عملکرد دختران ژیمناست مقطع ابتدایی        
 داشتند معکوس کنندگی  بینی  پیش نقش درصد 4/38

3 و 2 ،1 جدولهای( )2F ،0001/0 ≤pو41 =777/12(
 مقطع ژیمناست دختران در کننده  بینی  پیش رابطۀ ).

 :است شرح بدین ابتدایی
  عملکرد سطح میانگین = 80/8- 548/0

 )اجتماعی حمایت ( - 272/0 )مطلوب موقعیت(

 
 ابتدایی مقطع ژیمناست دختران عملکرد سطح کنندۀ  بینی  پیش منابع تعیین ضرایب .1جدول

 منبع 2R 2R Rسازگارشده  خطای استاندارد برآورد شده

184/1 297/0 313/0  حمایت اجتماعی  559/0
134/1 354/0 384/0  اجتماعی و موقعیت مطلوبحمایت  620/0
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کنندۀ سطح   بینی  منابع پیش (ANOVA)تحلیل واریانس یک طرفه . 2جدول 
 عملکرد دختران ژیمناست مقطع ابتدایی 

 منبع  مجموع مربعات درجۀ آزادی مربع میانگین F معناداری
 رگرسیون 821/26 1 821/26 127/19 000/0
 یماندهباق 895/58 42 402/1  
 مجموع 716/85 43   

 حمایت اجتماعی

 رگرسیون 911/32 2 456/16 777/12 000/0
 باقیمانده 805/52 41 288/1  
 مجموع 716/85 43   

اجتماعی و حمایت
 موقعیت مطلوب

 
 

 کنندۀ سطح عملکرد دختران ژیمناست مقطع ابتدایی  بینی  ضرایب منابع پیش. 3جدول 
 گام بعمن B خطای استاندارد t معناداری

 )کننده  بینی  پیش( 448/8 963/0 770/8 000/0
 حمایت اجتماعی -701/0 160/0 -373/4 000/0

1 

 )کننده  بینی  پیش( 800/8 937/0 389/9 000/0
 حمایت اجتماعی -548/0 169/0 -242/3 002/0
 موقعیت مطلوب -272/0 125/0 -175/2 035/0

2 
 

 
 مقطع استژیمن دختران عملکرد سطح در .2

 مطلوب موقعیت و بدنی خودابرازی منابع راهنمایی،

 مربی رهبری رفتار و مستقیم کنندگی  بینی  پیش نقش

 درصد  8/52کنندگی معکوس و        بینی  نقش پیش 
، 35Fو3 =068/13 ( داشتند کنندگی  بینی  پیش نقش

0001/0 ≤p( )رابطۀ ).6 و 5 ،4 جدولهای 

 راهنمایی مقطع ژیمناست دختران در کننده  یبین  پیش

  :است شرح بدین

 عملکرد سطح میانگین
  = 153/3 + 429/0 )بدنی خودابرازی( + 704/0

 )مطلوب موقعیت( - 637/0 )مربی رهبری رفتار (

 
 راهنمایی مقطع ژیمناست دختران عملکرد سطح کنندۀ  بینی  پیش منابع تعیین ضرایب .4 جدول

ارد خطای استاند
 برآوردشده

2R 
سازگارشده

2R R منبع 

439/1 306/0 324/0  خودابرازی بدنی  569/0

325/1 411/0 442/0  خودابرازی بدنی و موقعیت مطلوب  665/0

236/1 488/0 528/0 727/0 
خودابرازی بدنی، موقعیت مطلوب، و 

 رفتار رهبری مربی
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  راهنمایی مقطع ژیمناست دختران عملکرد سطح کنندۀ  بینی  شپی منابع (ANOVA) یک طرفه واریانس تحلیل .5 جدول

 F معناداری
مربع 
 میانگین

درجه 
 آزادی

مجموع 
 منبع  مربعات

رگرسیون 756/36 1 756/36 749/17 000/0
 باقیمانده 625/76 37 071/2  
 مجموع 381/113 38   

 
 خودابرازی بدنی

رگرسیون 160/50 2 080/25 281/14 000/0
 باقیمانده 221/63 36 756/1  
 مجموع 381/113 38   

 
 ودابرازی بدنی، موقعیت مطلوبخ

رگرسیون 902/59 3 967/19 068/13 000/0
 باقیمانده 479/53 35 528/1  
 مجموع 381/113 38   

خودابرازی بدنی، موقعیت مطلوب 
 و رفتار رهبری مربی

 
 راهنمایی مقطع ژیمناست دختران عملکرد سطح کنندۀ  بینی  پیش منابع ضرایب .6جدول

 گام منبع B خطای استاندارد t معناداری
 )کننده  بینی  پیش( 443/0 002/1 442/0 661/0
 خودابرازی بدنی 765/0 182/0 213/4 000/0

1 

 )کننده  بینی  پیش( -473/0 980/0 -482/0 633/0
 خودابرازی بدنی 533/0 187/0 848/2 007/0
 موقعیت مطلوب 492/0 178/0 763/2 009/0

2 
 

 )کننده بینی  پیش( 153/3 702/1 852/1 072/0
 خودابرازی بدنی 429/0 179/0 390/2 022/0
 موقعیت مطلوب 704/0 186/0 781/3 001/0
 رفتار رهبری مربی -637/0 252/0 -525/2 016/0

3 

 
 عملکرد سطح در مطلوب موقعیت منبع .3

 نقش درصد 9/19 متوسطه مقطع استژیمن دختران

 ،F 28و1 = 953/6( داشت معکوس کنندگی  بینی  پیش
0001/0 ≤p( )رابطۀ ).9 و 8 ،7 جدولهای 

 متوسطه مقطع ژیمناست دختران در کننده  بینی  پیش

  :است شرح بدین
 عملکرد  سطح میانگین=440/7-658/0)مطلوب موقعیت(

 
 متوسطه مقطع ژیمناست دختران عملکرد سطح کنندۀ  بینی  پیش منبع تعیین بضری .7 جدول

 منبع 2R R سازگارشده 2R خطای استاندارد برآوردشده

 موقعیت مطلوب 446/0 199/0 170/0 766/1
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  متوسطه مقطع ژیمناست دختران عملکرد سطح کنندۀ  بینی  پیش منابع (ANOVA) یک طرفه واریانس تحلیل .8 جدول
معناداری F درجۀ آزادی مربع میانگین  منبع  مجموع مربعات

 رگرسیون 697/21 1 697/21 953/6 014/0
 باقیمانده 382/87 28 121/31  

 مجموع 080/109 29   

موقعیت 
 مطلوب

 
 

 متوسطه مقطع ژیمناست دختران عملکرد سطح کنندۀ  بینی  پیش منابع ضریب .9 جدول

 گام منبع B داردخطای استان t معناداری

 )کننده  بینی  پیش( 440/7 193/1 238/6 000/0
 موقعیت مطلوب -658/0 250/0 -637/2 014/0

1 

 
  گیری  نتیجه و بحث

 بررسی از است عبارت حاضر پژوهش هدف

 سطح در نفس به اعتماد منابع کنندگی  بینی  پیش نقش

 تحصیلی مقاطع در ژیمناست دختران عملکرد

 نشان پژوهش این نتایج .متوسطه و اهنماییر ابتدایی،

 ورزشی نفس به اعتماد منابع برخی داد

 . اندژیمناست دختران عملکرد سطح کنندۀ  بینی  پیش
 و ویلی مفهومی مدل از آمده دست به نتایج بنابراین،
 گیری  نتیجه و بحث .کرد حمایت )35( همکاران

 صیلیتح مقاطع از یک هر در آمده به دست های  یافته

  .است زیر شرح به

  ابتدایی مقطع
 کننده  بینی  پیش ترین قوی اجتماعی حمایت منبع

 مقطع ژیمناست دختران عملکرد پایین سطوح در

 و مثبت بازخورد اجتماعی حمایت .بود ابتدایی
 مربیان، سوی از ژیمناست که است  ایتشویقی

 ندخترا رسد  می نظر به .کند  می دریافت ...و تیمیها  هم
 عملکرد سطح از که هنگامی ابتدایی مقطع ژیمناست

 را خویش عملکرد شوند،  می برخوردار باالتری

 دهند  نمی قرار دیگران حمایت یا تشویق نوسان تحت

و در سطوح پایین عملکرد به حمایت اجتماعی            
ایـن یـافته با نتایج تحقیق       . بیشتـی احتیـاج دارنـد   

، و  )32(کاران  ، سرپا و هم   )36(فـردریکز   ویس و 
 بین آنها .داشت همخوانی )11( همکاران و آلفرمن

 انفرادی و تیمی عملکرد و مربی اجتماعی حمایت

 با یافته این اما .یافتند معکوسی ارتباط ورزشکاران

 وی زیرا نداشت، همخوانی )33( تافی تحقیق نتایج

 شناگران عملکرد در اجتماعی حمایت داد نشان

 حامی یا مؤثر عامل و دارد یباالی اهمیت المپیکی

  .است نخبه ورزشکاران
 عملکرد پایین سطوح در مطلوب موقعیت منبع

 نقش ابتدایی مقطع ژیمناست دختران

 کسب مطلوب موقعیت .داشت کنندگی  بینی  پیش

 که است احساس این واسطۀ به نفس به اعتماد

 مطلوب شرایط پدیدآورندۀ توانند  می نیز شکستها

 مقطع ژیمناست دختران داد نشان نتیجه این .باشند

 پیشین شکستهای و منفی تجارب از زمانی ابتدایی

 قرار عملکردی پایین سطوح در که برند  می بهره

 -شناختی نظریۀ با یافته این بنابراین .باشند داشته
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 ایدۀ نظریه، این در .است موافق )12( بندورا اجتماعی

 بین که معناست بدین و شد مطرح »دوطرفه جبر«

 به .دارد وجود تعامل رفتار با محیطی و شناختی متغیر

 عملکرد باالی سطوح در منفی تجارب رسد  می نظر

  .ندارد مطلوبی نقش ابتدایی مقطع ژیمناست دختران
 و بورک تحقیق نتایج با یافته این همچنین
 کردند مشاهده آنها .داشت همخوانی )14( همکاران

 نخبۀ ژیمناست دختران عملکرد پیشین منفی تجارب

 این .می دهد کاهش بعدی عملکرد در را المپیکی

 لیرگ و فلتز و )13 ،12( یـافته با نتایج تحقیق بندورا    

 پیشین عملکرد دادند نشان آنها .است موافق نیز )23(

 یا خودکفایی اطالعاتی منبع ترین  اطمینان قابل فرد،

  .است نفس به اعتماد
 نتایج با ابتدایی مقطع در دهآم  به دست های  یافته

 زیرا داشت، همخوانی )35( همکاران و ویلی تحقیق

 پایین سطوح در بیرونی منابع کردند مشاهده آنها

 نقش صفتی ورزشی نفس به اعتماد

 و ویلی مفهومی مدل طبق و دارند کنندگی  بینی  پیش
 سطح با ورزشی نفس به اعتماد )35( همکاران

  .است مرتبط عملکرد

  راهنمایی طعمق
 در بدنی خودابرازی و مطلوب موقعیت منابع

 مقطع ژیمناست دختران عملکرد باالی سطوح

 نتیجه این .داشتند کنندگی  بینی  پیش نقش راهنمایی

 سطوح در راهنمایی مقطع ژیمناست دختران داد نشان

 بدن از بهتری ادراک و شناخت قادرند عملکرد باالتر

 خودابرازی شناختی متغیر( باشند داشته خویش

 خوبی به شکست موقعیتهای و شرایط از و )بدنی

 ).مطلوب موقعیت محیطی متغیر( کنند استفاده

 -شناختی نظریۀ با آمده دست  به نتیجۀ بنابراین
 موافق »دوطرفه جبر« ایدۀ در )12( بندورا اجتماعی

 متغیر بین داشت اظهار نظریه این در وی .است

 .دارد وجود تعامل اررفت با محیطی و شناختی
 کننده  بینی  پیش منبع ترین قوی مطلوب موقعیت

 راهنمایی مقطع ژیمناست دختران عملکرد سطح در

 مقطع ژیمناست دختران داد نشان نتیجه این .بود

 محیطی متغیر از عملکرد باالی سطوح در ابتدایی

 توانند  می و برند  می بهره خوبی به مطلوب موقعیت

 برداری  بهره و کنند کنترل را ویشخ عملکردی افت

 نتایج با یافته این .باشند داشته شکستهایشان از مطلوبی

 موافق )23( لیرگ و فلتز و )13 ،12( بندورا تحقیق

 قابل فرد پیشین عملکرد کردند مشاهده آنها .است

 به اعتماد یا خودکفایی اطالعاتی منبع ترین  اطمینان

 .است نفس
 در کننده  بینی  پیش منابع از یکی بدنی خودابرازی

 مقطع ژیمناست دختران عملکرد باالی سطوح

 در که است عاملی بدنی خودابرازی .بود راهنمایی

 از ژیمناستیک بویژه انفرادی و ورزشی های  رشته

 پژوهش این نتایج .است برخوردار باالیی اهمیت

 دختران عملکرد سطح بر منبع این اهمیت نشانگر

 دختران رسد  می نظر به .بود راهنمایی مقطع ژیمناست

 خوبی قضاوت که هنگامی مقطع این ژیمناست

 عملکرد سطح از دارند خویش بدنی ظاهر دربارۀ

 برتس تحقیق نتایج با یافته این .برخوردارند باالتری

 و کرین ،)1995( ریان ،)1990( براتیگام و نیدر
 الرن و ، و کلی  )1998(، برننان   )1997(همـکـاران  

 اهمیت تحقیقات این در .داشت همخوانی )2004(

 ورزشکاران عملکرد بر آن نقش و بدنی جاذبۀ

  .است شده روشن ژیمناستیک و انفرادی های  رشته
 سطوح در یادشده منابع کنندۀ  بینی  پیش نقش

 با راهنمایی مقطع ژیمناست دختران عملکرد باالی

 یراز نداشت، همخوانی )35( همکاران و ویلی تحقیق

 بدنی خودابرازی و بیرونی منابع داد نشان آنها نتایج
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 به اعتماد پایین سطوح بر را کنندگی  بینی  پیش نقش

 طبق و دارد ورزشکار دختران صفتی ورزشی نفس

 نفس به اعتماد )35( همکاران و ویلی مفهومی مدل

  .است مرتبط عملکرد سطح با ورزشی
 دختران ردعملک پایین سطوح در مربی رهبری رفتار

 کنندگی  بینی  پیش نقش راهنمایی مقطع ژیمناست

 بین که است متقابلی کنش مربی رهبری رفتار .داشت

 پژوهش این نتایج .آید  می به وجود ژیمناست و مربی

 هنگامی راهنمایی مقطع ژیمناست دختران داد نشان

 رفتار به کمتر دارند باالتری عملکرد سطح که

 پایین سطوح در و ندمی شو متکی مربی رهبری

 گیری  شکل بر تواند  می مربی که نقشی از عملکرد

 بهره خوبی به باشد داشته آنها ورزشی نفس به اعتماد

 و )35( همکاران و ویلی اظهارات با یافته این .برند  می
 ،)38( همکاران و ویلسون ،)25( هافمن تحقیق نتایج

 زیرا داشت، همخوانی )11( همکاران و آلفرمن و

 دارد امکان داشتند اظهار )35( همکاران و ویلی

 رهبری رفتار بر کمتری اتکای ماهر ورزشکاران

 در )38( همکاران و ویلسون و باشند داشته مربی

 )25( هافمن .یافتند دست نتیجه این به خود تحقیق
 ورزشی نفس به اعتماد و مربی رهبری رفتار بین

 آلفرمن و یافت معکوسی ارتباط ورزشکاران صفتی

 که ورزشکارانی کردند مشاهده )11( همکاران و

 مربیان بیشتر توجه از دارند باالتری عملکرد سطح

 تحقیق نتایج با یافته این البته .نیستند برخوردار

 همخوانی )18( ریمر و چالدوری و )17( چالدوری

 ورزشکاران عملکرد و مربی رفتار بین آنها .نداشت

 .یافتند ثباتی  بی و ناچیز بسیار ارتباط

  متوسطه مقطع
 در که بود مقیاسی  خرده تنها مطلوب موقعیت

 نقش متوسطه مقطع ژیمناست دختران عملکرد سطح

 دختران .داشت معکوس کنندگی  بینی  پیش

 در که هنگامی دادند نشان مقطع این ژیمناست

 و منفی تجارب از دارند قرار عملکرد پایین سطوح
 در ولی برند،  می بهره خوبی به پیشین شکستهای

 در نامطلوبی نقش منبع این عملکرد باالی سطوح

 -شناختی نظریۀ با موافق یافته این .دارد آنها عملکرد
 .است »دوطرفه جبر« ایدۀ در )12( بندورا اجتماعی

 و محیطی متغیر بین داشت اظهار نظریه این در وی
  .دارد وجود تعامل رفتاری
قیق ویلی و همکاران    ۀ بـه دست آمده با تح    نتیج

 منابع دادند نشان آنها زیرا داشت، همخوانی )35(

 صفتی ورزشی نفس به اعتماد پایین سطوح بر بیرونی

 مدل طبق .دارند کنندگی  بینی  پیش نقش ورزشکاران

 نفس به اعتماد )35( همکاران و ویلی مفهومی

 سویی از .است ارتباط در عملکرد سطح با ورزشی

 همخوانی )14( همکاران و بورک حقیقت با یافته این

 پیشین منفی تجارب کردند مشاهده آنها زیرا دارد

 در را المپیکی نخبۀ ژیمناست دختران عملکرد

 نتایج با یافته این .می دهد کاهش بعدی عملکرد

 موافق نیز )23( لیرگ و فلتز و )13 ،12( بندورا تحقیق

 قابل فرد پیشین عملکرد دادند نشان آنها .است

 به اعتماد یا خودکفایی اطالعاتی منبع ترین  اطمینان

 .است نفس
 تحقیق نتایج با پژوهش این های  یافته تمامی

 زیرا ندارد، همخوانی )7( زاده  شفیع و الدین  شجاع

 را ورزشی نفس به اعتماد منابع از یک هیچ آنها

 بزرگسال ورزشکاران عملکرد سطح کنندۀ  بینی  پیش

 گروهی و انفرادی ورزشهای در غیرنخبه و نخبه

  .نمی دانند
 منابع داد نشان پژوهش این های  یافته کلی، طور به

 عملکرد سطح کنندۀ  بینی  پیش ورزشی نفس به اعتماد

 منابع برخی در و بود متفاوت تحصیلی مقاطع در
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 91 دکتر احمد فرخی، دکتر عباس بهرام، لیالدولت آبادی

 متوسطه و ابتدایی مقطع در ورزشی نفس به اعتماد

 کنندگی  بینی  پیش نقش عملکرد پایین سطوح در تنها

 در بیشتر منابع راهنمایی مقطع در که حالی در داشتند،

 کنندگی  بینی  پیش نقش عملکرد باالی سطوح

 راهبردهای به کارگیری و فوق منابع به توجه .داشتند

 در ریزان  برنامه و مربیان سوی از مطلوب روانی

 نقش  ورزشکاران روانی سالمت و موفقیت

  .دارد سودمندی
 

 
 

 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 1386پاییز ) 39پیاپی  (3 شماره - سال پانزدهم 

 92     ورزشی در سطح عملکرد دختران ژیمناست  پیش بینی کننده اعتماد به نفسمنابع 

 

 منابع 
 

پایان نامه . بررسی تأثیر فعالیت ورزشی بدمینتون بر ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان پسر  . 1381زمستان . اسـد پـور ، حـاتم         .1
 .دانشگاه تربیت مدرس .  تربیت بدنی و علوم ورزشی -کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم انسانی

 .انتشارات اطالعات . چاپ اول . د ، سید علی اصغر مسدو. از تئوری تا عمل . 1380. انشل ، مارک  .2
 .       1376بهمن . انشـل ، مـارک ؛ هـی وود ، کتلیـن ؛ فریدسـون ، پتـی ؛ هـوروات ، میشـل ؛ هامـیل ، جوزف و پالمن ، شارون                                  .3

... .  ، رحمت ا   واعـظ موسوی، سید کاظم ؛ سندگل ، حسن ؛ نوابی نژاد ، شکوه ؛ صدیق سروستانی                . واژه نامـه علـوم ورزشـی        
 .انتشارات کمیته ملی المپیک . چاپ اول 

 چاپ اول. ابراهیم، خسرو ؛ دشتی دربندی، هاجر . اصول و روش شناسی تمرین از کودکی تا قهرمانی  . 1381. بومـپا ، تئودور      .4
 .پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ؛ وزارت تحقیقات ، علوم و فنĤّوری . 

انتشارات اداره کل تربیت    . چاپ سوم   . روش تدریس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی         . 1376زمستان  . رضا  علی، پویـان فـرد      .5
 .  بدنی ورارت آموزش و پرورش 

بررسـی رابطه ورزش با سازگاری اجتماعی و میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر                . 1382مهـرماه   .  حسـن زاده ، فخـری        .6
 .دانشگاه الزهرا . ه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نام. دبیرستانی 

 و    غیر  نخبهمقایسه منابع اعتماد به نفس ورزشی در بین ورزشکاران      .  1383 .؛ شفیع زاده ، محسن       شـجاع الدین ، صدر الدین      .7
 .  دانشگاه تربیت معلم. وم ورزشی دانشکده تربیت بدنی و عل. طرح پژوهشی . نخبه و رابطه آن با عملکرد ورزشی

 .انتشارات کمیته ملی المپیک . چاپ اول بهار . خبیری ، محمد . روانشناسی ورزش ، راهنمای مربیان . 1373. مارتنز ، رینر .8
پیاپی . نشریه دانش و پژوهش    . بررسی اثر مشارکت ورزشی بر اعتماد به نفس          . 1381. نمـازی زاده ، مهـدی و فـروغ ، نقـوی              .9

  .99-106ص  . 12 و 11شماره 
. سال سوم. انتشارات کمیته ملی المپیک. رابطه بین شخصیت و عملکرد ورزشکار    . 1374پاییز و زمستان    . نوابـی نـژاد ، شکوه        .10

  .42-47ص . شماره های سوم و چهارم 
11. Alferman. D,. Lee. M.J,. Wurth. Subine . July, (2005) . Perceived Leadership Behavior and Motivational 

Climate as Antecedents of Adolescent Athletes’ Skill Development .  
http://www.athleticinsight.com/Vol7Iss2/LeadershipandMotivation.htm 

12. Bandura, A. (1986) . Social Foundations of Thought and Action : Identifying Influential Data and Source 
of Colinearity . New york: Wiley .  

13. Bandura, A.(1997) . Self-Efficacy : The Exercise of Control . New York : W. H . Freeman .      
14. Burke,D.Grandjean ,. & Patricia,A .Taylor . (2002) . Confidence , Concentration , and Competitve 

Performance of Elite Athletes : A natural Experiment in Olympic Gymnastics . Journal of  Sport & 
Exercise Psychology . Human kinetics Publishers , Inc .Vol 24 .PP: 320-327.                                                                                                                      

15. Butt , Joanne ., Weinberg .,  & Horn , Thelma . (2003) . The Intensity and Directional Interpretation of 
Anxiety : Fluctuations Throughout Competietion and Relationship to Performance . The Sport 
Psychologist . Human kinetics Publishers,Inc .Vol 17 . PP: 35-54 . 

16. Chase , M . (2001) . Children's Self-Efficacy , Motivation and Sports . Research Quarterely for Exercise 
and Sport . Published by American Alliance for health , Physical Education , Recration and Dance . Vol , 
72(1) . PP: 47-54 .  

17. Chelladurai . P,. (1993) . Leadership In RN . Singer, M. Murphey, & L.K., Tennant ( Eds. ) , Handbook of 
Research on Sport Psychology . New York: Macmillian . 

18. Chelladurai, P., & Quatman, C. (2005) . Leadership and Motivation in Sport . Journal of Olympic Coache. 
USA Publishers.Inc . Vol, 17(1) . PP: 8-11 . 

19. Chelladurai, P., & Riemer, H.A . (1998) . Measurement of Leadership in Sport . In j. L.  Duda ( Eds. ) , 
Advances in Sport and Exercise Psychology Measurement . Morgantown, Wv: Fitness Information 
Technology . 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 1386پاییز ) 39پیاپی  (3 شماره - سال پانزدهم 

 93دکتر حجت اله نیک بخت، دکتر علی محمد امیرتاش، دکتر منوچهر قارونی، دکتر اردشیر ظفری

20. Diane L, Gill (2000). psychological Dynamics of Sport Exercise . Second Edition . Human Kinetics 
Publishers . 

21. Feltz, D.L., & Chase, M,A. (1998) . The Measurement of Self-Efficacy and Confidence in Sport . In J. L. 
Duda (Ed.), Advances in Sport and Exercise Psychology Measurement . Morgantown , WV : FIT Press . 

22. Feltz, D.L., & Lirgg C.D. (1998) . Perceived Team and Player Efficacy  in Hockey. Journal of Applied 
Sport Psychology . Tayolor & Francis Publishers . Vol, 83 . PP: 557-564 .                                  

23. Feltz, D.L., & Lirgg, C.D.  (2001) .  Self-Efficacy Beliefs of Athletes , Teams and Coaches . In R.N.Singer, 
H.A. Hausenbals, & C.M.Janelle ( Eds.) , Handbook of Sport Psychology ( 2nd ed., New York : Wiley ) . 
PP: 340-361 .   

24. Hardy ,L,. Jones, G., &  Gould, D. (1996). Understanding Psychological Preparation for Sport: Theory 
and Practice of Elite Performers . New York : Wiley & Sons . 

25. Hoffman, Jeffery.D . (2000). Sport-Confidence and Perceptions of Coaching Behavior of Male and Female 
High School Basketball Players . Microform Publications Bulletin ( 2000 ) , A Subject and Author Index of 
Dissertations and Theses Including Abstract . International Institute For Sport And Human 
Perfrormance , University of Oregon . Vol, 13 (2) . PP: 44. 

26. Kelly,. H. Lauren . (2004) . The Relationship Between Physical Self-concept , Body Image Dissatification 
& Competition Anxiety in Female " Aesthetic " & " Non-aesthetic " Colligate Athletes . Requirement for 
Degree Master of Science . Department of Education Psychology and Learning System , Florida State 
University .  

27. Kenow, L. J., & Williams, J.M. (1992) .Relatioship Between Anxiety , Self-confidence & Evaluation of 
Coaching  Behaviors. Sport Psychologist.Human Kinetics Publishers .Vol,6(4). PP: 334-357 . 

28. Krane, V., Greenleaf, C., & Snow, J . (1997) . Reaching for Gold and the Price Glory : A Motivationala 
Case Study of a Former Elite Gymnast . The Psychologist . Vol, 11 . PP, 53-71 . 

29. Malete, L. (1998).  The Effort of Program for Athletic Coaches Education on  Coaching Efficacy. 
Unpublished Master's Thesis, Michigan State University , East Lansing .                        

30. More, W. E., & Stevenson, J.R. (1991). Underestanding Trust in the  performance of Complex Motor 
Skills . The Sport Psychologist . Human kinetics Publishers . Vol, 8 . PP: 1-12 . 

31. Ryan, J. (1995). Little Girls in Pretty Boxes: The Making and Breaking of Elite Gymnasts and Figure 
Skaters. Published by New York: Doubleday . 

32. Serpa, S., Pataco, V,. & Santos, F. (1991). Leadership Patterns in Handball International Competition. 
International Journal of Sport Pscychology. Vol, 22. PP: 78-89 . 

33. Tuffey,. S. (2000). Sport Psychology, Chapter 3. http://www.usaswiminig.org/USASWeb/  Desk Dfault. 
aspx? TabId=235&Alias=rainbow&Lang=en                                                   

34. Vealey,R.S. (1986). Conceptualization of Sport-confidence and Competitive Orienatation: Preliminary 
Investigation and Instrument Development. Journal of Sport Psychology. Athletic Insight, Inc. Vol,8 (3) . 
PP: 221-246 . 

35. Vealey,. R.S., Hayashi, S.W., Garner-Holman, M,. & Gicobbi,P. (1998).  Source  of  Sport-Confidence: 
Conceptualizaion and Instrument Development. Journal of  Sport Exercise Psychology. Human kinetics 
Publishers,Inc . Vol , 20(1) . PP: 50-80.  

36. Weiss, M.R., & Friedrichs, W.D. (1986) . The Influence of Leader Behaviors, Coach Attributes, and 
Insitutional Variables on Performance and Satisfaction of Collegiate Basketball Teams . Journal of Sport 
Psychology . Athletic Insight ,Inc .   Vol, 8 . PP: 332-346 . 

37. Wiliams, J.M., & Krane, V. (1998). Psychological Charcteristics of Peak Performance. In J.M.Williams  
( Ed.) , Applied Sport Psychology : Personal Growth to Peak Performance . London : Mayfied .   

38. Wilson , Rodney.C.,  Sullivan Philip,J. ; Myers, Nicholas. D,. & Feltz , Deborah.L . September, (2004). 
Sources of Sport Confidence of Master Athletes . Journal of Sport & Exercise Psychology . Human 
kinetics Publishers . Vol , 26(3). PP:369-384 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 1386پاییز ) 39پیاپی  (3 شماره - سال پانزدهم 

 94     ورزشی در سطح عملکرد دختران ژیمناست  پیش بینی کننده اعتماد به نفسمنابع 

39. Wooden,J.R., & Tobin,J. (1988) . They Call me Coach . New York : McBraw-Hill . 
40. Woodman, T,. & Hardy, L. (2003) .The Realtive Impact of Cognitive Anxiety and Self-Confidence Upon 

Sport Performance : A Meta-Anlaysis . Journal of Sport Science . Human Kinetics Publishers,Inc . Vol , 
21 . PP: 443-457 .   

 
 
 
 
 
 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

