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  مقدمه

واناییهایشان س به تاجازه میدهد تا از خود تصویری مثبت داشته باشند. افراد بااعتمادبه نف افراداعتماد به نفس دیدگاهی است که به 

 که کارهایی انجام به قادر منطقی طیف یک در که دارند باور و دارند کنترل برزندگیشان که میکنند حس کلی طور بهد، اعتماد میکنن

ورزشکار در   مثبت  از تجارب  ای برآیند مجموعه  نفس  اعتماد بهدر حیطه ورزش نیز،  .(1) کنند هستند د و برنامه ریزی میخواهن می

از   ای جلوه  عامل  از خود را ایجاد نماید. این  و انتظار مثبت  بینی خوش  تواند در او حالت می  نوعی  به  که  است  ورزشی  های مهارت  رایاج

ورزش صحیح به بدن کمک می کند تا در کنترل  .نمایدمی در فرد ایجاد   رضایت  احساس  نوعی  باشد و به او می  شخصی  های ارزش

انجام تمرینات  ، کارکردن و تصمیم گیری صحیح در شرایط بحرانی موفق تر عمل کند .به دست آوردن اعتماد به نفس ،عصبیسیستم 

 این به های عصبی در مواقع خاصی عکس العمل بهتر نشان دهند. ورزشی باعث می شود بدن فشار خون خود را تنظیم کند و سیستم

 شود می باعث عضالت شدن قدرتمند سویی از. باشد داشته روحی فشارهای و بحرانی ایطشر در بهتری کنترل تواند می بدن ترتیب

قابلیت غلبه  ،. انجام هر نوع ورزشی به طور مستمر و از روی برنامهاعتماد به نفس بیشتری داشته باشدبدنی بتواند  تیپ نظر از شخص

رکاهش افسردگی ایفا می حالت استقامتی باشد نقش بیشتری د بر افسردگی را افزایش می دهد اما می توان گفت هرچه ورزش دارای

 عوامل به ورزشی های فعالیت به افراد تمایل دهد می نشان بوستون ماساچوست پزشکی مرکز دانشمندان تحقیقات نتایج (.2)کند

 در افسردگی و اضطراب استرس، نفس، به اعتماد مثل عواملی تاثیر زمینه در مطالعه سال دو با دانشمندان دارد. این بستگی مختلفی

 ورزشی فعالیت دارند ورزشی حرکات انجام به خود توانایی در بیشتری نفس به اعتماد که اشخاصی دریافتند، بیشتر فعالیت انجام

ملکرد میزان عدر  اعتماد به نفسنقش هدف از این پژوهش بررسی موضوع،  اهمیت به توجه با .(3،4،3) دهند می انجام بیشتری

 .استاستان کرمانشاه رشته بدنسازی  شکارانورز

 شناسی روش

کرمانشاه بوده که بنابر استان باشگاههای بدنسازی  مرد انورزشکار جامعه آماری تحقیق،تحلیلی می باشد و -توصیفی پژوهش حاضر

به بود که   364ریق جدول مورگان نفر می باشند. برای حجم نمونه نیز بر اساس حداقل تعداد نمونه قابل قبول از ط 7324استعالم 

بدلیل اینکه به تمامی پرسشنامه ها پاسخ درست داده نشود و یا برگردانده نشود، پرسشنامه  444طبقاتی  -شیوه نمونه گیری تصادفی

از  پرسشنامه تحویل گرفته و آنالیز شد. همچنین برای بررسی عوامل مؤثر برای افزایش اعتماد نفس ورزشکاران 363توزیع و 

 12به نفس ورزشکاران موفق و ناموفق ) اعتماد شامل مولفه های: دالیل افزایش و کاهش پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که

سؤال( می باشد  14وضعیت اقتصادی ) و سؤال( 12سؤال(، عوامل اجتماعی)3سوأل(، شرایط تحصیلی)3سوال(، شرایط خانوادگی مؤثر)

بدست آمد. نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه  α%=22پایایی پرسشنامه  لیکرت ارزش گذاری شده است. که براساس مقیاس پنج درجه ای

واریانس سؤالها استخراج  62/4با چرخش متعامد، پنج عامل مورد نظر را بدست آورد که در آن   3/4و نتایج بارهای عاملی باالتر از 

اد که حجم نمونه کافی می باشد و عوامل مورد نظر در جامعه وجود نشان د (P<4441/4و بارتلت ) KMO=23/4شده بود. آزمون 

 ( آنالیز شدند.p≤43/4تک نمونه ای و فریدمن در سطح معنی دار ) tدارد. داده ها نیز با استفاده از آزمون های 
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  یافته ها
 تک نمونه ای t(: نتایج آزمون 1جدول )

 

 

 

 

  

 

 آزمون فریدمن(: نتایج رتبه بندی مؤلفه ها با استفاده از 1نمودار )

 نتیجه گیریبحث و 

این پژوهش، تمایل هر چه بیشتر ورزشکاران بدنساز به فعالیت ورزشی و داشتن اعتماد به نفس و نتیجه بطور کلی می توان گفت 

 دهش قید عوامل تمامی ،(1)جدول در one sample T Test آزمون نتایج اساس برروحیه ای با نشاط به موازات رشد دانش آنهاست. 

( 1)نمودار در همچنین(. p≤43/4) باشند می مؤثر آنان نفس به اعتماد افزایش در معناداری بطور ورزشکاران دیدگاه از پژوهش این در

 .باشد می فریدمن آزمون اساس بر پژوهش های اولویت

بر افزایش اعتماد به نفس، کاهش استرس و عوامل مؤثر  ازبنابر برونداد اولویت های این تحقیق ابتدا باید با افزایش آگاهی ورزشکاران 

های هیجانی مؤثر و الگوبرداری از متدهای ورزشکاران موفق را باال ببریم و در  کنترل داشتن بر بحران ،اضطراب، نگرش مثبت به آینده

وب مردم، داشتن حضور قهرمانان ورزشی، افراد تحصیل کرده و محب با وجود یک مربی، انتشار کتب علمی مربوطه، ورزشیزمینه 

اعتماد به نفس را نهادینه کنیم و متعاقباً شرایط مناسب محیطی مانند: تسلط داشتن بر عوامل فرهنگی، شرایط اجتماعی و وضعیت 

اقتصادی، کنترل ذهنیت ورزشکاران با افزایش خودباوری، حاکم بودن جو ورزشی مناسب و تبادل اطالعات ورزشکاران در زمینه های 

یت و نهایتاً به حداکثر رساندن توسعه اطالع رسانی از طریق صداو سیما، دانشگاهها و باشگاهها در زمینه عوامل مربوط به مختلف موفق

زیرساختها با سرمایه گذاری دولت اقدامات بعدی را عملی ساخت. نتیجه همه این عوامل؛ جایگاه سازی مثبت ورزش در ذهن 

،  استرس  از قبیل  روانی  های با چالش  نوعی  به  که  است  ورزشکارانی  ویژه  اول  در مرحله  روانی کنترل  برنامهورزشکاران بدنساز است. 

بنابراین الزم است مسئولین باشگاهها با بازنگری بر فضاهای ورزشی و هستند.   مواجه  هیجانی  های و بحران  نفس  اعتماد به  کاهش

 t Sig. (2-tailed) مؤلفه ها

 به اعتماد وکاهش افزایش دالیل

 ناموفق و موفق ورزشکاران نفس

97.120 0/000 

 0/000 72.007 مؤثر خانوادگی شرایط

 0/000 69.047 تحصیلی شرایط

 0/000 61.738 اجتماعی عوامل

 0/000 57.665 اقتصادی وضعیت
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یکی از مهمترین اهدافشان که همان توسعه ورزش است دست یافته تا ورزشکارانی با  تالش جهت آماده سازی روانی ورزشکاران به

 نشاط و فعال داشته باشند که بتوانند در زمینه های مختلف باعث افتخارشان در سطح جهانی شوند.

 پژوهشعلمی  – پیام اجرایی

  ورزشکاران  روانی  بهداشت  در حیطه  مهم  مسائل  از جمله  در برخورد با آن  روانی  مناسب  رویکردهای  ها و ارائه چالش  این  شناخت

برخوردار   بسزایی  ها از اهمیت چالش  با این  در مواجهه  روانی  های مهارت  آموزش  نقش  میان  در این  است  گردد. بدیهی می  محسوب

 .باشد می

 عملکرد ورزشیاعتماد به  نفس ، ورزشکاران بدنساز،  واژه های کلیدی:

 منابع

 .42ص   ، 1332 ، مجله علمی پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی )ویژه نامه(، آن موانع و نفس به اعتماد مفهوماللهی منصور، عبد -1

ملکی بهنام و همکاران، بررسی رابطه عزت نفس و انگیزش در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آ.غ، مجله علمی پژوهشی پژوهش در علوم  -2

 .1ش، 7، سال 1334توانبخشی ، 
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