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 رزمی کار بر اساس مولفه های کمال گرایی و اضطراب رقابتی بانوان فعال پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشی

 فرشاد تجاری.2.سمیه رستمی آذر 1
 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران جنوب.1
 تاد دانشگاه آزاد تهران مرکزاس.4
 

: با توجه به درخشش بانوان رزمی کاری ایران در مسابقات جهانی و آسیایی ، فدراسیونها توجه خاصی بر این مهم پیدا کردند. لذا مقدمه
(. در این 1است)مسئول ایجاد ناکامی در سطح بانوان می شود  از اهمیت ویژه ای برخوردار  پرداختن به جنبه ها و مکانیسم هایی که

(که تاثیر مهمی بر تحلیل رفتگی بانوان فعال رزمی کار دارد 2راستا کمال گرایی واضطراب رقابتی به عنوان سازه های مهم روانشناختی )
 مهم تلقی می شود. 

عال رزمی نفر از بانوان ف 122پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را  روش تحقیق حاضر: روش شناسی
کار)آماده برای مبارزه در سطح لیگ کشوری( تشکیل داده اند. نمونه گیری بصورت تمام شمار بود و کل جامعه بعنوان نمونه انتخاب 

 مارتنز رقابتی اضطراب ،(1115)همکارانش و شورت-تریکمال گرایی مثبت و منفی  هایگیری این پژوهش پرسشنامهگردید. ابزار اندازه
، 2541بود. ضریب اعتبار آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ( 2221رفتگی ورزشکار رادک و اسمیت) ( و تحلیل1112ش )همکاران و

-آمار استنباطی)آزمون کلوموگروف اسمیرونف، همبستگی پیرسون و  تحلیل واریانس یکمحاسبه گردید.آمار استنباطی  2534و  2532
  .تحلیل شدند SPSSافزار طرفه( با استفاده از نرم

 یافته های تحقیق: 

Model 

 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

T سطح معنی داری 

B خطای معیار Beta 

1 

 125242 655233 (مقدار ثابت)
 

65331 221/2 

 221/2- 144/2 126/2- 15234- 213/2 (x1)عامل شناختی

 133/2- 212/2 254/2- 656/2- 513/2 (x2)عامل جسمانی

 334/2- 161/2 231/2- 323/2- 223/2 (x3)عامل اعتماد به نفس

 226/1- 213/2 313/2-313 414/3- 221/2 (x3)کمال گرایی مثبت

 243/2 233/2 343/2- 55333 221/2 (x5)کمال گرایی منفی

ی تنها عامل اعتماد به نفس معنادار شده و دو متغیر کمال از بین عوامل اضطراب رقابت ..(p=<2525) تا از متغیرها 3 با توجه به سطح معنی داری 
 گرایی مثبت و کمال گرایی منفی نیز معنادار شده اند.

 با استفاده از این جدول دو معادله می توان نوشت:
 ها برای پیش بینی تغییرات:  Bاز روی  -1
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میزان این فرمول می توانیم  استفاده از با ؛را بدانیم ایی مثبت و منفی رزمی کارینمره اعتماد به نفس، کمال گرمفهوم آن این است که چنانکه 
 او را پیش بینی کنیم. تحلیل رفتگی ورزشی

 ها برای تعیین میزان اثر متغیرها:  Betaاز روی  -2

 
، آنها را با یکدیگر مقایسه رفتگی ورزشکارانتحلیل  میزان تاثیر هریک از متغیرهای مذکور در تعیین با استفاده از این فرمول می توان ضمن تعیین

 کمال گرایی منفی بیشتر از کمال گرایی مثبت و تأثیر این دو بیش از عامل اعتماد به نفس می باشد.نمود و دریافت که میزان اثر متغیر 
ر فعال  را با توجه به متغیرهای اضطراب رقابتی با استفاده از فرمولهای بیان شده می توان میزان تحلیل رفتگی ورزشی بانوان رزمی کا نتیجه گیری:

 و کمال گرایی پیش بینی کرد و همچنین میزان تاثیر مولفه ها را تخمین زد.

 : پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشی ، کمال گرایی ، اضطراب رقابتی، بانوان رزمی کار فعال واژگان کلیدی

 منابع:

 _ ایرانی شناسان روان : تحولی شناسی روان ،ورزشکاران در رقابتی اضطراب و گرایی کمال .( 1311 ).اسماء سیده حسینی، علی؛ محمد بشارت،.1

 1311 پاییز ، 33 شماره نهم، سال

 
4.Hill, Andrew P Jowett, Gareth E.;.; Hall, Howard K.; Curran, Thomas (410 )Perfectionism and junior 
athlete burnout: The mediating role of autonomous and controlled motivation.; Sport, Exercise, and 
Performance Psychology, Vol 4(0), Feb, 5-40. 
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