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 گرایی و اضطراب رقابتیهای کمالپیش بینی تحلیل رفتگی ورزشی رزمی کاران بر اساس مؤلفه

 فریده شریفی فر .2. سمیه رستمی آذر  1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی1

 .  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب2

 

 مقدمه

عملکردورزشی باعث  یشود که عدم توجه به عوامل محدود کنندهرزمی کاران ایران می هر ساله منابع بسیاری صرف قهرمان پروری

باشند از هایی میمسئول ایجاد چنین ناکامی هایی کهها و مکانیسم. در این بین پرداختن به جنبهشوداتالف منابع مالی و انسانی می

(که تأثیر مهمی بر 2های مهم روانشناختی )گرایی و اضطراب رقابتی به عنوان سازه(. در این راستا کمال1ای برخوردار است )اهمیت ویژه

-بینی تحلیل رفتگی ورزشی از طریق مؤلفهشود. در این پژوهش، محقق به دنبال توان پیشکاران دارد مهم تلقی می رفتگی رزمیتحلیل

 باشد.باشد که البته ر اهکاری مناسب برای مدیران ورزشی و مربیان میگرایی و اضطراب رقابتی میهای کمال

 شناسیروش

گیری اند. نمونهکاران تشکیل داده نفر از رزمی 122را پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش  روش تحقیق حاضر 

گرایی مثبت و منفی کمال هایگیری این پژوهش پرسشنامهبصورت تمام شمار بود و کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار اندازه

بود. ( 2221ی ورزشکار رادک و اسمیت )رفتگ( و تحلیل1992همکارانش ) و مارتنز رقابتی اضطراب ،(1995)همکارانش و شورت-تری

آمار استنباطی )آزمون محاسبه گردید. آمار استنباطی  2922و  2922، 2929ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ضریب اعتبار آن

  .تحلیل شدند SPSSافزار طرفه( با استفاده از نرمکلوموگروف اسمیرونف، همبستگی پیرسون و  تحلیل واریانس یک

 هافتهیا

Model 

 ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد 

 T شده

سطح 

معنی 

 داری
B خطای معیار Beta 

1 

 129222 659233 (مقدار ثابت)
 

69331 221/2 

 221/2- 122/2 126/2- 19222- 212/2 (1x)عامل شناختی

 132/2- 212/2 252/2- 656/2- 513/2 (2x)عامل جسمانی

عامل اعتماد به 

 (3x)سنف
222/2- 169/2 239/2- 222/2- 222/2 

کمال گرایی 

 (4x)مثبت
226/1- 212/2 312/2-312 292/2- 221/2 

کمال گرایی 

 (5x)منفی
222/2 222/2 323/2- 59322 221/2 

 

معنادار شده و دو  از بین عوامل اضطراب رقابتی تنها عامل اعتماد به نفس ..(p=<0.05) تا از متغیرها 3 با توجه به سطح معنی داری 

 اند.گرایی منفی نیز معنادار شدهگرایی مثبت و کمالمتغیر کمال

 توان نوشت:با استفاده از این جدول دو معادله می

 ها برای پیش بینی تغییرات:  Bاز روی  -1
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-این فرمول می استفاده از با ؛انیمرا بد نمره اعتماد به نفس، کمال گرایی مثبت و منفی فردیمفهوم آن این است که چنانکه 

 بینی کنیم.او را پیش رفتگی ورزشیمیزان تحلیلتوانیم 

 ها برای تعیین میزان اثر متغیرها:  Betaاز روی  -2

 
ها را با ، آنتحلیل رفتگی ورزشکاران ثیر هریک از متغیرهای مذکور در تعیینأمیزان ت توان ضمن تعیینبا استفاده از این فرمول می

گرایی مثبت و تأثیر این دو بیش از عامل اعتماد به گرایی منفی بیشتر از کمالکمالدیگر مقایسه نمود و دریافت که میزان اثر متغیر یک

 باشد.نفس می

 گیرینتیجه

گرایی ابتی و کمالکاران را با توجه به متغیرهای اضطراب رقرفتگی ورزشی رزمیتوان میزان تحلیلهای بیان شده میبا استفاده از فرمول 

 ها را تخمین زد.چنین میزان تأثیر مؤلفهبینی کرد و همپیش

 کارانگرایی ، اضطراب رقابتی، رزمیرفتگی ورزشی، کمالبینی تحلیلپیش واژگان کلیدی: 
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