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 کارانگرایی و اضطراب رقابتی بر تحلیل رفتگی ورزشی رزمیکمالارتباط   

 . فریده شریفی فر2. سمیه رستمی آذر  1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی1

  . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب2

 

 مقدمه

نقص بودن و وضع معیارهای عالی برای عملکرد، ای چند بعدی است که با تالش برای بیگرایی به عنوان یک صفت شخصیتی، سازهکمال

-کمال ورزش، روانشناسان از ی(. بسیار1شود)تمایل به ارزشیابی از رفتار شخصی و حساسیت در مورد اشتباهات مشخص می همراه با

. ماهیت رقابتی و تنیدگی ورزش، مطالبات بسیار را بر (2) دانندبارز آنان می صفات از یکی و برجسته ورزشکاران شاخصه را گرایی

های هیجانی به این عوامل تنیدگی زا، به ویژه اضطراب رقابتی، یکی از عوامل مهم در عملکرد (. پاسخ3کند )ورزشکار تحمیل می

های جسمی، عاطفی و ذهنی که در نتیجه استرس مستمر و مداوم مربوط ای از واکنشورزشی، مجموعهورزشکاران است. تحلیل رفتگی 

-کمالهای چون رسد توجه و نگاه علمی به مؤلفهبنظر می راه می شود.به محیط ورزشی و در ادامه با کمبود حمایت و فشارهای باال هم

ها داشته تواند کمک موثری در رشد بیش از پیش این ورزشدر ورزشکاران رزمی می اضطراب رقابتی و تحلیل رفتگی ورزشیگرایی، 

 کاران است.رفتگی ورزشی رزمی گرایی و اضطراب رقابتی بر تحلیلکمال رابطههدف پژوهش حاضر، بررسی از این رو  باشد.

 شناسیروش

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

گرایی مثبت و منفی کمال هایگیری این پژوهش پرسشنامهشمار بود و کل جامعه بعنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار اندازهبصورت تمام

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

آمار ها با استفاده از آمار توصیفی، دادهمحاسبه گردید.  2922و  2922، 2929ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ضریب اعتبار آن

 .تحلیل شدند SPSSافزار طرفه( با استفاده از نرماستنباطی )آزمون کلوموگروف اسمیرونف، همبستگی پیرسون و  تحلیل واریانس یک

 ها یافته

گرایی مثبت با عامل شناختی و جسمانی اضطراب رقابتی رابطه معنادار منفی و با عامل اعتماد به نفس نتایج تحقیق نشان داد کمال

گرایی های اظطراب رقابتی بالعکس کمالگرایی منفی با عامل. جهت این روابط در مورد کمال(p=<0.05)معنی دار مثبت دارد رابطه

یابد و بالعکس. رابطه رفتگی ورزشی آنان کاهش میگرایی مثبت ورزشکاران هر چه بیشتر باشد، تحلیل. کمال(p=<0.05)باشدمثبت می

  .(p=<0.05)باشدرفتگی ورزشکار نیز معنی دار و مثبت میبا تحلیل عامل جسمانی اضطراب رقابتی

 گیرینتیجه

از سوی مدیران و مربیان جهت افزایش های الزم به ورزشکاران رزمی ریزی برای آموزشرسد برنامهبنظر می تحقیقهای با توجه به یافته 

  این ورزشکاران شود.رفتگی ورزشی گرایی مثبت و کاهش اظطراب باعث کاهش تحلیلکمال

  کارانرفتگی ورزشی، رزمیگرایی، اضطراب رقابتی، تحلیلکمال واژگان کلیدی:
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