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  ووشوکاران یورزش یرفتگ لیتحل بر یرقابت اضطراب و یجانیه هوش رابطه

 فریفیشر دهیفر. 2 روادانقای قبله فلورا. 1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی1

  ن جنوباستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرا .2

 مقدمه

های جسمانی و تاکتیکی و امروزه در دنیای ورزش، تمرین و ممارست جسمانی تنها ابزار رسیدن به موفقیت نیست، زیرا عالوه بر توانایی

های شخصیتی نظیر هوش هیجانی و اضطراب رقابتی نیز از عوامل مؤثر بر پیشرفت ورزشی مهارت های تخصصی، توانمندی و ویژگی

 ،باشند داشته مسابقه نیح در را عملکرد نیبهتر ورزشکاران تا باشندیم یراه یجستجو درو ورزشکاران  انیمرب که آنجا از(. 1است )

 گردد مطلوب جهینت کسب مانع و باشد رزشکارانو نهیبه عملکرد بازدارنده عامل تواندیم یجانیه هوش مناسب کنترلعدم و اضطراب

 انیم از های علمی کمی در خصوص این رشته ورزشی و ورزشکارانش انجام شده است.پژوهش و است انریا در نوپا یورزش ووشو(. 2،3)

 ووشوکاران یرفتگ لیتحل بر آن ریتأث و "یرقابت اضطراب و یجانیه هوش به توجه"ورزشکاران این رشته  تیموفق کسب در لیدخ عوامل

 است. ووشوکاران یورزش یرفتگ لیتحل بر یرقابت اضطراب و یجانیه هوش رابطههدف پژوهش حاضر، بررسی از این رو . است

 شناسیروش

سابقه قهرمانی  که مرد و زن ووشوکارنفر  122پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را  روش تحقیق حاضر 

گیری بصورت تمام اند. نمونهبودند، تشکیل داده ی لیگ برترهاباشگاهداشتند و دارای قرارداد رسمی با یکی از  کشوری، آسیایی و جهانی

 فارنهام و دزیترایپ یجانیه هوش هایگیری این پژوهش پرسشنامهشمار بود و کل جامعه بعنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار اندازه

ها از طریق د. ضریب اعتبار آنبو (1992همکارانش ) و مارتنز رقابتی ( و اضطراب2221رفتگی ورزشکار رادک و اسمیت )تحلیل، (2223)

بندی نمرات خام و ترسیم جداول و نمودارها به دست آمد. از  آمار توصیفی به منظور طبقه 22/2و  22/2، 26/2آلفای کرونباخ به ترتیب 

به منظور و از آمار استنباطی )آزمون کلموگراف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون( 

 تحقیق استفاده گردید.  بررسی فرضیه

 هایافته

 نگرش و ینیخوشب کنترل،یاجتماع یهامهارت جانات،یه و عواطف کنترل ،یخودآگاهی )بعد جانیه هوش نیبنتایج تحقیق نشان داد  

 اضطراب یجسمان بعدی )رقابت اضطراب نیب .(p=<0.05)دارد وجودمنفی  معنادار رابطه ووشوکاران یورزش یرفتگ لیتحل ( بامثبت

همچنین ضرایب رگرسیون چندگانه حاکی از  .(p=<0.05) دارد وجودمثبت  معنادار رابطه ووشوکاران یورزش یرفتگ لیتحل ی( بارقابت

 کننده معناداری برای تحلیل رفتگی ورزشی ووشوکاران هستند.بینیهای هوش هیجانی و اضطراب رقابتی پیشآن است که مؤلفه

 گیریجهنتی

رسد به نظر می ووشوکاران یورزش یرفتگ لیتحلی با رقابت اضطرابهای پژوهش و وجود رابطه معنی دار هوش هیجانی، با توجه به یافته 

 .ثر باشدؤبسیار م ووشوکاران یورزش یرفتگ لیتحل کاهشبرای بهبود بهداشت روانی در و اضطراب رقابتی توجه به هوش هیجانی 

 .ببیننددر این خصوص های الزم را آموزش ورزشکارانگردد د میبنابراین پیشنها

 ووشوکاران ،رفتگی لیتحل ،یرقابت اضطراب ،یجانیه هوش :واژگان کلیدی
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