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 88-94 صفحات

 

 یرقابت اضطراب و یجانیه باهوش یذهن یهامهارت رابطه

 رانیا برتر گیل تکواندوکار بانوان در 

 2 یسهرابمهدی  ،حمیدرضا طاهری، 1دالور عالیه شیرزاد 

 یفردوسدانشگاه  بدنییتتربکارشناسی ارشد . 1

 دانشگاه فردوسی بدنییتترباستاد . 2

 چکیده

ذهنی با اضطراب رقابتی و هوش هیجانی در بانوان تکواندوکار لیگ برتر  یهامهارتام پژوهش حاضر بررسی رابطه هدف از انج

دوازدهمین  (سال 22-11(در رده سنی جوانان  کنندهشرکتایران بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بانوان تکواندوکار 

اضطراب رقابتی  یهاپرسشنامهنفر  18 نمونه آماری به روش سرشماری انتخاب و تعداد دوره لیگ برتر ایران تشکیل دادند.

روش  .را پر کردند)2112) و هوش هیجانی برادبری و گریوز)2111) ذهنی راسل یهامهارت، )1991) مارتنز و همکاران

برای  و SPSS افزارنرماز  هاداده وتحلیلتجزیهبرای  میدانی اجرا شد. صورتبهتحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که 

همبستگی پیرسون و دوربین واتسون  رگرسیون، ،استفاده از آمار توصیفی همبستگی و استنباطی پژوهشی هایفرضیه

خود مدیریتی از هوش  مؤلفهذهنی با  هایمهارتاین پژوهش نشان داد که بین  وتحلیلتجزیهنتایج حاصل از  استفاده شد.

 (،- =p> ،222/1r 12/1) اضطراب شناختی (،- =12/1p> ،292/1r) یجسمان(، اضطراب =p> ،241/1r 12/1) هیجانی

ذهنی واجد  یهامهارتتحلیل رگرسیون نشان داد که نتایج  رابطه معناداری وجود دارد. (=p> ،262/1r 12/1) نفساعتمادبه

 .باشدیم نفساعتمادبهاز هوش هیجانی، اضطراب رقابتی، اضطراب شناختی و  یریتیخود مد بینییشپشرایط 

 

 .تکواندو ،یتیریمد خود رقابتی، اضطراب هیجانی، هوشذهنی،  مهارت :کلیدی گانواژ

 

 alie.shirzad@gmail.com ایمیل نویسنده مسئول:
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 مقدمه

 یوبرتراخیر موجب ارتقای کیفیت عملکرد ورزشکاران و ثبت رکوردهای بهتر  یهاسالعلوم ورزشی که در  هایینهزمیکی از 

مانند کنترل  یشناختروان یهاروششده است، علم روانشناسی ورزش است. مربیان در تمام سطوح، از  هارقابتها در آن

تا ورزشکاران را در  گیرندیمنفس کمک هیجان، تصویرسازی ذهنی، هدف چینی، بازداری تفکر، تمرکز و افزایش اعتمادبه

مختلف ورزش مانند  هایینهزمروانشناسی در  هاییهنظراجرای بهتر یاری دهند. روانشناسی ورزش به معنی بکار گرفتن 

به افراد  یامداخلهارزیابی روانشناسی و راهبردهای  هاییکتکنبا استفاده از  توانیممربیگری و آموزش است. بدین ترتیب 

 (.1282،مهدی سهرابی)کمک کرد تا به اجرای برتر دست یابند 

. شودیم، اهمیت بهره بردن از روانشناسی ورزشی نیز، بیشتر و بیشتر کندیمشدن توسعه پیدا  یاحرفهامروزه همچنان که 

و اهمیت آن موقعی است که بر رفتار ورزشکاران در  کندیمورزشی اجرا  یهارقابتروانشناسی ورزشی نقش مهمی را در 

. (2116،درتاج ،یاپورانآر ،یومرثیک ،ابوالقاسمیباشد ) بینییشپ، تغییر یا یصتشخقابلهای رقابتی محیط ورزشی و میدان

 یهاخسارتپیاپی را متحمل شوند که  یهاشکستامروزه به دلیل توجه کمتر به روانشناسی ورزش، ورزشکاران ممکن است 

 (.2111،دمرز ،سالمال ،بوش) آوردیمناپذیری برای آنان و جامعه ورزشی به بار جبران

خویش است. هر فردی از اینکه یک مهارت  هاییتوانمندو  هامهارتانگیزه در پیشرفت انسان، احساس لذت از  ترینیقو

ورزشی را به بهترین شکل ممکن اجرا نماید، لذت زیادی خواهد برد. از طرفی کسب مهارت، نیاز به تمرین و ممارست فراوان 

هایی است که با صرف حداقل انرژی و زمان همراه باشد. تمام تالش دارد. مهارت، باالترین سطح اطمینان در کسب نتیجه ن

 یهامهارت ازجمله هامهارتحرکتی به ورزشکار کمک کنند و بعضاً از سایر  یهامهارتمربیان این است که برای اکتساب 

باید  کهیدرحالحرکتی باشد.  یهامهارت یریگاندازه. شاید علت این امر عینی بودن و قابلیت سنجش و مانندیمذهنی غافل 

حال پیوسته یعنی وجوه جسمانی و روانی است. هر تالشی به این نکته توجه داشت که انسان دارای دو وجه متمایز و درعین

که برای تقویت بعد جسمانی و حرکتی انجام شود به همان اندازه نیاز به تقویت بعد روانی وجود آدمی نیز ضروری خواهد بود. 

، غلبه بر فشارهای روانی و نظایر آن برخی از فشارهای روانی هستند که یک ینیگزهدفو تقویت انگیزه، تمرکز، ایجاد 

 (.1916،گولدها دارد )ورزشکار نیاز شدید به فراگیری و استفاده از آن

باشند تا بتوانند به در وضعیت مطلوبی قرار داشته  بایستیمروانی نیز  ازنظرورزشکاران عالوه بر تمرینات منظم وجدی 

نیز، از اجزای  ذهنی یهامهارتعوامل روانی، دلیل اصلی نوسان در عملکرد ورزشکاران است و . موفقیت بیشتر دست یابند

ناموفق، بین ورزشکاران موفق و  هاتفاوت ینترمهمیکی از  یگردعبارتبهاصلی اثبات عملکرد در مسابقات سطح باال هستند؛ 

ذهنی متفاوتی نیز  یهامهارتورزشکارانی که سطوح عملکرد متفاوتی دارند احتماالً سطوح هاست. ذهنی آن یهامهارت
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. شوندیمشناختی تقسیم  یهامهارتتنی و روان یهامهارتبنیادی،  یهامهارتذهنی به سه دسته،  یهامهارت دارند.

باشند تا دو مهارت دیگر بتوانند  شدهیتتثبباید  هامهارتن ، اطمینان و تعهد است. اییگذارهدفبنیادی شامل  یهامهارت

ورزشکار مرتبط  یشناختروان یهاشاخصتنی شامل واکنش به استرس، آرمیدگی و برانگیختگی با توسعه یابند. مهارت روان

شامل تصورات، شناختی با فرایندهای شناختی مثل یادگیری، ادراک، حافظه و غیره سروکار دارند که  یهامهارتاست. 

( 1916( و وینبرگ گولد )2111همکاران )رقابت است. دورند بوش و  یزیربرنامهتمرین ذهنی، تمرکز کردن، بازیابی تمرکز و 

 (.1291،یانمهر پو) اندیدهناماجرا  روزبهرا دلیل اصلی نوسانات روز  یشناختروانهای عامل

نه ، داردیبازم( اغلب کمبودهای روانی است که ورزشکاران نخبه را از اجرای بهینه در تمرین و مسابقات 2111به عقیده هکر )

ترین عامل در موفقیت یا عدم موفقیت ورزشکاران نخبه و غیر ( بیش2112اشتباهات و کمبودهای فیزیکی. به نظر لئون )

روانی، به ورزشکاران برای کنترل و  یهامهارتز طریق آموزش ها مربوط است. روانشناسان ورزش انخبه به عوامل روانی آن

اغلب متغیرهای روانی مبنای هیجانی و عاطفی دارند و وضعیت  چراکه. (2112،بل و چانگ) نمایندیمتنظیم هیجانات کمک 

از  یامجموعهآمادگی ذهنی ورزشکاران که  یژهوبهروانی ورزشکاران از عوامل مهم و تأثیرگذار بر نتایج مسابقات است، 

 (.2112،ازوسکو) باشدیمروانی  یهامهارت

ها را قادر که آن اندیجانیهو استعدادهای ویژه در هوش  هاییتواناکه ورزشکاران موفق، مستعد داشتن  انددادهتحقیقات نشان 

معتقد است افرادی که از هوش هیجانی بیشتری برخوردارند؛  (1992) نگلم(. 1212،گلمن) کندیمبه انجام کارهای بزرگ 

توانایی بیشتری در شناخت احساس خود، کنترل احساسات، برانگیختن و به هیجان درآوردن خود، شناخت احساسات دیگران 

که بین برخی از اجزای  نددریافت یامطالعه( در 2112) یحسن ،یاکبر ،یبندل ،بحرالعلومو تنظیم روابط با دیگران دارند. 

سازی، تمرکز، تصویرسازی و تمرین ذهنی، رابطه معناداری نفس، تعهد، آرامذهنی مانند، هدف چینی، اعتمادبه یهامهارت

نوع دیگر هوش و احساسات است که شامل خود ادراکی و استفاده از  درواقعهوش هیجانی . هیجانی وجود دارد باهوش

 ،یرستم ،باریکی آب ،ترکفر) بهتر و توانایی خلق و عادات خوب و کنترل ذهن است تصمیمات مناسب برای زندگی

برانگیختگی هیجانی را  یهانشانههای استرس و دیگر از هورمون ترییینپاهیجانی باال، سطوح  باهوشافراد  (.2111،یمیانکر

اضطراب افزایش یابد، کاهش شدیدی در سطح ، زمانی که سطح کنندیمجدید پیشنهاد  هاییهفرضدارا هستند. همچنین، 

 .(2112 ،هنری ،خبیریساالر، و  زهرا ،بیگمیعملکرد رخ خواهد داد )

 ترینیاصلمسائل در حیطه روانشناسی ورزشی و هوش هیجانی، مربوط به اضطراب رقابتی است. از  ینترمهمیکی از 

، میزان اضطراب گذاردیمدر سطوح قهرمانی اثر  یژهوبهشده در روانشناسی ورزش که در عملکرد ورزشکاران محورهای مطرح

 ازجملهمختلف  یلبه دالحرکتی ورزشکاران است. عموماً ورزشکاران  یهامهارتدر هنگام مسابقه و اثر آن بر حاالت روانی و 

که  شوندیماجرای ورزشی، مضطرب  یازموردنخود و قابلیت  هاییتوانائمیان اهمیت کسب موفقیت ورزشی و یا تفاوت 

فشار مداوم ناشی از . (1291،روحانی ،دایمی ،متقی ،لطفی ،عطاردیها دخالت دارد )یک عامل منفی در عملکرد آن عنوانبه
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اضطراب زیادی تولید کند. در نظریه یادگیری اجتماعی بیان  تواندیماز یک ورزشکار،  هایمیتتوقع والدین، مربیان و هم 

 .شودیممرتبط  هایتموفقکه اضطراب از راه یادگیری با برخی از  شودیم

 ارتباط در یختگیبرانگ با هکاست،  شدهیفتعر یطیمح فشارهای یتقاضا از یناش تنش ناآرامی و احساسات عنوانبه اضطراب

باشد می تقاضاها آن دادن انجام یبرا ارکورزش ییتوانا و طیمح یتقاضاها نی، بیناهماهنگ کدهنده ادرانشان و است

 .(1282،مارتنز)

است. برای مثال  یافتهیشافزاگذشته به میزان زیادی  یهاسالرزمی مانند تکواندو در  یهاورزشامروزه عالقه و شرکت در 

رزمی حضور فعال  یهاورزشاز  یکیدرمیلیون نفر در رده نوجوانان در سرتاسر جهان حداقل  82، بیش از کندیمبیرر عنوان 

و  شودیمدنبال  یاحرفه صورتبهکشور جهان  141ورزشی است که در  یهارشته ازجملهتکواندو نیز . (1384،دانه کاردارند )

(. تکواندوکاران 2116،یتوا ،مورگان ،والن ،کاظمیرسمی در فدراسیون جهانی تکواندو عضو هستند ) صورتبهکشور  121

استفاده  هایاحرفهنسبت به غیر  یزیربرنامهنفس و اعتمادبه ، هدف چینی،یسازآرامذهنی همچون  یهامهارتنخبه از 

، نقش عوامل کندیمها را از هم متمایز آن آنچهمشابه بوده و  یباً تقرفیزیکی  ازلحاظ هارقابتها در آن کهیدرحال؛ کنندیم

ذهنی از قبیل مدیریت اضطراب، تمرکز،  یهامهارت. (2112،طلبیتحماستوده و هاست )موفقیت آندر کسب  یشناختروان

هستند، که در برنامه ورزشکاران  یشناختروان یهامهارتاجزای  ینترمهمنفس از انگیختگی، آمادگی روحی و اعتمادبه

 .(1916،موهانی و پرکینز) شودیماستفاده  یاحرفه

نیرو برای رهبری و موفقیت  ترینیقوعملکرد فرد و  بینییشپعامل برای  ینتربزرگ ییتنهابههوش هیجانی  ازآنجاکه

یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد تکواندوکاران در  عنوانبهو اضطراب رقابتی نیز  (1219،بحرالعلوم ،ساسانی) شدهشناخته

از طریق کنترل  توانندیمها تأثیر داشته باشد؛ ورزشکاران در ابعاد مختلفی روی آن تواندیمشده است و هنگام مسابقه مطرح

ذهنی داشته  یهامهارتاز طریق تقویت  یشانهامهارتاضطراب خود و افزایش هوش هیجانی نقش مهمی را در پیشبرد 

ذهنی در حوزه روانشناسی  یهامهارتباشند و با توجه به مهم بودن دو مقوله اضطراب رقابتی و هوش هیجانی و رابطه آن با 

ورزشی بخصوص رشته پراضطراب تکواندو این پرسش پیش  هاییطمحاین متغیرها در  ٔ  ینهدرزمورزش و کمبود تحقیق 

تکواندوکار لیگ برتر ایران بانوان هیجانی و اضطراب رقابتی در  باهوشذهنی  یهامهارتکه، آیا رابطه معناداری بین  آیدیم

شناختی و -رقابتی )جسمانی و اضطرابهوش هیجانی  بینییشپذهنی قدرت  یهامهارتیا متغیر  و وجود دارد؟

 نفس( را دارد؟اعتمادبه
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 یشناسروش

 چنینهم. است شدهانجام میدانی و پیمایشی روش به که است بوده ایمقایسه – توصیفی هایپژوهش نوع از حاضر پژوهش

 است. شدهانجامبا استفاده از پرسشنامه  که آورد شمار به نگر حال و کاربردی هایپژوهش نوع از توانمی را پژوهش این

برتر ایران بودند  یگتکواندوکار لشامل همه بانوان  ورودی هایمالک و پژوهش ماهیت و نوع به توجه با پژوهش این جامعه

در این تحقیق  را تشکیل دادند.ساله لیگ برتر بانوان ایران  22-11نفر از تکواندوکاران زن  18نمونه آماری شامل  ( ونفر 91)

معیار( و آمار استنباطی )تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس( جهت بررسی معناداری کل  انحراف از آمار توصیفی )میانگین،

استفاده گردید و  ینیبشیپجهت دستیابی به مدل نهایی  زمانهمبرآورد کننده و تحلیل رگرسیون خطی به روش  یهامدل

 د.انجام ش 16نسخه  SPSS افزارنرم لهیوسبهآن  لیوتحلهیتجز

 

 :یریگاندازهابزار 

(، 2111ذهنی راسل ) یهامهارت (،2112: هوش هیجانی برادبری و گریوز )پرسشنامه 2 اطالعات پژوهش، از یآورجمعبرای 

خرده  2است که به  ماده 21 یدارا( استفاده شد. آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز، 1991اضطراب رقابتی مارتنز )

( 21-21( و مدیریت روابط )16-21(، آگاهی اجتماعی )8-12) یتیریمد خود(، 1-6مقیاس هوش هیجانی کلی، خودآگاهی )

. جمع نمراتی که آزمودنی در شودیمانجام  6 تا 1از  یانقطه 6آزمون با استفاده از مقیاس  یگذارنمره. شیوه شودیمتقسیم 

 سؤال 21ذهنی راسل، که مشتمل بر  یهامهارت. آزمون دهدیم، نمره کل آزمون را تشکیل کندیمکسب  سؤاالتهر یک از 

و شامل  یانهیگز 2 سؤاالت. باشدیم، لیکرت سؤاالت یریگاندازه. پرسشنامه از نوع پاسخ بسته بوده و مقیاس باشدیم

 .باشدیم 1،2،2،4،2 بیترت ، گاهی، اغلب، همیشه است، و روش امتیاز گذاری بهندرتاً هرگز،  یهانهیگز

اضطراب  یهامؤلفهبوده و شامل  سؤال 28 بر( که مشتمل CSAI -1991پرسشنامه اضطراب رقابتی )مارتنز و همکاران، 

. پرسشنامه از باشدیم( 28 تا 19 سؤاالت) نفساعتمادبه( و 11 تا 11 سؤاالت، اضطراب جسمی )(9 تا 1 سؤاالتشناختی )

، ندرتاًهرگز،  یهانهیگزو شامل  یانهیگز 4 سؤاالت. باشدیم، لیکرت سؤاالت یریگاندازهنوع پاسخ بسته بوده و مقیاس 

و  رقابتی اضطراب وذهنی  هایمهارت هایپرسشنامهپایایی  .باشدیم 1،2،2،4 بیترته گاهی، همیشه و روش امتیاز گذاری ب

 آمد. دست به( α :12/1) و( α:84/1) ( و:α 11/1به ترتیب برابر ) از ضریب آلفای کرونباخ هوش هیجانی با استفاده

 

 پژوهش یهاافتهی

اطالعات و آزمون  وتحلیلیهتجز منظوربه بودند. 26/21± 49/2در این تحقیق دارای میانگین سنی  کنندهشرکت تکواندوکار 18

. نتایج حاصل از دشبه کار گرفته  هادادهزیع تحقیق در ابتدا آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن تو هاییهفرض

 .شودیم( ارائه 1اب رقابتی و هوش هیجانی در جدول )ذهنی، اضطر یهامهارتآزمون کلموگروف اسمیرنوف متغیرهای 
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 هوش هیجانیو ذهنی، اضطراب رقابتی  یهامهارتبررسی نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف متغیرهای . 1 جدول

 سطح معناداری هامؤلفه متغیرها

 498/1 ذهنی کلی یهامهارت ذهنی یهامهارت

 694/1 اضطراب کلی اضطراب رقابتی

 اضطراب شناختی

 اضطراب جسمی

 نفساعتمادبه

181/1 

182/1 

169/1 

 812/1 هوش هیجانی کلی هیجانیهوش 

 یخودآگاههوش هیجانی 

 هوش هیجانی خود مدیریتی

 هوش هیجانی آگاهی اجتماعی

 مدیریت روابط

822/1 

124/1 

221/1 

282/1 
 

 هوش هیجانی و اضطراب رقابتی تکواندوکاران یهامؤلفهذهنی و  یهامهارتبررسی رابطه بین . 2 جدول

 یسطح معنادار مقدار همبستگی استانداردمیانگین و انحراف  متغیرها

 146/1 22/81±41/6 ذهنی یهامهارت

 

181/1 

 82/121±61/18 هوش هیجانی کلی 

 66/1 -141/1 12/28±49/4 خودآگاهی

 *122/1 241/1 82/121±61/18 یریتیخود مد

 112/1 621/1 42/21±22/2 آگاهی اجتماعی

 862/1 -122/1 29/22±86/2 مدیریت روابط

 ** 111/1 -292/1 98/22±69/4 اضطراب جسمانی

 ** 111/1 -222/1 11/22±44/2 اضطراب شناختی

 * 112/1 262/1 29/26±44/4 نفساعتمادبه

 12/1* همبستگی در سطح 

 11/1** همبستگی در سطح 
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هوش  یهامؤلفه است میزان همبستگی شدهحاصل( که از اجرای آزمون همبستگی پیرسون 2با توجه به نتایج مندرج در جدول )

گاهی اجتماعی و مدیریت روابط در آ -میزان همبستگی خودآگاهی کهییازآنجا گزارش گردیده است.هیجانی و اضطراب رقابتی 

کوهن این میزان همبستگی به لحاظ آماری در سطح ضعیفی است و با توجه به  یبندطبقه بر اساس( قرار دارد 1–2/1محدوده )

اضطراب  یهامؤلفهاز هوش هیجانی و  یریتیخود مد مؤلفهفقط  و باشدیم معنایبرابطه <p) 12/1آمده )دستبهسطح معناداری 

 رقابتی با توجه به سطح معناداری معنادار هستند.

، آگاهی اجتماعی یریتیخود مدخودآگاهی، ) یجانیههوش  یهامؤلفهاز تحلیل رگرسیونی هوش هیجانی و  آمدهدستبهنتایج 

 ارائه گردیده است. (2) ( در جدولو مدیریت روابط

ذهنی قابل  یهامهارتدر صد واریانس هوش هیجانی از طریق متغیر  21/1 دهدیمکه نشان  باشدیم 21/1برابر با  2Rمقدار 

در سطح پایینی قرار دارد  آمدهدستبه 2Rمقدار ارائه کرده است،  2Rر مقادیکه کوهن از  یبندطبقهتبیین است و بر اساس 

 یهامهارت، لذا متغیر <p)12/1باشد )ینمآن معنادار  Fمقدار و با توجه به سطح معناداری تحلیل رگرسیون هوش هیجانی، 

 . F(1, 85)=(p= 141/1 ,181/1) باشدینمهوش هیجانی  بینییشپذهنی واجد شرایط 

 

 آن. یهامؤلفه هوش هیجانی و بینییشپنتایج مربوط به تحلیل رگرسیون ساده جهت . ۳ جدول

 2R سطح معناداری F ضریب بتا هامؤلفه متغیرها

   

 ذهنی یهامهارت 

141/1=(1, 85)F  

P=0/178 

 خودآگاهی

 آگاهی اجتماعی

 مدیریت روابط

141/1- 

162/1 

122/1- 

194/1 

226/2 

0/092 

66/1 

121/1 

0/0763 

112/1 

128/1 

0/001 

 241/1 یتیریخود مد

 

226/2 

 

122/1 

 

121/0 

(21/1= 2R) 

خودآگاهی، آگاهی اجتماعی ) یجانیههوش  یهامؤلفه( و سطح معناداری تحلیل رگرسیون 2با توجه به نتایج جدول )

 p=194/1(1, F ,66/1)، که خودآگاهی برابر با ( <21/1p) باشدینممعنادار  هامؤلفههریک از  Fمقدار ( و مدیریت روابط

(  p=192/1=(1, 85)F ,826/1( و مدیریت روابط برابر با ) 121/1p= ،226/2=(1, 85)F)و آگاهی اجتماعی برابر با  ((85=

( لذا p=226/2=(1, 85)F ,122/1) باشدیمآن معنادار  F، مقدار یریتیخود مدو با توجه به سطح معناداری مؤلفه ؛ باشدیم
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هوش هیجانی )خودآگاهی، آگاهی  یهامؤلفه بینییشپذهنی واجد شرایط  یهامهارتمتغیر نتیجه گرفت که  توانیم

 .باشدیم بینییشپذهنی قابل  یهامهارتاز طریق خود مدیریتی  مؤلفهو تنها  باشدینم( اجتماعی و مدیریت روابط

جسمانی، اضطراب شناختی و ) یرقابتاضطراب  یهامؤلفهاز تحلیل رگرسیونی اضطراب رقابتی و  آمدهدستبهنتایج 

 ( ارائه گردیده است.4جدول )در ( نفساعتمادبه

ذهنی قابل  یهامهارتدر صد واریانس اضطراب رقابتی از طریق متغیر  21 دهدیمکه نشان  باشدیم 21/1برابر با  2Rمقدار 

در سطح باالیی قرار دارد.  آمدهدستبه 2Rمقدار ارائه کرده است،  2Rر مقادیکه کوهن از  یبندطبقهو بر اساس  تبیین است

 یهامهارت، لذا متغیر (<12/1pباشد )یمآن معنادار  Fمقدار و با توجه به سطح معناداری تحلیل رگرسیون اضطراب رقابتی، 

 (. p=221/21=(1, 85)F ,111/1) باشدیماضطراب رقابتی  بینییشپذهنی واجد شرایط 

 

 (2R=20/0) آن. یهامؤلفهاضطراب رقابتی و  بینییشپ. نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون ساده جهت 4 جدول

 2R سطح معناداری F ضریب بتا هامؤلفه متغیرها

 ذهنی یهامهارت 

221/21=(1, 85)F  

111/1 p= 

 

 اضطراب شناختی

 اضطراب جسمی

 نفساعتمادبه

222/1 

292/1 

262/1 

122/12 

41/12 

446/6 

111/1 

111/1 

112/1 

124/1 

124/1 

181/1 

 

اضطراب شناختی، اضطراب ) یرقابتاضطراب  یهامؤلفه( و سطح معناداری تحلیل رگرسیون 4با توجه به نتایج جدول )

 ,111/1)، که اضطراب شناختی برابر با (<p 12/1باشد )یممعنادار  هامؤلفههریک از  F(، مقدار نفساعتمادبهجسمی و 

p=122/12=(1, 85)F )  و اضطراب جسمی برابر با(111/1, p=41/12=(1, 85)F  ) 112/1)برابر با  نفساعتمادبهو, 

p=446/6=(1, 85)F ) ( از طریق نفساعتمادبهاضطراب رقابتی )اضطراب شناختی، اضطراب جسمی و  یهامؤلفهلذا . باشدیم

 .باشندیم بینییشپذهنی قابل  یهامهارت
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 :یریگجهینتبحث و 

ذهنی با اضطراب رقابتی و هوش هیجانی در بانوان تکواندوکار لیگ برتر  یهامهارتاز انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه  هدف

کلی و  این پژوهش نشان داد که رابطه معنادار بین هوش هیجانی هاییهفرض وتحلیلیهتجزحاصل از ج نتایایران بود. 

( به وجود رابطه غیر معنادار بین هوش 2112همکاران )وجود ندارد که با نتیجه تحقیق بحرالعلوم و  ذهنی یهامهارت

مسابقه  یزیربرنامهرس، انگیختگی، تمرکز مجدد و ذهنی از قبیل کنترل اضطراب، کنترل ت یهامهارت یهامؤلفههیجانی و 

 یخوانناهم( 2119همکاران )( اصالنخانی و 1291دارد و با تحقیقات ساسانی مقدم و بحرالعلوم ) یخوانهمبودند،  یافتهدست

و  11/2±48/2تحقیق حاضر: هاییآزمودن)میانگین سابقه ورزشی  هایآزمودندارد. این نتیجه احتماالً به دلیل سابقه ورزشی 

بوده که  هایآزمودنبوده است و میانگین نمره هوش هیجانی  سال( 69/1 ±18/4میانگین سابقه ورزشی تحقیق بحرالعلوم، 

ذهنی  یهامهارت ازنظر( ورزشکاران سطح باال در مقابل دیگر ورزشکاران 1918همکارانش )طبق نتیجه تحقیق ماهونی و 

 بوده است. هایآزمودنتماالً به دلیل جنس و یا سن باالتر هستند و یا اح

بود که با  ذهنی یهامهارتاز هوش هیجانی با  یریتیخود مد مؤلفهنتیجه دیگر این تحقیق وجود رابطه مثبت معنادار بین 

هیجانی با  از هوش یریتیخود مددارد. ساسانی مقدم دریافت بین  یخوان( هم1219نتیجه تحقیق ساسانی مقدم )

ذهنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ممکن  یهامهارتنفس، آرمیدگی، نیروبخشی و تمرکز دوباره از اعتمادبه

یا مدیریت هیجانی( به فرد اجازه دهد تا سطح  یریتیخود مد مؤلفهاست هوش هیجانی از طریق توانایی در تنظیم هیجانات )

ذهنی شود. به نظر  یهامهارتد و بدین ترتیب باعث ایجاد سطحی مطلوب برای توسعه برانگیختگی خود را کنترل کن

انگیزه پیشرفت و  در اثراحتمال دارد این نتیجه  این کار از طریق مدیریت هیجانات مخرب مانند ترس انجام شود. رسدیم

فعاالنه  طوربهر توانایی در مدیریت هیجانات باشد. از طرف دیگ آمدهدستبهخود مدیریتی هستند،  هاییتقابلسازگاری که از 

 تواندیمو این توانایی و فرآیندهای مربوط به آن  دهدیم)خود مدیریتی( به فرد امکان مهار، تعویض یا کنترل هیجانات را 

 موجب توسعه مهارت روانی شود.

بود که با تحقیق ساسانی مقدم و  معنایبو آگاهی اجتماعی نیز  یخودآگاهنتیجه دیگر تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین 

تأثیر عملکردی  ییتنهابه( همخوانی دارد. این نتیجه مبین این نکته است که آگاهی صرف از هیجانات 1219بحرالعلوم )

، هرچند مهارت هوشی مهمی است و بدون وجود آن، امکان کنترل و تنظیم یا یخودآگاهخاص بر مدیریت هیجانات ندارد. 

توانایی آگاهی فرد از هیجانات خود است.  صرفاًمنفعالنه و  یباًتقریجانات )خود مدیریتی( وجود نخواهد داشت ولی مدیریت ه

( ناهمخوانی دارد. 2119) یانقاسم ،یمردا سنگ ،(، اصالنخانی1291این تحقیق با تحقیقات ساسانی مقدم و بحرالعلوم ) یجهنت

نقش  هامؤلفهذهنی نداشتند اما تعامل و تأثیر متقابل  یهامهارتعناداری با در این تحقیق رابطه م هامؤلفهاین  هرچند

تشخیص هیجانات/ عواطف  مؤلفهدر نظریه اجتماعی گلمن مشابه  هامؤلفهبطوریکه این . کنندیمیکدیگر را تقویت و تکمیل 

. این توانایی تشخیص هیجانات به باشدیمدر نظریه مایر و سالوی در توانایی فرد در تشخیص هیجانات خود و دیگران 
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 یهامهارتو آگاهی اجتماعی این نوع از  یخودآگاهبا توجه به تعریف  چراکهذهنی مانند تمرکز وابسته است،  یهامهارت

اطالعات  ازآنجاکههاست. ذهنی در لحظه حال بر احساسات و هیجانات خود و دیگران برای درک شناخت صحیح و دقیق آن

انات هستند با افزایش هوش هیجانی فرد، سطح ادراک هیجانی فرد که همان خودآگاهی است، نیز افزایش حسی مبنای هیج

 .شودیمذهنی نیز  یهامهارتمنجر به افزایش  کهینحوبه؛ یابدیم

وجود  ذهنی یهامهارترابطه معناداری بین مدیریت روابط از هوش هیجانی با  بود کهنتیجه دیگر تحقیق نیز حاکی از آن 

به دلیل تفاوت در  تواندیم( ناهمخوانی دارد. این نتیجه احتماالً 1291ندارد؛ که با نتیجه تحقیق ساسانی مقدم و بحرالعلوم )

به  تواندیم( در تحقیق خود استفاده کردند هرچند این نتیجه 2112اُن )-ها از پرسشنامه بارآن چراکهباشد  یریگاندازهابزار 

 این تحقیق نیز باشد. یهانمونهطح هوش هیجانی دلیل عالی نبودن س

خودآگاهی، ) یجانیههوش  یهامؤلفه بینییشپذهنی واجد شرایط  یهامهارتهمچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 

این . باشدیم بینییشپذهنی قابل  یهامهارتاز طریق خود مدیریتی  ٔ  مؤلفهو تنها  باشدینم( آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط

به دلیل کنترل هیجانات رقابت کننده )مانند قدرت تمرکز(، با هیجان اصلی از طریق توانمندی در  تواندیمارتباط معنادار احتماالً 

، مثل خودداری و یریتیخود مد مؤلفهباشد. این ارتباط مطابق نظریه گلمن که معتقد است دو قابلیت  یریتیخود مدزیر سازه 

، زااسترسریق خودداری از رفتارهای واکنشی در زمان بروز هیجانات منفی و افزایش توانایی سازگاری در شرایط سازگاری از ط

رل که همان کنت هاآناحتماالً به دلیل هدف مشترک  یاو بر مهارت مدیریت یا کنترل استرس اثر بگذارد قابل توجیه است  توانندیم

نتایج مطلوب  بینییشپ، شامل، یچندبعدهوش هیجانی را در تحلیل  ییکار آ( نیز 2118) احساسات منفی است؛ باشد. شات

 ،نمایندیم. اگر احساسات منفی کنترل نشوند به دو صورت تظاهر کندیمتعریف 

ذهنی با  یهامهارت احتماالً. شودیمالف( تولید افکار منفی، ب( ایجاد تنش عضالنی، که در هر دو صورت موجب فشار روانی 

 باعث مدیریت هیجانات شود. توانندیم فشارتحتکنترل هیجانات منفی در شرایط 

(، 2111هانتون )وجود داشت که با نتایج تحقیقات  ذهنی با اضطراب رقابتی رابطه منفی و معناداری یهامهارتبین 

( همخوانی دارد. این بدین 1291) یانمهرپو( و 2112(، گورپریت )2111(، خدایاری )2116استراچان و مانروچاندلر )

ذهنی در بین ورزشکاران در سطح باالتری قرار داشته باشد به همان نسبت اضطراب رقابتی  یهامهارتمعناست که هرچه 

نفس خوبی ( اذعان داشت که ورزشکاران نابغه انگیزش و اعتمادبه2111. در این راستا پیگوزیس )یابدیمنیز کاهش  هاآن

نتایج تحقیقات آنجل  ازآنجاکهذهنی دارند.  یهامهارت یلهوسبهرا  شانیرقابتنین قابلیت کنترل اضطراب دارند و همچ

( حاکی از آن است که اضطراب رقابتی سبب کاهش عملکرد 2118( و اسکای )2118(، پیرس )2118(، زیاکروس )2111)

ذهنی در بین ورزشکاران منجر به  یهامهارت، پس باید به این موضوع توجه خاصی داشت و با توسعه شودیمورزشکاران 

ذهنی  یهامهارت( معتقد است که ورزشکاران المپیکی از 2111هانتون )ها شد. کاهش اضطراب و افزایش عملکرد آن
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( 2111. پیگوزیس )کنندیمان استفاده نفس برای نشان دادن بهترین عملکردشتصویرسازی ذهنی و اعتمادبه خصوصاً

کنترل اضطراب باید  یهاروشو معتقد است که  داندیم یاحرفهاضطراب رقابتی را عامل اصلی کاهش عملکرد ورزشکاران 

ذهنی و تجربه کردن  یهامهارت یریکارگبه( 1991توسط مربیان در جلسات تمرین آموزش داده شود. بر طبق گفته جونز )

. به ورزشکاران و مربیان باشدیمطول یک رقابت، بهترین راهکار برای کنترل عوامل کاهنده عملکرد ورزشکاران ها در آن

مانند استفاده از  هایییتفعالذهنی افراد ورزشکار اهمیت خاصی داده و با انجام  یهامهارتبه موضوع  گرددیمپیشنهاد 

های اب رقابتی را فراهم آورند تا ورزشکاران با استرس کمتری در میدانورزش و تمرین و.... شرایط کاهش اضطر شناسانروان

 رقابتی حضور پیدا کنند و بتوانند عملکرد مناسبی از خود ارائه دهند.

ذهنی با اضطراب شناختی رابطه منفی و معناداری وجود داشت که با نتایج تحقیقات  یهامهارتنتایج نشان داد که بین 

ذهنی در سطح باالتری قرار  یهامهارت. این بدان معناست که هرچه ورزشکاران به لحاظ باشدیم( همسو 2111پیگوزیس )

 یهامهارتهمچون تمرکز و هدف چینی از  ییهامهارت. یابدیمها کاهش باشند به همان نسبت اضطراب شناختی آن داشته

اُن -است بار ذکرقابل(. 1212)صدارتی،  رادارند زاشتن هاییتموقعذهنی توانایی مدیریت و کنترل یا شناخت ترس در 

تحمل استرس و  ازجملهمدیریت استرس را یکی از ساختارهای هوش هیجانی معرفی کرده است که از دو توانایی فردی 

د. هیجانی باال باید دارای مدیریت استرس بهتری باشن باهوشاست، در این صورت افراد  شدهیلتشککنترل یا مهار تکانه 

اضطراب شناختی  بینییشپذهنی واجد شرایط  یهامهارتهمچنین نتایج تحلیل رگرسیون در این پژوهش نشان داد که 

و باعث عدم تمرکز  دهدیمورزشکاران تحت تأثیر قرار  شدتبهاضطراب شناختی به لحاظ روانی  ازآنجاکه. باشدیمورزشکاران 

ذهنی و انجام تمریناتی در این خصوص، به  یهامهارتکه با استفاده از  گرددیم، پیشنهاد شودیمها و اجرای نامطلوب آن

بتوانند اضطراب شناختی خود را  آورندیمذهنی که ورزشکاران به دست  هایییتواناپرداخته شود تا با  هامهارتپرورش این 

 بهترین اجرای خود را در هنگام مسابقات به نمایش بگذارند. یجهدرنتکنترل و 

وجود داشت که با نتایج  طراب جسمی رابطه منفی و معناداریذهنی با اض یهامهارتنتیجه دیگر بیانگر این بود که بین 

ها ذهنی در بین ورزشکاران اضطراب جسمی آن یهامهارتکه با افزایش  رسدیم( همخوانی دارد. به نظر 2111پیگوزیس )

 یهامهارتنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در این پژوهش نشان داد که میابد. همچ کاهش یزن یامالحظهقابلبه میزان 

 یهانشانهزمانی که ( اذعان داشت 2111) یسنتومانرا دارد. در این راستا  کنندگی اضطراب جسمی بینییشپذهنی قدرت 

متمرکز بر هیجان، نظیر  یامقابله، ورزشکاران از راهبردهای شدندیمتفسیر  تأثیریباضطراب جسمانی در حین رقابت ناچیز و 

( به این نتیجه دست یافتند که 1219) یاپورانآر. همچنین کشاورزی و کردندیمهیجانی و اجتناب رفتاری استفاده  یزربرون

با  بر عملمبتنی  یامقابلهجسمانی و بین راهبردهای -مبتنی بر عمل و هیجان با اضطراب شناختی یامقابلهبین راهبرد 

بدنی مانند تعریق و  یهانشانهنفس ورزشی رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به این موضوع که اضطراب جسمی دبهاعتما

یک مسئله جسمی بوده و به جنبه روانی ورزشکار  صرفاًافزایش ضربان قلب دارد، اغلب این افراد بر این باورند که این موضوع 
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که در هنگام بروز اضطراب جسمی به  شودیماز این پژوهش پیشنهاد  آمدهدستبه. لذا با توجه به نتایج کنندینمتوجهی 

ذهنی و مسائل روانی مربوط به ورزشکار توجهی خاصی داشته باشند تا زمینه کاهش این نوع  یهامهارتتوسعه و بهبود 

 اضطراب در هنگام مسابقه به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

رابطه مثبت و معناداری وجود داشت که با نتایج  نفساعتمادبهذهنی با  یهامهارتدیگر این بود که بین  آمدهدستبهنتیجه 

(، همخوانی 2111) یگوزیسپ(، 2116(، استراچان و مانروچاندلر )2112(، اوفنانگر )2111(، سوسان )1999فولهام )تحقیقات 

ها نیز افزایش نفس آنزشکاران بهتر و باالتر باشد، اعتمادبهذهنی ور یهامهارتدارد. این بدان معناست که هرچه سطح 

( نشان 1918مارتنز ). از سوی دیگر نتایج تحقیقاتی همچون شودیمورزشکار  ییکار آکه این موضوع سبب بهبود  یداکردهپ

( 1212ارند. وودز )نفس همبستگی مثبت دو آگاهی اجتماعی آن با اعتمادبه یریتیخود مد مؤلفههوش هیجانی و دو  دهدیم

نفس، ورزشکاران را از انگیختگی و اعتمادبه شودیمتعبیر منفی هیجانات مربوط به انگیختگی منجر به اضطراب  گویدیم

فرد  شودیمکه آن را مثبت ببینند و هوش هیجانی هم با کنترل هیجانات منفی موجب  شودیممحافظت کرده و موجب 

 باثباتمنجر به ایجاد رفتار صحیح و  کهینحوبهمثبت مدیریت و رهبری کند  طوربه لفمخت هاییتوضعرفتار خود را در 

گلمن قبل از بازنگری جدید هوش  کهیطوربهنفس بر رفتار، همسو است؛ شود؛ این ویژگی هوش هیجانی، با تأثیر اعتمادبه

(. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون 1212،هوش هیجانی معرفی کرده بود )آقایار یهامؤلفهنفس را یکی از هیجانی، اعتمادبه

( 1999. نتایج پژوهش هاردی )باشندیمنفس اعتمادبه بینییشپذهنی واجد شرایط  یهامهارتدر این پژوهش نشان داد که 

 .شودیمکاران نفس ورزشذهنی سبب افزایش اعتمادبه یهامهارتآموزشی  یهابرنامهحاکی از آن بود که 

ذهنی بانوان جوان  یهامهارتکه سطوح  شودیم گیرییجهنتاز این پژوهش چنین  آمدهدستبه هاییافتهبا توجه به  یتدرنها

هاا نفس آندر کاهش اضطراب رقابتی )اضطراب جسمی و شناختی( و افزایش اعتمادبه یمؤثرنقش بسیار  تواندیمتکواندوکار 

خود مدیریتی از هوش هیجانی نقش مهمی داشته باشد که  مؤلفهدر افزایش  تواندیمذهنی  یهامهارتداشته باشد. همچنین 

و  دهادیمفعاالنه )خود مدیریتی( به فرد امکان مهار، تعویض یاا کنتارل هیجاناات را  طوربهاین توانایی در مدیریت هیجانات 

ذهنی و روانی شود. با توجه باه ایان  یهامهارتموجب توسعه  تقابالًم تواندیماین توانایی و فرآیندهای مربوط به آن  یتدرنها

ذهنای باانوان جاوان تکوانادوکار توجاه  یهاامهارتورزشی باید بیش از گذشته به  شناسانروان، مربیان، مسئوالن و هایافته

ش هیجانی را در شارایط رقاابتی هو یریتیخود مد مؤلفهها و افزایش داشته باشند تا بتوانند زمینه کاهش اضطراب آن اییژهو

 :شودیملذا پیشنهاد  ایجاد شود.آورند و در پی آن موجبات عملکرد بهینه تکواندوکاران  به وجود

عواملی که در  شودیمذهنی با اضطراب رقابتی پیشنهاد  یهامهارتمنفی بین  یبر همبستگبا توجه به نتایج تحقیق مبنی 

 تبعبهو  یافتهکاهششوند تا میزان اضطراب رقابتی ورزشکاران  بکار گرفتهذهنی دخیل هستند شناسایی و  یهامهارتافزایش 

اضطراب رقابتی رابطه عمیق و معناداری با  توجه به اینکه و باافزایش یابد  یامالحظهقابلزان ها را به میآن عملکرد آن

 هاآنحرکتی ورزشکاران در شرایط مسابقه دارد و با کاهش سطح اضطراب ورزشکاران، عملکرد  یهامهارتعملکرد و اجرای 

 هاییژگیوو  هایزهانگورزشکاران، مربیان از نیازها،  یهاتالش آمیزیتموفق؛ بنابراین بهتر است برای ادامه یابدیمافزایش 
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رقابتی بین ورزشکاران را قبل و حین برگزاری مسابقه  جسمانی و روانی خود و بازیکنان آگاهی داشته باشند و اضطراب

 قرار دهند. یموردبررس

، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری وسیلهبدین :تشکر و قدردانی

 .آورندمینمودند، به عمل 
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Abstract: 

The purpose of this study, investigated the relationship between mental skills, emotional intelligence and 

competitive anxiety in female taekwondo player in super league of Iran.for this aim 98 taekwondo player 

participated from super league of Iran. The Questionnaires Emotional Intelligence Bradberry and Graves 

(2005), mental skills Russell (2010), Competitive anxiety Martnz (1990) were used for data collection and 87 

Questionnaires were collected. The validity of Questionnaires determinate with master’s opinions of Movement 

Behavior and reliability of the Questionnaires mental skills Russell (2010), Competitive anxiety Martnz (1990), 

Emotional Intelligence Bradberry and Graves (2005) were attained (α: 0/80 - ( (α: 0/74 :α)- ( 0/83).Test data using 

correlational descriptive statistics and Bonferoni, regression analysis were used for statistical analysis. The 

results show that mental skills has a significant relationship with self-management of emotional intelligence 

(p>0/05, r=0.241), somatic anxiety (p>0/05, r=-0.392),cognitive anxiety (p>0/05, r=-0.352) and self-confidence 

(p>0/05, r=0.265).The test results also show that mental skills is a significant predictor of the self-management 

of emotional intelligence,somatic anxiety,cognitive anxiety and self-confidence. 
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