
  
  

  1394مهر و آبان _  مديريت ورزشي 
  599 -589 : ص ،4شمارة ، 7دورة 

  92  /07/ 10 : تاريخ دريافت 

  92 /11/ 21 : پذيرشتاريخ 

  
  گيران نخبة استان كرمانشاه رابطة اضطراب مربيان با اضطراب كشتي

  
 3يزدان سبحاني  – 2رسول نظري -1پيمان گل محمدي

. 2بيت بدني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات كردستان، سنندج، ايران، گروه تركارشناس ارشد . 1
دانشجوي دكتري مديريت . 3استاديار گروه تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد خوراسگان، اصفهان، ايران، 

  ورزشي، دانشگاه پيام نور، تهران،ايران
 
  
  

  چكيده
روش پـژوهش  . اسـت گيـران نخبـة اسـتان كرمانشـاه      مربيان با اضطراب كشتي هدف اين تحقيق، بررسي رابطة اضطراب

عـالوه مربيـان    بـه ) نفـر  250(گيران نخبـة اسـتان    جامعة آماري تحقيق شامل كشتي. پيمايشي و از نوع همبستگي است
ابـزار  . شـدند  عنوان نمونـة آمـاري انتخـاب    نفر به 152بود كه براساس جدول كرجسي و مورگان  )نفر 20(سازندة استان 

روايي اين پرسشنامه توسط چند تن از استادان مديريت . است) (SCAT اضطراب رقابتي ةپرسشنام اطالعات آوري جمع
در ايـن تحقيـق از   . دسـت آمـد   درصـد بـه   86پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ . ورزشي تأييد شد

هـا   وتحليـل داده  براي تجزيه) و همچنين ضريب همبستگي پيرسون tهاي  ونآزم(هاي آماري توصيفي و استنباطي  روش
وجـود   α=5/0گيران ارتباط معناداري در سـطح   ها نشان داد كه بين اضطراب مربيان و اضطراب كشتي يافته. استفاده شد

 از مربيان بايـد  .دارد بقهمسا شرايط در حركتي يها مهارت با اجراي مؤثري و عميق ارتباط رقابتي رو اضطراب ازاين. دارد
 ورزشـكاران  بين رقابتي و اضطراب باشند داشته آگاهي ورزشكاران و خود رواني و جسماني هاي ويژگي و ها انگيزه نيازها،

  .يافتني باشد دهند تا از اين طريق نتيجة مطلوب دست قرار توجه مورد برگزاري مسابقات حين و پيش را
  

  هاي كليدي  واژه
  .گيران، مربيان، نخبه ت، كشتياضطراب، رقاب
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   مقدمه
هاي وابسته به تربيت بدني و علوم ورزش  شناسي و شاخه هاي روان ورزش، از زيرمجموعه 1شناسي روان
ويژه در  شناسي ورزش كه بر عملكرد ورزشكاران به شده در روان ترين محورهاي مطرح از اصلي. است

هاي  هاي رواني و مهارت قبل از مسابقه و اثر آن بر حالت 2گذارد، ميزان اضطراب سطوح قهرماني اثر مي
ورزشكاران به داليل مختلف از جمله اهميت كسب موفقيت ورزشي يا ). 9(حركتي ورزشكاران است 

عنوان  شوند كه اغلب نيز به هاي خود و قابليت مورد نياز اجراي ورزشي مضطرب مي تفاوت ميان توانايي
 حالت هيجاني منفي همراه با ست ازا اضطراب عبارت). 6(كند  دخالت ميعاملي منفي در عملكرد آنان 

اضطراب  اثر). 3(را در پي دارد  شديدكه فعاليت يا برانگيختگي  تشويش ناراحتي و، احساس عصبانيت
بررسي عملكرد  ي اساسي درا زمينه، ورزشي ورزشكاران هاي مهارت و رواني يها حالت مسابقه بر قبل از

مورد و بيش از حد  بازخوردهاي بي و رخورد مضطربانهشرايط سخت مسابقه، ب). 8( استورزشكاران 
و انتقال اضطراب به آنها شود تواند موجب برهم خوردن تعادل رواني يا تمركز ورزشكاران  مي نيز مربي

 ،هاي اضطراب مربي باال رود هرچه نمره). 9( شود ميتيم منجر  به عملكرد ضعيف فرد و كه اين امر
امكانات فيزيكي  عوامل و ةهم ورزشكاري از ممكن است). 5( شود تر مي  فعملكرد بازيكنان تيم ضعي

ديده و  هاي الزم را تاكتيكي آموزش تكنيكي و نظر ازباشد و  برخوردار ورزش براي موفقيت در مورد نياز
. كند ورزش غلبه در فشارهاي رقابتي بر ولي نتواند، آمادگي جسماني الزم را داشته باشد وضعيت و

 شرايط و موفقيت سبب فشار به مربيگري كلي طور به كه است گرفته قرار تأكيد مورد عقيده عالوه اين به
 و اي حرفه رواني مربيان سالمت زمينة در رشدي رو به آگاهي خوشبختانه. باشد زا تنش است ممكن آن

شغلي برخي مربيان اين شغل را كنار  يفرسودگ و كاري سخت شرايط دليل به. دارد وجود اي غيرحرفه
نتيجة برخي تحقيقات، نشان از تأثير هيجان و برانگيختگي مربيان بر عملكرد ورزشكاران . گذارند مي

در زمينة  ،)2002(كالينز  تحقيقات). 2(ويژه اضطراب است  دارد كه خود گوياي اهميت هيجان و به
 و جدي بسيار افراد اين اغلب كنند، مي تجربه را رفتگي تحليل مربيان داد كه نشان رفتگي تحليل

 ).18(بيشتري براي برتري دارند  بسيار تالش و گذاري سرمايه و متعهدند
شغلي در  زاي عوامل استرس« تحقيقي با عنوان ،)1379( نژاد همتي و نژاد، خبيري، اسدي رمضاني

 وتحليل اطالعات تجزيه. جام دادندان »هاي دولتي كشور هبين مربيان تربيت بدني و ورزش در دانشگا

                                                           
1. Psychological 
2. Anxiety 
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رو هستند و عوامل  زا روبه نشان داد كه مربيان تربيت بدني بيشتر از حد متوسط با عوامل استرس
زا در  ترين عوامل استرس ترتيب شايع ، به)كمبود زمان( حساسيت كار، حجم كار و فشار زمان زاي استرس

، معتقدند كه اضطراب رقابتي و استرس در مسابقات )2007(نلسون و همكاران  .)4( بين مربيان بودند
شود، سبب كاهش  هاي ظريف كه با حضور تماشاگران زياد برگزار مي حساس و همچنين اجراي مهارت

، و ويلي و بورتون )1996(، توماس )2004(، كريستينا )2009(جوال و همكاران ). 21(شود  عملكرد مي
هاي  رابطة بين اضطراب رقابتي با اعتماد به نفس در ورزش، طي تحقيقات متعدد در بررسي )1990(

هاي انفرادي  تيمي و انفرادي گزارش كردند تأثير اضطراب در بروز اختالالت جسمي و ذهني در ورزش
است و ورزشكاراني كه سابقة ) فوتبال، واليبال و بسكتبال(هاي گروهي  بيشتر از ورزش) دو و ميداني(

سابقه، اضطراب رقابتي كمتري در مسابقات حساس دارند  ر مقايسه با گروه كمفعاليت بيشتري دارند، د
، در تحقيق خود كه با هدف بررسي ارتباط راهبردهاي )1385(پور و ابوالقاسمي  آريان). 12،17،25،26(

گيري هدفي و اضطراب رقابتي با عملكرد ورزشي دانشجويان ورزشكار انجام دادند به اين  اي، جهت مقابله
گيري هدفي  كنندة عملكرد ورزشي در ورزشكاران انفرادي، جهت بيني ترين پيش تيجه رسيدند كه قوين

صدارتي با بررسي ميزان اضطراب رقابتي . گيري هدفي و اضطراب رقابتي بود و در گروهي جهت
اب كننده در مسابقات قهرماني به اين نتيجه رسيد كه بيشترين ميانگين اضطر دانشجويان دختر شركت

هاي  همچنين يافته). 7(رقابتي در ورزشكاران شطرنج و كمترين در ورزشكاران بسكتبال ديده شد 
ها و داوران بيانگر اين واقعيت بود كه اضطراب رقابتي با تأثير  ، در فوتباليست)2007(تحقيقات پيرس 

كننده در سطوح  تشود، بنابراين ورزشكاران شرك روي تمركز و اعتماد به نفس، موجب افت عملكرد مي
اي يا جهاني درگيري  مختلف ورزشي مانند مسابقه در سطح شهرستان، استان، كشوري، منطقه

، در بررسي رابطة اضطراب مربيان با )1390( همكاران و يمتق). 23(اضطرابشان متفاوت خواهد بود 
با  يو معنادار قيطة عمراب ياضطراب رقابت كه دنديجه رسينت نيبه ااضطراب و عملكرد بازيكنان فوتسال 

اضطراب  شيمسابقه دارد و با افزا طيورزشكاران در شرا يحركت يها مهارت يدر اجرا عملكرد
  ). 9( ابدي ورزشكاران عملكرد آنها كاهش مي

علت  به امر اين. انگيزي است كه فشار و استرس در آن دائمي است مربيگري، شغل چالش
 است هاي طوالني تساع و مشكالت انضباطي براي برنده شدن، فشارمانند به فردي  هاي منحصر استرس

نقش مربيان در ورزش و اينكه  با توجه به. شود ميريزي، تمرين، سفر و عضوگيري  كه صرف برنامه
رفتگي او  موجب تحليل فشارهاي رواني روي مربي ممكن استت، كار مربي اس موفقيت ورزشكار در گروِ
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شدة خود دست  رسد هر تيم ورزشي وقتي به اهداف از پيش تعيين مينظر  در همين راستا به. شود
يابد كه مربياني شايسته و كاردان داشته باشد؛ مربياني كه با درك شرايط و موقعيت موجود و  مي

ترين راه را براي رسيدن به  هاي جسماني و رواني ورزشكاران خود بهترين و مناسب شناخت قابليت
هاي روحي و  تواند حالت هر مربي با برقراري ارتباط صحيح با ورزشكاران مي ).9(اهداف انتخاب كنند 

اگر مربي از روحية . خوبي بشناسد كنندة رفتار است، به هاي تعيين رواني افراد را كه از بهترين بخش
ورزشكاران خود اطالع دقيق داشته باشد، يعني بداند ورزشكاران زير نظرش چه شخصيتي دارند، بهتر 

همچنين برخورد نامناسب مربي با ورزشكار، موجب برهم خوردن . واند اعمال و رفتار آنان را بشناسدت مي
تواند نويددهندة  رابطة صميمانه و اصولي مربي با ورزشكاران مي). 9(شود  تعادل رواني ورزشكار مي

است از جانب  محيطي گرم و دلپذير براي آنان باشد تا بدون هيچ دغدغه و ناراحتي رواني كه ممكن
خصوص اضطراب در  در نتيجه نقش عوامل رواني به. مربي ايجاد شود، به فعاليت ورزشي بپردازد

هاي  اغلب در صحنه). 3(عنوان يك عامل تأثيرگذار بر عملكرد شايان مالحظه است  هاي ورزشي به رقابت
دليل نگراني و  اسب بههاي جسماني من اند كه با وجود قابليت رقابت ورزشي ورزشكاراني ديده شده

بر كاهش  اين ناتواني و اختالل در عملكرد، عالوه. اند هاي بالقوة خود نبوده اضطراب قادر به ارائة توانايي
بنابراين ). 3(شود  مي ها به افزايش احتمال بروز آسيب در هنگام مسابقه نيز منجر سطح اجراي مهارت

ويژه كشتي سنجيده شود تا مربيان و  گون و بههاي گونا ضروري است كه منابع اضطراب در ورزش
  .كنند ورزشكاران بتوانند آنها را كنترل

با عنايت به مطالب ذكرشده پرسش اصلي پژوهش اين است كه آيا بين اضطراب مربيان و 
  .گيران نخبة استان كرمانشاه ارتباط وجود دارد يا خير كشتي
  

  روش تحقيق
گيران و مربيان استان  جامعة آماري تحقيق را كشتي .است اين پژوهش از نوع تحقيقات همبستگي 

قهرماني (گيران نخبه  تعداد كشتي. المللي داشتند تشكيل دادند كرمانشاه كه عناوين كشوري يا بين
آمده از  دست از طريق اطالعات به) هاي سني مختلف المللي در رده هاي بين كشور، آسيا، جهان و جام

نفر  152نفر بود كه براساس جدول كرجسي و مورگان  250اه حدود هيأت كشتي استان كرمانش
مربي از استان كرمانشاه كه  20اي انتخاب شدند و  صورت تصادفي سادة خوشه عنوان نمونة آماري به به
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هاي سني مختلف تعليم  المللي در رده هاي بين گيراني در سطح قهرماني كشور، آسيا، جهان و جام كشتي
  . وان نمونة آماري مربيان در نظر گرفته شدندعن اند به داده

توسط  1990است كه در سال ) (SCAT اضطراب رقابتي ةآوري اين تحقيق پرسشنام ابزار جمع
 .رود كار مي بهتعيين ميزان اضطراب رقابتي در ورزشكاران  براي وشده است و بارتن طراحي  ويلي مارتنز،

ند تن از استادان مديريت ورزشي استفاده شد و پس از اعمال براي تأييد روايي اين پرسشنامه از نظر چ
پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از آزمون آلفاي . نظرهاي آنها پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت

 13، 10، 7، 4، 1به سؤاالت  كه است سؤال پانزده شامل آزمون اين. دست آمد درصد به 86كرونباخ 
 بقية و اند شده داده قرار متن در پرسشنامه حفظمنظور   به فقط اين سؤاالت و شود نمي داده اي نمره

. شود مي گرفته نظر در 30 تا 10 بين ها نمره جمع. گيرند مي نمره 3 تا 1 از معمولي صورت به سؤاالت
 مسابقه از قبل شدن مضطرب براي آمادگي كه است اين بيانگر باشد، باالتر آمده دست به ةنمر هرچه
  .خواهد بود تربيش

) بستگي پيرسونمو همچنين ضريب ه Fو  tهاي  آزمون(هاي آماري توصيفي و استنباطي  از روش
  .ها استفاده شد وتحليل داده منظور تجزيه به

  

  ها يافته
  .ها ارائه شده است در اين قسمت اطالعات در دو بخش اطالعات توصيفي و آزمون فرضيه

17.5

18

18.5

19

19.5

20

20.5

مربيان
كشتي گيران

  

  آماري نمونةميزان اضطراب . 1 شكل
  

و در  75/18داراي امتياز ) نفر 20(دهد كه ميزان استرس در مربيان  نشان مي 1نتايج شكل 
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، هر دو گروه ميزان )30امتياز(است كه با توجه به حداكثر امتياز ممكن  36/20) نفر 152(گيران  كشتي
منظور  تدا از آزمون كولموگروف اسميرنوف بهدر اين بخش اب. اضطرابي بيشتر از حد ميانگين دارند

ها استفاده شد كه با توجه به نتيجة آزمون كولموگروف  بررسي وضعيت طبيعي بودن توزيع داده
بنابراين ). =001/0sig(ها وجود دارد  شود كه تجانس واريانس بين داده مشاهده مي) 002/2(اسميرنوف 

  . شود مياستفاده  ها وتحليل داده ي تجزيهبراهاي پارامتريك  در اين تحقيق از آزمون
 

  گيران  كشتينتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين اضطراب مربيان و  .1 جدول

  
گيران در سطح  بيانگر آن است كه ارتباط بين اضطراب مربيان و اضطراب كشتي 1هاي جدول  يافته

5/0=α  51/0(معنادار استr=.(  

  ورزشكاران ةو سابق سن ورزشكاران با اضطراب بين رابطة .2 جدول

  
 وجود معكوس معنادار رابطة و تجربة آنها سن با ورزشكاران اضطراب بين دهد كه مي نشان 2 جدول

  .بود خواهد كمتر آنها باشد اضطراب بيشتر ورزشكار سن و تجربه هرچه ديگر عبارت به). =001/0P(دارد 
 

  گيري بحث و نتيجه
هايش چه  تيمي سطح توقع و اهدافي كه مورد توجه ورزشكار است و حدس او در مورد اينكه مربي و هم

براي مثال در يك . تصوير ذهني نسبت به او دارند، از جمله عوامل تأثيرگذار در ايجاد اضطراب هستند
بااليي از اضطراب  تواند سطح ورزشكار جوان، فشار مداوم ناشي از توقع مربي در جهت ظهور موفق او مي

طور متقابل حمايت مطلوب مربي طوري كه به ورزشكار فرصت شناخت قابل قبول  ايجاد كند و به

  سطح معناداري r Sig انحراف معيارميانگين متغيرها
  75/18±11/1 اضطراب مربيان

51/0  
  
021/0  

  
 36/20±18/2 اضطراب ورزشكاران  05/0

  سطح معناداري ضريب همبستگي متغيرها
  001/0 -47/0 اضطراب*تجربة ورزشكاران

  001/0 -35/0 اضطراب*سن ورزشكاران
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چنانچه براي . تواند سبب كاهش اضطراب و بهبود عملكرد ورزشكاران شود ها داده شود، مي شكست
ود و حريف اختالف هاي خ گيران وي مسابقه خيلي مهم باشد و افراد هم بين توانايي مربي و كشتي

گيران دچار ترس غيرواقعي از رويارويي با حريف شوند  منفي احساس كنند، ممكن است مربي يا كشتي
شود و بر حافظة كاري  كه اين ترس يا فشار رواني ناشي از آن، موجب افزايش اضطراب ورزشكاران مي

ي ديگر، ترس از شكست، احساس به تعبير. دهد گذارد و در نهايت عملكرد را كاهش مي تأثير منفي مي
لياقتي، ترس در مورد از دست دادن بازي و فشار رواني ناشي از آن، موجب افزايش اضطراب بازيكنان  بي
 محيطي با ايجاد تواند مي ورزشكاران با مربي اصولي و صميمانه احتماالً رابطة كه گفت توان مي. شود مي

مربي  جانب از است ممكن كه رواني ناراحتي و دغدغه از را آنها ذهن ورزشكاران، براي امن و صميمي 
كه ايجاد برانگيختگي شديد در ورزشكار كه  درصورتي .كند متمركز ورزشي فعاليت بر و دور، شود ايجاد

 بر هم موجب تواند مي مربي از حد بيش و مورد بي بازخوردهاي شود، سبب ايجاد تنش رواني در او مي
 ضعيف عملكرد به ممكن است نيز اين كه شود وي نظر تحت ورزشكاران تمركزيا  رواني تعادل خوردن

  .بينجامد تيم و فرد
تمامي  عملكرد بر تواند مي نيز آنها نظاير و دوستان، مربيان والدين، توسط ارزيابي و از شكست ترس

 و كم باضطرا گلف بازيكنان در) 1995(وينبرگ  اما. باشد تأثيرگذار مختلف سطوح در ورزشكاران
از  ).27(دارند  تناقض نوعي به كند كه مي پيشنهاد مطلوب را انگيختگي باال دوندگان براي ويلسون
 آنها اجراي دو، مانند برخوردارند كمي از پيچيدگي كه هايي ورزش دريافت توان مي تحقيق دو اين نتيجة

 زياد دقت و تمركز به آنها اياجر پيچيده كه هاي مهارت ولي شود، مي تسهيل انگيختگي باالتر با سطوح
 مطلوب حد از آنها انگيختگي اجراي در اگر و نيازمندند انگيختگي از يتر سطح پايين به است، نيازمند
 برخوردار باشد، بيشتري پيچيدگي از مهارت هرچه اينكه در نهايت. سازد مي مختل را عملكرد رود، باالتر
 كاهش موجب زياد تحريك و است تر ارت پايينمه مطلوب عملكرد منظور به تحريك متوسط سطح

 مطلوب سطح برداري، مثل وزنه اند پيچيدگي فاقد كه بسته يها مهارت در و برعكس شود مي عملكرد
  .است باالتر انگيختگي

 در ورزشكاران حركتي هاي مهارت اجراي و عملكرد با معناداري و عميق رابطة رقابتي اضطراب
 است بهتر بنابراين .يابد كاهش مي آنان عملكرد ورزشكاران اضطراب فزايشا با دارد و مسابقه شرايط
 رواني و جسماني هاي ويژگي و ها انگيزه نيازها، از مربيان ورزشكاران، هاي آميز تالش موفقيت ادامة براي
 برگزاري مسابقات حين و قبل را ورزشكاران رقابتي و اضطراب باشند داشته آگاهي بازيكنان و خود
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 و بسيار متغير مختلف، يها موقعيت و افراد در رقابتي، ميزان اضطراب اينكه دليل به .كنند سيبرر
  .كرد وضع كلي اعتبار و قابليت با هايي رقابتي دستورالعمل اضطراب زمينة در توان نمي است، پيچيده

ايج نشان داد نت. شود در اين پژوهش رابطة معنادار بين اضطراب مربي با اضطراب ورزشكار تأييد مي
بين سطح اضطراب مربي با سطح اضطراب ورزشكار رابطة معناداري وجود داشت كه با نتايج بري 

، متقي )2008(، كودويل و همكاران )2006(، لريمر )2004(، هانتون و همكاران )2003(، پاين )2003(
ند ك ، مطابقت مي)2010(و اصفهاني ) 2009(، دمينك و همكاران )1390(و همكاران 

 به ابتدا ورزشي شناسان روان و مربيان كه است رو مطلوب آن ازاين ،)22،19،15،14،13،11،10،9(
 موقعيت هر در سپس و اضطراب برسند وضعيت لحاظ از خود ورزشكاران انتخاب در شناخت صحيحي

 ماقدا اضطراب رقابتي كاهش به نسبت حركتي هاي مهارت اجراي و موقعيت فردي هاي ويژگي براساس
ورزشي و  شناسان مربيان، روان براي متفاوت از راهكارهاي استفاده با اضطراب كاهش همچنين. كنند

 جلسات و تمريني و رسمي برگزاري مسابقات ازدياد كه است بديهي. رسد مي نظر به ورزشكاران، ضروري
 خود اعصاب د برباي مربي. باشد ورزشكار اضطراب كاهش در مهمي عامل تواند مي سازي آماده و تمرين
 درست ريزي و برنامه مهارت با و كند كنترل و درك را و مسابقه تمرين شرايط كه طوري به ،باشد مسلط

بپرهيزد تا  بازيكنان با آميز اضطراب يها صحبت و از رفتارها و بزند رقم خود نفع به را نتيجه اصولي و
 روحيات درست شناخت با بايد در ضمن مربيان .كند اجرا را خود يها نقشه آرام كامالً فضايي در بتواند

 آميز موفقيت براي ادامة است طراحي كنند و بهتر اختصاصي تمريناتي ورزشكار هر خوي خلق و و
 داشته آگاهي ورزشكاران و خود رواني و جسماني هاي ويژگي و ها انگيزه نيازها، از ورزشكاران، هاي تالش
 اينكه دليل به .كنند بررسي برگزاري مسابقات حين و قبل را انورزشكار بين رقابتي و اضطراب باشند

 زمينة در توان نمي است، پيچيده و بسيار متغير مختلف، هاي موقعيت و افراد در رقابتي، ميزان اضطراب
هاي گذشته، اين  در راستاي پژوهش .كرد وضع كلي اعتبار و قابليت با هايي رقابتي دستورالعمل اضطراب

مربيگري شغل . شان داد استرس مربيان توانايي انتقال و تأثيرگذاري بر ورزشكاران را داردتحقيق نيز ن
ريزي تمرين،  ، زيرا مربي همزمان كه به برنامهاست همراهفشار و استرس  پيوسته با بوده و يانگيز چالش

پردازد، با  شده مي هاي از پيش تعيين سازي شرايط مناسب براي انجام برنامه مسابقه، سفر و آماده
هاي متفاوت مربيان و  بنابراين با توجه به نقش. در ارتباط است... ها و  مديران، ورزشكاران، رسانه

تواند ايجاد كند و نيز ارتباط مستقيمي كه مربيان با  اضطرابي كه هر يك از موارد ذكرشده مي
موني آنها داشته باشند تا مربيان اي به مسائل پيرا ند توجه ويژها ورزشكاران دارند، مديران ورزشي موظف
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تر به تعامل با ورزشكاران خود در  رو شوند و با خيالي آسوده زاي كمتري روبه با عوامل استرس
  .هاي مختلف بپردازند موقعيت
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