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  چكيده
منـابع   يناندام و ارتباط ا ورزشي پرورش ةرشت ةخبورزشكاران ن در ورزشي نفس بهداعتما منابع تعيين حاضر تحقيق هدف

كننـده در مسـابقات انتخـابي تـيم ملـي       ورزشكاران شركت از نفر 35 كنندگان اين تحقيق را شركت .استبدني  با تصوير
 و س ورزشيفن اعتمادبه منابع ةاطالعات شامل پرسشنام يآور جمع يبرا مورد استفاده ابزار .دادند اندام تشكيل مي پرورش

تـي   لمـوگروف اسـميرنوف،  وكي هـا  اسـتفاده شـامل آزمـون    آمـاري مـورد   هـاي  روش .خودتوصيفي بدني بـود  ةپرسشنام
نتايج نشان داد كـه نمـايش    .بود 05/0داري  معنامتغيره با سطح  و رگرسيون تك ضريب همبستگي پيرسوني، ا نمونه تك

 .اسـت انـدام   پرورش ةرشت ةورزشي در ورزشكاران نخب نفس ترين منبع اعتمادبه مهم )M=451/6و  SD=787/0( توانايي
و  P>001/0( بدني درك مثبتي از خود دارند تصوير ظاحاندام به ل پرورش ةهمچنين نتايج نشان داد كه ورزشكاران رشت

94/31 ) =82/16(t.( ة همـ اين بود كه بين  بدني نتايج حاكي از تصوير نفس ورزشي و ع اعتمادبهبهمبستگي منا مورد در
 وجـود داري  مثبت و معنـا  ةبدني رابطر تصوي و سبك رهبري مربي با يا جز تجارب مشاهده نفس ورزشي به منابع اعتمادبه

همچنـين نتـايج   . )r,001/0 <P= 5920(است باالترين ميزان همبستگي متعلق به نمايش توانايي با تصوير بدني  و دارد
ــكاران     ــن ورزشـ ــدني ايـ ــوير بـ ــه تصـ ــان داد كـ ــنشـ ــ يشپـ ــه  يبينـ ــدة اعتمادبـ ــي   كننـ ــس ورزشـ ــت آنهانفـ سـ

)001/0,P<497/3=,t520/0=β( .كند ينفس ورزشي ويلي حمايت م اين تحقيق از مدل اعتمادبه هاي يافته.  
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  مقدمه
 .نامند ينفس م خود را اعتمادبه يها و تفاوت ها يت، ظرفها يياطمينان به خود و باور داشتن توانا

. گيرد يگوناگون شكل م هاي يتطوالني و در اثر تجارب فرد از موقع يها نفس در سال اعتمادبه
 ).13( آيد يحساب م به يهپا يروان يها نفس جزء مهارت اعتمادبه

ا كه هر انساني از آنج. است 2»خويشتن«و  1»شخصيت« ي،شناس رواناز موضوعات مهم حوزة 
صفات، خصوصيات و  طور كلي شخصيت، بيانگر به. )7( ندهستاهميت اين موضوع  ،فرد است منحصربه

 ها يژگياين و. است فرد و منحصربهكند  دائمي تجلي مي صورت بهعنوان منش انساني  رفتاري است كه به
 يريگ در شكل هاي مؤثر يژگيو يكي از اين). 6( ذاتي يا اكتسابي باشند توانند يميات رفتاري و خصوص
 .ستا نفس اعتمادبه فرد، و رفتار شخصيت

» در ورزش يتموفق يخود برا ييافراد به توانا يناناطم يزانم ياباور « ينفس ورزش اما اعتمادبه
 يازهاياز ن ينفس ورزش معتقدند اعتمادبه يشناسان ورزش و روان يانورزشكاران، مرب. شده است يفتعر

بتوان گفت  يدشا). 28(كند  يم ينرا تضم يورزش هاي يتاست كه موفق ياساس يشناخت روان
در ) 1976( 3هايلن و بنت. )6( است يبر عملكرد ورزش يرگذارعامل تأث ينتر مهم ينفس ورزش اعتمادبه

ين عامل تر مهمگيران نخبه بيان كردند كه اين ويژگي رواني  نفس ورزشي كشتي بررسي اعتمادبه
اند كه ورزشكاران با  مطالعات زيادي نشان داده). 20(رزشكاران موفق و ناموفق است متمايزكنندة و

رابطة ) 1390(اصفهاني و همكاران  ).19(نفس ورزشي از سطح عملكرد بهتري برخوردارند  اعتمادبه
ي ورزشكاران رشتة انفرادي گزارش وخو و خلقورزشي با آشفتگي  نفس اعتمادبهمعنادار و منفي را بين 

  ).1(ردند ك
 يشناس روان ةاست كه در حوز نفس ورزشي ي اعتمادبهها مدليكي از بهترين  )2001( مدل ويلي

در تبيين ارتباط بين  4نفس ورزشي ويلي مدل اعتمادبه .)26( ورزشي ايجاد شده و تكامل يافته است
ويلي منابع  .استنفس ورزشي وابسته به موقعيت بسيار مفيد  نفس ورزشي عمومي و اعتمادبه اعتمادبه
رواني، نمايش  - نفس ورزشي را در تسلط بر مهارت، نمايش توانمندي، آمادگي جسماني اعتمادبه

ي، رهبري مربي، آسايش محيطي و شرايط موافق معرفي ا مشاهدهجسماني، حمايت اجتماعي، تجارب 

                                                           
1. Personality 
2. Self 
3. Highlen and Bennett 

4.Vealeysport self-confidence model 
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هارت و آمادگي در تحقيق خود گزارش كردند كه تسلط بر م )2004( همكاران و ويلي). 12(كند  يم
سني مختلف در قبل، ميان و بعد از  يها نفس ورزشكاران رده منابع اعتمادبه ينتر بدني و رواني مهم

 ).28(هستند فصل مسابقات 

نفس ورزشكاران پيش از هر نوع  بيان كردندكه شناسايي منابع اعتمادبه) 1998(ويلي و همكاران 
بنابراين با استفاده از رويكرد جديد ). 29(ميت است نفس حائز اه ي براي تقويت اعتمادبها مداخله
اندام را  نفس ورزشي ورزشكاران نخبة رشتة پرورش توان ميزان و نوع اعتمادبه يمنفس ورزشي  اعتمادبه

نفس اطالعات كاربردي استخراج  ي بررسي كرد تا از عوامل اثرگذار بر اعتمادبهچندبعدبراساس معرفي 
  . كرد

 2»تصوير بدني«يا  1»خودپنداره «ه خود بدون داشتن قضاوت مشخص را اما نگريستن فرد ب
يرگذار بر خودپنداره و تأثين عوامل تر مهممراتبي گاالهو، يكي از  با توجه به مدل سلسله .)18(نامند  يم

  )9(نفس است  تصوير بدني، اعتمادبه
به بعد در  يدوران كودكشده از  ادراك يجسمان يستگياست كه با شا يخودپنداره ساختار چندبعد

. شود يتلق يژهو يها به خواسته يابيفرد در دست ييعنوان توانا ممكن است به يستگيشا. ارتباط است
 ير مهمثأخاص ممكن است ت يطكه در شرا شود يدر رشد خودپنداره محسوب م يعامل مهم يستگيشا
 يستگيشا. داشته باشد يقيقح يستگينفس و شا بر خودپنداره، عزت نفس، اعتمادبه يتوجه شايانو 

 يستگيشا. شود يمثبت به خود م يديد يجادا موجبنفس  نفس است و اعتمادبه اعتمادبه كنندة يلتسه
 يشافزا يبرا سيليامر پتان ينو ا شود ينفس منجر م اعتمادبه يشبه افزا يقيحق يستگيشده و شا ادراك

  ).9(شود  يابعاد خودپنداره محسوب م
. شده است يل تشكي مختلفي شامل اجتماعي، احساسي، بدني و تحصيلي ها جنبهخودپنداره از 

 ورزش انجام فعاليت بدني ،گذاردببر تصوير بدني افراد اثر ممكن است طور ويژه  يكي از عواملي كه به
طور حتم در تصوري كه  به ،صحيح تمريني به اين هدف دست يابد يزير اگر فرد در راستاي برنامه .است
 ةممكن است فردي با هدف كاهش بافت چربي يا افزايش تود. شود يدارد نيز تغيير ايجاد م شاز بدن

مشاهده ) 1379( زاده يعبهرام و شف .دكنو ورزش  يبدن يتعضالت بدن خود مبادرت به انجام فعال
 ).3( و زنان فعال است يرفعالاز مردان غ معناداري بهتر طور هبدني مردان فعال ب كه تصوير كردند

                                                           
1. Self - concept 
2. Body image 
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 يها با بهبود برخي از مؤلفه هفته تمرين ايروبيك، ششنشان دادند كه ) 2006( و همكاران 1برگس
بسياري از افراد  انگيزة).16( خودتوصيفي بدني، مانند ظاهر بدني و خودارزش بدني همراه بوده است

عضالني، كاهش وزن بدن، افزايش تودة  :ين با اهداف خودنمايشي بدين قرار استدر تمربراي شركت 
  ).24(بهبود ظاهر بدني، بهبود جايگاه اجتماعي ورزشكار و آمادگي جسماني 

به  ين الگوست؛ا يكه عامل شناخت يرتأث يزةانگ. شده است يلاز دو عامل تشك يشيخودنما يندفرا
يگران او را چطور ارزيابي كه د يزهانگ ينبا ا يگران؛اثر خاص در د يك يجادا يفرد برا يلتما يمعنا

ير تأث و شاملآيد  شمار مي ين الگو بهدر اير است كه بخش رفتاري تأثكنند؟ بخش دوم، ساختار  يم
ايجاد اثر  منظور بهكاررفته  شود، مثل رفتارها، فرايندها و راهبردهاي به يمخاص و مطلوب مورد نظر فرد 

  ).، به نقل از نوربخش و همكاران1990ليري و كووالسكي (مطلوب در ديگران 
. ي استبدنسازاندام و  گيرد، پرورش يمي ورزشي كه با اهداف ذكرشده انجام ها رشتهك يكي از ش بي

ي ميانساالن تبديل شده و حتي ورزشي پرطرفدار در ميان جوانان ها از رشتهاندام به يكي  امروزه پرورش
نتايج . دتمرينات ورزشي را بر خودپنداره بررسي كردن يرتأث)2003( 2آنيسون و مولر .)19(است 

بدني در پسران ة خودپندار دار بدنسازي سبب افزايش معنا ةماه سه ةتحقيقات نشان داد كه اجراي برنام
ورزشكاران باتجربة رشتة بردند كه  يپ )2000( و همكاران 3هارست .)14(ت و دختران شده اس

 ينا. )21( اند ه بودهمواج تجربه يب ورزشكارانبا اضطراب بدني اجتماعي كمتري نسبت به  اندام پرورش
 يناز ا ياجتماع هاي يتباال و حما يزةنفس، انگ اعتمادبه يموضوع ممكن است متأثر از سطح باال

اندام  مشاهده كردند كه ورزشكاران پرورش )2005( و همكاران 4كيتين پيهمچن. ورزشكاران باشد
از ظاهر  يتر مثبت يابيوه كنترل، ارزنسبت به گر يو اجتماع يبر ابعاد روان يدبا تأك يررقابتيرقابتي و غ

و نيا  نوربخش، شفيع .)25(داشتند  خود ةخود نشان دادند و رضايت بيشتري از وضعيت باالتن يبدن
يتي بدني ورزشكاران رقابتي رشتة و نارضابه اين نتيجه دست يافتند كه بين خودنمايشي ) 1389(يكوه

 ينمثبت ا يبدن يرتصو تواند يموضوع م ينا). 10(د داري وجود دار و معنااندام رابطة منفي  پرورش
پشابادي و  .در رشد خودپنداره دارد ينقش مهم يحركت يستگيشا ياز طرف .كندورزشكاران را منعكس 

مقياس ظاهر بهتر  در خردهنيز به اين نتيجه رسيدند كه خودپندارة ورزشكاران قدرتي ) 1389(همكاران 

                                                           
1. Burgess  
2. Annison & Muller 
3. Hurst  
4. Pickett  
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از موارد اهميت انجام اين تحقيق  كي ديگريبنابراين ). 4(ران است از ساير ورزشكاران و غيرورزشكا
عبارت  به .دهند يكاران نخبه را تشكيل م اندام بررسي و شناخت عواملي است كه تصوير بدني پرورش

  ؟ كنند يماندام تصوير بدني خود را چگونه ارزيابي  ورزشكاران نخبة رشتة پرورشديگر 
- ر تحقيق خود مشاهده كردند كه تسلط بر مهارت، آمادگي بدنيد) 2004(همكاران  و 1ويلسون

. تيمي و انفرادي هستند يها نفس ورزشكاران در رشته منابع اعتمادبه ينتر مهم ،رواني و نمايش توانايي
انجام داده بودند، مشاهده 2نفس ورزشي ة منابع كسب اعتمادبهپرسشنام يلةوس در تحقيقي كه به آنها

نفس ورزش در ورزشكاران ماهر بزرگسال است  منبع اعتمادبه ترين يتاهم ربي كمكردند كه رفتار م
كمتر  يريگ بهره يجهو در نت يبه تجارب شخص يا ورزشكاران حرفه يبا اتكا تواند يموضوع م ينا ).30(

 ةكنند بيني يشپ يانفراد يها ورزشكاران رشته يمهارت ةتوسع ينهمچن. ارتباط داشته باشد ياناز مرب
از  ارند،برخورد يكه از سطح مهارت باالتر ياست و ورزشكاران يمرب ياجتماع يتحما تر يينوح پاسط

نفس در  منابع اعتمادبه يدر بررسي چندبعد )2008(3ماچيدا. يستندبرخوردار ن يانمرب يشترتوجه ب
مانند نفس  اعتمادبه شدني ورزشكاران دانشگاهي گزارش كرد كه بيشتر ورزشكاران بر منابع كنترل

اضطراب «با عنوان  يقيدر تحق) 2013(و همكاران  4يداو پنيبآنتون ).22(ند ا آمادگي بدني و ذهني متكي
جهت  ند كه شدت وكردگزارش ، »يكامرآ ةقار يمناستنفس در ورزشكاران ژ از رقابت و اعتمادبه يشپ
؛ اين در حالي اط داردارتب پيكريطراب ضبا جهت و شدت ا داري طور مثبت و معنا به يطراب شناختضا

و همكاران  يداماچ ).15(داري منفي بود  معنا صورت به يطراب شناختضنفس با ا اعتمادبه بود كه ارتباط
 يرهايعنوان متغ محور را به يفتكل يزشيمحور و جو انگ يفتكل ينيگز هدف يي،گرا ، كمال)2012(
  ).23( دندكرنفس گزارش  اعتمادبه ةكنند بيني يشپ

هدفي و منابع كسب  يريگ در ارتباط بين جهت )1384(يوسفي و قاني  نيز شورك در داخل
كننده در سوپرليگ كشور مشاهده كردند كه در بين منابع  شركت هاي يباليستنفس در وال اعتمادبه
 يتر رهبري مربي و نمايش توانايي نقش مهم ةشيو نفس، عامل تسلط بر مهارت، اعتمادبه ةگان هشت
از  يمند بهره ينو همچن يفرد يكو تكن ياتكا به سطح توانمند يقتحق ينا يجانت. )13(دارند 

در بررسي منابع ) 1386(و همكاران  يآباد دولت. كند يرا منعكس م يشده توسط مرب ارائه هاي يكتاكت

                                                           
1.Wilson  
2.Source of sport confidence questionnaire (SSCQ) 
3.Machida 
4.Antonio Pineda  
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منبع  كه نفس ورزشي در سطح عملكرد دختران ژيمناست، گزارش كردند اعتمادبه ةكنند بيني يشپ
سطح عملكرد دختران  ةكنند بيني يشب در هر سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان پموقعيت مطلو

حمايت اجتماعي در مقطع ابتدايي و خودابرازي بدني و رفتار رهبري مربي در مقطع . ژيمناستيك بود
 و زاده يعبدالعل ).5(هستند سطح عملكرد دختران ژيمناستيك  ةكنند بيني يشراهنمايي از منابع پ

جوان مشاهده كردند  هاي يباليستنفس ورزشي وال نيز در بررسي منابع اعتمادبه) 1388(مكاران ه
مانند آمادگي  دروني نفس خود بيشتر بر منابع افزايش اعتمادبه منظور بهجوان  ةنخب هاي يباليستوال

 ةسابق بقه و باسا كم هاي يباليستاست كه وال ينا يانگراحتماالً ب يجنتا ينا. )8( بدني تكيه داشتند
ند ا نفس خود وابسته بدني رواني بيشتر از ساير منابع در ايجاد اعتمادبه-تمريني متوسط به منبع آمادگي

زاده و همكاران  يعبدالعل. اند  يمتك يتوانمند يشمانند نما يورزشكاران نخبه به منابع درون. عكسرو ب
كننده  گيران شركت نفس ورزشي كشتي تمادبهكنندة اع بيني يشپترين  يقوتسلط بر مهارت را ) 1390(

مثبت و  ةرابط يزن) 1393(و همكاران  يرانمنشا). 7(در مسابقات قهرماني كشور معرفي كردند 
گزارش  يزم يرو يسدر ورزشكاران تن يزشو ابعاد مختلف انگ ينفس ورزش اعتمادبه ينرا ب داري معنا
  ).2( دندكر

نفس ورزشي و  اعتمادبه در خصوصي زيادي و خارجت داخلي نكتة حائز اهميت اين است كه مطالعا
تصوير بدني انجام گرفته است، اما ارتباط اين دو با هم در يك رشتة ورزشي كه هم تصوير بدني و هم 

به اينكه ممكن است  با توجه. دهد، بررسي نشده است يمقرار  الشعاع تحتنفس ورزشي افراد را  اعتمادبه
ثير بگذارد، اين أتآنها تصوير بدني  طور مستقيم بر بهاندام  ة رشتة پرورشان نخبورزشكارنفس  اعتمادبه

ورزشكاران نخبة رشتة تصوير بدني ورزشي و  نفس كه آيا بين منابع اعتمادبه شود يسؤال مطرح م
  ارتباط وجود دارد؟اندام  پرورش

 

  ي تحقيقشناس روش
آماري تحقيق ورزشكاران  ةجامع .و همبستگي است توصيفيپژوهش حاضر از نوع تحقيقات 

نفر داوطلبانه مبادرت به  35ز اين تعداد، ا. بودنداندام انتخابي تيم ملي  كننده در مسابقات پرورش شركت
پرسشنامة . در اين تحقيق از دو پرسشنامه استفاده شد .ندكردتحقيق حاضر  يها تكميل پرسشنامه
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 يي،توانا يشنما ي،و ذهن يبدن يآمادگ ياسمق خردههفت كه شامل  SSCQ(1(نفس ورزشي  اعتمادبه
و  ياييو پا است ياجتماع يتو حما يطيآرامش مح ي،خودادراك ي،مرب يسبك رهبر ي،ا تجارب مشاهده

و ثبات  92/0ي زمان ياييصورت گرفته و پا كشور در) 1388(و بهرام  زاده يعآن توسط شف يابياعتبار
 سهشامل  PSDQ(2(نين پرسشنامة خودتوصيفي بدني همچ. شده است شآن گزار يبرا 93/0 يدرون

 و صنعتگران زاده يعشف آن توسط بهرام، ياييپا كه يافهق يابدن، كل بدن و ظاهر  يچرب ياسمق خرده
  .برآورد شده است %90حدود ) 1379(

و استنباطي استفاده  يفيآمده از آمار توص دست هتحليل آماري اطالعات خام بو براي بررسي و تجزيه
در بخش آمار و  كمي هاي ياسمركزي و پراكندگي مق يها شاخص ةاز آمار توصيفي براي محاسب .شد

 يا نمونه ها، از آزمون تي تك لموگروف اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن دادهواز آزمون ك ياستنباط
 ةتعيين رابط برايواژ ضريب همبستگي پيرسون  يبا ميانگين فرض ها ياسمق ميانگين خرده ةبراي مقايس

نفس ورزشي  اعتمادبه ينكهمنظور بررسي ا به. با تصوير بدني استفاده شد ينفس ورزش بين منابع اعتمادبه
متغيره  از آزمون رگرسيون تك، خير ياتصوير بدني اين ورزشكاران باشد  ةكنند بيني يشپ تواند يم

 ةاز طريق بست يزت آماري نعمليا .دشتعيين  P>05/0ها  آزمون ةسطح معناداري هم. دشاستفاده 
  .انجام پذيرفت) 18 ةنسخ( SPSSيافزار نرم
 

  هاي تحقيق يافته
اندام نمايش  پرورش ةدر ورزشكاران رشت ينفس ورزش منبع اعتمادبه ينتر دهد كه مهم نتايج نشان مي

و  SD= 644/0(ترتيب آمادگي ذهني و بدني  و پس از آن به است) M=  451/6و  SD=787/0( ها ييتوانا
448/6=M( خودادراكي ،)725/0=SD  405/6و=M(اي  ، تجارب مشاهده)081/1 =SD229/6 و =M( ،

و ) M= 149/6و  SD= 290/1( ، سبك رهبري مربي)M= 188/6و  SD= 011/1(آرامش محيطي 
  .اند  داراي اولويت) M= 921/5و  SD= 202/1(حمايت اجتماعي 

                                                           
1. Sources of sport  confidence  Questionnaire 
2. Physical self-Description Questionnaire 
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  اندام پرورش ةرشتة نخب ورزشكاران نفس ورزشي بهميانگين منابع اعتماد ةسيمقا. 1 نمودار
 

مقياس تصوير بدني  اندام در هر سه خرده پرورش ةكه ورزشكاران رشت دهد يمنشان  1نتايج جدول 
  .مقياس نيز به شرح ذيل آمده است نتايج حاصل از جمع سه خرده. رندقرار دافرضي باالتر از ميانگين 

  اندام پرورش ةرشت ورزشكاراندر مورد تصوير بدني  يا نمونه نتايج آزمون تي تك .1جدول 
 تصوير بدني

  اختالف ميانگين  داري معنا  آزادي ةدرج  مقدار تي  )مقياس  ردهخ 3جمع(

  82/16  34  000/0  94/31  

 
و  P=  001/0( دكر ييدمقياس تأ را در جمع هر سه خرده مذكورنتايج  يا نمونه تي تك آزمون

94/31 ) =82/16(t(.  
 نشان داد كه بين تصويرنفس ورزشي  اعتمادبه و منابعتحقيق در مورد ارتباط بين تصوير بدني  نتايج

 r= 578/0(ي بين تصوير بدني و خودادراك، )P= 001/0و r= 565/0(ي بدني و آمادگي ذهني و بدن
 بين تصوير بدني و نمايش، )P= 003/0و r= 491/0( بين تصوير بدني و آرامش محيطي، )P= 001/0و

ارتباط  )P= 023/0و r= 382/0(بين تصوير بدني و حمايت اجتماعي و  )P= 001/0و  r= 592/0(توانايي 
تصوير بدني و  و )P= 223/0و r= 207/0(ي ا مشاهدهب بين تصوير بدني و تجاراما . داري وجود دارد معنا

  .)P= 456/0و r= 130/0(يست ندار  معنااين ارتباط  سبك رهبري مربي
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  ورزشي با تصوير بدني نفس اعتمادبههمبستگي بين منابع  .2جدول 
 

منابع               
 

 بدن نتايج آزمون    
ي و

ذهن
گي 

ماد
آ

ي
 

كي
درا

ودا
 خ

مح
ش 

رام
آ

طي
ي

 

يي
وانا

ش ت
ماي

 ن

عي
تما

 اج
يت

حما
 

ده
شاه

ب م
جار

ت
يا 

 

هبر
ك ر

سب
 ي

بي
مر

 

همبستگي ضريب
بدني تصوير  565/0  578/0  491/0  592/0  382/0  207/0  456/0  

داري معنا  000/0000/0003/0000/0023/0  223/0  130/0  

 35 35 3535353535 تعداد

 
درصد از واريانس تصوير بدني ورزشكاران نخبة رشتة  27دهد كه در مجموع  يمنشان  2جدول 

اين  P>05/0داري  معنا در سطحو ) R2=270/0(شود  يمنفس ورزشي آنها تبيين  اندام با اعتمادبه پرورش
 به آمارة  با توجه) β=520/0(ير تصوير بدني تأثهمچنين ضريب . كند يمييد تأبيني را  يشپقدرت 

t اندام است ير بدني ورزشكاران نخبة پرورشتصو ةكنند بيني يشپ ينفس ورزش اعتمادبهدهد كه  يمنشان.  

  تصوير بدنية كنند بيني يشپضرايب تعيين  .3جدول 

R)همبستگي(  R2 
  )نضريب تعيي(

ضريب تعيين 
  خطاي استاندارد برآوردشده  شده يلتعد

520/0  270/0  248/0  57/25  

 
  .)F)1و001/0P =;228/12) =33( است دار معنانيز رگرسيون ميزان نشان داد كه  تحقيق نتايج

 
  يريگ جهيو نتبحث 
از سوي . دارندي متعددي با انگيزش ورزشكاران و در نتيجه عملكرد آنها ارتباط شناخت رواني ها مؤلفه

برخي از اين عوامل . كنند هاي مختلف اقدام به انجام فعاليت بدني و ورزش مي يزهانگديگر ورزشكاران با 
هدف . ي خاص ورزشي را توسط افراد مهيا سازندها رشتهاست زمينة انجام  و ممكناند  داراي اثر متقابل

با تصوير  آنهااندام نخبه و ارتباط  پرورش ندر ورزشكارانفس ورزشي  تحقيق حاضر تعيين منابع اعتمادبه
كشور جهت افزايش  ةكاران نخب اندام پژوهش نشان داد كه پرورش هاي يافته. بدني اين افراد بود 
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) 1386(ي و همكاران آباد دولتهاي  كه با يافتهنمايش توانمندي تكيه دارند  نفس خود بيشتر بر اعتمادبه
بودن و  يانفراد يين،پا ينيتبا توجه به ع. هنمايي مطابقت دارددختران ژيمناست مقطع را در خصوص

 گيرد، يمهارت صورت م يفيتكه براساس ك اندام ژيمناستيك و پرورش ةدر دو رشت يگذاريازامت ةنحو
محسوب  يتعامل در كسب موفق ينتر مهم تواند ينمره م يشترينورزشكار و كسب ب يتوانمند يشنما
اندام اهميت  يژه پرورشو بهي انفرادي ها ورزشوامل مهمي است كه در نمايش توانمندي از ع. دشو

 ،بگذارند يشرا به نما هايشان يكه بتوانند بهتر توانمند ياندام ورزشكاران پرورش شك بي. بسياري دارد
كشور  ةاندام نخب دليل باالتر بودن اهميت نمايش توانايي در ورزشكاران پرورش. ترند موفقرشته  يندر ا
در آن فرد بدن خود را به لحاظ تناسب و حجم عضالت به  كه استورزشي  ةماالً ماهيت اين رشتاحت

گرايي آنها در ارتباط  ممكن است نمايش توانايي در اين رشته با نتيجه سبببه همين . گذارد يقضاوت م
  .مطابقت دارد يزن) 2004(همكاران  ويلي و هاي يافتهنيز با  نظرباشد كه از اين 

و تسلط بر مهارت از  يبدن - يذهن يآمادگ ي،توانمند يشنما بر نشان داد كه عالوه يجنتا ينهمچن
اين نتيجه با . شود ياندام محسوب م پرورش ةورزشكاران نخب ينفس ورزش منابع اعتمادبه ينتر مهم
و  يفرادان يها نشان دادند ورزشكاران رشتهكه ) 2008( يداماچ و) 2004(ويلسون و همكاران  هاي يافته

نفس خود  منابع اعتمادبه ينتر را مهم يتوانمند يشو نما يو ذهن يبدن يتسلط بر مهارت، آمادگ يميت
و همكاران  زاده يتحقيق عبدالعلنتايج اين پژوهش با  هاي يافتههمچنين . كردند، مطابقت دارد يمعرف

نفس به منابع دروني تكيه  دبهافزايش اعتما منظور بهكشور  ةنخب هاي يباليستوال بيان كردكه ) 1388(
ها،  ييتوانانمايش ( كاران نخبه بر منابع دروني خود اندام كه پرورش داد نتايج نشان. دارد يهمخوان ،دارند

تجربيات بيشتري باشد  يلدل تكيه دارند و اين امر ممكن است به) آمادگي ذهني و بدني و خودادراكي
نيز در نتايج خود به آن اشاره ) 2004(كه ويلسون و سوليوان كه ورزشكاران باسابقه از آن برخوردارند 

 .كرده بودند

 و يلسونو. داري مشاهده نشد معنا ةاي و سبك رهبري مربي با تصوير بدني رابط تجارب مشاهده بين
نفس ورزش در  منبع اعتمادبه ترين يتاهم كم يمشاهده كردند كه رفتار مرب يزن) 2004( همكاران

. باشد شكاراندسته از ورز ينعامل، نخبه بودن ا ينتر مهم يداما شا. بزرگسال است ورزشكاران ماهر
نفس كاسته  عنوان يك منبع اعتمادبه ورزشي از اهميت رهبري مربي به ةبا افزايش سابق يعبارت به
در خصوص كاهش نقش ) 1388(و همكاران  زاده يعبدالعل هاي يافتهبا  يقتحق يجنتا ينهمچن. شود مي
اين نتيجه ممكن است  يزن يا در خصوص تجارب مشاهده. دارد يهمخوان ينيتمر ةسابق يشبا افزا يمرب
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اندام ارتباط داشته باشد، كه ورزشكاران اين رشته بدن خود را بيشتر از نگاه خود  پرورش ةرشت يتبا ماه
بر منابع دروني خود اين ورزشكاران  ،طوركه اشاره شد و همان كنند ميرقبا ارزيابي  يربا سا يسهو مقا

بندورا در خصوص نقش تجارب  يةموضوع با توجه به نظر ينا. بيشتر از منابع بيروني تكيه دارند
از  يقكننده در تحق افراد شركت يرادارد، ز يهمخوان يزن يادگيري يةدر مراحل اول يا مشاهده
نفس  در اعتمادبه يينقش بسزا تواند ينم يا و تجارب مشاهده ندبود يمل يمت يكنندگان در انتخاب شركت

واليبال انجام  ةكه در رشت) 1384(هاي يوسفي و قاني  بخش با يافته ينا جاما نتاي. آنها داشته باشد
ري يشتگزارش كردند كه سبك رهبري مربي اهميت ب) 1384(يوسفي و قاني . تطابق ندارد ،ه بودگرفت

ماهيت مختلف  مكن استالي اين اختالف ماز جمله داليل احتم. داردنخبه  هاي يباليستبراي وال
كه ورزشكار براي كسب  كند ياندام ايجاب م ورزش پرورش ةدر واقع ماهيت رشت. باشدورزشي  يها رشته

بودن  يمتك يلدل اختالف ممكن به ينا يگرد ياز سو. موفقيت بيشتر بر منابع دروني تكيه داشته باشد
  .باشدمتخصص  يانعدم استفاده از مرب خود و ينيتمر يها دسته از ورزشكاران به برنامه ينا

كشور نشان داد كه آنها درك خوب و  ةكاران نخب اندام تصوير بدني پرورش ةتحقيق دربار نتايج
تصوير بدني بر روي ورزشكاران از  ةدر حيط گرفته تحقيقات انجام بيشترمثبتي از بدن خود دارند، كه 

و نوربخش و ) 2003( و مولر يسون، آن)2006( مكاران، برگس و ه)2005(و همكاران  يتجمله ك
  . كنند يم يتموضوع حما ين، از ا)1389(كاران هم

كه  ييها كنندگان رشته در خصوص شركت) 2002( يريو ل ينمارت هاي يافتهحاضر با  يقتحق نتايج
 ينتر برجسته عنوان اندام به شك پرورش يب. دارد يهمخوان شود، يم يدر آن تلق يعامل مهم يشيخودنما
 يشافزا هدفرشته با  ينشناخته شده است و ورزشكاران ا ،دارد يتدر آن اهم يشيكه خودنما يا رشته
در  يزن) 2002(يري و ل ينمارت. كنند يم يتمبادرت به انجام فعال يو بهبود ظاهر بدن يعضالن ةتود
 ي،بهبود ظاهر بدن ي،ضالنع ةتود يشكاهش وزن بدن، افزا يافتند كهدست  يجنتا ينخود به ا يقتحق

كنندگان با اهداف  جمله اهداف شركت از يجسمان يورزشكار و آمادگ ياجتماع يگاهبهبود جا
  .است يشيخودنما

نتايج نشان داد كه بين آرامش محيطي و حمايت اجتماعي با تصوير بدني  همچنين
كه اشاره شد دليل ارتباط مثبت و طور همان. وجود دارد داري امثبت و معن ةكاران نخبه رابط اندام پرورش

 يداندام و عضالت تأك تناسبكه بر زيبايي و است ورزشي  ةاحتماالً ماهيت اين رشت يرهااين متغ دار معنا
و  يپشاباد. موضوع باشد ينا يبرا يگريد يلدل تواند يم يزن يورزش ةرشت ينبودن ا يقدرت. دارد
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ورزشكاران  يرنسبت به سا يقدرت يها ورزشكاران رشتهكه  يافتنددست  يجهنت ينبه ا) 1389( همكاران
 يها ر ورزشكاران رشتهبيشتو  دارند يظاهر بدن ياسمق در خرده يبهتر ةخودپنداريرورزشكاران و غ
خود گزارش  يقدر تحق يزن) 2001( يريل. كنند يها را دنبال م رشته يناندام ا يباييهدف ز   با يقدرت
از لحاظ  يدارند و ورزشكاران رقابت يازن يگراند يتو حما يقود به تشوبدن خ يشد كه افراد در نماكر
امر  يننخواهند داشت كه ا ينگران يشياز لحاظ خودنما ينبنابرا د؛هستن يدر سطح باالتر يعضالن ةتود

  .دهد يقرار م يباالتر يگاهدر جا يشيورزشكاران را از نظر سطح خودنما
 ةنفس ورزشي و تصوير بدني در ورزشكاران رشت ابع اعتمادبهمن ةاز مطالعحاصل توجه به نتايج  با

نفس ورزشي را شناسايي كرده  د كه مربيان و ورزشكاران منابع اعتمادبهكرپيشنهاد  توان ياندام، م پرورش
در زمان، از نتايج سودمند آن  ييجو بر صرفه ند تا عالوهكنو تمركز خود را معطوف به عوامل اثرگذار 

 يارو با در اخت يبدون داشتن مرب يحت توانند يورزشكاران م يناز ا ياريبس رسد يمنظر  به. ندشومند  بهره
با استفاده از تجارب  يعبارت و به برندبهره ب يگراند ينيتمر يحصح ياز الگوها ينيتمر يبرق يكداشتن 
 يشنهادپ. شندبهبود بخ ينفس ورزش بهمنابع اعتماد رخود را د هاي و گرفتن بازخورد ضعف يا مشاهده

و افراد  اي يرحرفهافراد غ روي يقتحق ينحاضر، ا يقپنهان تحق يايشفاف شدن زوا منظور به شود يم
و ورزشكاران با  يانمرب ييحاضر بر ضرورت آشنا يقتحق هاي يافته. دگيرانجام  يزورزشكار نيرغ

 هاي يافتهاز  يريگ ضمن بهره كند يم يشنهاددارد و پ يدنفس تأك اعتمادبه يشافزا هاي راهبرد
 يلورزشكاران و تعد يوخو خلق يابيو با ارز ينصورت كاربردي در جلسات تمر ورزش به يشناس روان

  .را بهبود بخشند ينفس و اثربخش خودباوري و اعتمادبه يزانآنها، م يرفتارها

 

  منابع و مĤخذ
ي و آشفتگ يرفتار هاي يژگيو تأثير«). 1391(لو، علي  اصفهاني، نوشين؛ قزلسفلو، حميدرضا؛ مصطفي.1

 و علومي مديريت ورزشي ها پژوهش، »نخبه انفرادي ورزشكاران نفساعتمادبه بر مسابقه از قبل
  .117-128، ص )3(2حركتي، سال دوم، ش 

نفس  بين اعتمادبه ةرابط«).1393( مهشيد، زاده زارع ؛عليرضا ي،كاخك يصابر  ؛حميده، ايرانمنش. 2
مطالعات  ةفصلنام، »خودمختاري ةنظري ةر پايورزشي و انگيزش در ورزشكاران تنيس روي ميز ب

  .59-76، ص  8سال سوم، ش . ورزش يشناس روان
تصوير بدني بزرگساالن فعال  ةمقايس«). 1379(افسانه  صنعت گران،؛ ، محسنزاده يعشف؛ بهرام، عباس.3
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تربيت بدني و علوم  ةطرح پژوهشي پژوهشكد، »آن با تركيب بدني و نوع پيكري ةطو راب يرفعالو غ
  .99، ص ورزشي

 غيرقدرتي و قدرتي ورزش تأثير تفاوت«). 1389(اله؛ خضري، عبدالرحمن  پشابادي، علي؛ كاشاني، ولي.4
 يدشهاه ين همايش علمي كاربردي دانشجويي، دانشگدر دوم شده ارائهمقالة  ،»بدني ةخودپندار بر

  .28كتاب چكيده مقاالت، ص . يبهشت
نفس ورزشي  اعتمادبه ةكنندبيني يشمنابع پ«. )1386(احمد ، فرخي؛ بهرام، عباس ؛، لياليآباد دولت. 5

  .81-93، 39 المپيك، ش، »در سطح عملكرد دختران ژيمناستيك
آن در قهرمانان  ي مقابله باها و روشهاي استرس  يشهرشناخت ). 1388(ي مجتب يدسشيرازي، .6

  .57انتشارات نرسي، ص : ورزشي، تهران
 كنندةبيني يشپ منابع«). 1390(زاده، جعفر؛ طاهري تربتي، حميدرضا؛ سهرابي، مهدي  يعبدالعل.7

مطالعات  ،»كشور يدر مسابقات قهرمان كننده شركتجوان  يرانگ يكشت يورزش نفس اعتمادبه
  .169-188، ص 12مديريت ورزشي، ش 

تعيين منابع «.)1388( مهدي  ،سهرابي؛ رضا، عطارزاده حسيني ؛محمدي، جعفر؛ ، جعفرزاده يالعلعبد. 8
 1388كننده در مسابقات قهرمان كشوري سال  جوان شركت هاي يباليستنفس ورزشي وال اعتمادبه
، كتاب علمي واليبال ةملي توسع ةشده دردومين كنگر ارائه ةمقال ،»ورزشي ةآن با سابق ةو رابط

  .166چكيده مقاالت، ص 
رسول زندگي، ترجمة  مختلف دوران در حركتي رشد درك .)2006( جان سي ،ازمون ؛ديويد ال، گاالهو .9

  .علم و حركت: ، تهران)1390( ، احمدرضا موحدي، عليرضا فارسي، جواد فوالديانطلب يتحما
 يشيخودنما سطح قايسةم«). 1389(نيا، پروانه؛ گلچين كوهي، محمد  نوربخش، پريوش؛ شفيع. 10

، فصلنامة »آنها يبدن يتيآن با نارضا ةاندام و رابط پرورش ةرشت يررقابتيو غ يورزشكاران مرد رقابت
  .31-47، ص 4، سال دوم، ش واحد كرجي آزاد اسالمعلوم ورزش، دانشگاه 

 يو شناخت يجسمان- يروان يها مهارت مقايسة«). 1384(نوربخش، پريوش؛ ملكي، محمد . 11
ها با  مهارت ينا ةاستان خوزستان و رابط يو انفراد يگروه يها رزشكاران مرد برتر رشتهو

  .125-141، ص 23حركت، ش  ،»آنان خودكارآمدي
انتشارات  :، تهرانورزشي، چ دوم يشناس روان). 1387(هللا فتح ا  سيبي،؛ مواعظ موسوي، محمدكاظم. 12

  .211و210، ص سمت
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