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گروههای جنسیتی دانشجویان ورزشکار استان تهران
مصطفی نعیمی
زهره رافضی

1
2

تاریخ دریافت1933/39/11:
تاریخ پذیرش1933/11/31 :

چکیده
هدف این پژوهش پیشبینی اضطراب رقابتی بر اساا

سا

های فرزنادپروری و ماایساه ن در وروههاای

جنسیتی دانشجویان ورزشکار بود .این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی باود .جامعاه
پژوهش دانشجویان رشته تربیت بدنی استان تهران در سال  1936بودند که تعاداد  226نفار از نهاا باا روش
نمونهویری در دستر

بهعنوان نمونه انتخاب شد .دادهها با پرسشنامههای اضطراب حالات رقاابتی ماارتینز و

همکاران ( )1333و س

های فرزنادپروری ادراکشاده باوری ( )1331جما وری و باا روشهاای ضارای

هم ستگی پیرسون ،رورسیون چندمتغیری و تحلیل واریانس ی راهه در نرمافزار  SPSS-22تحلیل شادند.
یافتهها نشان داد که دانشجویان ورزشکار دختر و پسر در ادراک اضطراب رقابتی تفاوت معناداری داشاتند ،اماا
در س

های فرزندپروری تفاوت معناداری نداشتند .همچنین ،سا

شناختی رابطه منفی و معنادار و س

مست دانه با اضطراب شاناختی رابطاه مت ات و معناادار داشات .سا

ماتدرانه با اضطراب بدنی رابطه منفی و معنادار و س
داشت ،اما س

مست دانه باا اضاطراب بادنی رابطاه مت ات و معناادار

سانویر با ن رابطه معناداری نداشت .س

مت ت و معنادار و س

های ماتدراناه و ساانویر باا اضاطراب

های ماتدرانه و سانویر با اعتماد به خود رابطه

مست دانه با اعتماد به خود رابطه منفای و معناادار داشات .عاووه بار ن ،سا

های

فرزندپروری بهطورمعناداری توانایی پیشبینی اضطراب شاناختی و اعتمااد باه خاود دانشاجویان ورزشاکار را
داشتند ،اما توانایی پیشبینی اضطراب بدنی نان را نداشتند .بر اسا
میتوان به والدین بهترتی استفاده از س

نتاای بارای کااهش اضاطراب رقاابتی

های فرزندپروری ماتدرانه و ساانویر و عادم اساتفاده از سا

فرزندپروری مست دانه را توصیه کرد.
کلید واژهها :اضطراب رقابتی ،س

های فرزندپروری ،جنسیت ،دانشجویان ورزشکار

 . 1کارشنا ارشد روانشناسی بالینی ،وروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه عومه ط اط ایی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
mostafanaeimi96@yahoo.com
 .2استادیار ،وروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه عومه ط اط ایی ،تهران ،ایران
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مقدمه
در جوام امروزی ثابت شده که فعالیتهای ورزشی مناف جسمانی ،روانشناختی و اجتماعی زیاادی
دارد  .برای متال نتای پژوهشی خاطرنشان کرد که فعالیات ورزشای مانظم باعاز افازایش عملکارد
شناختی ،اعتماد به خود و پیشرفت تحصیلی میشود (بیدل و اساری .)2311 ،1صرف تمرین جسامانی
در دنیای ورزش ،رسیدن به اوج عملکرد را تضامین نمیکناد .توانمنادیها و ویژویهاای شخصایتی
عووه بر تواناییهای تاکتیکی ،جسمانی و مهارتهای تخصصی ناش مهمای در پیشارفت ورزشاکار
دارد .در موقعیتهااای اضااطرابزا ،ورزشااکاران ناااوزیر از رقاباات و در واکاانش بااه موقعیتهااا دچااار
هیجانهایی از جمله اضطراب رقابتی 2میشوند (غرایاق زندی ،ماوزاده ،والیای و صاادقینیا1936 ،؛
جونز ،مولن و هاردی .)2313 ،9اکتر ورزشکاران در طول دوران ورزشی خود دچار اضاطراب میشاوند،
اما اعتماد به خود ،هوش هیجانی و درک ورزشکاران از این وضعیت میتواند بر تعامل بین اضطراب و
عملکرد نها تاثیر بگذارد .اور ورزشکار شرایط رقابتی را بهعنوان چالشی برای پیروزشدن و یا فرصاتی
برای نشان داد تواناییهای خودش درک کند ،ممکن است اضطراب به هیجان مت ت ت ادیل و باعاز
به ود عملکرد شود (اشدون-فرانکز ،سابیستون ،سولومون-کراکو

و الوقلین .)2311 ،1در ماابل اوار

ورزشکار به تواناییهای خاود اطمیناان نداشاته باشاد و شارایط رقاابتی را باهعنوان تهدیادی بارای
شایستگی خود درک کند ،ممکن است اضطراب به هیجانهای منفی وسترده ت دیل و باعاز کااهش
عملکرد شود (الم  ،هیس ،ادن ورن ،یوبینگر ،کااریلو و اپاساامی .)2311 ،6اضاطراب حالات هیجاانی
منفی همراه با احساسات عص انیت ،ناراحتی و تشویش است که با فعالیات یاا برانگیختگای جسامانی
همراه میباشد (رن و لی .)2323 ،5اضطراب رقابتی باه معناای انگیازه پرهیاز از شکسات در محایط
ورزشی با ورایش به نگرانی درباره شکست در ورزش است (ارودا ،اوکی ،پالودو و ماوریرا .)2311 ،1در
تجربه اضطراب رقابتی سه بعد اصلی اضطراب شناختی ،6اضطراب بدنی 3و اعتماد باه خاود 13متماایز
شده است .اضطراب شناختی بعد ذهنی اضطراب است و به وسیله ارزشیابی منفای و انتظاارات منفای
1 . Biddle & Asare
2 . competitive anxiety
3 . Jones, Mullen & Hardy
4 . Ashdoen-Franks, Sabiston, Solomon-Krakus & O'Loughlin
5 . Lamb, Hess, Edenborn, Ubinger, Carrillo & Appasamy
6 . Ren & Li
7 . Arruda, Aoki, Paludo & Moreira
8 . cognitive anxiety
9 . physical anxiety
10 . self-confidence

پیشبینی اضطراب رقابتی بر اسا

س

های فرزندپروری و ماایسه ن در وروههای جنسیتی...

بوجود می ید .اضطراب بدنی بعد جسمانی و فیزیولوژی

119

اضطراب است و با احساسات افاراد از حالات

فیزیولوژیکی نها در پاسخ به فشار روانی تجربهشده ارت اط دارد .اعتماد به خود به باور شخص در مورد
تسلط بر تکلیف و توانایی انجام موفق ن اطوق میوردد (مارتیننت ،فیراند ،وولت و وااتیور.)2313 ،1
همچنین ،جنسیت میتواند یکی از عوامل موثر بر اضطراب رقاابتی باشاد و بسایاری از تحایااات در
زمینه روانشناسی ورزش به این نتیجه رسیدند که زنان ورزشکار اضطراب رقابتی بیشاتری نسا ت باه
مردان ورزشکار دارند ،اما باز هم این امر مورد توافق همگان قرار ندارد و تعادادی از پژوهشاگران باه
این نتیجه رسیدند که بین اضطراب رقابتی ورزشکاران مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد (وحیادار
و زمانی .)1931 ،بنابراین نیاز است تا مجدد تفاوت تجربه ایان ساازه روانشاناختی در ماردان و زناان
ورزشکار بررسی شود.
یکی از عوامل مرت ط با اضطراب رقابتی ،س
 .)2333س

های فرزندپروری ی

های فرزندپروری 2است (بویس ،الالنی و دلفوروی،9

سازه روانشناختی و بیانگر روشها و شیوههایی است که والدین از

نها برای تربیت و رشد فرزندان خود استفاده میکنند (ریس ،سوکان ،والنتی ،برتوال و سانچز.)2323 ،1
این سازه دارای دو بخش مهم و اساسی شامل نحاوه پاساخگویی والادین باه نیازهاا و خواساتههای
فرزندان و انتظارات والدین از فرزندان میباشد (ژانا ،،بای ،جیانا ،،یانا ،و ژو.)2313 ،6
( )1362سه س

فرزندپروری ماتدرانه ،مست دانه و سانویر را معرفی میکناد .در سا

بامریناد5

ماتدراناه،

والدین نس ت به فرزندان خود حسا  ،نگران و پاسخگو هستند ،نها را باه مسائولیتپذیری تشاویق
میکنند و محدودیتهای قاطعی را برای نها تادارک میبینناد و اعماال میکنناد .در نتیجاه ،چناین
فرزندانی زیر نظر والدین بهطور مستال و متکی به خاوبی پارورش مییابناد و پیشارفت میکنناد .در
س

مست دانه ،والدین نس ت به فرزندان خود رفتار سرد و بیتفاوت دارند ،بارای اطاعات بیچاون و

چرای فرزندان از بزرگترها ارزش قائل هستند و بدون اینکه به نیازهای نها به خوبی پاساخ دهناد از
نها انتظار مسئولیت دارند .در نتیجه ،چنین فرزندانی به سادوی مضطرب میشوند ،نوساانهای خلاای
از جمله پرخاشگری از خود نشان میدهند و معموال مهارتهاای ارت ااطی ضاعیفی دارناد .در سا
سانویر ،والدین نس ت به فرزندان خود بسیار پاسخگوی هستند ،اما کنترلی بر رفتارهای نان ندارند و
1 . Martinent, Ferrand, Guillet & Gautheur
2 . parenting styles
3 . Bois, Lalanne & Delforge
4 . Reis, Surkan, Valente, Bertolla & Sanchez
5 . Zhang, Bai, Jiang, Yang & Zhou
6 . Baumrind
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از نها مسئولیت خاصی طل نمیکنند .در نتیجه ،چنین فرزنادانی بادون اینکاه ترسای از بازخواسات
والدین داشته باشند ،هر وقت هر کاری که بخواهند ،انجاام میدهناد (باه ناال از یااووز و سالکاک،1
.)2316
بهطور کلی نتای اکتر پژوهشها حاکی از رابطه س

های فرزندپروری و اضاطراب میباشاند ،اماا

تاکنون پژوهشی درباره رابطه ن با اضطراب رقابتی انجام نشده اسات .بارای متاال اکااتی ،رضاوانی
شکی  ،اصغری نکاح و صادقی بایگی ( )1931ضمن پژوهشای باه ایان نتیجاه رسایدند کاه سا
مست دانه مادر با اضطراب کودکان رابطه مت ت و معنادار داشت ،اماا سا

های ماتدراناه و ساانویر

مادر با اضطراب کودکان رابطه معناداری نداشت .نتای پژوهش شیفته و بهرهمندجو ( )1935نشان داد
که س

های مست دانه و سانویر با اضطراب امتحان رابطه مت ات و معناادار و سا

ماتدراناه باا

اضطراب امتحان رابطه منفی و معنادار داشت .در پژوهشی دیگار ط اط اائیراد و اک اری بلوط نگاان
( )1936وزارش کردند که س

ماتدرانه با اضاطراب اجتمااعی رابطاه معناادار منفای و سا

های

فرزندپروی مست دانه و سانویر با اضطراب اجتمااعی رابطاه معناادار مت ات داشاتند .عاووه بار ن،
اسماعیلپور و جمیل ( )1939ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ادراک پاذیرش -طارد ماادر و
پدر با اضطراب دانشجو رابطه منفی و معنادار و ادراک کنترل مادر و پدر و اضطراب صفت مادر و پادر
با اضطراب دانشجو رابطه مت ت و معنادار داشاتند .نتاای پاژوهش یعااوبیراد ( )1939نشاان داد کاه
س

های فرزندپروری والدین با میزان اضطراب رابطه معناداری داشت .یافته دیگر در پژوهش مذکور

این بود که میزان اضطراب دانش موزان دختر از دانش موزان پسر بیشتر بود .وحیادا و زماانی ()1931
ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که میزان اضطراب شناختی و اضطراب بدنی ورزشکاران مارد از
ورزشکاران زن کمتر است .در پژوهشی دیگر قن ری ،نادعلی و سیدموسوی ( )1966وزارش کردند که
س

ماتدرانه با اضطراب /افسردوی ،افسردوی /کنارهویری و شکایتهای جسامانی رابطاه منفای و

معنادار و س

های مست دانه و سانویر با اضطراب /افسردوی ،افسردوی /کنارهویری و شاکایتهای

جسمانی رابطه رابطه مت ت و معنادار داشت .همچنین ،مکمول و اشکینازی )2313( 2ضامن پژوهشای
به این نتیجه رسیدند که س

ماتدرانه با اضطراب در

ریاضی رابطه منفی و معناادار و سا

مست دانه و سانویر با ن رابطه مت ت و معنادار داشتند .نتای پاژوهش شاات ،میاود و ما

های

الچون9

1 . Yavuz & Selcuk
2 . Mcmull & Ashkenazi
3 . Shute, Maud & McLachlan
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( )2313نشان داد که س

س

های فرزندپروری و ماایسه ن در وروههای جنسیتی...

ماتدرانه با عوئم اضطراب و افسردوی رابطه معنادار منفای و سا

116

های

مست دانه و سانویر با عوئم اضطراب و افسردوی رابطه معناادار مت ات داشات .در پژوهشای دیگار
الیکاج ،اسکندی ،زینیوج و الکوجا )2311( 1وزارش کردند که س
و معنادار و س

ماتدرانه با اضطراب رابطه منفای

مست دانه با اضطراب رابطه مت ت و معنادار داشت ،اما س

ساانویر باا ن رابطاه

معناداری نداشت .بویس و همکاران ( )2333ضمن پژوهشی باه ایان نتیجاه رسایدند کاه شایوههای
والدوری با اضطراب رقابتی رابطه معنادار داشت .در ماابال ،قاسامیپور کردمحلاه و بزازیاان ()1932
ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که هیچیا

از سا

های فرزنادپروری ماتدراناه ،مسات دانه و

سانویر با اضطراب اجتماعی رابطه معناداری نداشتند.
بررسی پیشینه پژوهشی نشان داد با اینکه پژوهشهای بسایاری رابطاه سا

های فرزنادپروری و

انواع اضطراب از جمله اضطراب امتحان ،اضطراب عمومی و غیاره را در وروههاای مختلاف بررسای
کردند ،اما هیچ پژوهش داخلی که رابطه س
باشد ،یافت نشد .همچنین ،فاط ی

های فرزندپروری و اضطراب رقاابتی را بررسای کارده

پاژوهش خاارجی دربااره رابطاه شایوههای تربیتای والادین باا

اضطراب رقابتی انجام شده است .عووه بر ن ،همانطور که در باال ذکر شد نتای پژوهشهاا دربااره
رابطه س

های فرزندپروری با اضطراب متناقض میباشد .از نجایی که س

های فرزندپروری ناش

مهمی در اضطراب دارند و اضطراب رقابتی در ورزشکاران از جمله دانشجویان ورزشکار اماری رایا و
شای است و پژوهشی درباره پیشبینی اضطراب رقابتی بر اسا
لذا هدف این پژوهش پیشبینی اضطراب رقابتی بر اسا

سا

س

های فرزندپروری انجام نشاده،

های فرزنادپروری و ماایساه ن در

وروههای جنسیتی دانشجویان ورزشکار بود.
روش
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی بود .جامعه پژوهش دانشاجویان رشاته
تربیت بدنی استان تهران در سال  1936بودند که تعداد  226نفر ( 136مرد و  111زن) نفر از نهاا باا
روش نمونهویری در دستر

بهعنوان نمونه انتخاب شاد .نحاوه اجارای پاژوهش اینووناه باود کاه

پژوهشگر در محل رقابتهای ووناوون دانشجویان تربیت بدنی حضور پیدا میکرد و پاس از توضای
هدف ،اهمیت و ضرورت پاژوهش و بیاان رعایات نکاات اخوقای از جملاه رازداری ،محرمانهمانادن
1 . Alikaj, Skendi, Zenelaj & Allkoja
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اطوعات شخصی ،حفظ حریم زمودنیها و غیره از نان میخواست بدون هیچ محادودیت زماانی در
همان مکان به پرسشنامههای زیر پاسخ دهند.
پرسشنامه اضطراب حالت رقابتی :1این پرسشنامه توسط مارتینز ،ویلای و برتاون 2در ساال
 1333با  21وویه و  9بعد اضطراب شناختی ،اضطراب بدنی و اعتماد به خود (هر بعد  3وویه) طراحی
شد .وویهها با استفاده از طیف چهار درجهای لیکرت از ی

(کمترین شادت) تاا ( 1بیشاترین شادت)

نمرهوذاری ،پس دامنه نمرات هر بعد بین  3-95و نمره باالتر به معنای بیشتر داشتن ن ویژوی است.
مارتنز و همکاران ( )1333روایی سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی ن را با روش لفای
کرون اخ برای اضطراب شناختی در دامنه  ،3/13-3/61اضطراب بدنی  3/62-3/61و اعتماد باه خاود
 3/66-3/33وزارش کردند .در پژوهش علم ،رفیعی و کاشیزاده ( )1936مادار پایایی باا روش لفاای
کرون اخ برای کل ابزار  3/61و برای اضطراب شناختی  ،3/69اضطراب بدنی  3/52و اعتماد باه خاود
 3/11بدست مد .در پژوهش حاضر مادار پایایی با روش لفای کرون اخ برای اضطراب شناختی ،3/66
اضطراب بدنی  3/11و اعتماد به خود  3/61محاس ه شد .پرسشنامه سببکهای فرزنبدپروری
ادراکشده :3این پرسشنامه توسط بوری 1در سال  1331با  93وویه و  9بعد ماتدراناه ،مسات دانه و
سانویر (هر بعد  13وویه) طراحی شد .وویهها با استفاده از طیف پن درجهای لیکرت از صفر (کامو
مخالفم) تا ( 1کامو موافام) نمرهوذاری ،پس دامنه نمرات هر بعد بین  3-13و نمره باالتر به معناای
بیشتر داشتن ن ویژوی است .بوری ( )1331روایی سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی تایید و پایاایی
ن را با روش لفای کرون اخ برای س

های ماتدرانه  ،3/63مست دانه  3/36و سانویر  3/61وزارش

کرد .در پژوهش سلطاننژاد ،سعدیپور و اسدزاده ( )1931مادار پایایی با روش لفاای کرون ااخ بارای
س

های ماتدرانه  ،3/19مست دانه  3/11و ساانویر  3/52بدسات ماد .در پاژوهش حاضار ماادار

پایایی با روش لفای کرون ااخ بارای سا

های ماتدراناه  ،3/15مسات دانه  3/19و ساانویر 3/62

محاس ه شد.
دادهها پس از جما وری باا ابزارهاای فاوق وارد نرمافازار  SPSS-22و باا روشهاای ضارای
هم ستگی پیرسون ،رورسیون چندمتغیری و تحلیل واریانس ی راهه تحلیل شدند.

1 . competitive state anxiety questionnaire
2 . Martines, Vealey & Burton
3 . Perceived parenting styles questionnaire
4 . Buri

پیشبینی اضطراب رقابتی بر اسا

س
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یافتهها
در این پژوهش  226دانشجوی رشته تربیت بدنی باا دامناه سانی  16-22ساال و میاانگین سانی
 13/39سال حضور داشتند؛ بهطوری که  136نفر مرد ( 16درصد) و  111نفار زن ( 62درصاد) بودناد.
همچنین 12 ،نفر در مساباات محلی ( 16/51درصد) 33 ،نفر در مساباات استانی ( 13درصد) 15 ،نفار
در مساباات کشوری ( 99/16درصد) و  11نفر در مساباات بینالمللای ( 1/66درصاد) سااباه شارکت
داشتند .عووه بر ن 32 ،نفر هفتهای سه جلسه تمرین ( 13/63درصد) 66 ،نفر هفتهای شاش جلساه
تمرین ( 91/16درصد) و  16نفر هفتهای بیش از شش جلسه ( 21/99درصد) تمرین میکردناد .نتاای
تحلیل واریانس ی راهه برای ماایسه اضطراب رقابتی و س

های فرزندپروری دانشجویان ورزشکار

دختر و پسر در جدول  1ارائه شد.
جدول  :1نتای تحلیل واریانس ی راهه برای ماایسه اضطراب رقابتی و س

های فرزندپروری دانشجویان ورزشکار

دختر و پسر
متغیرها

مردان

زنان

اختوف میانگینها

ماره Sig F

اضطراب شناختی

Mean±SD
16/11±5/23

Mean±SD
23/66±6/61

2/56

15/31

>3/36

اضطراب بدنی

16/66±6/63

21/15±1/15

2/91

12/55

>3/36

اعتماد به خود

26/56±5/93

21/91±5/13

1/91

6/31

>3/36

س

ماتدرانه

96/91±1/21

95/99±6/51

3/33

9/35

<3/36

س

مست دانه

26/21±1/66

25/92±3/63

1/11

3/61

<3/36

س

سانویر

26/91±5/12

21/96±5/63

1/32

1/19

<3/36

ط ق نتای جدول  ،1دانشجویان ورزشکار دختار و پسار در اضاطراب رقاابتی (اضاطراب شاناختی،
اضطراب بدنی و اعتماد به خود) تفاوت معناداری دارند و میزان اضطراب شناختی و اضطراب بادنی در
ورزشکاران زن بیشتر از ورزشکاران مرد و میزان اعتماد به خود در ورزشکاران زن کمتر از ورزشاکاران
مرد است ،اما در س

های فرزندپروری (س

های ماتدرانه ،مست دانه و سانویر) تفااوت معنااداری

ندارند .نتای میانگین ،انحراف معیار و ضرای هم ستگی اضطراب رقاابتی و سا
دانشجویان ورزشکار در جدول  2ارائه شد.

های فرزنادپروری
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جدول  :2نتای میانگین ،انحراف معیار و ضرای هم ستگی اضطراب رقابتی و س
میانگین انحراف معیار

متغیرها

های فرزندپروری دانشجویان ورزشکار

1

2

 .1اضطراب شناختی

13/61

5/12

1

 .2اضطراب بدنی

23/33

6/96

**

1

 .9اعتماد به خود

21/33

5/13

**1 -3/91** -3/59

 .1س

ماتدرانه

96/69

1/33

**-3/11* -3/16

 .6س

مست دانه

26/15

1/53

**3/61

**3/26

 .5س

سانویر

21/65

5/11

**3/11 -3/21

3/26

9

1

**3/13

6

1

**1 -3/56** -3/93
**3/21

**3/65

**-3/12
**

*

P>3/31, P>3/36
ط ق نتای جدول  ،2س
معنادار و س

های فرزندپروری ماتدرانه و سانویر با اضطراب شناختی رابطه منفی و

فرزندپروری مست دانه باا اضاطراب شاناختی رابطاه مت ات و معناادار داشات .سا

فرزندپروری ماتدرانه با اضطراب بدنی رابطه منفی و معنادار و س
بدنی رابطه مت ت و معنادار داشت ،اما سا

فرزندپروری مست دانه با اضطراب

ساانویر باا ن رابطاه معنااداری نداشات .سا

فرزندپروری ماتدرانه و سانویر با اعتماد به خود رابطه مت ت و معنادار و س

های

فرزندپروری مست دانه

با اعتماد به خود رابطه منفی و معنادار دارد.
نتای بررسی مفروضههای رورسیون نشان داد کاه فارن نرماالبودن بار اساا

ماادار کجای و
مااادیر

کشیدوی به دلیل وجود ماادیر در دامنه  +1تا  -1تایید شد .فرن همخطی چندوانه بر اسا

عامل تورم واریانس به دلیل کوچ تر از  13بودن رد شد .فرن هم ساتگی باقیمانادهها بار اساا
ماادیر دوربین واتسون به دلیل قرارداشتن در دامنه  1/6تا  2/6رد شاد .بناابراین ،شارایط اساتفاده از
رورسیون وجود دارد .نتای رورسیون چندمتغیری برای پیشبینی اضطراب رقابتی بر اسا
فرزندپروری دانشجویان ورزشکار در جدول  9ارائه شد.

س

های

پیشبینی اضطراب رقابتی بر اسا

س

های فرزندپروری و ماایسه ن در وروههای جنسیتی...

جدول  :9نتای رورسیون چندمتغیری برای پیشبینی اضطراب رقابتی بر اسا
متغیرهای پیشبین
س
س
س
س
س
س
س
س
س

ماتدرانه
مست دانه
سانویر
ماتدرانه
مست دانه
سانویر
ماتدرانه
مست دانه
سانویر

متغیرهااااااای R
موک

R2

س

های فرزندپروری دانشجویان ورزشکار

Df

F

اضاااااااطراب 3/69
شناختی

3/26

9
221

23/36

اضطراب بدنی

3/26

3/35

9
221

3/23

اعتماد به خود

3/11

3/11

9
221

11/16

ط ق نتای جدول  ،9س
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Sig

>3/36

<3/36

>3/36

Beta

Sig

-3/253
3/232
-3/311
-3/399
3/139
3/311
3/932
-3/363
3/392

>3/36
>3/36
<3/36
<3/36
>3/36
<3/36
>3/36
<3/36
<3/36

های فرزندپروری توانایی پیشبینی معنادار اضطراب شناختی و اعتماد به

خود دانشجویان ورزشکار را داشتند ،اما توانایی پیشبینی اضطراب بدنی نان را نداشتند.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به ناش سا

های فرزنادپروری در اضاطراب و اهمیات بررسای اضاطراب رقاابتی در

دانشجویان ورزشکار ،این پژوهش با هدف پیشبینی اضطراب رقابتی بر اسا

س

های فرزندپروری

و ماایسه ن در وروههای جنسیتی دانشجویان ورزشکار طراحی شد.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که دانشجویان ورزشاکار دختار و پسار در اضاطراب رقاابتی
تفاوت معناداری داشتند و میازان اضاطراب شاناختی و اضاطراب بادنی در ورزشاکاران زن بیشاتر از
ورزشکاران مرد و میزان اعتماد باه خاود در ورزشاکاران زن کمتار از ورشاکاران مارد اسات ،اماا در
س

های فرزندپروری تفاوت معناداری نداشتند .این یافته با یافته پژوهشهاای یعااوبیراد ( )1939و

وحیدا و زمانی ( ) 1931م نی بر بیشتر بودن اضطراب زنان نس ت به مردان همسو بود .در ت یین عادم
تفاوت معنادار بین س

های فرزندپروری دانشجویان ورزشکار دختار و پسار میتاوان وفات کاه در

جامعه امروزی تفاوتهای دخترها و پسرها از لحاظ ظاهری و رفتاری بسیار کم شده و این امر باعاز
می شود که والدین نیز در پاسخگویی به نیازهای نها و درخواست قوانین خانه باین دخترهاا و پسارها
تمایزی قائل نشوند .این قضیه در دانشجویان ورزشاکار کاه معماوال باه بلاوی فکاری رسایدند و در
مساباات ملی و بینالمللی شرکت میکنند بیشتر صدق میکند ،لذا بین دانشجویان ورزشاکار دختار و
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پسر نمیتوان انتظار تفاوت معناداری در س

های فرزندپروری داشت .در ت یین بیشتربودن اضاطراب

رقابتی (اضطراب شناختی ،اضطراب بدنی و اعتماد به خود) در دانشجویان ورزشکار دختار در ماایساه
با دانشجویان ورزشکار پسر بر م نای نظر وحیدا و زمانی ( )1931میتوان وفت که زنان در کشور ما از
موقعیتهای کمتری برای تجربه رقابت برخوردارند و دیرزمانی نیست که به ورزش زنان بهطور جادی
اهمیت داده میشود و تجارب نها در میادین مختلف نس ت به مردان کمتر است .از طرف دیگر شااید
ورزشکاران زن شرایطی متل رقابت را در زمره شرایط تهدیدزا احسا
در بوته ارزیابی دیگران احسا

کنند و بیشتر از مردان خاود را

کنند .در نتیجه عوامل فاوق باعاز میشاوند کاه ورزشاکاران زن در

ماایسه با ورزشکاران مرد بیشتر دچار اضطراب رقابتی شوند و میازان اضاطراب شاناختی و اضاطراب
بدنی ور زشکاران زن از ورزشکاران مرد بیشتر و میزان اعتماد به خود ورزشکاران زن از ورزشکاران مرد
کمتر باشد.
همچنین ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که س
اضطراب شناختی رابطه منفی و معنادار و س

های فرزندپروری ماتدرانه و ساانویر باا

فرزندپروری مست دانه با اضطراب شناختی رابطه مت ت

و معنادار داشت .یافتههای دیگر پژوهش حاضر نشان داد که س
بدنی رابطه منفی و معنادار و س
داشت ،اما س
س

فرزندپروری ماتدرانه باا اضاطراب

فرزندپروری مست دانه با اضاطراب بادنی رابطاه مت ات و معناادار

سانویر با ن رابطه معناداری نداشت .دیگر یافتههای پژوهش حاضر نشاان داد کاه

های فرزندپروری ماتدراناه و ساانویر باا اعتمااد باه خاود رابطاه مت ات و معناادار و سا

فرزندپروری مست دانه با اعتماد به خود رابطه منفی و معنادار داشت .این یافتهها با یافته پژوهشهاای
اکاتی و همکاران ( ،)1931شیفته و بهرهمنادجو ( ،)1935ط اط اائیراد و اک اری بلوط نگاان (،)1936
اسماعیلپور و جمیل ( ،)1939یعاوبیراد ( ،)1939قن اری و همکااران ( ،)1966مکماول و اشاکینازی
( ،)2313شات و همکاران ( ،)2313الیکاج و همکاران ( )2311و بویس و همکاران ( )2333همسو و با
یافته پژوهش قاسمیپور کردمحله و بزازیان ( )1932ناهمساو باود .در ت یاین عادم همساویی نتاای
پژوهش حاضر با پژوهش قاسمیپور کردمحله و بزازیان ( )1932میتوان وفت کاه تفااوت در جامعاه
پژوهش باعز تفاوت بین نتای شده است .بر م نای نظر خود نها پژوهشهای دیگار بار روی افاراد
عادی ،اما پژوهش نان بر روی دانش موزان تیزهوش انجام شاده اسات .در مادار

تیزهوشاان باه

دانش موزان مهارتهاای زنادوی ،اباراز وجاود و غیاره ماوزش داده میشاود .از ساوی دیگار ایان
دانش موزان خود را برتر از دیگران میدانند و سعی میکنند در اجتماعات شرکت کنند و نظار بدهناد
تا برتری خود را به دیگران ثابت کنند .با توجاه باه بلاوی عااطفی و روانای نهاا و از نجاایی کاه در

پیشبینی اضطراب رقابتی بر اسا

های فرزندپروری و ماایسه ن در وروههای جنسیتی...

س

دبیرستان مرتا جلساات موزشای بروازار میشاود .در نتیجاه از یا
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ساو بلاوی عااطفی و روانای

دانش موزان و از سوی دیگر موزشهایی که به والدین در زمینه مهارتهاای فرزنادپروری مساائل و
مشکوت نوجوانان تیزهوش و چگونگی رف نها در مدرسه داده میشود و تمایل والدین دانش ماوزان
تیزهوش برای نشان دادن س

فرزندپروری خود به شیوه ماتدراناه باعاز شاد کاه نتاای پاژوهش

قاسمیپور کردمحله و بزازیان ( )1932برخوف پژوهش حاضر و سایر پژوهشها حاکی از عدم رابطاه
معنادرا بین س

های فرزندپروری با اضطراب باشد .همچنین در ت یین یافتههای پژوهش حاضار بار

م نای نظر یاووز و سلکاک ( )2316میتوان وفت که در س

ماتدرانه ،والادین نسا ت باه فرزنادان

خود حسا  ،نگران و پاسخگو هستند ،نها را به مسئولیتپذیری تشاویق میکنناد و محادودیتهای
قاطعی را برای نها تدارک میبینند و اعمال میکنند .در نتیجه ،چنین فرزندانی زیر نظر والدین بهطور
مستال و متکی به خوبی پرورش مییابند و پیشرفت میکنند .در س

مست دانه ،والادین نسا ت باه

فرزندان خود رفتار سرد و بیتفاوت دارند ،برای اطاعت بیچون و چرای فرزنادان از بزرگترهاا ارزش
قائل هستند و بدون اینکه به نیازهای نها به خوبی پاسخ دهند از نها انتظار مسئولیت دارند .در نتیجه،
چنین فرزندانی به سادوی مضطرب میشوند ،نوسانهای خلاای از جملاه پرخاشاگری از خاود نشاان
میدهند و معموال مهارتهای ارت اطی ضعیفی دارند .در س

سانویر ،والادین نسا ت باه فرزنادان

خود بسیار پاسخگوی هستند ،اما کنترلی بر رفتارهای نان ندارناد و از نهاا مسائولیت خاصای طلا
نمیکنند .در نتیجه ،چنین فرزندانی بدون اینکه ترسی از بازخواست والدین داشته باشند ،هر وقت هار
کاری که بخواهند ،انجام میدهند .بنابراین ،س

ماتدرانه برخوف س

مست دانه از طریق کااهش

تنشهای جسمی و روانی و افزایش سومت و کیفیت زندوی باعز کاهش اضطراب رقابتی میشود و
در این زمینه س

سانویر مانند ی

شمشیر دو ل ه عمل میکناد کاه باا توجاه باه موقعیتهاای

متفاوت واهی باعز کاهش تنشهای جسمی و روانی و افزایش ساومت و کیفیات زنادوی و وااهی
بالعکس عمل میکند .با توجه به این مطال میتوان رابطه بین س

های فرزندپروری را با اضطراب

رقابتی ت یین نمود.
عووه بر ن ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که سا

های فرزنادپروری تواناایی پیشبینای

معنادار اضطراب شناختی و اعتماد به خاود دانشاجویان ورزشاکار را داشاتند ،اماا تواناایی پیشبینای
اضطراب بدنی نان را نداشتند .در ت یین تاثیروذاری س

های فرزنادپروری بار اضاطراب شاناختی و

اعتماد به خود می توان وفت که کنترل بیش از حد والدین میزان توانایی افراد را در کشف و یاادویری
مهارتهای جدید و مستال کاهش میدهد و در نتیجه ممکن است در موقعیتهایی متل رقابتهاای
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ورزشی که امکان ادراک تر

و اضطراب وجاود دارد ،اضاطراب شاناختی فارد باهطور غیرمعااول و

چشمگیری افزایش پیدا کند و در طوالنیمدت این مهم باعاز کااهش اعتمااد ورزشاکار باه خاود و
تواناییهای شود .در ماابل ،والدینی که در تعاملهای خود با فرزندان مویمت و پذیرش بیشتری دارند
و قوانین منطای برای تربیت فرزندان خود وض میکنناد ،فرصات رشاد بهنجاار و مناسا را بارای
فرزندانشان بیشتر فراهم میکنند .در نتیجاه در یناده در موقعیتهاای تانشزا و رقاابتی ایان افاراد
شفتگی و اضطراب شناختی کمتری را تجربه مینمایند و ط یعتا این عامل به رشد اعتماد به خود نها
نیز کم

میکند .بنابراین ،س

های فرزندپروری توانساتند باهطور معنااداری اضاطراب شاناختی و

اعتماد به خود را در دانشجویان ورزشکار پیشبینای نمایناد .در ت یاین عادم تاثیرواذاری سا

های

فرزندپروری بر اضطراب بدنی میتوان وفت که اضطراب بدنی سازهای است کاه کمتار تحات تااثیر
عوامل ذهنی قرار دارد و از نجایی که اکتر شرکتکنندوان در ایان پاژوهش ورزشاکاران حرفاهای و
دارای ساباه مساباات ملی و بینالمللی بودند .پس نها توانایی مدیریت و کنترل اضطراب بادنی را در
موقعیتهای رقابتی داشتند .بنابراین ،س

های فرزندپروری نتوانستند بهطور معناداری اضطراب بدنی

را در دانشجویان ورزشکار پیشبینی نمایند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به استفاده از روش نمونهویری در دستر  ،محدودشادن
جامعه پژوهش به ورزشکاران  16-22ساله شهر تهران و استفاده از ابزارهای خاودوزارشدهی اشااره
کرد .بنابراین ،محدویتهای ذکرشده باید در تعمیم و استفاده از نتای ماورد توجاه قارار ویرناد و بار
اسا

ن استفاده از روشهای نمونهویری احتماعی ،انجام ایان پاژوهش بار روی ورزشاکاران ساایر

وروه های سنی و سایر شهرها و ماایسه نتای ن با نتای پژوهش حاضر به منظاور ارائاه برناماههای
کاربردی وسی و جام برای ورزشکاران ضروری است .با توجه به نتای به والدین توصیه میشود کاه
برای کاهش اضطراب رقابتی فرزندان خود (کاهش اضطراب شناختی و بدنی و افزایش اعتماد به خود)
بهترتی از س

های فرزندپروری ماتدرانه و سانویر استفاده کنند و از س

فرزندپروری مسات دانه

استفاده نکنند .پیشنهاد دیگر با توجه به باالتر بودن اضطراب رقابتی در ورزشکاران زن در ماایساه باا
ورزشکاران مرد به مسئوالن ورزش بانوان اینکه به ورزش بانوان اهمیت بیشتری دهناد و بارای نهاا
مساباات ملی و بینالمللی بیشتر تدراک ب ینند .بدون ش
موفایت و کاهش جن ههای اضطراب رقابتی کم

میکند.

شرکت در مساباات بیشتر در دساتیابی باه

س
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