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 چکیده

 هدف این پژوهش مقایسه ذهن آگاهی و اضطراب رقابتی در دانش آموزان ورزشکار تیزهوش و عادی شهر اردبیل بود.هدف: 

مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی دوره  -پژوهش حاضر از نوع علیها: روش

دانش آموز عادی(  06دانش آموز تیزهوش و  06نفر ) 06بودند. که از این تعداد  99-99متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 

های اضطراب رقابتی مارتنز و ذهن سش نامهها، از پربا روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده

های تحقیق از آزمون تحلیل آگاهی کنتاکی استفاده شد و دانش آموزان در مدرسه به سؤالات پاسخ دادند. جهت بررسی فرضیه

متغیر ذهن آگاهی و نتایج: با نرم افزار آماری اس پی اس اس استفاده شد.  60/6واریانس چند متغیره در سطح معناداری 

 اضطراب رقابتی در دانش آموزان ورزشکار تیزهوش بیشتر از دانش آموزان ورزشکار عادی می باشد. 

ذهن آگاهی، اضطراب رقابتی، تیزهوش، عادیواژگان کلیدی:   

 

 

 

 

 

 مقدمه

بت به دانش آموزان مدارس ویژه دانش آموزان تیزهوش، دارای شرایط خاص پذیرش دانش آموز و محیط آموزشی متفاوت نس

های روانی دو گروه دانش آموزان شود )حسن مدارس عادی می باشند و چنین عواملی احتمالا می تواند موجب تفاوت بین ویژگی

(. به کودکانی تیزهوش گفته می شود که با کمک فکر، استدلال و استفاده از فرایندهای ذهنی عالی بتواند 1090زاده و همکاران، 

بکند و دارای سلامت روان، ثبات عاطفی، قدرت کنترل بیشتری نسبت به دانش آموزان عادی باشند )نریمانی و قضاوت صحیح 

های مختلف های ورزشی مجبور به شرکت در مسابقه(. از آنجایی که دانش آموزان برای رشد و کسب مدال1092همکاران، 

های پیاپی ای باشد که ممکن است بر سایر ن است همراه با شکستها ممکها یا به عبارت بهتر این رقابتهستند، این مسابقه

ابعاد زندگی آنان اثر گذاشته و موجب تاثیرات غیرقابل جبرانی بر آنان و جامعه ورزشی شود. لذا، توجه به روان شناسی ورزش و 



(. یکی از فرایندهایی 1091کیامرثی، متغیرهای مرتبط با عملکرد ورزشکاران می تواند نتایج سودمندی داشته باشد )ابوالقاسمی، 

که برای بهبود بخشیدن به زندگی افراد جهت دست یافتن به آرامش، و اخذ نتایج بهتری از عمر خود استفاده می شود؛ روش 

است. ذهن آگاهی به معنی توجه کردن به زمان حال به شیوه ای خاص، هدفمند و خالی از قضاوت است )حاتمی  1ذهن آگاهی

(. ذهن آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آنچه اکنون است، بدون قضاوت و بدون اظهار نظر درباره آنچه اتفاق 1090ان، و همکار

مفهوم ذهن آگاهی به افراد کمک می کند تا  (.segal and et al, 2667)می افتد؛ یعنی تجربه واقعیت محض بدون توضیح 

ی انسانها وجود دارد اما، بخش ثابتی از شخصیت و روند زندگی نیستند. بپذیرند که اگرچه هیجانات منفی در زندگی همه 

پذیرش این مساله فرد را قادر می سازد که به جای واکنش غیر عادی به هیجانات و رویدادهای برانگیزاننده ی آنها آگاهانه 

هن آگاهی یک روش یا فن نیست، ذ (.segal, 2616)واکنش نشان دهد و به شیوه ای کارآمدتر با زندگی رابطه برقرار کند 

 یا یک«  بودن»ها و فنون مختلف زیادی به کار رفته است. ذهن آگاهی را می توان به عنوان یک شیوه اگرچه در انجام آن روش

ذهن آگاهی بالا به (. baer and et al, 2660)توصیف کرد که مستلزم درک کردن احساسات شخصی است « فهمیدن»شیوه 

مکان تمرکز بر رقابت و حس کنترل را می دهد که باعث بهبود عملکرد می شود. دانش آموزان ورزشکاری که در دانش آموزان ا

ها در طول برنامه را دارند و این های ورزشی دارای ذهن آگاهی بالاتری هستند، توانایی بیشتری برای کسب مهارتآغاز برنامه

( در پژوهش خود نشان دادند 1097راکی و نادری )(. hasker and et al, 2616)امر باعث بهبود عملکرد ورزشی می شود 

که بین ذهن آگاهی با تنظیم شناختی و اضطراب رقابتی ورزشکاران زن رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین تقوی، 

کاهش اضطراب  ( در پژوهش خود نشان دادند که روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث1090قاسمی و گودرزی )

( در مطالعه ای به این نتیجه رسیدند که ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش 2612و همکاران) 2هارتمنو علائم جسمانی می شود.

های ورزشی بین دانش آموزان است. ادراک استرس، نتایج مثبتی در کاهش اضطراب دارد. استرس جزو جدانشدنی رقابت

های فرد برای پاسخ دادن به آن تقاضاها در شرایطی به وجود می آید که ناتوانی در اییناهماهنگی بین تقاضاهای محیط و توان

ارائه پاسخ مناسب، پیامد مهمی خواهد داشت و در نتیجه موجب افزایش سطح اضطراب شناختی و بدنی می شود )اصفهانی، 

های حساس و تعیین کننده، به شدت تحت تاثیر (. یکی از عوامل مهم روانی که عملکرد ورزشکاران را، به ویژه در موقعیت1096

قرار می دهد، اضطراب است. اضطراب به عنوان یکی از عوامل ایجاد فشار روانی، به حالت هیجانی منفی همراه با احساس 

 (.gones and swain, 1990)عصبانیت، ناراحتی و تشویش گفته می شود که با فعالیت یا برانگیختگی جسمانی همراه است 

یشتر تحقیقات نشان می دهد که اضطراب تاثیر مخربی بر عملکرد، لذت از تجربه ی ورزشی و احساس سرخوشی دارد )بیابانی ب

های اضطراب که در سالهای اخیر توجه محققان حوزه ی روانشناسی ورزش را به خود معطوف (. یکی از گرایش1090و همکاران، 

های رقابت جویانه ی ورزشی ایجاد می شود )رمضانی نژاد و همکاران، ب در موقعیتکرده، اضطراب رقابتی است. این نوع اضطرا

های افراد از وجود اضطراب رقابتی را به عنوان احساسات آگاهانه از هراس و تنش عمدتا به علت ادراک 0(.  مارتنز1091

نگرانی یا تنش همراه است. اضطراب رقابتی ها با احساس های تهدید آمیز آینده تعریف کرد، که پاسخ به این موقعیتموقعیت

های سازمان یافته خودداری ورزند یا از ورزش کناره گیری کنند. سبب می شود بسیاری از دانش آموزان از تجربه کردن ورزش

 های ورزشیسطح بالای اضطراب رقابتی بر سلامت جسمانی نیز تاثیر میگذارد و عامل خطری برای آسیب در حین فعالیت

( بین اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی ارتباط منفی 1990) 0و کران 1. هنین(,2666esmit and et al)سوب می شود مح

های بیشتر در رقابت طلبی نسبت ( طی تحقیقی نشان دادند، ورزشکارانی با نمره1996معناداری بدست آوردند. جونز و سوین )

( 2612و قزل سفلو ) های کمتر، دارای سطوح پایین تری از اضطراب رقابتی اند. در پژوهشی اصفهانیبه ورزشکارانی با نمره

دست یافتند که بین اضطراب رقابتی و عملکرد دختران رابطه ی مستقیم وجود دارد. لذا تحقیق حاضر در پی بررسی مقایسه 

 ذهن آگاهی و اضطراب رقابتی دانش آموزان ورزشکار تیزهوش و عادی می باشد.

                                                             
1 mindfulness 
2 Hartmann  
3 Martens  
4 Hanin  
5 Krane  



 روش

این پژوهش، دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی دوره متوسطه مقایسه ای بود. جامعه آماری  -روش پژوهش حاضر از نوع علی

دانش آموز عادی( با روش  06دانش آموز تیزهوش و  06نفر ) 06بودند. که از این تعداد  99-99شهر اردبیل در سال تحصیلی 

 نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند.

 ابزار 

توسط مارتنز، ویلی و بارتون ساخته شده است. این  1996مقیاس مارتنز در سال  :0پرسش نامه ی اضطراب رقابتی مارتنز

زیر مقیاس اضطراب بدنی، اضطراب  0پرسش است و متشکل از  27موسوم است دارای  7پرسشنامه که به پرسش نامه ی ایلینویز

ه طور متوسط، بسیار زیاد( پاسخ داده می شناختی و اعتماد به نفس است که با مقیاس چهار درجه ای لیکرز )اصلا، تا حدودی، ب

، 21، 21، 19، 10، 12، 9، 0، 0مربوط به اضطراب شناختی می باشد. سؤالات  20، 22، 19، 10، 10، 16، 7، 1، 1شود. سوالات 

نحوه مربوط به اضطراب بدنی می باشند.  20، 20، 26، 17، 11، 11، 9، 0، 2مربوط به اعتماد به نفس می باشند. سؤالات  27

بسیار »سه امتیاز، و « به طور متوسط»دو امتیاز، « تا حدودی»یک امتیاز، « اصلا»امتیاز دهی به این گونه است که برای گزینه 

امتیازی برخوردار  9-00ها از دامنه که برعکس می باشد. بنابراین مقیاس 11چهار امتیاز تعلق می گیرد به استثنا سوال « زیاد

، اضطراب شناختی با ضریب آلفا 90/6ضطراب رقابتی زیر مقیاس اضطراب بدنی با ضریب آلفا کرونباخ است. در پرسش نامه ا

نشان دهنده اعتبار یا پایایی بسیار بالای این پرسش  90/6، و زیر مقیاس اعتماد به نفس با ضریب آلفا کرونباخ 70/6کرونباخ 

 نامه است.

( ایجاد شده است. 2660و همکاران ) 9های ذهن آگاهی کنتاکی توسط بیرتپرسش نامه مهار: 9پرسشنامه ذهن آگاهی کنتاکی

مؤلفه ذهن آگاهی طراحی شده است که عبارت هستند از: مشاهده  1ماده بود و برای اندازه گیری  09این پرسشنامه شامل 

، 22، 19، 11، 16، 0، 2ت . توصیف گری، شامل سؤالا09، 07، 00، 06، 29، 20، 21، 17، 10، 9، 0، 1گیری، شامل سؤالات 

، 9، 1. توجه به امور و پذیرش شامل سؤالات 09، 00، 01، 27، 20، 19، 10، 11، 7، 0. تمرکز گرایی، شامل سؤالات 01، 20

مقیاس فرعی توسط بیر و همکاران  1برای  91/6تا  70/6می باشد. ضریب آلفای کرونباخ بین  00، 02، 29، 21، 26، 10، 12

دانشجو به بررسی مشخصات روان سنجی این پرسش نامه  220( در پژوهشی روی 2612. دهقان منشاوی )گزارش شده است

برخوردار می باشد. شیوه ی نمره گذاری به  96/6را گزارش دادند و همچنین از پایایی  92/6پرداختند و نتایج آلفای کرونباخ 

یچ وقت، به ندرت، بعضی اوقات، اغلب اوقات، همیشه( و به این صورت است که سؤالات پرسش نامه بر اساس مقیاس لیکرت )ه

به  00، 00، 02، 29، 27، 20، 22، 26، 19، 17، 10، 11، 11، 9، 1، 0درجه بندی شده است. سؤالات  0تا  1ترتیب با نمره 

 (.1091صورت معکوس نمره گذاری می شود )احمدوند، 

 هایافته

آورده  1به اضطراب رقابتی و ذهن آگاهی دانش آموزان تیزهوش و عادی در جدول های میانگین و انحراف معیار مربوط نمره

 شده است.

                                                             
6 Competitive anxiety inventory  
7 illinois 
8 Kentucky inventory of mindfulness skills 
9 Bear  



 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه1جدول 

    میانگین انحراف معیار

 تیزهوش 20/2 09/1
 اضطراب بدنی

 اضطراب رقابتی

 عادی 20/0 96/1

اضطراب  تیزهوش 90/6 79/6

 عادی 76/1 16/7 شناختی

 تیزهوش 96/2 21/1
 اعتماد به نفس

 عادی 60/2 26/1

 تیزهوش 10/0 10/1
 مشاهده گری

 ذهن آگاهی

 عادی 02/0 02/0

 تیزهوش 91/0 96/1
 تمرکز گرایی

 عادی 16/0 29/0

 تیزهوش 97/0 90/0
 توجه به امور

 عادی 99/1 02/0

 تیزهوش 91/9 90/0
 توصیف گری

 عادی 16/1 26/0

متغیر اعتماد به نفس در اضطراب رقابتی و متغیر توصیف گری در ذهن آگاهی بیشترین میانگین را در  1مطابق نتایج جدول 

بین دانش آموزان تیزهوش به خود اختصاص داده اند. همچنین متغیر اضطراب بدنی در اضطراب رقابتی و متغیر مشاهده گری 

میانگین را در بین دانش آموزان عادی به خود اختصاص داده اند.در ذهن آگاهی بیشترین   

 : نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسه اضطراب رقابتی و ذهن آگاهی بین دانش آموزان تیزهوش و عادی2جدول 

   مجموع مجذورات درجه آزادی جذر میانگین F سطح معناداری اندازه اثر

1/6  661/6  11 72/0  2 9/10  تیزهوش 
 اضطراب رقابتی

0/6  61/6  2/22  06/0  2 9/16  عادی 

0/6  661/6  0/10  97/0  2 9/10  تیزهوش 
 ذهن آگاهی

1/6  661/6  9/10  09/0  2 0/10  عادی 

هر دو متغیر اضراب رقابتی و ذهن آگاهی در دانش آموزان تیزهوش بیشتر از دانش آموزان عادی  2طبق نتایج جدول 

 باشد.می

 گیری بحث و نتیجه

هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی ذهن آگاهی و اضطراب رقابتی در دانش آموزان ورزشکار تیزهوش و عادی می باشد. میانگین 

نمره ی اضطراب رقابتی در دانش آموزان تیزهوش بالاتر از میانگین اضطراب رقابتی دانش آموزان عادی است. از آنجایی که دانش 

هر زمینه ای عالی باشند بنابراین اضطراب رقابتی بیشتری را تجربه میکنند. دانش اموزانی آموزان تیزهوش تلاش می کنند در 

که دارای انگیزش پیشرفت سطح بالایی هستند، نسبت به دانش آموزانی که پیشرفت سطح بالایی ندارند، خود را تواناتر تصور 

با  16هال و کر(. ,1999wartenbergابتی میشوند )میکنند و در نتیجه بیشتر کوشش می کنند و در نتیجه دچار اضطراب رق

ها در پیروز گرایی به احساس اضظراب رقابتی بیشتر دقیقه قبل از رقابت، دریافتند که بیشتر نمره 06بررسی ورزشکاران در 

                                                             
10 Hall and ker 



ش عملکرد ( موید این مطلب است که اضطراب رقابتی را باید عامل اصلی کاه2669های پیگوزی )منجر می شود. نتایج یافته

(، 2667(، مارتنز )2660(، سمپله )2667)11(، ریتگویز 2662ها با پژوهش کرکندل )ورزشکاران تیزهوش دانست. این یافته

همسو می باشد. ورزشکاران تیزهوش با کنترل اضطراب رقابتی از طریق ذهن آگاهی، از اعتماد به نفس مطلوبی برخوردارند؛ اما 

ها، به دلیل پایین بودن ذهن آگاهی دچار کاهش چشمگیری می شوند. نتایج طراب در مسابقهورزشکاران عادی با افزایش اض

ها نشان داد که میانگین ذهن آگاهی نیز بین دانش آموزان تیزهوش بیشتر از دانش آموزان عادی می باشد. سطح بالایی یافته

این دانش آموزان قادر به شناخت وپذیرش حضور  ذهن آگاهی در بین دانش آموزان تیزهوش این نظریه را مطرح می کند که

های عاطفی و ادراکات بدون نشان دادن واکنش بیش از حد نسبت به آنها هستند، های خارجی، احساسات بدنی، واکنشمحرک

کاهش (. با moer, 2667و توجه و تمرکز خود را به سوی افکار و رفتارهایی که به نفع عملکرد خودشان است هدایت می کنند )
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 ( همسو می باشد.2667(، نلسون )2610رشیدی و همکاران )
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های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود، مفهوم اضطراب رقابتی و ذهن آگاهی در کلیه ورزشکاران آموزش داده شود تا با یافته

 هش اضطراب رقابتی، عملکرد ورزشکاران بهبود یابد.افزایش ذهن آگاهی و کا
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Purpose: the purpose of this study was to compare mindfulness and competitive anxiety in 

gifted and normal athletic students in Ardabil city. Methods: the study was causal comparative. 

The statistical population of the study consisted of gifted and normal girls high school students 

in Ardabil city during the academic 99-99 years. Of these 06 (06 gifted students and 06 normal 

students) were selected by random sampling Martens competitive anxiety questionnaire and 

Kentucky mindfulness questionnaire were used for data collection and students at the school 

answered the questions. Multivariate analysis of variance (Anova) with spss was used to 

investigate the research hypotheses. Results: the variable of mindfulness and competitive 

anxiety in gifted athlete students is more than normal students. 

Kywords: mindfulness, competitive anxiety, gifted, normal 

 


