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 16-61،. صص 6931،. زمستان 22شمارة                                                              شناسی ورزشیمطالعات روان

 ةشدادراک ورزشی عملکرد و رقابتی اضطراب با انگیزشی جو یلروابط ع بررسی

 فوتسالیست دختر دانشجویان
 

 9نیارضا حسینیسید و ، 2اصل ، مرضیه پارسا6نسرین بیگلری

 

 56/59/6931تاریخ پذیرش:      50/65/6930تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
ۀ شدادراک ورزشی عملکرد و رقابتی ضطرابا با انگیزشی جو ارتباط بررسی ،پژوهش این از هدف

های فوتسال ورزشکاران دختر عضو تیمآماری پژوهش را کلیۀ  ۀجامع. بود فوتسالیست دختر دانشجویان

 هاداده (.شمارتمام گیرینمونه )با استفاده از دادندلیتشک( نفر 281) سیزدهمین المپیاد ورزشی کشور

 نشان نتایج. گردید تحلیل ساختاری معادلات سازیمدل و رسونپی بستگیهم آماری هایروش کمک به
 جوتأثیر  اما؛ دارد رقابتی اضطراب بر معناداری و منفی تأثیر ،محورتکلیف انگیزشی جو کهدهد می

 و محورتکلیف انگیزشی جوتأثیر  ،همچنین. باشدمعنادار نمی رقابتی اضطراب بر خودمحور انگیزشی
 ورزشی عملکرد بر رقابتی اضطراب تأثیر اما است؛ معنادار و ، مثبتزشیور عملکرد بر خودمحور

 و تشویق منظم، تمرینات ارائۀ با شودمی توصیه مربیان به ،لذاباشد؛ معنادار می و ، منفیورزشکاران
 خود ورزشکاران در را انگیزش اضطراب، کاهش برای کارهاییراه از استفاده و موقعبه بازخورد پاداش،

 .دهند یشافزا
 

 ، اضطراب رقابتی، عملکرد ورزشیمحورفیتکل، جو انگیزشی خودمحورجو انگیزشی : هاواژهکلید
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 مقدمه
تربیت  و تعلیم نظام بخش بزرگی از ،آموزش عالی

شود و با توجه به اهمیت و کارکردهای محسوب می

ورزش  ۀفرهنگ ورزش در جامعه، توسع ۀتوسع

. برخوردار استماعی بالایی اهمیت اجت از دانشگاهی

ین سلامت جسمی و روانی تأمورزش دانشگاهی در 

اهداف اصلی  ازیکی و بوده  مؤثردانشجویان بسیار 

های مناسب های لازم و فرصتزمینه آوردنفراهم ،آن

جهت دستیابی به دربرای قشر فراگیر دانشجویی 

، ساهن، )دویسگلوفضای تفریحی و رقابتی سالم است 

 .(313، ص. 1121، 2، تکین و سیمییلدیز

عملکرد ورزشی بازیکنان با توجه به نوع هدفی که در 

کنند، متفاوت است. معمولاً عملکرد ورزش ارزیابی می

ارزیابی  ،ایحسب اهداف نتیجهورزشی بازیکنان بر

 ،صورت برد و باختشود و نتیجۀ بازی بهمی

 )جعفری، باشدمی کنندۀ عملکرد بازیکنانتعیین

(. 31، ص. 1122آبادی و واعظ طبسی، فتحپاکدامن، 

 هستند که معتقد (1112) 1تلول، گرینلس و وستون

تنها  ،برای بررسی دقیق عملکرد ورزشی بازیکنان

اهداف  به ای کافی نیست و بایدارزیابی اهداف نتیجه

. در اهداف (122)ص.  شودیندی نیز توجه افر

های فهلمؤام در انجبیشتر بر عملکرد  ،یندیافر

گران و د که تحلیلگردحین بازی تأکید میعملکرد در

ها برای ارزیابی عملکرد مربیان ورزشی از این مؤلفه

عملکرد  ۀورزشی یک بازیکن یا یک تیم و نیز مقایس

های کنند. مؤلفهبازیکنان با یکدیگر استفاده می

 :شامل فوتسال عملکرد ورزشی بازیکنان در ورزش

ا انتقال توپ و ی رسانیتوپناسب به توپ، زدن مضربه

                                                           
1. Devecioglus, Sahan, Yildiz, Tekin & 

Sim 

2. Thelwell 

، 3دادن دقیق و صحیح است )هیوز و بارتلتپاس

پژوهش نتایج  راستا،دراین (.341، ص. 1111

عملکرد مطلوب  که ( نشان داد1121) 4نیپروانی

های روانی در مهارت هاآنیی ابازیکنان با میزان توان

 هایشدن به مهارتمجهز .(312)ص.  رابطه دارد

اوج رسیدن به زمان تا  سازدمیافراد را قادر  ،روانی

خود ادامه دهند )جعفری و  هایبه فعالیت 2عملکرد

ترین یکی از مهم ،بنابراین ؛(33، ص. 1122همکاران، 

را متأثر  فردتواند عملکرد روانی که می هایمهارت

 ،واقعدر برای فعالیت است. وی هایسازد، انگیزه

 تقویت و تلاش جهت در مهمی عامل انگیزش

 هدف به دنیرسرای ب انسان ارادی رفتارهای

 انگیزش ،مختلف هایپژوهش در تاکنون .باشدمی

 است و شده بررسی گوناگون هایجنبه از ورزشکاران

 ساختنکاربردی و بندیطبقه بر بیشتر ،حاضرحالدر

 دگردمی تأکید ورزشکاران انگیزش فرایندی ابعاد

، حسینی کشتانو  نژاد، امیرنژادی، رمضان)قربانی

جهت . یکی از رویکردهای جدید (232، ص. 1122

 جو یدوعامل ۀنظری اران،ورزشکبررسی انگیزش 

 جو و ()مهارتی محوریفتکل جو :شامل 2انگیزشی

افراد  را جودو  این که باشدمی ()عملکردی خودمحور

جو . دنکنمی ایجاد هاتیمیمربی و هم ازجمله مهم

افراد اثر  یزشانگ برعاملی اساسی است که  یزشیانگ

 اطلاق اجتماعی جوک ی بهحقیقت،  در و گذاردمی

 مطلوب رفتارهای ۀدربرگیرند است ممکن که شودیم

، 3اوروی و کامبل ، گانوبویس) باشد نامطلوب و

 ،محورتکلیف انگیزشی جوبراساس  .(388 ص. ،1112

                                                           
3. Hughes & Bartlett 

4. Vanyperen 

5. Peak performance 

6. Motivational climate 

7. Boyce, Gano-Overway & Campbell 
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 ریافتد مثبت تتقوی مربی از زمانی ورزشکار

 داشته بهبود اجرا در کند، کار سخت که نمایدمی

یک هر نقش و کند کمک به دیگرانکارها  در باشد،

 جو باشد. این داشته باور تیم در را اننکبازی از

 ۀادام برای آن در فرد است که محیطی ۀبردارنددر

 رسیدن برای اشتیاق این و شودمی برانگیخته فعالیت

 جهت هاتلاش کارایی به مشروط تیم، اهداف به

 انگیزشی جو ،مقابلدر .باشدمی فردی نیاز ارضای

 ورزشکار درکدر آن  که است جوی، خودمحور

تنبیه  منجر به اشتباه و ضعیف اجرای که کندمی

 راتیم  در توجه ،اجرای خوب و قوی وشود می

 با رقابتبه  مربی سویاز وخواهد داشت  دنبالبه

برای  ،یطورکلبه .اهد شدخو تشویق تیم اعضای

اجرای اصلی  ۀلأمس ،محور هستندکه تکلیف افرادی

محور تمایل دارند با افراد خود اما ؛استوجود م تکلیف

تلاش به پیروزی و موفقیت دست یابند  عمال کمترینا

 (.382ص. ، 1112بویس و همکاران، )

 است آن بیانگر یزشیجو انگ ۀحیط در مطالعات نتایج

 و شده مثبت اثرات به منتج شی مهارتیانگیز جو که
در  منفی پیامدهای به جو انگیزشی عملکردی منجر

، 1113، 2، اسمول و کامینگد )اسمیتگردمیتیم 
 ایجادنوع جوی که توسط مربی و بازیکنان  (.43ص. 

. گذاردب یرتأثد افرادرونی  یزشانگ برتواند می ،شودمی
ی را تقویت رسد محیطی که انگیزش دروننظر میبه

 های مختلف سلامتتأثیر مثبتی بر جنبه ،کندمی
و کاهش  نفساعتمادبهروانی همچون افزایش 

عواطفی  ،زیرا فرد در این محیط ؛اضطراب داشته باشد
، 1)سچینی نمایدهمچون شایستگی را تجربه می

 میزان اضطراب قبل از مسابقه و (.212، ص. 1114
از دیگر  ،های حرکتیرتمهاروانی و  اتآثار آن بر حال

                                                           
1. Smith, Smoll & Cumming 

2. Cecchini 

 ۀو زمینبوده  شناسیمحورهای مهم مباحث روان
)صدارتی،  باشدمیاساسی بررسی عملکرد ورزشکاران 

اضطراب یک حالت ناخوشایند  .(222، ص. 1114
میزان اندک آن در دستیابی به هیجانی است که 

 آن حد از یشب مقدار باشد؛ امامی موفقیت مؤثر
به احساس تشویش،  ضطراب. اخواهد بودمخرب 

. شودیم اطلاقناراحتی، هیجان و فشار روانی 
های اضطرابی است که در موقعیت ،3اضطراب رقابتی

ممکن است . شودورزشی ایجاد می ۀجویانرقابت
 یازموردنعوامل و امکانات فیزیکی  تمامورزشکاری از 

و  یفن نظر ازو  بودهبرای موفقیت ورزشی برخوردار 
اما توانایی  ؛های لازم را دیده باشدآموزش ،تاکتیکی

غلبه بر فشارهای رقابتی و کنترل اضطراب رقابتی را 
 (.222، ص. 1114نداشته باشد )صدارتی، 

تمایل  جمله از مختلف دلایل به ورزشکاران عموماً  
بودن ورزشی، پایین موفقیت کسب جهت شدید
 جراىاجهت  یازموردن هاییتقابلنداشتن  یا و ییتوانا

 عنوانبه اضطراب این و شوندمی مضطرب، مطلوب

کند می دخالتها آن عملکرد در منفى عامل یک
، ص. 1123، فردکوثریو  فرد، کیا، کوثری)صابونچی

که بین اضطراب رقابتی و ها نشان داد پژوهش(. 88
یعنی  معناداری وجود داردمعکوس و  ارتباط ،عملکرد

عملکرد بازیکنان را  افزایش اضطراب رقابتی، کاهش
متقی و  ؛41، ص. 1122، 4)پارناباسدنبال دارد به

، 1121، 2؛ آبنزا و همکاران28، ص. 1123، همکاران
 .(311، ص. 1123و اسکندری و همکاران،  412ص. 
طی  (1113) ابوالقاسمی و پوران آریان براین،افزون

 کنندۀبینیپیش ترینقوی کهگزارش کردند  پژوهشی

 گیریانفرادی، جهتهای ورزش در ورزشی عملکرد

 گیریجهت ،گروهی هایشورز در و بوده هدف

 کیگان .(232ص. ) باشدمی اضطراب رقابتی و هدف

                                                           
3. Competitive anxiety 

4. Parnabas 

5. Abenza 
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بر کیفی  پژوهشطی یک نیز ( 1124) 2و همکاران
که  یافتند روی ورزشکاران نخبه به این نتیجه دست

بر تأثیر مثبتی  ،مربیان سویاز یجادشدها یزشیجو انگ
 عواملی همچون انگیزه و عملکرد ورزشکاران دارد

( در پژوهشی 1113) 1والرندبراین، علاوه. (23)ص. 
هر دو  ،ورزشکاران ۀرفتار مربیان و انگیز که نشان داد

 دارد یعملکرد ورزشی ورزشکاران تأثیر معنادار بر
در پژوهش نیز ( 1123) و همکاران حیرانی. (22)ص. 
محور بین جو انگیزشی تکلیفکه  گزارش کردندخود 

)ص.  وجود دارد یارتباط مستقیم و معنادار ،و عملکرد
عنوان ( در پژوهش خود 1113) 3یو ،نینچهم .(243

را  محوریفتکلکه جو انگیزشی  بازانینمود تنیس
 دراز اضطراب رقابتی کمتر و  ،درک کرده بودند

 ،مقابل و دربرخوردار بودند  بهتریعملکرد  ،یجهنت
کرده  درکرا  خودمحورکه جو انگیزشی ورزشکارانی 

 داشتند تریپاییناضطراب بالاتر و عملکرد  ،بودند
که بین نشان داد  هاپژوهشدیگر ازسوی .(413)ص. 
و سطح اضطراب  محورتکلیفنگیزشی جو ا

اما  ؛و معناداری وجود دارد ورزشکاران ارتباط معکوس
بتی ارتباط و اضطراب رقا خودمحوربین جو تکلیفی 

، و همکاران وندحبیب) شودنمیمعناداری مشاهده 
، ص. 1123اقدسی و همکاران،  و 1132، ص. 1124

( در 1123) و همکاران فراهانیبراین، علاوه .(2
پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بین جو 

مستقیم  ۀرابط ،و اضطراب رقابتی خودمحورانگیزشی 
 یزشیجو انگبین  اما ی وجود دارد؛معنادارو 
رابطه معکوس و  ،و اضطراب رقابتی محوریفتکل

رزشکارانی که و چنینهم .(811)ص.  باشدمی معنادار
، اضطراب کمتری اندجو انگیزشی را درک نموده

نسبت به ورزشکارانی داشتند که جو انگیزشی را درک 
و  32، ص. 1113)اسمیت و همکاران،  نکرده بودند

                                                           
1. Keegan 

2. Vallerand 

3. Yoo 

براین، افزون .(332، ص. 1112 4انووسلو و همکار
( در پژوهش خود بیان 1123صابونچی و همکاران )

داشتند که توجه به دستاوردهایی همچون تجربه و 
به  حد از یشبدادن بها یجابهسازی عملکرد به

( باعث کاهش خودمحورپیروزی )جو انگیزشی 
افزایش موفقیت  ،یجهنتدراضطراب رقابتی و 

و همکاران  2گوردن. (83)ص.  ودشورزشکاران می
بین  گزارش کردند کهی پژوهشطی نیز ( 1121)

اط ارتب ،شدهادراکبازخورد مربی و جو انگیزشی 
بازخورد مربی باعث  و مستقیم و معناداری وجود دارد

و انگیزه و کاهش اضطراب  نفساعتمادبهافزایش 
، 1121، 2، بلوم و سابیستوناستین)به نقل از  شودمی

 که است داده نشان اخیر هایبررسی .(483ص. 
بر علاوهمطلوب،  ۀکسب نتیج برای ورزشکاران

نیز  روانی نظر از پیشرفته، و جدی ،منظم تمرینات
سلامت  باشند. داشته قرار مطلوبی وضعیت در باید

 افزایش جمله از دارد؛ مختلفی عوامل روانی
نظر به و اضطراب کاهش و شادابی ،نفساعتمادبه

باشد.  ارتباط در افراد انگیزش باکه  رسدمی
 خود تیم ورزشکار در که انگیزشی جو ،دیگرازسوی

 بسیار زیادی حد تا که است عاملی ،کندمی درک
منجر به عملکرد بالای  و بوده تعدیلقابل مربی توسط

 شود.ورزشکاران می
فوتسال در میان  ۀهای اخیر رشتدر سال کهییجاآناز

جذاب و پرطرفدار  رشتۀیکبه  جوان و جوانزنان نو
است و با توجه به این موضوع که در این  تبدیل شده

دیگر، های ورزشی از رشته رشته همانند بسیاری
های روانی در اجرای عملکرد ورزشکاران بسیار مهارت

 یشناختروانعوامل  ۀمطالع ،باشداهمیت می حائز
 رفتننظرگکاران با دراثرگذار بر رفتار و عملکرد ورزش

بررسی این  ینۀدرزم شدهانجامهای محدود پژوهش

                                                           
4. Vosloo, Ostrow & Watson 

5. Guordon 

6. Stein 
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 الگوی ارتباطی در بین دانشجویان دختر ورزشکار
دستیابی به بهترین راه برای رسیدن به  منظوربه

پژوهش  ،روینااز ؛رسدنظر میاهداف ورزشی، لازم به
و  خودمحوریزشی جو انگتأثیر  ۀحاضر در پی مطالع

بر اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی  محوریفتکل
شمارۀ )شکل  زیرقالب مدل مفهومی ورزشکاران در

 باشد.می (یک

 

 

پژوهشمدل مفهومی  .6شکل   

 

 پژوهش روش
بستگی هم ـتوصیفی  حاضر از نوع مطالعات پژوهش

 .گرفته استمیدانی انجام صورت باشد که بهمی

 کنندگانشرکت
دانشجویان دختر  ۀکلی راپژوهش آماری  ۀجامع

سیزدهمین المپیاد  فوتسال ۀرشتکننده در شرکت
به میزبانی دانشگاه ( 2322) سال ورزشی ـ فرهنگی

نفر  281 هاآنکه تعداد  دادند لیتشک فردوسی مشهد
بودن تعداد افراد به محدودبا توجه  بود.تیم  22قالب در

 یریپذمیتعمافزایش اعتبار و  منظوربه و جامعه
 در نظربرابر با جامعه نمونه حجم ، پژوهش یهاافتهی

در بین  هانامهپس از توزیع پرسش .گرفته شد
کامل و بدون نقص  ۀنامپرسش 222بازیکنان، 

 .قرار گرفت لیوتحلهیتجزمورد و گردید آوری جمع

 پژوهش ابزار
 زیر ۀنامها از چهار پرسشدادهآوری جمعجهت 
 :گردیداستفاده 

 
 
 

 
نیوتون و  2ۀشدادراکجو انگیزشی نامۀ پرسش

سؤال و  72 نامه دارایپرسشاین  :(1111) همکاران
و جو انگیزشی  خودمحوردو بعد اصلی جو انگیزشی 

روایی و پایایی این ابزار توسط  .باشدمی محورفیتکل

( 7102)و همکاران  طهماسبی بروجنی
رش قبول گزاو در سطح قابل گرفته قرارارزیابی مورد

استفاده  نیز پایایی آن بادر پژوهش حاضر شده است. 
)جو انگیزشی ( 22/1معادل ) ضریب آلفای کرونباخاز 

 ((83/1) محورفیتکلجو انگیزشی  (؛83/1) خودمحور
 محاسبه گردید.

و  مارتنز 1در ورزش یاضطراب رقابتنامۀ پرسش
باشد میسؤال  22 این ابزار دارای :(2221، 3همکاران

و  آبادیآقاحسن نوشتوسط  آنی و پایایی روای و
( و 1121) و همکاران ، جمشیدی(1122) همکاران

گرفته و در سطح  ارزیابی قرار( مورد1123) عرفانی
. در پژوهش حاضر نیز قبول گزارش شده استقابل

                                                           
1. PMCSQ-2 

2. Sport Competition Anxiety Test 

(SCAT) 

3. Martens 
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( 82/1معادل ) ضریب آلفای کرونباخ توسطپایایی آن 
 برآورد گردید.

، 2اربانیوک) هشدراکاد عملکرد ورزشینامۀ پرسش
 که باشدمی سؤال پنجنامه دارای پرسشاین  (:1112

ی ورزشکاران طراح ۀشدادراکای ارزیابی عملکرد بر
آقاحسن روایی و پایایی این ابزار توسط  شده است.

و  شعبانی بهارو  (1122) و همکاران آبادینوش
ارزیابی قرارگرفته و در سطح ( مورد1121) همکاران

. در پژوهش حاضر نیز بول گزارش شده استققابل
معادل  ضریب آلفای کرونباخ با استفاده ازپایایی آن 

 محاسبه گردید.( 32/1)

 هاگردآوری داده ةشیو
 ورزشی علوم و بدنیتربیت ۀدانشکد از نامهمعرفی ابتدا
 مشهد فردوسی دانشگاه المپیاد سرپرستی برای

 برگزاری ادست به مراجعه با ،سپس. گردید دریافت
 افراد تعداد مورددر لازم اطلاعات کلیۀ ،المپیاد
 ۀنمون تعداد وشد  اخذ فوتسال ۀرشت در کنندهشرکت

 از پس پژوهشگر ،بعد ۀمرحل در. گشت مشخص لازم
 محل در کنندهشرکت هاییمت ۀکلی حضور از اطمینان
 استراحت زمان و فوتسال ۀرشت بازیکنان اسکان
 کسب از پس و حضوری تصوربه ،هاآن مطلوب

 در حاضر تیم 22 سرپرستان و مربیان از اجازه
 فردوسی ،شاهرود صنعتی های)دانشگاه مسابقات

 ،زنجان ،کرمان باهنر شهید ،بیرجند ،تهران ،مشهد
 ،شهرکرد ،شیراز ،همدان سینابوعلی ،تهران خوارزمی

  ،بابل نوشیروانی صنعتی ،اصفهان صنعتی ،اهواز

                                                           
1. Charbonneau  

 منظوربه لازم توضیحات ۀارائ و ارومیه( و ایلام ،گیلان
 در ارتباط با بازیکنان به بخشیدناطمینان
 پاسخ و موضوع اهمیت تشریح اطلاعات، بودنمحرمانه

 هانآ احتمالی ابهامات رفع و بازیکنان از کدامهر
 هاآن توزیع به اقدام ها،نامهپرسش تکمیل هنگام
 22 ها،نامهشپرس آوریجمع از پس نهایتدر. نمود

 و شد گذاشته کنار پاسخ بدون و ناقص ۀنامپرسش
 آماری تحلیلوتجزیه برای نامهپرسش 222
 .گرفت قرار استفادهمورد

 هاپردازش دادهروش 
و  گردیداستفاده  ها از آمار توصیفیبرای توصیف داده

از آزمون ضریب  هاآنبرای تحلیل استنباطی 
تعیین  شد. جهت بهره گرفتبستگی پیرسون هم

از  نیز یلعقالب مدل متغیرها درروابط میان 
. استفاده گردیدی معادلات ساختاری سازمدل

از های فوق در انجام آزمونذکر است که شایان
و  12 ۀنسخ 1اس.اس.پیاس.افزارهای آماری نرم

 استفاده شد. 11 ۀنسخ 3موسای
 

 هایافته
 که شناختی نشان دادهای جمعیتبررسی ویژگی

سال  12تا  11سنی  ۀبیشترین فراوانی مربوط به رد
 11تا  28 سنی ۀدامن از آنو کمترین فراوانی بوده 

های پژوهش بیشترین نمونه ،باشد. همچنینسال می
های درصد( و کمترین نمونه 38سه بار در هفته )

 کردند.درصد( تمرین می 24در هفته ) بارکپژوهش ی

 

 

 
 

                                                           
2. SPSS 

3. Amos 
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 شناختیجمعیتهای ویژگی .6جدول 

 درصد فراوانی طبقات متغیر متغیر

 سن
 2/12 43 12تا  28
 44 33 12تا  11
 2/31 21 12تا  12

 بازیکن
 2/22 22 اصلی
 38/41 23 ذخیره

 مدت فعالیت

 24 14 بار در هفتهیک 
 1/18 43 دو بار در هفته

 38 23 بار در هفته سه
 3/22 31 چهار بار در هفته

ها از داده رهیچند متغ عیبودن توز یعیطب یبررس یبرا

 بحرانی استفاده شد که با توجه به نسبت ایمرد بیضر

( فرض عدم نرمال بودن CR<28/1آمده )دستبه

 مربوط به  جینتا نچنیها رد شد. همداده عیتوز

( و کیبه  کیاز صفر و نزد شتریتلورانس  )ب ۀآمار

 نی( نشان داد که ب21 ز)کمتر ا  انسیعامل تورم وار

 چندگانه وجود ندارد. یمستقل هم خط یرهایمتغ

 
 

 پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ سی. ماتر2جدول 

 7 9 2 6 متغیرها

2 
جو انگیزشی 

 خودمحور
2 

   

1 
جو انگیزشی 

 محورتکلیف
**32/1 2 

  

 2 -18/1** 28/1* اضطراب رقابتی 3
 

 2 -42/1** 33/1** 12/1** عملکرد ورزشی 4

 

معادلات  یسازمدل یاصل یربنایز کهییاز آنجا
( 1است، در جدول ) یهمبستگ سیماتر یساختار

پژوهش ارائه شده است.  یرهایمتغ نیب یهمبستگ
 جینتا شود،ی( مشاهده م1طور که در جدول )همان

 نیاز آن است که ب یحاک رسونیپ یهمبستگ بیضر
با  رمحوفیتکل یزشیو جو انگ یاضطراب رقابت

 نیب زیو معنادار و ن یارتباط منف یورزش کردعمل
و  یخودمحور با اضطراب رقابت یزشیجو انگ یرهایمتغ

با عملکرد  محورفیخودمحور و تکل یزشیجو انگ

 تیوجود دارد. درنها یارتباط مثبت و معنادار یورزش
خودمحور و جو  یزشیجو انگ یهااسیرمقیز نیب

ط مثبت و معنادار وجود ارتبا زین محورفیتکل یزشیانگ
 را هاسازه انیتنها درجه رابطه م یدارد. همبستگ

 انیم یروابط علّ یمنظور بررسلذا به کندمی مشخص
و کل(  میرمستقیغ م،یپژوهش )اثرات مستق یرهایمتغ

 یمعادلات ساختار یسازبرازش مدل از مدل یو بررس
در  یو کل یاستفاده شد. با توجه به عدم توافق عموم

 یبر رو یمعادلات ساختار یابیمدل انمتخصص نیب
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پژوهش  برآورد، در یبرازندگ یهاشاخص نیبهتر
مطلق، شاخص  یبرازندگ یشاخصها نیحاضر از ب

مجذور برآورد  نیانگیم شهیو شاخص ر  ینسب دویخ
  یبرازندگ یهاشاخص نیو از ب  بیتقر

و شاخص برازش   یقیتطب یشاخص برازندگ ،یقیتطب
 رز،یقرار گرفت که توسط م تفادهده  مورداسهنجار ش

 شده است. شنهادی( پ1121)  نویگامست و گار
 

 

 
 

 پژوهش یرهایمتغ نیاستاندارد مربوط به روابط ب بی. مدل به همراه ضرا2شکل 
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 13                                                                                     ... رقابتی اضطراب با انگیزشی جو روابط علی بررسی

 
 شده در مدل پژوهش نییتب انسیکل و مقدار وار م،یرمستقیغ م،ی. اثرات مستق9جدول 

 مسیرها
اثرات 

 قیممست
اثرات 

 غیرمستقیم
 اثرات کل

مقدار 
واریانس 
 تبیین شده

   محورجو انگیزشی تکلیف
اضطراب 

 رقابتی

32/1- 
--- 32/1- 

13 
  

(22/2-) 

   جو انگیزشی خودمحور
اضطراب 

 رقابتی

18 
--- 18 

-21/2 

 عملکرد   محورجو انگیزشی تکلیف
43 

3 24 

38 

-3/1 

 عملکرد   گیزشی خودمحورجو ان
41 

--- 41 
-21/1 

 عملکرد   اضطراب رقابتی
23/1- 

--- 23/1- 
(14/1-) 

 .باشدیم tمربوط به مقدار  می* اعداد داخل پرانتز در ستون اثرات مستق

 
در این قسمت ابتدا اثرات مستقیم، سپس اثرات 

، اثرات کل مورد بحث و تیدرنهاغیرمستقیم و 
که در ستون مربوط  طورهمانگیرد. بررسی قرار می

شود با توجه ( مشاهده می3به اثرات مستقیم )جدول 

جو انگیزشی  (،-t ≤ 22/2 ≥+22/2)به مقادیر تی 
بر اضطراب رقابتی تأثیر مستقیم، منفی و  محورفیتکل

بر اضطراب  خودمحورمعناداری دارد، اما جو انگیزشی 
را نشان نداد. در همین راستا رقابتی تأثیر معناداری 

محور و ها نشان داد جو انگیزشی تکلیفیافته
خودمحور تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر عملکرد 
ورزشی دارد، اما اضطراب رقابتی تأثیر منفی و 
معناداری را بر عملکرد ورزشی ورزشکاران نشان داد. 

بررسی نقش میانجی اضطراب  منظوربهچنین هم
و  محورفیتکلی زشیجو انگدر رابطه بین  رقابتی

استفاده  2شده ورزشی از آزمون سوبلعملکرد ادراک
( مقدار معناداری این آزمون 2شد. با توجه به فرمول )

باشد )سوبل، می 22/2آمد که کمتر از  به دست 23/1
 توان نتیجه گرفت که جومی(، بنابراین 2281

رقابتی بر  واسطۀ اضطراببه محورانگیزشی تکلیف

                                                           
1. Sobel 

علاوه بر این در  عملکرد ورزشی تأثیر معناداری ندارد.
(، نیز 3ستون مربوط به اثرات غیرمستقیم )جدول 

جو انگیزشی شود که تأثیر متغیر ملاحظه می
متغیر  واسطهبهغیرمستقیم ) طوربه محورتکلیف

اضطراب رقابتی( بر عملکرد ورزشی ورزشکاران 
ن ارتباط به دلیل معنادار باشد؛ زیرا ایمعنادار نمی

بر اضطراب  محورفیتکلی زشیجو انگ ریتأثنشدن 
حاکی از آن  هاافته، یتینها دررقابتی قطع شده است. 

درصد از واریانس متغیر اضطراب رقابتی  13بود که 
 38و  محور و خودمحورجو انگیزشی تکلیفتوسط 

درصد از واریانس عملکرد ورزشی توسط متغیرهای 
محور، جو انگیزشی خودمحور و زشی تکلیفجو انگی

 .باشدیمقابل تبیین  اضطراب رقابتی
a: میانجی و مستقل متغیر میان مسیر ضریب مقدار 

b: وابسته و میانجی متغیر میان مسیر ضریب مقدار 
sa :متغیر میان مسیر به مربوط استاندارد خطای 

 میانجی و مستقل

sb :متغیر انمی مسیر به مربوط استاندارد خطای 

 وابسته و میانجی
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 .    6فرمول 

 

 

 

 ی برازش مربوط به مدل پژوهشهاشاخص .7جدول 

شاخص 

برازش 

 افزایشی

شاخص نیکویی 

 برازش

شاخص برازش 

 هنجار شده

کای اسکوئر 

 بهنجار شده

ریشه میانگین مربعات 

 خطای برآورد

کای 

 دو

83/1 23/1 84/1 428/2 12/1 83/213 

 
و  1نیکویی برازش، 2برازش افزایشیهای شاخص

(، نشان از 21/1از ) تربزرگ 3برازش هنجار شده
 از نشان( 82/1) تا( 81/1) میزان برازش خوب مدل و

یکی دیگر از بهترین  .دارد مدل مناسب برازش
 ۀآمار ی برازش مدل، بررسییهای نیکوشاخص

ان بر بسیاری از اندیشمند .آزادی است ۀدو بر درجکای
بودن این شاخص از ترکوچککه  هستند این عقیده

میزان . استبرازش خوب مدل  ۀدهندنشان سه،مقدار 
اساس که بر 4ریشه میانگین خطای برآوردشاخص 

( باشد 18/1کمتر از ) باید باشد نیزخطاهای مدل می
 استبرازش خوب مدل  که بیانگرتا بتوان گفت 

که در  طورهمان (.1121)میرز، گامست و گارینو، 
های شاخص ،شودمی مشاهده شمارۀ چهارجدول 

 .باشندمیبرازش خوب مدل  بیانگر آماری
 

 گیریبحث و نتیجه
علمی به مسائلی از  صورتبهشناسی ورزشی روان

 هنگام ورزش و تمرین توجهبهافراد  ۀقبیل انگیز

اثرگذار بر  و انگیزشی از عوامل مهم جوکند. می
ت پیشین، ابا توجه به مطالع .باشدمی رادانگیزش اف

تواند روانی که می متغیرهایترین یکی از مهم

                                                           
1. Incremental Fit Index (IFI) 

2. Goodness-of-Fit Index (GFI) 

3. Normal Fit Index (NFI) 
4. Root Mean Squared Error of 

Approximation (RMSEA) 

ورزشکاران را چه در سطح  عملکرداضطراب و 
جو  ،متأثر سازد ایحرفه سطحو چه در  یارحرفهیغ

با هدف پژوهش حاضر  ،رونیااز است؛ یزشیانگ
بر اضطراب رقابتی و تأثیر جو انگیزشی  بررسی

 کننده دردانشجویان دختر شرکت ورزشی کردعمل
ورزشی  ـ سیزدهمین المپیاد فرهنگیفوتسال  ۀرشت

 صورت گرفت.
متغیر جو انگیزشی  که داد نشان پژوهش یهاافتهی

اضطراب  برتأثیر منفی و معناداری  ،محورتکلیف
( 1123) و همکاران فراهانیراستا، دراین. داردرقابتی 

 یزشیجو انگبین که  دندر پژوهش خود بیان کرد
معکوس و  ۀرابط ،و اضطراب رقابتی محوریفتکل

بین جو انگیزشی رابطۀ و  ی وجود داردمعنادار
مستقیم و معنادار  نیز و اضطراب رقابتی خودمحور

و  گوردن (،1124) وندهمچنین حبیب .باشدمی
 (،1123و همکاران ) ی، اقدس(1121، )همکاران

 و (1112) همکارانووسلو و ، (1123صابونچی )
خود  های( در پژوهش1113) اسمیت و همکاران

سبب کاهش  محورتکلیفنشان دادند که جو انگیزشی 
با نتایج پژوهش  که این یافته شوداضطراب رقابتی می

پیامدهای  که رسدنظر میبه .همخوانی دارد حاضر
تأثیر تحت ،عاطفی منفی همچون اضطراب و نگرانی

جو گیرد. درک ورزشکاران از فضای انگیزشی قرار می
فضایی است که در  ۀکنندبیان محورتکلیفانگیزشی 

آن ورزشکاران یک تیم جهت افزایش یادگیری به 
 به برای کسب موفقیت و کنندمیکمک یکدیگر 
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ه و سعی نمودخود عمل نقش به  بهترین شکل
 . همچنینباشنددر آن سهیم  یمعنادار طوربه کنندمی
 تیم در را جنگندگی و تلاش حس ،یکدیگر تشویقبا 

 هاویژگیاین با توجه به . کنندمیو حفظ نموده ایجاد 
های محیطی بازیکنانی که در موقعیت توان گفتمی

های خود نسبت به دیگر جای توجه بر اثبات تواناییهب
مهارت، شناخت، تلاش و ظرفیت  ۀبازیکنان بر توسع

بازیکنان برای داشتن تیمی خوب تمرکز  ۀهم
که اعضای تیم  شوندمیباعث ایجاد جوی  ،کنندمی

احساس آرامش در آن  شدهبرای انجام وظایف محول
 کنند.میاحساس  را اضطراب رقابتی کمتری ه ونمود

که جو این بود های پژوهش حاضر یافتهاز دیگر 
قابتی بر اضطراب رتأثیر معناداری  ،خودمحور انگیزشی
پژوهش اقدسی و همکاران  ایجنتبا  این یافته ندارد که

 ۀجامع که ذکر استبهلازم .بود ( همخوان1123)
ورزشکار در  دانشجویان ،دو پژوهش هر آماری
با دیگر، این نتایج ازسوی .بودندهای گروهی رشته
 یو( و 1123) همکاران و پژوهش فراهانی هاییافته

بتوان علت این ناهمخوانی را  دد. شایبو ( مغایر1113)
در  زن و مرد توجیه کرد که ورزشکاران گونهاین

طور یکسان به اضطراب به های تیمی و انفرادیرشته
ی و فرهنگ هایتفاوت .دهندرقابتی واکنش نشان نمی

دیگر دلایل توجیه این تواند از سطوح مهارتی نیز می
جو اشت که این انتظار وجود د اگرچه باشد.ناهمخوانی 

 بری و معنادار مثبت تأثیر انگیزشی خودمحور
 ۀنمون کهجاییآناز اما ؛داشته باشد اضطراب رقابتی

 هاآنو مربیان  بودند حاضر دانشجویان پژوهشآماری 
توجه به  جایبه ،بودند اغلب مدرسان دانشگاهینیز 
رقابت، اجرای برتر نسبت به دیگران، توجه  ۀنتیج

 ،اشتباهدلیل و تنبیه و سرزنش به کنانترجیحی به بازی
 تا اندداشته تأکید همکاری، انسجام و تلاشبر بیشتر 

 تیمدر  اضطراب کاهشکنترل و باعث  از این طریق
عنوان ( 1111دسی و ریان ) ،راستاایندر شوند.
 ،هدف به دستیابی ۀانگیز نظریۀکه  اندنموده

 جتماعی وا هایمقایسه عملکرد، به مربوط هایپاداش

 ،انگیزشی هایرویه عنوانبه های هنجاریهدف

 و اندازدمی تأخیر به برابر چند را هدف به دستیابی
 ارزیابی به کمتر آن در که هاییمحیط ،مقابلدر

 برای درونی بر تمایلات بیشتر و شودمی پرداخته

 افزایش برای را اساسی گردد،تأکید می یادگیری
 کند.می فراهم پیشرفت

جو انگیزشی که  حاکی از آن بودنتایج  ،براینعلاوه
عملکرد و معناداری بر  اثر مستقیم ،محورتکلیف

فزاینده  صورتبه اتاین تأثیر که دارد ورزشکاران
ایجاد جو انگیزشی که با  معنابدین ؛باشدمی

عملکرد  افزایش شاهدتوان می محورتکلیف
 کارانورزش عملکردبهبود  ،بنابراین ؛ورزشکاران بود

 اجراى جهت یازموردن هاىقابلیتنیازمند  تنهانه
سطح بلکه باید  باشد؛میو تاکتیکی  یفنهای مهارت

مهارت هر سطح آمادگی روانی متناسب با شخصیت و 
با ها این یافته فرد در زمان مناسب را در نظر داشت.

حیرانی و (، 1124کیگان و همکاران )نتایج پژوهش 
 (1113) یو و (1113والرند )(، 1123همکاران )

 باشد.می راستاهم
نتایج حاصل از تحلیل مدل پژوهش  دیگر،ازسوی

اثر مستقیم و  ،خودمحورکه جو انگیزشی نشان داد 
مربیان محور  معناداری بر عملکرد ورزشکاران دارد.

 و های ورزشی هستنداصلی و رکن مهم موفقیت تیم
ری است که با رهبولین و بهترین شکل ا ،مربیگری
 این در. دهدقرار می تأثیرتحتبازیکنان را  ،رفتار خود

 ،دنبدانمطلوب  رفتار مربی خود را انی کهبازیکن میان،
چیان و ، کوزهد کرد )مرادیندستورات او را قبول خواه

از  نتایج حاصلبه با توجه (. 11، ص. 1123، احسانی
 ازوکارهایکه یکی از س گفتتوان این پژوهش می

توجه به ابعاد  ،مربیان توسط شدهگرفتهکارمنطقی به
تحسین بهترین بازیکنان و تنبیه  مهارتی، انگیزشی جو

بهبود جهت  زمانهم طوربه هاآنبرای اشتباهات 
 ،روایناز ؛است عملکرد بازیکنان و کسب نتایج دلخواه
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ها و اندیشیدن به تکنیک آموزشمربیگری تنها 
 منظوربهکارآمد  انبلکه مربی ؛نیستها هترین برنامهب

 بایستمیدستیابی به عملکرد مطلوب بازیکنان 
جو انگیزشی مهارتی و  زمانمهبردن کارتوانایی به
شرایط بازیکنان و سطح  با توجه به را عملکردی
کیگان مطالعات نتایج  این یافته با دارا باشند. مسابقات

ویی دارد؛ همس( 1113( و والرند )1124و همکاران )
 باشد.( ناهمخوان می1113یو ) ایج پژوهشنت با اما

توجیه  گونهاینشاید بتوان علت این ناهمخوانی را 
 فوتسال بازیکنان، پژوهشاین  آماری ۀکرد که جامع

 بودند؛ اما درحاضر در مسابقات المپیاد دانشجویی 
آموزشی  کلاس دانشجویان در ،(1113پژوهش یو )

 .جامعۀ آماری را تشکیل دادند تنیس در دانشگاه
اضطراب رقابتی حاکی از تأثیر منفی نتایج براین، علاوه

 زمینه،دراین .بودورزشکاران  ورزشیبر عملکرد 
 دست( در پژوهش خود به این نتیجه 1122پارناباس )

منفی و  تأثیر ،که بین اضطراب رقابتی و عملکرد یافت
و همکاران  تقیممعناداری وجود دارد. نتایج پژوهش 

ری و د( و اسکن1121و همکاران ) نزاآب(، 1123)
( با نتایج پژوهش حاضر که تأثیر 1123همکاران )

منفی اضطراب رقابتی بر عملکرد ورزشی را تأیید 
حاصل نتایج  براین،افزون باشد.راستا مینماید، هممی
با  محوریفتکلجو انگیزشی پژوهش نشان داد که از 

تأثیری بر عملکرد  ،یر اضطراب رقابتیتغمگری واسطه
 ورزشی نداشته است.

توان اذعان نمود راستای دستیابی به این نتایج میدر
طول مسابقه و  های روانی درمهارت ،یطورکلبهکه 

تواند عملکرد ورزشی ورزشکاران را فعالیت ورزشی می
نتایج پژوهش حاضر بیانگر  کهییجاآنازمتأثر سازد. 

بر اضطراب  محوریفتکلجو انگیزشی  فیمنتأثیر 
 منظوربهکه شود به مربیان توصیه می ،رقابتی است

پیامدهای  و کاهش مثبتانگیزشی پیامدهای  افزایش
جو  فضای تیم را به سمت، همچون اضطرابمنفی 

از  شکلبدین تا سوق دهند محوریفتکلانگیزشی 

 تیم جلوگیری از افت عملکرد ،کاهش اضطراب یقطر
 شناسانروان و مربیان که است ذکرقابل. نمایند

 انتخاب در صحیحی شناخت به ابتدا توانندیم ورزشی

دست یابند  اضطراب وضعیت لحاظبه خود ورزشکاران
 از درست شناختی اساسبر موقعیت هر در ،سپس و

 سطحآگاهی از  و بازیکن هر یوخوخلق و روحیات

 منظوربهی را تصمیم مناسب ،هاآن مهارتی اجرای
 ،همچنینکارگیری فضای جو انگیزشی اخذ نمایند. به

 برگزاری فزایشانظیر  متفاوت کارهایراه از استفاده
 و تمرین جلسات و دوستانه و رسمی مسابقات

 کاهش در اثربخشی عامل دنتوامی روانی سازیآماده

 .باشد انورزشکاراضطراب و بهبود عملکرد 
 گرفته طالعات صورتهای م، یافتهمجموع در
که استفاده از جو  بودحاکی از آن  زمینهایندر

عملکردی در کنار جو انگیزشی مهارتی، انگیزشی 
اثرات  آورد کهوجود میپیامدهای مطلوبی را به

عملکرد  ،دنبال آناضطراب را تعدیل نموده و به
دلیل اهمیت به بخشد.بهبود میرا ورزشی ورزشکاران 

این پژوهش سعی  ،در بین ورزشکاران عملکرد ورزشی
 ورزشکار در بین بانوان آماری متفاوتی و ۀدر جامع شد

 انجام شود.
 گفت کهتوان میپژوهش های در ارتباط با محدودیت

ورزشکاران بین روابط متغیرها در  در پژوهش حاضر،
جنسیتی صورت تک)فوتسال( و به اییک رشته

که  قرار گرفته است بررسیمورددختر( دانشجویان )
 هایافته تعمیم زمینۀدر را هاییمحدودیتاین امر 

 پیشنهاد پژوهشگران به ،روایناز ؛کندمی ایجاد
ی روابط بین متغیرها که در مطالعات خود، شودمی

 با و هارشته دیگر در بین ورزشکاران را مدل حاضر
بررسی مورد بالاتر مهارتی سطح و تروسیع ایجامعه

پذیری بیشتری برخوردار تا نتایج از تعمیمدهند  ارقر
شده توسط جای جو انگیزشی ایجادبه ،همچنین باشد.

 شده توسطبه جو انگیزشی ایجادتوان می مربیان
 در ها ثیر آنأتاز این طریق، تا  توجه نمودها تیمیهم

 این حوزه مشخص گردد.
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the casual relationships of 

motivational climate with competitive anxiety and perceived sport 

performance among futsal player female students. The study population 

included all of girl athletes in the futsal teams that participated in Thirteenth 

Sports Olympiad, all of them were chosen as a research sample (N=182). 

The data analyzed by Pearson correlation and structural equation modeling. 

The results showed that mastery motivational climate has a direct and 

significant effect on competitive anxiety, but performance motivational 

climate hasn’t a significant impact on competitive anxiety. Also, mastery 

and performance motivational climate have a Positive and significant effect 

on perceived performance, but competitive anxiety showed a negative and 

significant effect on perceived sport performance of athletes. So, it is 

suggested to coaches that increase motivation in athletes by providing fine 

training, encouragement, rewards and well-organized feedback, using 

strategies for decreasing anxiety. 
 

Keywords: Performance Motivational Climate, Mastery Motivational 

Climate, Competitive Anxiety, Sport Performance 
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