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بازیکنان فوتسال اضطراب مربیان با اضطراب و عملکرد ي بررسی رابطه 
 شهرستان گناباد 

  5زهرا روحانی -  4عباس دائمی -  3محمودرضا متقی - 2غالمرضا لطفی - 1علیرضا عطاردي

  چکیده
و عوامل ایجاد  اثرات بررسی است که ورزشکاران روانی -روحی عوامل از یکی اضطراب :هدف و مقدمه
   تعیین هدف با حاضر تحقیق .برطرف کند را این افراد مشکالت ازبرخی  تواند می آني کننده
  . است گرفته انجام بازیکنان فوتسال شهرستان گناباد عملکرد و اضطراب با مربیان اضطرابي رابطه

اضطراب  ي نامهپرسش ازاین پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد که با استفاده : روش تحقیق
. ک لیست عملکرد ورزشی انجام گرفته استچهاي فردي و  ویژگیي و پرسشنامه قابتی ورزشی مارتنز ر

. تشکیل دادند نفره 10 تیم 60نفر بازیکن و مربی فوتسال در قالب   600آماري این تحقیق را ي  جامعه
 .ثبت گردید 19ویرایش  SPSSآماري  داده ها در نرم افزار .نجام شدانمونه گیري به صورت سرشماري 

شامل شاخص هاي تمایل مرکزي و پراکندگی و براي تجزیه و  توصیفیبراي توصیف داده ها از آمار 
  .ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیدي دو و اآزمون کتحلیل آماري از 

ي نتایج تحقیق نشان داد که بین سطح اضطراب مربی با سطح اضطراب ورزشکاران رابطه  :یافته ها
ي طه راب اضطراب مربی و عملکرد ورزشکاران،همچنین بین سطح ). =019/0p( داري وجود دارد معنی

و  ي منفیها رابطه  بین سطح اضطراب ورزشکاران و عملکرد آن). =012/0p( معنی دار مشاهده گردید
 ورزشیي تجربه  و نیز بین سطح اضطراب ورزشکاران و ) =01/0p=، 81/0-r(معنی دار وجود داشت 

)001/p= ،45/0-r= ( ها سن آننیز و )001/0p= ،37/0-r= (مشاهده شد عکوسمعنی دار م يرابطه.  
 در ثرتريؤم تر و داراي ارتباط عمیق ،عوامل روانی یسه با سایرمقا اضطراب رقابتی در :نتیجه گیري
کاهش یکنان باعث در بازاب باشد و افزایش اضطر هاي حرکتی در شرایط مسابقه می اجراي مهارت
ضمن بررسی اضطراب رقابتی بین ورزشکاران نسبت باید مربیان و مسؤولین  لذا. می شودعملکرد آنان 

   .به کاهش آن اقدام نمایند
  مربیان فوتسال؛ ؛بازیکنانعملکرد  ؛بازیکناناضطراب رقابتی؛ : واژه هاي کلیدي

  
ـوم     افق ـگاه عل ـلنامه ي دانش ـان      دانـش؛ فص ـتی درم ـکی و خـدمات بهداش ـاد  پزش ـماره ي  17دوره ي (ی گناب ـاییز   3؛ ش   )1390؛ پ

  23/6/1390: پذیرش                15/6/1390 :اصالح نهایی                    13/2/1390 :دریافت

                                                   
، گروه علوم پایه، مربی، کارشناس ارشد اطالع رسانی علوم پزشکی، مدیر گروه توسعه ي اجتماعی و ارتقاي سالمت مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاي سالمت -1

                ي پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباددانشکده
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران تربیت بدنی،ي ی، دانشکدهدکتراي تربیت بدنی، گروه تربیت بدناستادیار،  - 2
  ي پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گنابادکارشناس ارشد تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی، دانشکده ؛نویسنده ي مسؤول - 3

  دانشگاه علوم پزشکی گناباد - حاشیه ي جاده ي آسیایی - گناباد  :آدرس
  mottaghym@yahoo.com :پست الکترونیکی         0533 -7223084 :نمابر        0533 - 7223028 :تلفن

 یریت آموزش و پرورش شهرستان گناباددبیر آموزش و پرورش، گروه تربیت بدنی، مد، کارشناس ارشد تربیت بدنی - 4
 دانشگاه علوم پزشکی گنابادشکی، پیراپزي گروه تربیت بدنی، دانشکدهکارشناس تربیت بدنی،  - 5
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  مقدمه
اسـت  روانشناسی ورزش، از زیرمجموعه هاي روانشناسی 

  از . مطــرح مــی باشــد ايعنــوان علمــی بــین رشــته ه کــه بــ
رح شده در روانشناسـی ورزش کـه   اصلی ترین محورهاي مط

ــک  ــرد ورزش ــر  در عملک ــانی اث ــطوح قهرم ــویژه در س   اران، ب
می گذارد، میزان اضطراب قبل از مسابقه و اثر آن بـر حـاالت   

ــارت ــی و مه ــکاران اســت  روان ــی ورزش ــاي حرکت ــاً . ه عموم
ورزشکاران به دالیل مختلف از جمله اهمیت کسـب موفقیـت   

هاي خود و قابلیت مورد نیاز ورزشی و یا تفاوت میان توانایی 
اجراي ورزشی مضطرب می شوند که عموماً نیز به عنوان یک 

 نتـایج ناشـی از  . کند عامل منفی در عملکرد آنان دخالت می
ثیر هیجان و برانگیختگـی بـر عملکـرد    ن از تأنشا یک بررسی

ورزشکاران دارد که این خود گویاي اهمیت هیجان و به ویـژه  
  ).1( اضطراب است

طراب عبارتسـت از حالـت هیجـانی منفـی همـراه بـا       اض
احساسات عصبانیت، نـاراحتی و تشـویش کـه بـا فعالیـت یـا       

اضـطراب در ورزش  . برانگیختگی جسـمانی نیـز همـراه اسـت    
احساسات ورزشکار مبنـی بـر ایـن مطلـب     ي منعکس کننده 

است که ممکن است اشتباهی پیش آید و در نتیجه عملکـرد  
اضـطراب مبنـی بـر    ي العات اولیـه  مط .به شکست منجر شود

زمـانی و  . ضطراب تـک بعـدي اسـت   این پیش فرض بود که ا
 کـه اضـطراب رقـابتی بـراي      بـه ایـن نتیجـه رسـید    همکاران 

هاي انفرادي در مقایسـه بـا    شرکت کنندگان جوان در ورزش
ــوردي در    ورزش ــرادي برخ ــهاي انف ــی و در ورزش ــاي تیم ه

  ).2( وردي باالتر استهاي انفرادي غیر برخ مقایسه با ورزش
هـاي خـاص رقـابتی     واکنش اضطرابی کـه در موقعیـت  

 ).3( می شود، اضطراب حالتی رقابتی نامیده مـی شـود   تولید
در واقــع اضــطراب رقــابتی نــوعی از اضــطراب اســت کــه در  

یکی از . ورزشی ایجاد می شودي هاي رقابت جویانه  موقعیت
. مـاعی اسـت  ایجاد اضطراب رقابتی عوامـل اجت ي علل عمده 

فشار مداوم ناشی از توقع والدین، مربیان و هـم تیمـی هـا از    
 . یک ورزشکار جوان مـی توانـد اضـطراب زیـادي تولیـد کنـد      

  بـه ایـن شـکل مطـرح     علل بروز اضطراب رقـابتی را  صدارتی 
 باورهاي غیر واقعی از اجراي معین در فردي که فکر :ندمی ک

اي پـایین تـر از   اجرمی کند عملکردي ضعیف خواهد داشت، 

 از مشـغولیت ذهنـی فـرد   قبلـی،  ي ر مسـابقه  سطح انتظار د
 وابســتگی اعتقــاد بــهفشــارها، مصــایب و مشــکالت قبلــی و 
طور کلی، ارتبـاط  ه ب .شخصیت افراد به اجراي مهارت ورزشی

عملکرد ورزشکار توسط نظریه هـاي  ي میان اضطراب و نحوه 
بـر  . ن می شودي وارونه بیا)u(یوي و فرضیه ) تحریک( سائق
هـاي مشـترك هـال و     سائق که از کوشـش ي نظریه ي پایه 

شکل گرفته، بین سـطح اضـطراب و اجـراي ورزشـی      اسپنس
اب، بدین معنا که با افزایش اضـطر . ارتباطی خطی وجود دارد

در همـین   ).1( یش می یابـد سطح عملکرد متناسب با آن افزا
که  رح نمودطرا  1راستا مارتنز آزمون اضطراب رقابتی ورزشی

      اختصاصــاً بــراي ســنجش اضــطراب صــفتی رقــابتی بــه کــار 
را  2اضطراب حـالتی رقـابتی  ي سیاهه  آنان همچنین. می رود

بدنی و شناختی اضـطراب  ي رائه دادند که براي سنجش اجزاا
 زمانی و ).4( می شود اد به نفس حالتی استفادهحالتی و اعتم

ش بینــی بــراي     ا بهتــرین پــیهــاي تجربــه ر ســالهمکــاران 
انتظارات منفـی ورزشـکار از عملکـردش و    ( شناختیي لفه مؤ

 و اضطراب صفتی را بهترین پیش بینی) ارزیابی منفی از خود
پاسخ هاي فیزیولوژیک نشـات گرفتـه از   ( بدنیي براي مؤلفه 

  سیســتم عصــبی ماننــد تــپش قلــب، کوتــاهی تــنفس، عــرق 
یـران ذکـر   در بـین کشـتی گ   )...دست ها، سـفتی عضـالت و  

بـین سـطوح مختلـف اضـطراب و نـوع       نظـر آنـان  ه کردند، ب
جنسیت تفاوت قابل مالحظه اي قبل و در خالل مسابقه بین 

  .)2( والیبالیست ها وجود ندارد
     کیـد  ي بـین اضـطراب و عملکـرد تأ   یافته هـا بـر رابطـه    

ــأ  ــر عملکــرد  مــی کننــد و حــاکی از ت ثیر منفــی اضــطراب ب
را کـرد ورزشـکاران   رقابتی نیـز عمل  اضطراب. ورزشکاران است

می دهد و هـر چـه میـزان اضـطراب رقـابتی       ثیر قرارتحت تأ
تـر   رزشکاران نیز در حین رقابت پـایین باالتر باشد، عملکرد و

در پـژوهش خـود بیـان     همکـاران  و ابوالقاسـمی . خواهد آمد
ورزشـی ارتبـاط   بین اضـطراب رقـابتی و عملکـرد     که ندنمود

 کـه  ندد دارد و همچنین اظهـار داشـت  وجومنفی معنی داري 
شدت اضطراب شـناختی و اضـطراب جسـمی ورزشـکاران بـا      

هـا   نزدیک شدن به مسـابقه افـزایش و اعتمـاد بـه نفـس آن     

                                                   
1- Sport Competition Anxiety Test   
2- Competitive State Anxiety Inventory 
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بـین اضـطراب رقـابتی و عملکـرد      همچنـین . کاهش می یابد
  .)5( ورزشی ارتباط منفی معنی داري به دست آمد

کـه بـا هـدف    در تحقیق خـود  و ابوالقاسمی آریان پوران 
جهـت گیـري هـدف و    بررسی ارتباط راهبردهاي مقابلـه اي،  

اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی دانشجویان ورزشکار انجـام  
تـرین پـیش بینـی     که قويند به این نتیجه رسید ندداده بود

ــده  ــرادي  ي کننـ ــکاران انفـ ــی در ورزشـ ــرد ورزشـ          ،عملکـ
ضطراب جهت گیري هدف و در گروهی جهت گیري هدف و ا

بررسـی میـزان اضـطراب رقـابتی     بـا   صدارتی ).6( رقابتی بود
دختر در مسابقات قهرمانی به ایـن نتیجـه رسـید     دانشجویان

که بیشترین میانگین اضطراب رقابتی در ورزشکاران شـطرنج  
 ). 1( ن در ورزشکاران بسکتبال دیده شدو کمترین آ

بـا  اضـطراب رقـابتی   ي با مقایسه  ابوالقاسمی و همکاران
صیلی به این نتیجه رسیدند که عملکرد ورزشی و پیشرفت تح

 یش اضطراب رقابتی کاهش عملکـرد ورزشـی و پیشـرفت   افزا
بـا   و مـرادي  زمـانی ). 5( تحصیلی را به دنبال خواهـد داشـت  

ــه نفــس  ي مقایســه  ــاد ب اضــطراب صــفتی و حــالتی و اعتم
ــه ایــن نتیجــه رســید ورزشــکارا    کــه ورزشــکاران ند ن مــرد ب

هـاي   اي انفـرادي در مقایسـه بـا ورزشـکاران ورزش    ه ورزش
گروهــی داراي اضــطراب صــفتی بیشــتر و اعتمــاد بــه نفــس  

لفه هاي شناختی اضطراب حـالتی  اما بین مؤ ،کمتري هستند
نتـایج تحقیـق    ).2( روه تفاوت معنی داري مشاهده نشددو گ

معنی دار بین احساس خود نیز حاکی از وجود ارتباط  تجاري
ضـطراب  نتایج اجرا و ا، هاي کشتی راي مهارتاج سودمندي،

 محسن پور در بررسـی خـود   ).3( رقابتی قبل از مسابقه است
متغیر شناختی است که سـبب   روشن کرد که انتظار شکست،

شود که این  وجود آمدن اضطراب در ورزشکاران جوان میه ب
      نــوع تــرس ممکــن اســت ناشــی از نداشــتن تجربــه در       

ي زمینه  خبیري تحقیقی در ).7( باشد هاي ورزشی موقعیت
 زااســتفاده  بــا کشــورهاي اســالمی اضــطراب رقــابتی بــانوان

رقابتی مارتنز انجام داد و ایـن   -اضطراب صفتی يپرسشنامه 
که بین اضطراب رقابتی ورزشکاران ایرانـی   دست آمده بنتایج 

و خارجی تفاوت معنـی دار آمـاري وجـود نـدارد و اضـطراب      
ــکا  ــابتی ورزش ــکاران    رق ــی از ورزش ــاي گروه ــته ه   ران رش

رشته هاي انفرادي کمتر است و همچنین بـا افـزایش سـن از    

باشگاه یـا   ره. )8( میزان اضطراب ورزشکاران کاسته می شود
  پـیش تعیـین    توانـد بـه اهـداف از    تی مـی قسازمان ورزشی و

خود دست یابد که مربیانی شایسته و کاردان داشـته  ي شده 
ه بتوانند با درك شرایط و موقعیت موجـود و  مربیانی ک .باشد

ــت  ــناخت قابلی ــکاران و     ش ــی ورزش ــمانی و روان ــاي جس ه
ترین راه را براي رسیدن بـه   زیردستان خود بهترین و مناسب

ـ  از آن. اهداف انتخاب نمایند عنـوان  ه جا که ورزش فوتسال ب
یکی از رشته هاي جذاب و پرطرفدار در دنیا و ایـران ارزش و  

ـ    محبوبیت و ور گسـترده اي  طـ ه یژه اي پیـدا کـرده اسـت و ب
جوانان و حتی بزرگساالن بـه آن گـرایش    نوجوانان، کودکان،

رفتـار   ثیرگـذار بـر  شـناختی تأ  عوامـل روان ي مطالعه  دارند،
با توجه به نتایج تحقیقات انجام گرفتـه   ورزشکاران این رشته

عـدم   عملکـرد ورزشـکاران و   از طرفی اهمیت نقش مربی بر و
لـذا ایـن    .ضرورت دارد ام پژوهش هاي الزم در این زمینه،انج

تحقیق با هدف تعیین رابطه ي اضطراب مربیان با اضـطراب و  
  . عملکرد ورزشکاران انجام گرفته است

 
                                 روش تحقیق

از نوع توصیفی همبستگی می باشـد کـه بـا     پژوهشاین 
ــطر    ــاي اض ــنامه ه ــتفاده از پرسش ــارتنز و  اس ــابتی م   اب رق

لیسـت عملکـرد ورزشـی انجـام      و چـک  هـاي فـردي   ویژگی
یی با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده متغیرهاالبته  .گردید

ثر بـر میـزان اضـطراب    سـن و تجربـه از عوامـل مـؤ    : همچون
مشخصـات فـردي   ي در پرسشـنامه   لذا .نده اشد    شناخته 

ي شـرکت  بـاز ي گزینه هایی بـراي سـنجش سـن و تجربـه     
آمـاري ایـن پـژوهش    ي جامعـه  .کنندگان در نظر گرفته شـد 

فوتسـال شهرسـتان گنابـاد     مربیان و بازیکناني شامل کلیه 
 1389ام رمضـان در سـال   کـه در مسـابقات فوتسـال جـ     بود

 1شـامل   نفـر  10تـیم   هـر  ،طبـق مقـررات   بر. شرکت کردند
بـه  نمونه گیري  .بازیکن ذخیره بود 4بازیکن اصلی و  5مربی، 

ــن اســاس،. انجــام شــدروش سرشــماري  ــر ای ــاً ب  540 جمع
آماري مورد  يهونمنتیم  60 مربی در قالب 60فوتسالیست و 

در ایـن تحقیـق    بـا رضـایت   که همگـی  نظر را تشکیل دادند
انـدازه گیــري در ایـن تحقیــق،   اصــلی ابـزار  . شـرکت کردنــد 

انـدازه   بـراي  کـه  بـود  اضطراب رقابتی ورزشـی ي پرسشنامه 
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 .سط مارتنز تنظیم شده اسـت ورقابتی ت یزان اضطرابگیري م
، سـول و  ك، حکّـا نامه قبالً توسـط وزیـري حرمـی   این پرسش

ضریب آلفـاي   سون مورد استفاده قرار گرفته است که ادموند
و روایـی آن توسـط مـارتنز بـا     ) 9-11(بود  89/0 اخ آنکرونب

مناسب تشـخیص   98/0آزمون مجدد به میزان  -روش آزمون
این آزمون شامل پانزده سـؤال اسـت کـه بـه     . ه استداده شد

ایـن  نمـره اي داده نمـی شـود و     13، و 10، 7، 4، 1 االتسؤ
ه پرسشنامه در متن قرار داده شد خاطر حفظه االت فقط بسؤ

، نمـره مـی   3تا  1االت به صورت معمولی از سؤي ند و بقیه ا
 هر. شود میدر نظر گرفته  30 تا 10جمع نمرات بین . گیرند

د باشـ مـی   گر ایننشان ،ه دست آمده باالتر باشدبي چه نمره 
خواهـد   که آمادگی براي مضطرب شدن قبل از مسابقه بیشتر

سـنجش در   کـه ابـزار دیگـر    چک لیست عملکرد ورزشی. بود
آیـتم در خصـوص عملکـرد     18نیـز شـامل    این پژوهش بود،

ــیم  ــایج ورزشــی ورزشــکاران و ت هــا در ســطح  ورزشــی و نت
ــتان و ــ شهرسـ ــوداالتبـ ــل  ر بـ ــی تکمیـ ــط مربـ ــه توسـ    کـ

در تحقیق حاضر ضریب آلفـاي کرونبـاخ ایـن چـک     . دمی ش
بیشـتر بـه    اعتبـار بخشـی   بـراي  .تعیین گردیـد  79/0لیست 

مختلف مورد آزمون  ي نتایج، هر تیم سه بار و در سه مسابقه
نمونه گیري بـه صـورت    .قرار گرفته و نهایتاً معدل گیري شد

 SPSS اده ها با اسـتفاده از نـرم افـزار   د .سرشماري انجام شد
بـراي توصـیف داده هـا از آمـار     . وارد رایانـه شـد   19 ویرایش

توصیفی شامل شاخص هـاي تمایـل مرکـزي و پراکنـدگی و     
ضــریب ي دو و اآزمــون کــبــراي تجزیــه و تحلیــل آمــاري از 
  .همبستگی پیرسون استفاده گردید

  

 یافته ها
بـازي  ي ر سـن و تجربـه   تعداد، میانگین و انحـراف معیـا       

 1در پـژوهش در جـدول   مربیان و بازیکنـان شـرکت کننـده    
  .داده شده استنشان 

  اطالعات دموگرافیک مربیان و بازیکنان: 1جدول

   )سال( سن  تعداد  گروه
  میانگین±عیارم انحراف

  )سال( بازيي تجربه
  میانگین±عیارم انحراف

  9±76/2  30±32/2  60  مربی
  5±06/1  22±68/1  540   بازیکن

میــانگین و انحــراف معیــار اضــطراب بازیکنــان تــیم هــا  
ــان  10/2±79/16   ، پــــس از بــــود 20/17±21/2و مربیــ

بین اضطراب که ي دو نشان داد اآزمون آماري کدسته بندي، 
 وجود داردي معنی داري اضطراب ورزشکاران رابطه مربیان و 

)019/0p= .( ــطراب م ــین اض ــین ب ــرد  همچن ــان و عملک ربی
ــه    ــز رابط ــکاران نی ــد  مي ورزش ــاهده گردی ــی داري مش  عن

)012/0p=.(    می توان گفت که هر چه اضطراب مربـی بـاالتر
  بـه عبـارت دیگـر     خواهـد شـد و  تیم ضعیف تر  رود، عملکردب

   .دخواهند کرتر جدول نزول  پایین يها به رده  تیم
 ، سن وعملکرد بان اضطراب ورزشکاران بیي رابطه  :2 جدول

 ورزشکاراني تجربه 

  متغیر
  اضطراب ورزشکاران

 سطح معنی داري  ضریب همبستگی

  01/0  - 81/0  عملکرد ورزشکاران
  001/0  - 45/0  ورزشکاراني تجربه 

  001/0  - 37/0  سن ورزشکاران

نشان می دهـد کـه بـین اضـطراب و عملکـرد       2جدول 
ن چـو ). =01/0p( معنی داري وجود داردي ورزشکاران رابطه 
مـی تـوان نتیجـه     )=r-81/0( اسـت منفـی  مقدار همبستگی 

گرفت که هـر چـه نمـرات اضـطراب ورزشـکاران بـاال رفتـه،        
  ي ها ضـعیف تـر شـده و تـیم شـان نیـز بـه رده         عملکرد آن

  نشـان   2 همچنـین نتـایج جـدول   . نزول کرده اسـت تر  پایین
  ي سـن و تجربـه    بـا  ی دهد که بـین اضـطراب ورزشـکاران   م

به  ).=001/0p( وجود دارد معکوس معنی داري ها رابطه  آن
عبــارت دیگــر هرچــه تجربــه و ســن ورزشــکار بیشــتر باشــد 

  .اضطراب وي کمتر خواهد بود
  

  بحث
طراب مربی بـا  معنی دار بین اضي  رابطهاین پژوهش  در

سـطح اضـطراب   و بـین  شـود  یید مـی  اضطراب ورزشکاران تأ
 يدار معنـا  آماريي ورزشکاران رابطه  مربی با سطح اضطراب

ــت  ــود داش ــ وج ــایج  ک ــا نت ــاینه ب ــانتون و پ ــاران،، ه  همک
 و اصــفهانی دمنیــک و همکــاران ،لریمر،کودویــل و همکــاران
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هایی  سطح توقع ورزشکار و هدف .)12-17(می کندمطابقت 
که مورد توجه او می باشد و تصور ورزشکار از این که مربی و 

گذار ل تاثیراماز جمله عو ،هم تیمی هایش در مورد وي دارند
، فشـار  مثالً در یک ورزشکار جـوان . هستنددر ایجاد اضطراب 
مـی توانـد    قع مربی در جهت ظهور موفق اومداوم ناشی از تو

سطح باالیی از اضطراب ایجاد نماید و متقابالً حمایت مطلوب 
ناخت قابـل قبـول   مربی طوري کـه بـه ورزشـکار فرصـت شـ     

اضطراب شـده و   می تواند باعث کاهشها داده شود،  شکست
اگر چنانچه براي مربی یـا  . شودبهبود عملکرد ورزشکار سبب 

 بازیکنان وي مسابقه خیلی مهم باشد و افراد هم بین توانـایی 
هاي خود و حریف اختالف منفی احساس کنند، ممکن اسـت  
مربی یا بازیکنان ترس غیر واقعی از رویارویی با حریـف پیـدا   

ی ناشی از آن، موجب افـزایش  کنند که این ترس یا فشار روان
ثیر کـاري تـأ  ي سطح اضطراب بازیکنان شده و روي حافظـه  

بـه  . منفی می گـذارد و نهایتـاً عملکـرد را کـاهش مـی دهـد      
بی لیـاقتی، تـرس در    احساس ترس از شکست،تعبیري دیگر 

 مورد از دست دادن کنترل بازي و فشـار روانـی ناشـی از آن،   
بـین   .)18( شـود  می انموجب افزایش سطح اضطراب بازیکن

همبسـتگی  ي رابطـه   ،اضطراب مربیان و عملکرد ورزشـکاران 
ــی دار عکــوسم ــودن  .وجــود داشــت و معن ضــریب منفــی ب

همبستگی بدان معناست که هر چـه نمـرات اضـطراب مربـی     
. شـده اسـت   یف تـر بازیکنان تیم وي ضع باالتر رفته، عملکرد

 ،ماللیـو  بـري،  ،شـناخت گرایـان  گـروه  نتـایج   بـا  این مطلـب 
ــدو ــت و نلســون اورامی ــه  آن). 19-22( دارد مطابق ــا نتیج ه

سیسـتم  نـه فقـط    ،اضـطراب اسـت   نگرانی که منشـأ  گرفتند
هاي ناشـی از آن   بلکه عکس العمل ،می کند درگیررا  عصبی

  از خـود نمایـان    یتمام بدن را شامل شده و فرد رفتـار خاصـ  
و  رکـه بـا تـرس از سـ     هیجان مسـابقه در صـورتی  . می سازد

صداي مربـی مضـطرب و عیـب جـویی از عملکـرد بازیکنـان       
اضـطراب را   ،تناسب اهمیتی که مسـابقه دارد همراه باشد، به 

توان گفت کـه احتمـاالً    می .دهد در بازیکنان تیم افزایش می
مـی توانـد بـا     صمیمانه و اصولی مربی با ورزشکاراني رابطه 

ها را  آن ذهن ،ایجاد محیطی صمیمی و امن براي ورزشکاران
از دغدغه و ناراحتی روانی کـه ممکـن اسـت از جانـب مربـی      

در . ایجــاد گــردد دور و بــه فعالیــت ورزشــی متمرکــز نمایــد

که برخورد مضطربانه، بازخوردهاي بی مورد و بیش از  صورتی
حد مربی می تواند موجـب بـرهم خـوردن تعـادل روانـی یـا       

مکـن  کـه ایـن نیـز م   مرکز ورزشکاران تحت نظر وي گشته ت
  .)18( شوداست منجر به عملکرد ضعیف فرد و تیم 

بین اضطراب ورزشکاران بـا عملکـرد   همچنین نتایج نشان داد که 
 معکـوس و معنـی دار وجـود دارد کـه بـا نتـایج       ي ها رابطـه  آن

 کـه  پریت و پیگزي لوپوس و همکاران، ماماسیس، ،وزیري حرمی
در شـرایط   کـه  یجه رسیده بودنـد نتبه این  در پژوهش هاي خود

   کـاري و توجــه فـرد مختــل  ي  حافظـه  فعالیــت، ،اضـطراب بـاال  
تـرین   از مهم اضطراب .)9و  23- 26( کند مطابقت می ،شود می

پرتی در بـین جوانـان اسـت و     علل شایع اختالل حافظه و حواس
حافظـه   .دوم را در این زمینـه دارد ي ی رتبه توجه  پس از آن بی
ه در گذشـته اتفـاق افتـاده و    آوردن حوادثی است ک به معنی یاد

ي ا ذخیـره  بـ کیل آن توجه و ایجـاد تصـویر ذهنـی    تشي الزمه 
در افرادي کـه دچـار   . استحافظه ي تصویر و فعال کردن دوباره 

توانـد از   شود ولی فـرد نمـی   اضطراب هستند، حافظه تشکیل می
  و در برابـر نـوعی بـی تـوجهی قـرار       ایـن حافظـه اسـتفاده کنـد    

 و اجرا دچار ضـعف و نـاتوانی شـده   میم گیري می گیرد و در تص
  ثري بـر ضـعف عملکـرد فـرد     که این خود عامل بسیار مهم و مـؤ 

ترس از شکسـت و ارزیـابی توسـط والـدین، دوسـتان،      . می باشد
ي همــه عملکــرد مــی توانــد بــر نیــز هــا  آن  مربیــان و نظــایر 

 ینبـرگ وامـا   .)2( ورزشکاران در سطوح مختلف تاثیر گذار باشـد 
ان اضـطراب  گلف اضطراب کم و ویلسون براي دوندگ کنانازیدر ب

از . کـه بـه نـوعی تنـاقض دارنـد     کند مـی باال را مطلوب پیشنهاد 
هـایی کـه از    ورزش این دو تحقیق مـی تـوان دریافـت   ي یجه نت

هـا بـا    پیچیدگی کمـی برخـوردار هسـتند نظیـر دو، اجـراي آن     
پیچیده هاي  ولی مهارت ،سطوح باالتر اضطراب تسهیل می شود

بـه سـطح    به تمرکز و دقت زیاد نیازمنـد اسـت  ها  که اجراي آن
هـا   تري از اضطراب نیازمنـد هسـتند و اگـر در اجـراي آن     پایین

. اضطراب از حد مطلوب باالتر رود، عملکرد را مختـل مـی سـازد   
از پیچیـدگی بیشـتري برخـوردار    چـه مهـارت    که هـر  نهایتاً این

عملکرد مطلـوب مهـارت    سطح متوسط اضطراب به منظور ،باشد
و اضطراب باال موجب کاهش عملکرد مـی شـود و   پایین تر است 

د پیچیـدگی هسـتند مثـل    هاي بسته که فاقـ  برعکس در مهارت
همچنـین  . )27( تر اسـت ، سطح مطلوب اضطراب باالوزنه برداري
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اضـطراب ورزشـکاران   با ورزشی ي بین تجربه نتایج نشان داد که 
ــي رابطــه  ــی دامعک ــود داردوس و معن ــور . ر وج ــه همــان ط ک

بـه ایـن نتیجـه اشـاره     در تحقیقات خود و پریت  کریستینا، جول
تحقیق بجـز  ي که در پیشینه  با توجه به این .)29،28،26( دارند

اهده در مورد اخیر، تحقیقی که به نتایج مخالف رسیده باشد، مش
شده ایـن احتمـال وجـود دارد کـه      و نظر به تحقیقات انجام نشد

هـاي ورزشـی در    که در رقابـت  دلیل آنه اران پر تجربه بورزشک
سطوح مختلف، اغلب موفقیـت و ناکـامی را تجربـه مـی کننـد و      
همچنین مشکالت روانی ناشی از افکار و ایده هاي منفـی و غیـر   
واقعی را از خود دور می کنند، اضطراب کمتري نسـبت بـه غیـر    

بـه بیـان   . ندورزشکاران و حتی ورزشکاران کم تجربه داشته باشـ 
  و مـنظم و انجـام مسـابقات رسـمی موجـب       دیگر ورزش مرتـب 

هـاي مضـطرب کننـده     می شود که ورزشکار کمتـر بـه محـرك   
ایی می اندیشد که در موفقیـت او  توجه نموده و بیشتر به شیوه ه

منـابع   ،بازیکنتمرین و تجربه موجب می شود که  لذا. ثر استمؤ
عبـارت دیگـر، فـردي     به. وزداضطراب و روش مقابله با آن را بیام

ـ   .موفق تر نیز می باشد که ماهرتر است دسـت آمـده از   ه نتـایج ب
بین سن ورزشـکاران و سـطح اضـطراب    این تحقیق نشان داد که 

بـه   .وجـود دارد معنـی دار  ي رابطـه  ها همبستگی معکوس و  آن
 .اضـطراب وي کـاهش مـی یابـد     ،عبارتی با افزایش سن ورزشکار

در تحقیقات خـود بـه ایـن نتیجـه      پیرزو  نیکارت ،خبیري ضمناً
با افـزایش سـن از میـزان اضـطراب ورزشـکاران       که رسیده بودند

 کنـد  تحقیـق مطابقـت مـی    ایـن ي  با نتیجه که شود کاسته می
سنی در ایـن تحقیقـات   ي که دامنه  دلیل اینه اما ب .)31،30،8(

ها از لحاظ رشد جسـمی و   حداکثر سه سال می باشد و آزمودنی
ــه  انــی تقریبــاً شــرایط یکســانی را دارا هســتند، لــذا ایــن رو گون

به ارمغـان آورد   يقطعی و ارزشمندي تحقیقات نمی تواند نتیجه 
ي بررسی این متغیر انجام می شـود  و بهتر است تحقیقاتی که برا

تـوان   بدین ترتیب می. گیرددر بر سنی گسترده تري راي دامنه 
التر باشـد اضـطراب وي   چه سن ورزشکار بـا  نتیجه گرفت که هر

  .خواهد بودپایین تر 
  

  نتیجه گیري
رابطه ي عمیق و معنی داري با عملکرد و اضطراب رقابتی 

اجراي مهارت هاي حرکتی ورزشکاران در شرایط مسابقه دارد 
   و با افزایش سطح اضطراب ورزشکاران عملکـرد آنـان کـاهش   

  یـز  موفقیـت آم ي ه بـراي ادامـ  بنابراین بهتـر اسـت   . می یابد
 مربیان از نیازها، انگیـزه هـا و ویژگـی   ، هاي ورزشکاران تالش

و  هاي جسمانی و روانی خود و بازیکنان آگاهی داشته باشـند 
اضطراب رقـابتی بـین ورزشـکاران را قبـل و حـین برگـزاري       
مسابقات مورد بررسی قرار دهند و به دلیـل ایـن کـه میـزان     

 ف، متغیـر و اضطراب رقابتی، در افراد و موقعیـت هـاي مختلـ   
اضـطراب رقـابتی   ي توان در زمینه  نمی ،بسیار پیچیده است

مطلوب لذا  .هایی با قابلیت و اعتبار کلی وضع کرد دستورالعمل
ست که مربیان و روانشناسان ورزشـی ابتـدا بـه شـناخت     ا آن

از لحاظ وضعیت اضطراب  خود زشکارانصحیحی در انتخاب ور
هاي فـردي و   یژگیرسیده و سپس در هر موقعیت براساس و

کاهش اضطراب هاي حرکتی نسبت به  موقعیت اجراي مهارت
همچنین کاهش اضطراب بـا اسـتفاده از    .رقابتی اقدام نمایند

وسیله مربیـان و روانشناسـان ورزشـی    ه راهکارهاي متفاوت ب
بدیهی است که ازدیاد برگزاري  .رسد نظر میه امري ضروري ب

 مرین و آماده سازي میمسابقات رسمی و تمرینی و جلسات ت
مربی باید . تواند عامل مهمی در کاهش اضطراب ورزشکار باشد

کـه شـرایط تمـرین و     طـوري ه بر اعصاب خود مسلط باشد ب
مسابقه را درك کند و در کنترل خود قرار دهد و با مهـارت و  
برنامه ریزي درست و اصولی نتیجه را به نفع خود رقم زند و از 

 زنسبت به بازیکنان پرهی اضطراب آمیز هاي رفتارها و صحبت
 .آرام نقشه هاي خود را پیاده کندکند تا بتواند در فضایی کامالً 

بایست با شناختی درست از روحیات و خلق  ضمناً مربیان می
د و در نارائه نمای را و خوي هر بازیکن تمرینات مختص به وي

هـاي جـوان جلسـات     شود با اعضاي تـیم  نهایت پیشنهاد می
از  بتواننـد  ها برگزارگردد تا آن یروانشناسی ورزشي شاوره م

 .مسابقات آمـاده نماینـد   شرکت در بل خود را برايچند ماه ق
توصیه می شود پژوهش هاي مشابه دیگري بر روي مربیـان و  

ــام و ــایج  ورزشــکاران زن انج ــژوهش  آنت ــن پ ــایج ای ــا نت   ن ب
   .مقایسه گردد

  

  تشکر و قدردانی 
د الزم مـی داننـد تـا از مربیـان و     پژوهشگران بر خـو 

ورزشکاران شرکت کننده در این پژوهش و نیـز همکـاران   
محترم دانشگاه علـوم پزشـکی گنابـاد کـه در انجـام ایـن       

 .پژوهش ما را یاري نمودند، تقدیر و تشکر نمایند

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 و همکاران علیرضا عطاردي    بررسی رابطه ي اضطراب مربیان با اضطراب و عملکرد ورزشکاران

64 

References:  

1. Sedarati M. Anxiety of female students 
competing in the championship. J Women Stu 
2007; 2(5): 120-127. [In Persian]  

2. Zamani AR, Moradi A. Compare trait anxiety, 
state anxiety and confidence men athletes in 
individual sports and team sports. J Knowl Res 
in Appl Psych 2009; 11(40): 63-72. [In Persian] 

3. Tojari F. Connection between feeling 
effectivness, run competitive wrestling and anxiety. 
J Olympics 2000; 8(3-4): 89-90. [In Persian]   

4. Bagheri Ragheb F. Comparison between 
anxiety and chronic situation of wrestlers and 
football players. [Thesis]  Tehran: Fac Phy Educ; 
2001. [In Persian] 

5. Abolghasemi A, Kiumarsi A, Arya Puran S, 
Dortaj F. Relationship between role ambiguity, 
role conflict and anxiety in competitive sports 
performance and athletic development of 
students. J Res Plan in Higher Educ 2006; 5(40): 
39-54. [In Persian] 

6. Arianepooran S, Abolghasemi A. The 
relationship of coping strategies, goal orientation 
and competitive athletic performance anxiety, 
individual and group student athlete. J Res Sports 
Sci 2006; 13(4): 141-155. [In Persian] 

7. Mohsenpour F. Comparison of state anxiety 
male athlete competing individual and group 
fields of Khuzestan province championship 
schools [Thesis]. Ahvaz: Martyr Chamran Uni; 
2002. [In Persian] 

8. Khabiri M. Evaluation of competitive trait 
anxiety athletes participating in the first 
tournaments of female Muslim countries. Olym 
Nat Commit Pub; 1995. [In Persian] 

9. Vaziri H M. Comparison of competitive 
anxiety and foreign wrestlers’ free city of Qom 
and Iran's national team [Thesis]. Tehran: Fac 
Phy Educ; 1997. [In Persian]   

10. Hakkak E. Comparing the two types of 
competitive state anxiety and trait anxiety in 
male athletes and foreign participants in the 
International Cup tournament sports and nations 
[Thesis]. Tehran: Tehran Uni; 1999. [In Persian] 

11. Sewel D F, Edmonson A M. Relationships 
between field position and pre-match 
competitive state anxiety in Soccer and field 
Hocky's player. Intl J sport psych 1996; 27(2): 
159-172. 

12. Payne E K. Competitive anxiety and coping of 
female collegiate soccer goal keepers [Thesis]. San 
Jose state University. Dep Hum Perf; 2003: 5-10. 

13. Hanton S. Thomas O, Maynard I. 
Competitive anxiety responses in the week 
leading up to competition: the role of intensity, 
direction and frequency dimensions. Psychol 
Sport Exe 2004; 5(2): 169-181. 

14. Lorimer R, Westbry T. Physical self- 
presentation and competitive anxiety in male 
master divers. Psychol Rep; 2006; 99(3): 773-80. 

15. Coudevylle R, Ginis M, Famose J, Gernigon 
CH. Effects of self-handicapping strategies on 
anxiety before athletic performance. Sport 
Psychol; 2008; 22(3): 304-315. 

16. Dominikus F, Omar Fauzee M, Abdullah M, 
Meesin Ch, Choosakul Ch. Relationship between 
mental skill and anxiety interpretation in 
secondary school hockey athletes. Eur J Soc Sci 
2009; 9(4): 651-657. 

17. Esfahani N. Gheze Soflu H. The comparison 
of pre-competition anxiety and state anger 
between female and male volleyball players. 
World J Sport Sci 2010; 3(4): 237-242. 
18. Daemi A. The relationship between coaching 
anxiety with Football Players’ performance. 
[Thesis] Tehran: Shahid Beheshti Uni; 2001. [In 
Persian] 

19. Bray S R, Martin K A. The effect of 
competition location on individual athlete 
performance and psychological state. Psycho 
Sport Exe 2003; (4):117-123. 

20. Mellalieu S D, Neil R, Hanton S. An 
investigation of the mediating effects of self- 
confidence between anxiety intensity and 
direction. Quar Sport Exer 2006; 77(2): 263-270. 

21. Avramidou  E, Avramidis S, Pollman R. 
Competitive anxiety in life savers and Swimmers. 
Intl J Aqua Res Educ 2007; 1(2): 108-117. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1390؛ پاییز سال 3؛ شماره ي 17دوره ي   تی درمانی گنابادافق دانش؛ فصلنامه ي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش

65 

22. Nelson M, Morya E, Bertolassi M, Ranvaud 
R. Penalty kicks and stress. J Sport Sci Med 
2007. [Suppl.] 

23. Mamassis G, Doganis, G. The effects of 
mental training program on juniors’ pre-
competitive anxiety, self-confidence and tennis 
performance. J Appl Sport Psychol 2004; 16 
(2):118-137. 

24. Loupos D, Fotini M, Barkoukis V, 
Tsorbatzoudis H, Grouios G, Taitzoglou I.    
Psychological and physiological changes of 
anxiety prior a swimming competition. Open 
Sport Med J 2004; 5(2): 41-46. 

25. Pigozzi A, Alabiso A, Parisi A, Rizzo M. 
Role of exercise stress test in master athletes. Br 
J Sport Med 2004; 39: 527-531. 

26. Harmanpreet S. Personality hardiness, 
burnout and sport competition anxiety among 
athletics and wrestling coaches. Br J Sport Med 
2010; 44(suppl. 1): i57-i58. 

27. Weinberg R S, Gould D. Foundations of 
sport and exercise psychology. Champaign: Hum 
Kin Pub; 1995.  

28. Cristina A. Anxiety and performance in 
table-tennis players. J Sport Psycho 2004; 24: 
185-204. 

29. Joel G R, Smith E R, Smoll L F, Cumming P 
S. Competitive anxiety in young athletes: 
differentiating somatic anxiety, worry and 
concentration disruption. J Str Anx Res Soc 
2009; 22(2): 153-166. 

30. Cartoni A C, Minganti C, Zelli A. Gender 
and age and professional-level differences in the 
psychological correlates of fear of injury in 
Italian gymnast. J Sport Beh 2005; 28(1): 3-17.  

31. Pears D. Cognitive component of competitive 
state anxiety in semi professional soccer, a case 
study. J Sports Sci Med 2007; 6(suppl. 10): 152-157. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


Ofogh-e-Danesh; Journal of Gonabad University of Medical Sciences                                           2011; Vol. 17, No. 4 

12 

The Relationship Between Coaching Anxiety with Footsal 
 Players’ Anxiety and Performance in Gonabad City in 2010 

Alireza Atarodi1, Gholam Reza Lotfi2, Mahmoodreza Mottaghi3, Abbas Daemi4  
and Zahra Rohani5 

Abstract 
Background and Aim:  Anxiety is one of the emotional and psychological factors that the studying of its 
effects considering existing variables can solve some of the athletes’ psychological problems.  The 
current study was performed with the aim of surveying the relationship between coaching anxiety with 
Footsal players’ anxiety and performance in Gonabad city in 2010. 
Materials and Methods: This is a descriptive and correlational study conducted with the use of sport 
competitive anxiety questionnaire of Martinez consisting of 15 questions, a demographic questionnaire 
and an athletic performance checklist. The study population were 600 players and Footsal coaches 
compromised of 60 Footsal teams. Each team was consisted of 10 members (five major players, four 
reserves and one coach).  All the study population was studied and no sampling was conducted. The data 
were analyzed using SPSS software version 14. For data description, descriptive statistics such as mean 
and standard deviation were used; X2 and Pearson correlation coefficient test were used for statistical 
analysis of the data. 

Results: The findings showed that there was a direct and significant relationship between coaching 
anxiety levels with sport competitive anxiety level in athletes (p=0.019).  It also showed that there was a 
significant and negative relationship between coaching anxiety levels with the performance level of the 
athletes (p=0.012) and there was a significant and negative relationship between athletics’ sport anxiety 
levels with their performance level (r=-0.81, p=0.01,). And it showed a significant and negative 
relationship between athletes' sport anxiety levels with their athletic experiences (r=-0.45, p=0.001) and 
with their age as well (r =-0.37, p=0.001). 

Conclusion:  Sport competitive anxiety has deeper and more effective relationship in locomotors skills 
performance in competition status in comparison with the other psychological factors. Finally, some 
recommendations were presented for reduction of sport competitive anxiety in athletes.  

Keywords: Athletes, coaches, footsal, players' performance, sport competitive anxiety  

Received: 3 May 2011   Revised: 6 September 2011      Accepted: 14 September 2011 
 
Ofogh-e-Danesh. GMUHS Journal. 2011; Vol. 17, No. 4 

                                                        
1- MSc in Medical Information Sciences, Faculty Member, Department of Basic Sciences, Social and health 
Development Research Center Member, Paramedical Faculty, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran 
2- PhD in Physical Education, Assistant Professor, Department of Physical Education, Paramedical Faculty, Teacher 
Training Center of Shahid Rajai, Tehran, Iran  
3- Corresponding Author: MSc, in Physical Education, Department of Physical Education, Paramedical Faculty, 
Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran. 
Tel: +98 533 7229025     Fax: +98 533 7229025   E-mail: mottaghym@yahoo.com  
4- MSc, in Physical Education, Teacher, Department of Physical Education, Gonabad Education Office, Gonabad, Iran 
5- BS in Physical Education, Department of Physical Education, Paramedical Faculty, Gonabad University of 
Medical Sciences, Gonabad, Iran 
  
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

