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 دختر انووشوکاردر  ورزشی و رضایت از زندگی
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 چکیده
منفی با عملکرد ورزشی و رضایت از زندگی در  و مدی و هیجانات مثبتگیری هدف، خودکارآاین پژوهش تعیین ارتباط جهتهدف 
 ت درصوربهعنوان نمونة پژوهشی و نفر به 111 مسابقه، کنندگاناز بین شرکتد. بوکشوری های مسابقه در کنندهشرکت کاران دخترووشو

اضطراب رقابتی، ، عواطف مثبت و منفیارآمدی، خودک، گیری هدفجهت هایها از مقیاسآوری دادهانتخاب شدند. برای جمعدسترس 
گیری هدف و داد که جهت نهمبستگی پیرسون نشاضریب استفاده شد. نتایج لیست عملکرد ورزشی، و چک رضایت از زندگی

 دگیضایت از زنمثبت با رعواطف و  گیری هدف، خودکارآمدیبین جهتهمچنین . مثبت دارند همبستگی خودکارآمدی با عملکرد ورزشی
یج ضریب همبستگی منفی داشتند. نتاو عواطف منفی با رضایت از زندگی که اضطراب رقابتی حالیدر. مشاهده شدهمبستگی مثبت  نیز

درصد  11 ،، اضطراب رقابتی و عواطف مثبت و منفیگیری هدفرگرسیون چندگانه حاکی از آن بود که که متغیرهای خودکارآمدی و جهت
شناختی بر نقش متغیرهای روان در زمینةهای این پژوهش یافتهند. نکتبیین می را  رضایت از زندگیاز درصد  83و  عملکرد ورزشیاز 

 . های مهمی دارداشارهزشی و کیفیت زندگی ورزشکاران عملکرد ور
 

 .ارشکورز ملکرد ورزشی، رضایت از زندگی، منفی، عهای مثبت و هدف، خودکارآمدی، هیجان گیریجهت :هاواژه کلید
 

 

 

 

The relationship between goal-orientation, self-efficacy and positive & 

negative emotions with sport performance and life satisfaction in female 

Wushu athletes  
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Abstract 
The aim of the research was to determine the relationship between goal-orientation, self-efficacy and 
positive & negative emotions with sport performance and life satisfaction in girl Wushu athletes in 
country competitions. The research sample consisted of girls 144 who were selected through available 
sampling. To collect the data, Goal-Orientation Scale, Self-efficacy Scale, Positive & Negative 
Emotions Scale, Competitive Anxiety Scale, Checklist of Sport Performance and Life Satisfaction 
Scale were used. The results of pearson correlation coefficient showed that goal-orientation and self-
efficacy have positive correlation with sport performance. Also, goal-orientation, self-efficacy and 

positive emotions were positive correlation with life satisfaction. Whereas, competitive anxiety and 
negative emotions were negative correlation with life satisfaction. The results of multiple regression 
analysis showed that goal-orientation, self-efficacy, competitive anxiety and positive & negative 
emotions explained 19 percent of variance of sport performance, whereas it,s variables explained  38 
percent of variance of life satisfaction. The findings, important implications have about the role of 
psychological variables on sport performance and life quality in athletics. 
 

Keywords:  goal-orientation, self-efficacy, positive & negative emotions, sport performance, life 
satisfaction, athlete. 
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 مقدمه
ورزشی از نظر  ةکنندگان در یک مسابقشرکت

های شخصیتی و ویژگی  استعداد، تمرین، انگیزش و
اما در این  .ر متفاوت هستندبا یکدیگشناختی روان

-تعیین نقش 1رسد که عملکرد ورزشینظر میهمیان ب

 از این رودر کسب نتیجه داشته باشد.  ایکننده
یرهای مرتبط با متغشناسی ورزش و نه روابپرداختن 

داشته تواند مینتایج سودمندی عملکرد ورزشکاران، 
 (. 1831، ، کیامرثی، آریاپوران و درتاجباشد )ابوالقاسمی

های ورزشی یا ورزشکار بودن با شرکت در فعالیت
دارد  یمعنادار ةرابط 2بهزیستی و رضایت از زندگی

(. 1118، 1؛ مک تیر و کورتیس1118، 8)نورول و بلس
عاطفی از زندگی ـ  ضایت از زندگی ارزیابی شناختیر

های احساسی ها از واکنش. این ارزیابیاست خود
های شناختی از رضایت و نسبت به وقایع و قضاوت

شوند )داینر، اوشی و ها تشکیل مینیل به خواسته
ود رضایت که از زندگی خ(. افرادی2008، 1لوکاس

های ر حیطهکنند که دبیشتری دارند، احساس می
رویکرد مثبتی به  ،نتیجهترند و درمختلف زندگی موفق

 (.2000، 6زندگی دارند )داینر، گوم، سو و اوشی
کند که رضایت از زندگی تا ( بیان می1111) 7یرزمی

حد زیادی به داشتن اهداف رضایت بخش و پیشرفت 
 هادارد. پژوهشدر جهت کسب آنها در زندگی بستگی 

ه رضایت از زندگی و احساس خوب اند کنشان داده
داف مهم در زندگی ن با ادراک افراد از داشتن اهداشت

 دست آوردن آنها رابطههبخش در بو پیشرفت رضایت
(. بر اساس 1810آبادی،دارند )سلیمانیان و فیروز

در  ، اهداف پیروزمندانه3گیری هدفنظریة جهت

                                                                 
1. Sport performance 
2. Life satisfaction 

3. Norvell & Belles 

4. McTeer & Curtis  

5. Diner, Oishi & Lucas 

6. Diener, Gohm, Suh & Oishi 

7. Myers  
8. Goal Orientation Theory 

د. باشتواند معطوف میورزشکاران به دو جهت اساسی 
گروهی از افراد و ورزشکاران موفقیت خود را در 

-رقابتی و در شکست رقیب جستجو می هایفعالیت

و گروهی دیگر رضایت  ،کنند )ورزشکاران خودمدار(
عهده که بر دانندمی رای موفق تکالیفیحاصل را در اج

)یوسفی و قانی، مدار( )ورزشکاران تکلیف نددار
در  نشان دادند که  (1117) 1و ویلیامز (. کینگ1831

رد و رضایت لکمداری، عمبین تکلیفورزشکاران 
یاپرن و ـ  همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. وان

مداری و ( نشان دادند که بین تکلیف1111) 10دودا
همچنین  .عملکرد ورزشی همبستگی مثبتی وجود دارد

دهد. های ورزشی را افزایش میمداری، مهارتتکلیف
ای ( در مطالعه2006) 11انی و کیسکلیپولسن، زیوی

مدار بر رضایت از زندگی دریافتند که اهداف تکلیف
ثیرگذار أپسران دارای سطوح مختلف تناسب اندام، ت

( با بررسی ورزشکاران 1201) 12است. دوار و کاواسانو
شادکامی،  طور مثبتمداری بهدریافتند که تکلیف

ور منفی طنگیختگی و عملکرد ادراک شده و بهبرا
که . همچنین زمانیکندمیی بیناندوهگینی را پیش

 ،تری را ادراک کردندرزشکاران عملکرد ضعیفو
 طور مثبتطور منفی شادکامی و بهخودمداری، به

 بینی کرد.اندوهگینی و اضطراب را پیش
که با عملکرد ورزشی ارتباط از متغیرهایی دیگر یکی
ت. اضطراب اس 18داری دارد، اضطراب رقابتیمعنا

رقابتی واکنش هیجانی و زودگذری است که موجب 
های خاصی را تهدیدآمیز موقعیتورزشکاران  شودمی

 آنهاورزشی  عملکرد خود کرده و این به نوبةارزیابی 
ای که هر چه میزان گونهدهد، بهتحت تأثیر قرار میرا 

اضطراب رقابتی باالتر باشد، عملکرد ورزشکاران نیز 
تر خواهد آمد )اصفهانی و قزل ابت پاییندر حین رق

                                                                 
9. King & Williams  

10. Van-Yaperen & Duda 

11. Poulsen, Ziviani & Cuskelley 

12. Dewar, Kavassanu  
13. Competitive anxiety 
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متعددی )هانتون، های پژوهشدر  (.1810سفلو، 
آلبیسو، پاریزی و  پیگوزی،؛ 2001، 1توماس و ماینارد

( بین 1831، و همکاران ؛ ابوالقاسمی2،2001ریزو
اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی ارتباط منفی 

ان پور آری و . ابوالقاسمیآمده استدست معناداری به
 ةکنندبینیترین پیش( دریافتند که قوی1831)

گیری عملکرد ورزشی در ورزشکاران انفرادی، جهت
گیری هدف و گروهی، جهتورزشکاران  هدف و در 

( با 1810اضطراب رقابتی بود. اصفهانی و قزل سفلو )
دانشجویان فوتسالیست زن نشان دادند که  ةمطالع
 مستقیمی نها رابطةضطراب رقابتی و عملکرد آبین ا

، متقی، دائمی و روحانی دارد. عطاردی، لطفیوجود 
اضطراب  ،در شرایط مسابقه( دریافتند که 1810)

رقابتی در مقایسه با سایر عوامل روانی، دارای ارتباط 
های حرکتی ثرتری در اجرای مهارتتر و مؤعمیق

کاهش به و افزایش اضطراب در بازیکنان  دارد
ن و سریبی. سرین، ان. شود. میعث باعملکرد آنان 

( در پژوهشی بر دانشجویان دریافتند 2010) 8اوزباش
ـ  که اضطراب، افسردگی و وضعیت اجتماعی

های رضایت از زندگی بینترین پیشاقتصادی مهم
( اظهار کردند که 2001) 1هستند. گیلمن و هونبر
ا از زندگی در مقایسه ب باال نوجوانان دارای رضایت

، ارتباط مثبت انان دارای رضایت پایین از زندگینوجو
بیشتری با دیگران، استرس کمتر و احساس کنترل 

بیان  (2001) 1فلتز و لیرگ. شتری دارندشخصی بی
-ثیرگذارترین سازهاز تأ، 6خودکارآمدی ةازد که سنکنمی

های ورزشی محسوب شناختی بر پیشرفتهای روان
بیشتری دارند، اهداف  دکارآمدیکه خو. افرادیشودمی

گیرند و تالش بیشتری برای تری را درنظر میسخت

                                                                 
1. Hanton, Thomas & Maynard 
2. Pigozzi, Alabiso, Parisi & Rizzo 

3. Serin, Serin & özbaş 

4. Gilman & Huebner 

5. Feltz & Lirgg 
6. Self-efficacy 

، 7کنند )دگست و براوندستیابی به آن اهداف می
ورزشکاران آمریکایی با بررسی  ایدر مطالعه(. 2011

خودکارآمدی و کارایی تیمی  کهالمپیک نشان داد 
)فلتز و  بودبر عملکرد ورزشی آنها عامل  مؤثرترین
گلرب، روسنکرازب و  زوالتوسیکا،. (0012لیرگ، 

( دریافتند که خودکارآمدی در 2010) 3کارترولیوتیز
تواند در چند جزئی است و می ایسازه های بدنیفعالیت

که موریتز، . در فراتحلیلی شودسنین ابتدایی ارزیابی 
انجام  پژوهش 11 با بررسی( 2000) 1مک، فربچ و فلتز

ی همبستگی بین خودکارآمد دادند، دریافتند که متوسط
خودکارآمدی با  بود. رابطة 83/0و عملکرد ورزشی 

های متعددی رضایت از زندگی در پژوهش
، پاستورلی، باو و جربینو؛ وکچیو، 2006، 10)کارادماس

شوردفگر،  ةید شده است. مطالع( تأی2007، 11کاپرارا
( نشان داد که 2003) 12کانرمنو و شانهوفن

 ایکنندهعامل حمایتعنوان بهد توانخودکارآمدی می
 برای بهزیستی روانی محسوب شود. 

است.  18هیجان ش،ز متغیرهای مرتبط با ورزیکی ا
، نظریة شاید بهترین علت نظری هیجان در ورزش

طورکلی دیدگاه واینر اسناد واینر در هیجان باشد. به
در ورزش زیاد است،  یهای هیجاناین است که تجربه

در آن وجود دارد  ایذاری هیجانی قویگزیرا سرمایه
( نشان 2001) 11و همکاران کوهن(. 1831)خداپناهی، 

مثبت رضایت از زندگی را های دادند که تنها هیجان
( با 2011) 11همکاران و نیلکنند. بینی میپیش

ها و ورزشکار نخبه نشان دادند که ارزیابی 12
قه در شده در حین مسابمنفی تجربه هایهیجان

                                                                 
7. DeGeest, Brown 

8. Dzewaltowskia, Gellerb, Rosenkranzb & 

Karteroliotisd 
9. Moritz, Feltz, Fahrbach & Mack 

10. Karademas 

11. Vecchio, Gerbino, Pastorelli, Bove & Caprara 

12. Schwerdfeger, Konermano & Schonhofen 

13. Emotion 

14. Cohn et al. 
15. Neil et al. 
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-کننده دارد و بهورزشکار اثری ناتوان ةعملکرد آیند

کنترل بر افکار و عالئم، رفتار ورزشکار را  دمععلت 
 1دهد. نیکلس، پلمن و لویثیر قرار میأتحت ت

 هامقطعی دریافتند که هیجانای ( در مطالعه2011)
های دخیل در رضایت از زیادی با سازه ةاندازبه

  مرتبط است. عملکرد ورزشکاران
بهبود دهند که هر چند شواهد پژوهشی نشان می   

عوامل بیشتر از طریق  ،های ورزشیکیفیت مسابقه
 عوامل شود تا از طریقشناختی حاصل میروان

 ،، کمالی و عسگری، پاشاحیدری، قاسمیفیزیکی )
 بینی عملکردپیش در زمینة ، اما پژوهشی(1831

متغیرهای مورد  ریقورزشی و رضایت از زندگی از ط
 ، هدف پژوهش حاضررو. از اینمطالعه وجود ندارد

گیری هدف، خودکارآمدی و ارتباط جهت تعیین 
مثبت و منفی با عملکرد ورزشی و رضایت از  عواطف 
 می باشد.زندگی 

 روش پژوهش
-شیوة گذشتهبود که به این پژوهش از نوع همبستگی

هدف،  گیرینگر انجام شد. در این پژوهش جهت
مثبت و  هایراب رقابتی، خودکارآمدی و هیجاناضط

و عملکرد ورزشی  ،بینعنوان متغیرهای پیشمنفی به
مالک در نظر  هایعنوان  متغیرو رضایت از زندگی به

بود  ووشوکار 111پژوهش شامل  . نمونةندگرفته شد
سال  مسابقات کشوری کنندگانشرکتان که از می

انتخاب دسترس صورت دربه استان البرزدر  1810
 . شدند

 ابزار پژوهش
 د: شزیر استفاده  هایآوری اطالعات از ابزاربرای جمع

 مقیاسگیری پیشرفت: مقیاس جهتالف( 

، ، اسمول، رونالدکامینگگیری پیشرفت توسط جهت

                                                                 
1. Nicols, Polman & Levy 

شده است. این ( ساخته 2003) 2استنداج و گراسبارد
-هب هگویهر به  هاآزمودنیگویه دارد و  12 ،مقیاس
ضریب آلفای دهند. خ میپاسای گزینهپنج صورت

 73/0ای از هدف در دامنهگیری جهت مقیاس کرونباخ
 ازآزماییگزارش شده است. ضریب پایایی ب 33/0 تا

-هب 11/0تا   12/0ای از در دامنه از یک ماه( )پس
(. 8،2008، دودا و انتومانیس)استندج ه استدست آمد

 ةنامه در مطالعپرسش ضریب آلفای کرونباخ این
 .بود 31/0حاضر 

 ةنامپرسش :یاضطراب رقابت ةنامب( پرسش

( ساخته 1110) 1توسط مارتنز، ویلی و برتن یاضطراب رقابت
اضطراب حالت  آیتم دارد که  11 ،نامهشده است. این پرسش

مورد استفاده  یرقابت ورزش یهارا می سنجد و در موقعیت
 10/0نامه کرونباخ این پرسش گیرد. ضریب آلفایقرار می

نامه با این پرسش یضریب همبستگ گزارش شده است.
 ،P</ 001) حالت اسپیل برگر ـ  اضطراب صفت نامةپرسش

68/0r=)  ابوالقاسمی و همکاراندر پژوهش باشد. دار میمعنا 
-هب 37/0نامه  کرونباخ این پرسش یضریب آلفا (1831)

 .دست آمده است

نظامی، شوآرتزر و  :مدیآرخودکامقیاس  (ج

 .اندساخته را مقیاس خودکارآمدی (1116) 1جروسلم
آن  (1831) است که رجبیآیتم  10 دارایاین مقیاس 

این  ضریب آلفای کرونباخ  است. کردهاعتباریابی را 
همزمان آن با مقیاس  رواییو ضریب  32/0آزمون 

 گزارش شده است 80/0 ،روزنبرگ عزت نفس

(01/0P <در .)  پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ
 دست آمد. هب 31/0

مقیاس  :2مثبت و منفی  مقیاس عواطفد( 

                                                                 
2.Cumming, Ronald, Smoll Standage & 

Grossbard 

3. Standage, Duda & Ntoumanis 

4. Martens, Vealy & Burton 
5. Nezami, Schwarzer & Jeroaslem 
6. Positive and Negative Affects Scale  
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 1و همکاران توسط واتسونعواطف مثبت و منفی، 
آیتم دارد  20( ساخته شده است. این مقیاس 1133)

)از  یاگزینهپنجصورت هب هاآیتماین  به یآزمودنکه 
پایایی  هد.د( پاسخ میخیلی ضعیف تا خیلی قوی

از طریق ضریب آلفای همسانی درونی مقیاس 
منفی  عواطفو  33/0مثبت  عواطف برای   کرونباخ

پور و بخشی ةدر مطالع .گزارش شده است 37/0
مقیاس ( ضریب همسانی درونی خرده1831دژکام )

 37/0مثبت  ةو خرده مقیاس عاطف 31/0منفی  ةعاطف
-برازنده ،عاملیالگوی دو ،دست آمد. در این مطالعههب

از  کهاست معرفی شده ترین الگو برای این مقیاس 
بیماران مضطرب و افسرده آن، اعتبار نیز با کمک  نظر
  از هم جدا کرد. خوبی هتوان بمیرا 

مقیاس رضایت  (  مقیاس رضایت از زندگی:ی

 2همکاران، امونس، الرسن و داینر رااز زندگی 
آیتم دارد که ج پن. این مقیاس اند( ساخته1131)

به آن ای درجههفت مقیاس یک آزمودنی بر اساس 
ضریب آلفای  (1131داینر و همکاران ) .دهدمیپاسخ 

و ضریب پایایی  37/0نامه را کرونباخ این پرسش
کوچکی بیانی،  ند.هگزارش کرد 32/0بازآزمایی آن را 

( ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی 1836) گودرزیو 
اند. دادهگزارش  61/0و  38/0ترتیب ا بهاین مقیاس ر

 افسردگی بک ةناممقیاس با پرسشضریب روایی این 
(60/0-=r )تا  62/0) و مقیاس شادکامی آکسفورد

 (.>001/0P) باشددار میامعن( 71/0
: منظور از لیست عملکرد ورزشیچکس( 

ارزیابی مربی  مجموع ،عملکرد ورزشی در این پژوهش
در یک   ناهای آنران و موفقیتکاشوواز عملکرد و
آیتم  11لیست شامل این چکبوده است. سال گذشته 

 ها  بود کهاجرای تکنیک در مورد آمادگی جسمانی و
تا  هرگز) ایدرجههفت مربی از طریق یک مقیاس

                                                                 
1. Watson et al. 
2. Diener, Emmons, Larsen & Griffin 

عملکرد  ،عالوهبهکرد. یتکمیل مآن را خیلی زیاد(  
یا ن در سطح استاها و نتایج ورزشی هآنها در مسابق

برای قهرمانی در کشور مورد توجه قرار گرفت و 
 هایمجموع نمرهامتیاز در نظر گرفته شد.  10کشور 

کشوری قهرمانی  ال و امتیاز کسب شده بابتؤس 11
است. در پژوهش  شدهعملکرد ورزشی لحاظ  عنوانهب

 77/0، لفای کرونباخ این چک لیستحاضر ضریب آ
بستگی این چک ( ضریب هم1833. ابوالقاسمی )است

لیست را با مقیاس اضطراب رقابتی مارتنز، ویلی و 
 د.وردست آهب (01/0P<،17/0-  =r)(  1110) برتن

 روش اجرا 
ها، آزمودنی ، پس از انتخابآوری اطالعاتبرای جمع

هدف پژوهش برای آنها توضیح داده شد و از آنها 
را با دقت  پژوهشهای نامهپرسش تا شددرخواست 

 پاسخحد امکان بی الی را تاؤنمایند و ستکمیل 
ها نامهصورت انفرادی پرسشبهآزمودنی  نگذارند. هر

برگزاری در محل  دقیقه 80 حدوددر مدت زمان را 
-چکمربیان نیز . همچنین کردتکمیل می مسابقات

. سرانجام دادندمیپاسخ  رالیست عملکرد  ورزشی 
لیل آماری های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحداده

 قرار گرفتند.

 ش های پژوهفتهیا
زن  ةکنندشرکت 73کننده در پژوهش، شرکت 111از 

 86و )بیش از دو بار( داشتند  مقام کشوری ةسابق
در مسابقه شرکت برای برای اولین بار  کنندهشرکت

نفر  31 ،کنندگانکل شرکتمیان تعداد از  کردند.می
 ر لیسانس داشتند. نف 22نفر فوق دیپلم و  هفتدیپلم، 

گین و انحراف معیار متغیرهای میان ،1در جدول 
کارآمدی، گیری هدف، اضطراب رقابتی، خودجهت

عواطف مثبت و منفی، رضایت از زندگی و عملکرد 
 ورزشی ارائه شده است.
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 میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه .2جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

31/28 هدفگیری جهت  61/6  

21/81 اضطراب رقابتی  12/3  

11/80 خودکارآمدی  11/7  

63/66 مثبت عواطف  11/11  

88/21 منفی عواطف  11/1  

11/22 رضایت از زندگی  31/1  

17/32 عملکرد ورزشی  80/11  
 

شود ضریب مشاهده می 2که در جدول طورهمان
 گیری هدفجهتهمبستگی پیرسون نشان داد که 

(818/0r=)  خودکارآمدیو (810/0r= با عملکرد )
 همچنین  (.P<01/0د )ندار مثبت ورزشی همبستگی

 رقابتی اضطراب، (=211/0r)گیری هدف جهت
(816/0-r= خودکارآمدی ،)(211/0r=) ،عواطف 

با  (=137/0r) منفی عواطفو  (=810/0r)مثبت 
 داشتند رضایت از زندگی همبستگی معناداری

(01/0>P.) رضایت از زندگی و عملکرد ن همچنین بی
 دست آمدمثبت معناداری به ةرابط (=226/0r) ورزشی

(01/0>P .) 

 

 ضریب همبستگی متغیرهای مورد مطالعه با رضایت از زندگی و عملکرد ورزشی .1جدول 

 رضایت از زندگی عملکرد ورزشی منغیر

 **211/0 ** 818/0 گیری هدفجهت

 ** -816/0 -063/0 اضطراب رقابتی

 **211/0 ** 810/0 مدیآخودکار

 **810/0 111/0 مثبت عواطف

 ** -137/0 018/0 منفی عواطف

 1 *226/0 رضایت از زندگی

 *226/0 1 عملکرد ورزشی
        01/0 > *P              01/0 >**P 

 

گیری هدف، ثیر هر یک از متغیرهای جهتأبرای تعیین ت
 منفی نات مثبت واضطراب رقابتی، خودکارآمدی و هیجا

-کرد ورزشی، از تحلیل رگرسیون چندمتغیری بهبر عمل

، میزان 8استفاده شد. بر اساس نتایج جدول ورود روش 
F ( 001/0مشاهده شده معنادار است>P و حدود )11 

گیری جهتتوسط درصد از واریانس عملکرد ورزشی 

مثبت و  عواطفهدف، اضطراب رقابتی، خودکارآمدی و 
شود با که مالحظه میطور. همانشودمی منفی تبیین

 ( -818/0) گیری هدفترتیب جهتبه ،توجه به مقادیر بتا
تغییرات مربوط به عملکرد ( 271/0) خودکارآمدیو 

 بینی کنند.پیشتوانند میورزشی ورزشکاران را 
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گیری هدف، جهتریق طبینی عملکرد ورزشی از برای پیشنتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری خالصه  .9جدول 

 مثبت و منفی عواطف اضطراب رقابتی، خودکارآمدی و 

 t (p) ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد بینمتغبر پیش

 SE B Beta 

Constant 77/11 81/36 - ***81/7 
717/0 206/0 گیری هدفجهت

- 
818/0- **01/8- 

111/0 -168/0 اضطراب رقابتی
- 

068/0- 10/0- 

 01/8** 271/0 181/0 171/0 ارآمدیخودک
 11/0 -100/0 -/102 107/0 مثبتعواطف 
 11/1 118/0 133/0 161/0 منفی عواطف

 111/0 =          187/0R =         
01/0 > *P              01/0 >**P 
 

گیری ثیر هر یک از متغیرهای جهتأبرای تعیین ت
 هایارآمدی و هیجانراب رقابتی، خودکهدف، اضط

تحلیل بر رضایت از زندگی، از  منفی مثبت و
استفاده شد. بر ورود  روشمتغیری بهرگرسیون چند

مشاهده شده معنادار  F، میزان 1اساس نتایج جدول 
گیری هدف، اضطراب ( و جهتP<001/0است )

حدود  ،مثبت و منفی عواطفرقابتی، خودکارآمدی و 

-تبیین می رااز زندگی  درصد از واریانس رضایت 83

شود با توجه به مقادیر که مالحظه میرطو. همانکند
اضطراب  ، (-113/0) منفی هایترتیب هیجانبه ،بتا

، (-211/0)گیری هدف و جهت (-811/0) رقابتی
توانند تغییرات مربوط می( 211/0)مثبت  هایهیجان

 بینی کنند.به به رضایت از زندگی ورزشکاران را پیش

 

گیری هدف، خالصه نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری برای پیش بینی رضایت از زندگی از طریق جهت .4جدول 

 مثبت و منفیعواطف اضطراب رقابتی، خودکارآمدی و 

 t (p) ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد متغبر پیش بین

 SE B Beta 

Constant 13/8 12/23 - **11/7 

 -26/8** -211/0 -260/0 030/0 گیری هدفجهت

 -68/8 ** -811/0 -217/0 060/0 اضطراب رقابتی

 31/1 111/0 111/0 061/0 خودکارآمدی

 11/2* 211/0 031/0 010/0 مثبت هایهیجان

 -36/1** -113/0 -261/0 011/0 منفی هایهیجان

 83/0=                         61/0  =R    
01/0 > *P              01/0 >**P 

 

 نتیجه گیری
گیری ارتباط بین جهت تعیینهدف از پژوهش حاضر، 
مثبت و منفی با  عواطفهدف، خودکارآمدی و 

در ووشوکاران  عملکرد ورزشی و رضایت از زندگی
 بود.  دختر 

گیری هدف و د که بین جهتدننتایج پژوهش نشان دا
 (.P<01/0) منفی وجود دارد ةرابط ورزشیعملکرد 
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-وان  ،(1117کینگ و ویلیامز ) ةاین نتیجه با یافت
در تبیین  باشد.در یک راستا می (1111یایرن و دوبا )

طلبی توان گفت که اهداف توفیقاین یافته می
مداری مداری این ورزشکاران بر اهداف تکلیفخود

های غالب بوده و آنها بیشتر موفقیت خود را در فعالیت
مارتین و کنند. جو میست رقیب جسترقابتی و شک

های گیریجهتکنند که ( اظهار می1111) 1گیل
کارایی آنها مرتبط  هایرقابتی ورزشکاران با انتظار
که بر اساس  نهایی ةاست. هدف قراردادن نتیج

تضعیف  شود، علتگیری برد حاصل میجهت
شود زیرا این انتظارات خودکارآمدی در نظر گرفته می

مقایسه با اهداف عملکردی کمتر قابل  اهداف در
به این ای . آنها در مطالعهپذیر هستندکنترل و انعطاف
گیری برد با عقاید که جهت نتیجه رسیدند

گیری هدف با عقاید خودکارآمدی برای نتیجه و جهت
)فلتز و  مثبتی دارند ةخودکارآمدی برای عملکرد رابط

  .(2001لیرگ، 
یت از زندگی اف و رضگیری هدن بین جهتیهمچن

این  .(P<01/0) معناداری مشاهده شد منفی ةرابط
 ردوا( و 2006ن و همکاران )سپولهای با یافته نتیجه
که ورزشکارانی باشد.می همسو( 2011) وانساو کاو

گیری پیشرفت مبتنی بر تکلیف سطح باالیی از جهت
کنند، پایداری بیشتری از خود روی را گزارش می

ای های مقابلهدهند و مهارتنشان می تکلیف
کار هتری را هنگام مواجهه با مشکالت بسازگارانه

گیری که سطح باالیی از جهتاما ورزشکارانیبرند. می
مقاومت  ،کنندبر خود را گزارش می پیشرفت مبتنی

  ةشناختی مثبت و سازگاراننهای رفتاری و رواپاسخ
 (.2008مکاران، دهند )استندج و هکمتری  نشان می

گیری هدف بر جهترد که بیان کتوان میبه این ترتیب 
 همچنینگذارد. میهای جدید تأثیر یادگیری مهارت

طالعات مناسب برای سازی ابا فراهمشود باعث می

                                                                 
1. Martin & Gill 

ها یا قدیمی و اصالح شکست هایبهبود روش
این افراد تمایل تالش بیشتری نماید. اشتباهات فرد 

-عنوان فرصتهای پیشرفت را بهتکه موقعی دارند

)مولر و  گیرندهایی برای بهبود توانایی خود درنظر
که  کرد توان بیانمی(. همچنین 2006الیوت، 

، انگیزش درونی گیری هدفورزشکاران دارای جهت
کنند، نگرش مثبتی در مورد بیشتری دریافت می

ارزیابی  ورزش دارند و از  اهداف و اطالعات برای
باورهای نتیجه  کنند و دربهتر استفاده میعملکرد 

 اجی و وایز،ک-)فرررود خودکارآمدی آنها باال می
2000.) 

گیری هدف و که بین جهت نتایج پژوهش نشان داد
وجود دارد معناداری منفی  ةرابط عملکرد ورزشی

(01/0>Pارتباط میان اضطر .) اب رقابتی و عملکرد
یوی  ةئق و فرضیساهای توان با نظریهورزشی را می

سائق با افزایش  ةبر اساس نظریوارونه تبیین کرد. 
اضطراب، سطح عملکرد متناسب با آن نیز  افزایش 

کند که عملکرد، یی وارونه بیان میو ةنظرییابد. می
شود و تا زمان با حالت برانگیختگی تسهیل میهم
نقل از ؛ به1870)برد،  یابدح مطلوب ادامه میسط

 ةطورکلی بر اساس الگوی محدود(. به1838صدارتی، 
که رابطة انگیختگی و اضطراب با  کارکرد بهینه

دهد، هر فرد ورزشکار عملکرد را مورد توجه قرار می
فردی دارد که به محدودة اضطرابی بهینة منحصر

-طور مناسبی باال میعملکرد وی در آن محدوده به

خاصی از  ةعبارت دیگر، هر ورزشکار در محدودرود. به
، بهترین عملکرد را دارد.  نه()اضطراب بهی اضطراب

اب رقابتی و عملکرد اضطر ةاحتمالی دیگر رابط تبیین
های ورزش در، کاران این است کهشووورزشی و

 ورزشکاران شخصاً ،تکواندوو  ووشوانفرادی مانند 
مسئول برد یا باخت هستند و عواملی مانند صدمه یا 

آمادگی انجام مسابقه و غیره در آسیب، توانایی حریف، 
تر از هر چیزی است و در نتیجه آنها بسیار مهم

و عملکرد ورزشی  وی اضطراب رقابتی  فرد  افزایش 
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 گیرد. قرار می ثیر تحت تأ
نتایج نشان داد که بین اضطراب بخش دیگری از 

وجود ی منفی معنادار ةرقابتی و رضایت از زندگی رابط
های سرین یافتهیافته در راستای . این (P<01/0دارد )

-( می2001گیلمن و هونبر ) ( و2010و همکاران )

( نشان دادند که 2010سرین و همکاران ) باشد.
اقتصادی ـ  اضطراب، افسردگی و وضعیت اجتماعی

این   های رضایت از زندگی هستند.بینترین پیشمهم
اضطراب رقابتی باال، رضایت  دهد کهنتیجه نشان می

ثیر قرار داده و  أتحت ت زندگی ووشوکاران رااز 
تبیین این  دریابد. عملکرد ورزشی آنها کاهش می

های ووشوکاران از توان گفت که ارزیابینتیجه می
ثر، به ؤای مهای مقابلهگیری روشرکاهها و باسترس

مثابه سپر، مقاومت فرد را در برابر مشکالت زندگی و 
نماید. از د حفاظت میتحصیل افزایش داده و از فر
ة سازش و منزلها بهسوی دیگر، تعدیل استرس

سمت موفقیت و پذیری مثبت، فرد را بهانطباق
ضعف دهد. احساس رضایت از زندگی سوق می

، ورزشیهای زندگی و مقاومت فرد در برابر استرس
شود و موجب می پذیری روانی را افزایش دادهآسیب

ب نشود و درنتیجه تحصیل کامیا ةفرد در زمین
 احساس نارضایتی از زندگی نماید.

نتایج پژوهش نشان داد که بین خودکارآمدی و 
وجود دارد  یمعنادار مثبت ةعملکرد ورزشی رابط

(01/0>Pاین نتیجه با یافته .)مانسون و های تریشو ،
فلتز و  ،(2000موریتز و همکاران ) (،1116)لوکس 
( و 2002) 1ینسونکمپ، بری و آلب، بیو(2001لیرگ )

مبنی بر اینکه  (2001) 2دودا و بری ،گورالبا
لکرد مثبتی برای عم ةکنند بینیخودکارآمدی پیش

-هنشان پیشینهای موفق تجربه. باشدهمسو می ،است
تسلط و شایستگی ما  های مستقیمی برای سطح

دهند و های ما را نشان میقابلیت ه و دآورفراهم می

                                                                 
1. Beaucamp, Bray & Albinson 
2. Balagour, Bray & Duda 

)شولتز  کنندا را تقویت میاحساس کارآیی شخصی م
( نیز در 2002) و همکاران کمپبیو .(2001و شولتز، 

بندورا مبنی بر اینکه  ةتالش برای اثبات نظری
بینی کند، در تواند عملکرد را پیشخودکارآمدی می

گلف دریافتند که  ةورزشکاران رشتای بر مطالعه
ای عملکرد مناسبی بر ةبینی کنندخودکارآمدی پیش

( نشان 2001)و همکاران  گورالبا رود.مار میشبه
طور مثبتی با درجات عملکرد دادند که خودکارآمدی به

رابطه دارد و عملکردهای مختلف ورزشکاران و 
  کند.بینی میطور معناداری پیشمربیان را به

حاضر بین خودکارآمدی و  پژوهشهمچنین در 
شد مثبت معناداری مشاهده  ةیت از زندگی رابطارض

(01/0>P.) ین معنی که با افزایش خودکارآمدی، دب
این  یابد.رضایت از زندگی ورزشکاران افزایش می

 ( و2006کارادماس )های نتیجه در راستای یافته
خودکارآمدی با  باشد.می  (2007وکچیو و همکاران )

شدن و افزایش توان فرد برای مقابله با میانجی
  افزایشتواند می زاها رضایت از زندگی رااسترس

انتظارات  ،(2006کارادماس ) ةبر اساس مطالع. دهد
های عنوان بازنمایی از تواناییبهخودکارآمدی 
-بینی بهبینی را موجب شده و خوششخصی، خوش

های گوناگون سالمت ذهنی را ثری جنبهؤطور م
به رضایت از زندگی  نهایتکند و دربینی میپیش

 شود. منجر می
رضایت از زندگی با وهش نشان داد که نتایج پژ
منفی  هایو با هیجان مثبت ةرابط مثبت هایهیجان

 در راستای(. این یافته P<01/0دارد ) منفی ةرابط
(، یاماساکی، 2011س و همکاران )نیکل هاییافته

ولی  می باشد.  (2010) 8کاتسوماساساکی، یوچیدا و 
اینکه تنها  ( مبتنی بر2001کوهن و همکاران ) ةبا یافت

-بینی میمثبت رضایت از زندگی را پیش هایهیجان

تامپسون، والتز،  کنند، همسو و هماهنگ نیست.

                                                                 
3. Yamasaki, Sasaki, Uchida, Katsuma & 
Katsuma 
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بهترین  ،( دریافتند که عاطفه2007) 1پپرکرویول و 
 و همکاران یاماساکیبین رضایت از زندگی است. پیش

 طور مثبتنشان دادند که رضایت از زندگی به( 2010)
منفی رابطه  ةفی با عاطفطور منبه مثبت و ةبا عاطف
 ةتعامل بین عاطفهمچنین آنها دریافتند که دارد. 

و  هیجانی معنادار بودبازداری منفی خنثی شده و 
منفی  ةهیجانی باال باشد، عاطفبازداری که هنگامی

  .منفی دارد ةخنثی شده با رضایت از زندگی رابط
 ،گیری هدفجهت، یخودکارآمد ،پژوهش این در

درصد  11 تینفی و اضطراب رقابمعواطف مثبت و 
این نتیجه نشان . کندمیعملکرد ورزشی را تبیین  

درصد واریانس و عوامل باقیمانده  31دهد که می
ثر  بر عملکرد ورزشی  )نظیر  ؤم سایر متغیرهایتوسط 

شیمیایی، شناختی، اجتماعی و ـ  عوامل زیست
عدم به جه همچنین با تو شود.انگیزشی( تبیین می

-از این یافته می های متناظر در پیشینه،یافته وجود

خودکارآمدی و تأثیر استنباط کرد که چنین توان 
قابل مالحظه  بر عملکرد ورزشیگیری هدف جهت

ای روش شدن این نکته الزم بربوده است. از این رو 
   صورت گیرد. بیشتری در این زمینههای است پژوهش

گیری ، جهتیخودکارآمد دادند که تایج نشانهمچنین ن 
درصد  83تی نفی و اضطراب رقابمهدف، عواطف مثبت و 

-این نتیجه نشان می کنند.رضایت از زندگی را تبیین می

 واسطةبهو عوامل باقیمانده  درصد واریانس 62دهد که 
عوامل  )نظیرسایر متغیرهای مؤثر بر عملکرد ورزشی 

ی و انگیزشی( تبیین شیمیایی، شناختی، اجتماعزیست ـ 
های متناظر یافته عدم وجودبه همچنین با توجه  شود.می

تأثیر استنباط کرد که  چنین تواندر پیشینه، از این یافته می
بر رضایت از  گیری هدف، عواطف مثبت و منفیجهت

برای روش از این رو، زندگی قابل مالحظه بوده است. 
بیشتری در این های پژوهش تاشدن این نکته الزم است 

از مثبت و استفاده  هایتجربة هیجان .زمینه انجام شوند

                                                                 
1. Thompson, Waltz, Croyle, Pepper & Pepper 

-ها و فرصترویی با چالشعنوان منابعی برای رویاآنها به

 افزایش دهدتواند میرضایت از زندگی را  های زندگی،
 (. 2001کوهن و همکاران، ؛ 2001، فردریکسون)

کننده در شرکتکاران ووشوبه  هابودن نمونهمنحصر
منحصربودن ، کشوری در استان البرز هایرقابت

گیری نمونهروش استفاده از  ودختر  ها به جنسهنمون
. بر های این پژوهش بوداز محدودیت ،دسترسدر

شود که از پیشنهاد می حاضر اساس نتایج پژوهش
کاهش  برایشناسی روان ةدر حوزآموزشی های روش

 رزشکارانکیفیت زندگی و اضطراب رقابتی و افزایش
 آننتایج پژوهش حاکی از  همچنین استفاده شود.

شناسی مثبت بندورا و رویکرد روان ةاست که از نظری
توان برای بهبود عملکرد ورزشی و رضایت از می

 . کردزندگی ورزشکاران استفاده 

 :منابع

(. ارتباط 1831). آریا پوران، س؛ عابوالقاسمی،  .1
دف و گیری های، جهتمقابله راهبردهای

اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی دانشجویان 
پژوهش در علوم  انفرادی.ورزشکار گروهی و 

 .111-111(، 18)1 ورزشی،

ابوالقاسمی، ع؛ کیامرثی، آ؛ آریا پوران، س؛ درتاج،  .2
(. بررسی ارتباط ابهام نقش، تعارض 1831). ف

نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و 
ان ورزشکار. فصلنامه پیشرفت تحصیلی دانشجوی

(، 2)12 ریزی در آموزش عالی،پژوهش و برنامه
11-81. 

(. بررسی 1810) .اصفهانی، ن؛ قزل سفلو، ح .8
اعتماد به نفس و عملکرد بر اضطراب  ةرابط

ای. زن در حرفه رقابتی زنان فوتسالیست آماتور و
 .181-111(، 1)1 توسعه و سیاست، 

(. 1831) .سری، ع؛ دژکام، مپور رودبخشی .1



  92  ری هدف، خودکارآمدی و هیجانات .......گیارتباط جهت

 
 

مثبت و  ةییدی مقیاس عاطفأتحلیل عاملی ت
 .811-861(،  8)1منفی. مجله روانشناسی، 

(. 1836) .انی، م؛  کوچکی، م؛ گودرزی، حبی .1
 ةپایایی و اعتبار مقیاس رضایت از زندگی. مجل

 . 163-211، (11)روانشناسان ایرانی، 

حیدری، ع.ر؛ قاسمی، د؛ پاشا، غ.م؛ کمالی، ع.ح؛  .6
ثیر هیپنوتیزم بر عملکرد أ(. ت1831) .عسگری، پ

، (16)1ورزشی بازیکنان فوتسال. اندیشه و رفتار، 
13-87. 

 (. انگیزش و هیجان. 1831) .ک.خدا پناهی، م .7
 انتشارات سمت. ،تهرانچاپ اول، 

(. بررسی پایایی و روایی 1831) .ر رجبی، غ. .3
مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی در 

،  ای نوین تربیتیهاندیشه ةمجلدانشجویان. 
 .11-111، (2و1)2

(. اثر بخشی 1810) .فیروز آبادی، ع؛ سلیمانیان، ع.ا .1
روش تفضیلی دورنماهای مثبت مبتنی بر کاهش 
تعارض اهداف بر رضایت از زندگی. فصلنامه 

 . 17-70 (،22)،6، پژوهش نوین روانشناختی

متقی، م.ر؛ دائمی، ع؛  عطاردی، ع.ر؛ لطفی، غ.ر؛ .10
اضطراب مربیان با  ة(. بررسی رابط1810). روحانی، ز

اضطراب و عملکرد بازیکنان فوتسال شهرستان 
و  گناباد. افق دانش؛ فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی

 . 13-61، (8)17 خدمات بهداشتی درمانی گناباد،

-(. ارتباط بین جهت1831) .یوسفی، ب؛ قانی، پ .11

گیری هدفی، فضای ادراک شده انگیزشی و 
های اعتماد به نفس در والیبالیستمنابع کسب 

مجله یا کننده در سوپر لیگ کشور. شرکت
 .117-123، 27حرکت،  ةفصلنام

 

12. Balagour, I., Bray, S. T., & Duda, J. L. 

(2004). The relationship of task self-

efficacy and role efficacy beliefs to role 

performance in Spanish youth soccer. 

Journal of Sport Science, 22(5), 429-

437. 

13. Beaucamp, M. R., Bray, R. S., & 

Albinson, J. G. (2003). Pre-competition 

imagery, self-efficacy and performance 

in collegiate golfers. Journal of Sport 

Science, 20(9), 697-705. 

14. Cumming, S. P., Ronald, R. E., Smoll, 

F. L. Standage, M., & Grossbard, J. O. 

(2008).  "Development and validation 

of the Achievement Goal Scale for 

Youth Sports  ."  Psychology of Sport 

and Exercise, 9(5), 686-703. 

15. DeGeest, D., & Brown, K. G. (2011). 

The role of goal orientation in 

leadership development. Human 

Resource Development Quarterly, 

22(2), 157-175.  

16. Dewar, A, J., Kavassanu, M. (2011). 

Achievement goals and emotions in 

golf: The mediating and moderating 

role of perceived performance. 

Psychology of Sport and Exercise, 

12(5), 525-532.  

17. Diener, E., Gohm, C. L., Suh, M., & 

Oishi, S. (2000). Similarity of the 

relation between marital status and 

subjective well-being across cultures. 

Journal of Cross-Cultural Psychology, 

31, 419-436.  

18. Diner, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. 

(2003). Personality, culture, and 

subjective well-being: emotional and 

cognitive evaluation of life. Annual 

Review of Psychology, 54, 403-425. 



 2931، تابستان 4شناسی ورزشی، شماره مطالعات روان 92

19. Diener, E., Emmons, R., Larsen, R., & 

Griffin, S. (1985). The satisfaction with 

life scale. Journal of Personality 

Assessment, 49(1), 71-75. 

20. Dzewaltowskia, D., Gellerb, K., 

Rosenkranzb, R., & Karteroliotisd, K. 

(2010). Children’s self-efficacy and 

proxy efficacy for after-school physical 

activity. Psychology of sport and 

Exercise, 11(2), 100-106. 

21. Feltz, D. L., & Lirgg, C. D. (2001). Self-

efficacy beliefs of athletes, teams, and 

coaches. In R. N. Singer, H. A. Hausenblas, 

& C. Janelle (Eds), Handbook of Sport 

Psychology, 2nd ed. (pp. 340-361). New 

York: John wiley & Sons. 

22. Fredrickson, B. L. (2001). The role of 

positive emotions in positive 

psychology: The broaden-and-build 

theory of positive emotions. American 

Psychologist, 56, 218–226. 

23. Hanton, S., Thomas, O., Maynard, I. 

(2004). Competitive anxiety responses 

in the week leading up to competition 

the role of intensity, direction and 

frequency dimensions. Psychology of 

Sport and Exercise, 5(2), 169-181. 

24. Karademas, E. C. (2006). Self-efficacy, 

social support and well-being, the 

mediating role of optimism. Personality and 

Individual Differences, 40, 1281-1290.  

25. King, L. A., & Williams, T. A. (1997). 

Goal orientation and performance in 

martial arts [Electronic version]. Journal 

of Sport Behavior, 20(4), 397-411. 

26. Martens, R., Vealy, R.S., & Burton, D. 

(1990). Competitive anxiety in sport. 

Champaign, I.L: Human Kinetics. 

27. Mcteer, W., & Curtis, J. (1993). Sport 

and physical activity and subjective 

well-being: national panel data for the 

U.S. International Review for Sociology 

of Sport, 28, 397-413.  

28. Moritz, S. E., Feltz, D. L., Fahrbach, K. 

R., & Mack, D. E. (2000). Sport 

performance: A metaanalytic review. 

Research Quarterly for Exercise & 

Sport, 71, 280-294.  

29. Neil, R., Hanton, S., Mellalieu, S., 

Fletcher, D. (2011). Competition stress 

and emotions in sport performer: The 

role of further appraisals. Psychology of 

Sport and Exercise, 12(4), 460-470.    

30. Norvell, N., Belles, D. (1993). 

Psychological and physical benefits of 

circuit weight training in law 

enforcement personal. Journal 

consuling clinical psychology, 61(3), 

520-527.  

31. Nezami, E., Schwarzer, R. & Jeroaslem 

(1996). Persian adaptation (farsi) of the 

general self-efficacy scale retrieved 

from http://userpage.Fu-brlin.del/ health 

/ Persian. htm. 

32. Nichols, A, R., Polman, R, J., Levy, A, 

R. (2012). A path analysis of stress 

appraisals, emotions, coping and 

performance satisfaction among 

athletes. Psychology of Sport and 

Exercise, 13(3), 263-270.   

33. Pigozzi, F, Alabiso, A., Parisi, A., Rizzo, 

M. (2005). Role of exercise stress test in 

master athletes. British Journal of Sports 

Medicine, 39, 527-531.  

34. Poulsen, A, A., Ziviani, J, M., Cuskelly, M. 

(2006). General self-concept and life 

satisfaction for boys with differing levels of 

physical coordination: The role of goal 

orientation and leisure participation. 

Human Movement Science, 26(6), 839-

860.  

35. Schwerdferger, A., Konerman, L., & 

Schonhofen, K. (2008). Self-efficacy as 

a health protective resource in teacher? 

A bio psychological approach. Health 

Psychology, 27(3), 358-363.  

36. Serin, N, B., Serin, O., Őzbaş, F. 

(2010). Predicting university students’ 

life satisfaction by their anxiety and 

http://userpage.fu-brlin/


  91  ری هدف، خودکارآمدی و هیجانات .......گیارتباط جهت

 
 

depression level. Procedia Social and 

Behavioral Science, 9, 579-582.  

37. Standage, M.; Duda, J.L.; & 

Ntoumanis, N. (2003).  "A model of 

contextual motivation in physical 

education: Using constructs from self-

determination and achievement goal 

theories to predict physical activity 

intentions". Journal of Educational 

Psychology, 95(1), 97–110. 

38. Thompson, B. L., Waltz, J., Croyle, K., 

& Pepper, A. C. (2007). Trait meta-

mood and affect as predictors of 

somatic symptoms and life satisfaction. 

Personality and Individual Differences. 

43(7), 1786-1795. 

39. Treasure, D. C., Monson, J., & Lox, C. 

L. (1996). Relationship between self-

efficacy. Wrestling performance and 

effect prior to competition. The Sport 

Psychologist, 10, 73-83. 

40. Van-Yperen, N, W., & Duda, J. L. 

(1999). Goal orientation, beliefs about 

success, and performance improvement 

among young elite Dutch soccer players 

[Electronic version]. Scandinavian 

Journal of Medicine and Science in 

Sports, 9(6), 358. 

41. Vecchio, G. M., Gerbino, M., Pastorelli, 

C., Bove, G. D., Caprara, V. G. (2007). 

Multi-faceted self-efficacy beliefs as 

predictors of life satisfaction in late 

adolescence. Personality and Individual 

Differences, 43, 1807-1818. 

42. -Watson, D.L., Clark, A., Tellegen, A.  

(1988). Development and Validation of 

brief measures of positive and negative 

affect. Journal of Personality and Social 

Psychology, 54, 1063-1070. 

43. Yamasaki, K., Sasaki, M., Uchida, K., 

& Katsuma, L. (2010). PW01-130- 

Effects of positive and negative affect 

and emotional suppression on short-

term life satisfaction. European 

Psychiatry, 25, 1546. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


