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 دوومیدانی ورزشکاران رقابتی اضطراب با گراییهدف ابعاد رابطة
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 چکیده

با اضطراب رقابتی ورزشکاران  خودگرایی( گرایی وگرایی )تکلیفهدف ابعاد هدف این پژوهش، تعیین رابطة
 کرمان شهر کارانمیدانیدوو همة .بود همبستگی توصیفی ازنوع روش پژوهش، میدانی بود.دوو رشتة

صورت ند که بهجامة  آماری را تشکیل داد 1395 سال کشور قهرمانی انتخابی مسابقات در کنندهشرکت
 گراییتکلیف تنها که داد نشان رگرسیون حلیلت نتایج. انتخاب شدند عنوان نمونة پژوهشبه نفر 72 شمارکل
گرایی با گرایی و تکلیفبین خود ها نشان داد که یافتههمچنین  .کند بینیپیش را رقابتی اضطراب تواندمی

ت به مردان ورزشکار نسب ورزشکاراضطراب رقابتی رابطة معنادار وجود دارد و میزان اضطراب رقابتی زنان 
 انتخاب در مشابه، هایپژوهش و پژوهش های اینیافته به توجه با طورکلی وبه. بیشتر است

 آنان رقابتی اضطراب سطح و گراییهدف نوعبه  باید مسابقات ورزشی، در شرکت برای کاراندوومیدانی
 .بیشتری شود توجه

 

                    .گرایی، اضطراب رقابتی، دوومیدانیتکلیفگرایی، خود :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 به رساندنیاری در شناسیروانعلم  اهمیت از آگاهی 

 روزروزبه ،ورزشی هایمهارت اجرای در انورزشکار
 1ورزش اسینشروان توجه به ،بنابراین یابد؛می افزایش

 دنتوانمیورزشکاران  عملکرد با مرتبط متغیرهای و
 فرخنده، علیزاده و) دنباش داشته سودمندی نتایج

 که روانی مهم عوامل از یکی (.2015 کشکولی،
 بحرانی و حساس هایموقعیت در ویژهبه را ورزشکاران

 به اضطراب. است اضطراب دهد،می قرار تأثیرتحت
 را آن منبع فرد که است تهدیدی یا امنینا مفهوم

و  مهدعلی ،بون هویی، سادان) کندنمی درك روشنیبه
 موضوعات برای است ممکن ورزشکاران .(2016، 2جانو

 مسائل دیدن،آسیب تمرین، هایبرنامه مانند بسیاری
 که رسدمی نظربه اما ؛باشند نگران ارتباطات و مالی

 و است ورزشکاران اضطراب منبع ترینمهم مسابقه
 در که اضطرابی) مسابقه اضطراب بررسی علت،همینبه

 از بسیاری توجه ،(آیدمی پدید ورزشی ویژة هایمحیط
رقابت  در ،زیرا ؛است کرده جلب را ورزشی شناسانروان

نفس بهاعتماد کند ومی اضطراب افزایش پیدا ،نزدیک
 کاهش هایروش از یکی شناسانروان یابد.کاهش می

 نظریة طبق، زیرا ؛دانندمی گراییهدف را اضطراب
 پژوهشگران و پردازاننظریه اجتماعی،-شناختی

 هنرمندانه شیوة یک عنوانبه اغلب آن ازگرایی هدف
 ای،حمزه بهزادی،) برندمی نام تمرکز به دستیابی برای
اضطراب احساس  میزان زیاد(. 2011 صالحیان، و نوری

موفقیت را در ورزشکاران کاهش شایستگی و کسب 
 ها رااجرای آن حتی کسب مهارت و تسلط بر دهد؛می

کسب  ورزشکاران ،روایناز ؛دهدقرار می ثیرتأنیز تحت
 ،بودنباهم های شخصی،مهارت و گروهیهای مهارت

                                                           
1. Sport Psychology  

2. Saadan, Boon Hooi, Mohd Ali &  

    Jano 
 

3. Gómez-Lópeza, Granero-Gallegosb,        

    Baena-Extremeraa &  Abraldes 

افزایش  تحرك شغلی، ،بیشتر لذت  و درك افزایش
 و دیگران بر غلبه ،موقعیت اجتماعی ارتقای محبوبیت،

سطح اضطراب  ازطریقطلبی را داشتن روحیة رقابت
 گرایی درهدف نتیجةتواند می که دانندمی پایین میسر

 ،چنینهم. (2016 ،همکاران و سادان) باشد ورزش
 در بیشتر فقیتمو ورزش، دربارة مثبت نگرش ایجاد
 نتیجة ،اطالعات از ترمناسب استفادة و اهداف بر تسلط

 محمدزمانی) است ورزش در گراییهدف به بیشتر باور
اکسترما  گرانرو، گومز، کهطورهمان(. 2014 عزیزی، و
که  اندهبه این نکته اشاره کردنیز  (2014) 3ابرالدز و

گرایی ، هدف4ابی به هدف نیکولزدستی یةطبق نظر
 هاتوانایی و هامهارت کسب و توسعةبرای مسیری 

افزایش  ،ورزش شکست در فقیت یاموبرای رسیدن به 
 در نفسبهاعتماد کسب و خودمختاری سالمت روانی،

 حوزة در پژوهش ،اساسبراین ؛استورزشکاران 
 عوامل و هاانگیزه شناسایی برای ورزش شناسیروان
 ابعاد و 5گراییمانند هدف فردیدرون تأثیرگذار و مهم
 هایمهارت بهتر اجرای در ورزشکاران به )کمک آن

 ییکارا و عملکرد تضعیف)عامل  6اضطراب و ورزشی(
جمشیدی، ) است ناپذیراجتناب و ضروری ورزشکاران(

 گراییهدف. (2012عامری، علیزاده و سلمانیان، عرب
 فقیتمو دستیابی به ابزاری برای و درونی ایانگیزه
 بنا چالشی اهداف ورقابت  طلبی،برتری برپایةکه  است
متخصصان (. 2015 ،فرخنده و همکاران) است شده
 گراییهدف نوع دو افراد، که معتقدند شناسیروان

. دارند خود به معطوف و تکلیف به معطوف
 و است باال توانایی ادراك بازتاب  7گراییتکلیف

 بهبود یادگیری، تجربة به مربوط آن در افراد فقیتمو

4. Nicholls  
5. Goal Orientation  

6. Anxiety 

7. Task Orientation 
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 مقایسة از تابعی و است تکلیف در مهارت و شخصی
. ستا او قبلی عملکرد با ورزشکار فعلی عملکرد

 اتفاق یک رقابتی هایجنبه روی معموالا  1خودگرایی
 تمرکز بیشتر امتیازات وکسب مسابقه یک بردن ازقبیل

 هایسال در که اضطراب هایگرایش از یکی. کندمی
 بهرا ورزش شناسیروان حوزة پژوهشگران توجه اخیر
 اضطراب .است 2رقابتی اضطراب کرده،معطوف خود

 محیط در شکست از پرهیز انگیزة از است عبارت رقابتی
 درخصوص بودننگران به گرایش یا ورزشی ویژة

 رقابتی، اضطراب اصلی علل از یکی .ورزش در شکست
 اجتماع، انتظارات و توقعات از ناشی مداوم فشار

 در منفی عاملی همچون که مربی است و اطرافیان
 بادامی، و موسویواعظ ارباب،)د دار دخالت ورزش
 روحانی و دائمی متقی، لطفی، عطاردی،. (2015

 زارعی آبادی،نوشو آقاحسن (2011)  3جونز ،(2011)
 نقش به خود هایپژوهش در نیز ( 2015) آییننیک و

 بررسی. اندکرده اشاره اضطراب رقابتی درایجاد ورزش
 اضطراب رقابتی باال که است نکته این بیانگر این عامل

 ؛شودمی ورزشکاران عملکرد در ضعف موجب اغلب
 و مربی وظیفة بهتر، عملکرد به دستیابیبرای  ،بنابراین

 تا کند کمک ورزشکار به که است ورزشی شناسروان
 کاهش را آن یاکند  تحمل را اضطراب حالت بتواند
 هایانگیزه اجتماعی -شناختی هاینظریه طبق. دهد
 برای ورزشکار یک تمایل یا گراییهدفبین  ،فقیتمو

 یا رقابتی اضطراب با ابعاد آن و فقیتمو از خاص فهم
، 4ویلوکر) داردوجود  ارتباط بودنمضطرب به او تمایل
موضوعی است  و ابعاد آن گراییهدف ،بنابراین ؛(2007

 درطول او عملکرد و شخص تفسیر در مهمی نقشکه 
 شرایط در او اطمینان و اضطراب بر و دارد رقابتی ورزش
 که عواملی از یکی رو،ازاین ؛دگذارمی ثیرتأ رقابت

                                                           
1. Self Orientation 

2. Competitive  Anxiety  

3. jonz  
4. Cervelló 

هنگام اجرای در را رقابتی اضطراب میزان تواندمی
ن برگزاری مسابقات های ورزشی درحیمهارت

 ایی وگرتکلیف) گراییهدفابعاد  ،کند بینیپیش
 بین رابطة بر بیشتر ،ی موجودهایافته. است( خودگرایی

 هایدرفعالیت شرکت انگیزش وبا عملکرد گرایی هدف
 عملکرد با رقابتی اضطراب رابطة ،چنینهمورزشی و 
 و کیامرثی ابوالقاسمی، مانند ؛دارند کیدتأ ورزشکاران

 مانوو ( 2013) 5مارکو و توماس-آنتی ،(2013) سهرابی

 گرایی باهدف که دادند نشان( 2014) 6جاگدیش و

 آن را د ودار مثبت همبستگی ورزشی عملکرد
 ،کوندریک و( 2012) خیشوند دهد.می قرار ثیرتأتحت

 که بین دندکریان بنیز  (2013) 7فورجان وسیندیک 
 ورزشی هایفعالیت در شرکت انگیزش با گراییهدف

 و عطاردیپژوهش  در دارد. داری وجودمعنا طةبرا
 همکاران آبادی ونوشو آقاحسن (2011)همکاران 

 اضطراب بین سطح که داد نشاننتایج  نیز (2015)
 و منفی رابطة هاآن عملکرد و ورزشکاران رقابتی

 بازیکنان در اضطراب افزایش و دارد وجود معناداری
 هاپژوهش این در .شودمی هاآن عملکرد باعث کاهش

نقش  ( وخودگرایی و گراییتکلیف) گراییهدف ابعادبه 
 کمتربینی اضطراب رقابتی یشپ این ابعاد در هریک از
 .اندکی موجود هستند هایپژوهش واست  شده پرداخته

 پژوهش خود در( 1995) 8والینگ و که نیوتنطورهمان
 باالی رده ورزشکاران گراییهدف روی که

بیان  ،دادند انجام المپیک هایبازی در کنندهشرکت
 را عملکرد از قبل نفساعتمادبه گراییهدف که کردند
کنندة بینیپیش نداتونمی اما ؛کندمی بینیپیش

 . باشد اضطراب
های ورزشی رقابت شناسی درعوامل روان درمجموع،

کسب ، زیرا ی دارند؛مهم سیارنقش اساسی و ب

5. Antti- Tuomas & Markku  

6. Manu & Jagdish  

7. Kondrik, Sindik & Furjan  

8. Newton & Walling  
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های جسمانی قابلیت شناختی بهنهای رواتوانایی
های دو رقابت کند تا در هرورزشکاران کمک می

سازی داخلی موفقیت کسب کنند و در سالم المللی وبین
ای داشته مالحظهابلموفقیت ق نیز ورزشی جامعی
 یمهم ورزش شاخة شناسیروان براین، افزونباشند. 

 سطوح ورزش قهرمانی در وصخصبه ورزش علوم در
 مطالعة نیازمند قهرمانی بعد در پیشرفت بنابراین، ؛است
 .شخصیتی ورزشکاران است و روانی هایجنبه

 ،نیز بیان کردند( 2014) 1کومار و طورکه کائورهمان
 تجربه رقابتحالدر را اضطراب بیشترین ورزشکاران

 (2015لطفی و سنه ) اکبری،علی ،چنینهم .کنندمی
 و گراییهدف نوع تفاوت دردلیل بهمعتقدند که 

 های شخصیتیویژگیورزشکاران نیاز است تا  اضطراب
د به توانمی این امر ،زیرا د؛شناخته شوآنان  رفتاری و

 یرتغی در ،هاتعیین اولویت با کهکند ن کمک مربیا
 ثیرهای ورزشی تأنگرش ورزشکاران نسبت به فعالیت

 دیگر این است که با أملت. نکتة قابلمثبت بگذارند
 در ناکامی ودوومیدانی درمناسب  پیشرفتتوجه به نبود 

دلیل غفلت به ،برخی اوقات در فقیتمو کسب
 به توجه با ،چنینهمو  شناختیهای رواندرزمینه
 ورزشی هایرقابت در بردوباخت عامل و مسابقه ماهیت

 اضطراب خصوصبه ورزشکار روانی حاالت تأثیر و
انجام  آنان، فقیتمو بر گراییهدف ابعاد و رقابتی

 رسد؛می نظرهمهم ب زمینه ضروری وایندر پژوهش
تباط آن با موفقیت ار بررسی این متغیرها و زیرا،

 مدت وکوتاهریزی ای برنامهبر یمناسب ورزشکار زمینة
 فراهم خواهد بلندمدت جهت آرامش روانی ورزشکار

 فقیتکسب مو و ییافزایش کارا تواند درکه می ردک
 کهآنجاییاز ،روایناز باشد؛ ثرگیری مؤطور چشمهب

 در گراییهدف ابعاد درزمینة شدهانجام هایپژوهش
 گرایش وهستند  اندك و محدود ورزشی هایزمینه
 در پیشرفت هدف گیریجهت سمتبه هاآن بیشتر

                                                           
 

 ،است ایران در ویژهبه آکادمیک و تحصیلی هایزمینه
 افراد تفاوت به توجه با که آیدپیش می السؤ این

 بعد دو این از  یککدام ،خودگرا و گراتکلیف
 بیشتر را رقابتی اضطراب ندنتوامی گراییهدف
 قصد پژوهش این ،بنابراین د؟نده قرار خود ثیرتأتحت
 خودگرا و گراتکلیف گراییهدف نوع دو ارتباطکه  دارد
 رشتة زن و مرد ورزشکاران  در رقابتی اضطراب بارا 

 دستبه اطالعات تا کرمان بررسی کند شهر دوومیدانی
 کمک مربیان و نالئومس به بتواند پژوهش این از آمده
 اضطراب میزان و شخصیتی هایجنبه به توجه با تا کند
 تربیت به نسبت ایگرایانهواقع دید کاران،دوومیدانی در
  . دنباش داشته هاآن
 

 پژوهش شناسیروش
 ،روش ازنظر و کاربردی هدف، ازنظر حاضر پژوهش 

 انجام میدانی صورتبه کهاست  همبستگی -توصیفی
 .است شده

 کنندگان شرکت
 خابیانت مسابقات کننده درشرکت کاراندوومیدانی همة

 30) نفر 72 تعداد کرمان، به 1395 سال کشور قهرمانی
 .ل دادندرا تشکی پژوهش آماریجامعة (  مرد 42 و زن

 صورتبه جامعه حجم به توجه با نیز آماری نمونة
 .شد انتخاب شمارکل

 اجرا روش
 در حضور با ورزشی هایمربیان تیم با هماهنگی از بعد

 هانامهمسابقات پرسش شروع از قبل ،برگزاری محل
 و درشدند  توزیع ورزشکاران بین حضوری صورتبه

 آوریجمع شدهتکمیل هاینامهپرسش مقرر موعد
 درمورد الزم اطمینان کنندگان،شرکت به. شدند

 داشتننگه محرمانه و هانامهپرسش بودننامبی
الزم  هایدستورالعمل ،همچنین. هایشان داده شدپاسخ

 و طورکاملبه ،هانامهپرسش پرکردن نحوة درمورد

1. Kaur & Kumar 
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 درصورت داشتن تا شد خواسته آنان از و شد ارائه واضح
 ها،نامهپرسش پرکردن درمورد مشکل یا السؤ گونه هر
 . بگیرند کمک پژوهشگر از

 ابزار
  گراییهدف نامةپرسش

کار برده گرایی را بههدف نامةپرسش( 1992) 1دودا
 طیف براساس السؤ13 حاوی نامهپرسش این. است

 مقیاس پنج در هااین سؤال است. ایدرجهپنج لیکرت
 اندشده طراحی (مخالفم کامالا )یک  تا (موافقم کامالا)

 ارزیابی برای 11و  9 ،6 ،4 ،3 ،1 هایسؤال شامل که
 برای 13و  12 ،10 ،8 ،7 ،5 ،2 هایسؤال و خودگرایی

زاده شفیع پژوهش در. است گراییتکلیف ارزیابی
 مقیاس برای نامهپرسش این اعتماد قابلیت ،(2006)

 گراییتکلیف ابعاد پایایی ،همچنین و 72/0 برابر با کلی
 شده گزارش 70/0برابر با  خودگرایی و 76/0 برابر با

  .است
  رقابتی اضطراب نامةپرسش

 استاندارد نامةپرسش از رقابتی اضطراب سنجش برای
وی در  که شد استفاده( 0199) 2 ویلی و بارتون، مارتنز
 علتبه و آورد دستبهرا  آن روایی و پایایی، 1990سال 

 با مختلف کشورهای در اجرا یتقابل ،هاؤالس محتوای
 ،8 ،6 ،5 ،3 ،2 هایسؤال. دارد را متفاوت هایفرهنگ

 ،1) دیگر السؤ پنج و امتیاز دارای 15و  14 ،12 ،11 ،9
 ،5 ،3 ،2 هایسؤال. هستند امتیاز فاقد( 13و 10 ،7 ،4
 شوندمی گذارینمره صورتبدین 15و  14 ،12 ،9 ،8

 و دو  امتیاز اوقات گاهی ،یک امتیاز ندرتبهبه  که
 هایسؤال گذارینمره و گیردمی تعلقسه  امتیاز معموالا

 آزمون این هایؤالس. است معکوس صورتهب 11 و 6
 غیرمستقیم صورتبه دیگر هایآزمون اکثر برخالف

 مفهوم به مستقیم طوربه آن جای هیچ در و است

                                                           
1. Duda  

2. Martens, Vealy & Burton  

3. SPSS  

4. Kolmogorov–Smirnov test  

 به تواندمی مورد نای است که هنشد اشاره اضطراب
 و آبادینوش پژوهش در .بیفزاید آن روایی و اعتبار

 گزارش 83/0 برابر با پایایی ضریب ،(2015) همکاران
 این محتوایی و ظاهری روایی ،همچنین .است  شده

( 2015) همکاران و آبادینوش پژوهش در نامهپرسش
  شده است.  ییدتأ

 هاداده پردازش هایروش
 از اطالعات وتحلیلتجزیه برای ،پژوهش این در

  افزارنرم و استنباطی و توصیفی آماری هایروش

 در .شد استفاده 23نسخة  3.اس.پی.اس.اس
 و فراوانی جداول از استفاده با هاداده وتحلیلتجزیه

 عمومی هایویژگی از توصیفی ستونی، نمودارهای
 میانگین، ،سپس و آمد دستبه( جنسیت) ورزشکاران

 کشیدگی و چولگی تغییرات، دامنة استاندارد، انحراف
 اضطراب و آن هایلفهمؤ و گراییهدف متغیر برای

برای  ،استنباطی آمار بخش درشدند.  ارائه رقابتی
 آزمون از پژوهش متغیرهای بودنطبیعی بررسی

 هایآزمون از و شد استفاده 4اسمیرنوف -کلموگروف
 همبستگی و 6مستقل تی ،5چندگانه رگرسیون پارامتری
 استفاده پژوهش هایفرضیه بررسی برای 7پیرسون

  .گردید
 

 

 هایافته
( ددرص 4/76) نفر 55 ،شدهبررسی نمونة 72 مجموع از 

 21 تا 19 بین( درصد 7/9) نفر 7 سال، 19 تا 15 بین
 سن سال 21 از بیشتر( درصد 9/13)  نفر 10 و سال

 داشتند.
 متغیر میانگین به توجه با ،شمارة یک جدول براساس

  آن که برابر با معیار انحراف و 76/50 گراییهدف

5. Multiple Regression, 

6. Independent T 

7. Pearson Correlation 
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 گراییتکلیف متغیر میانگینهمچنین،  واست  97/5
است،  82/5 که برابر با آن معیار انحراف و 89/33

 و گراییهدف باالی میزان از کاراندوومیدانی
 متغیر میانگین ،همچنین. هستند برخوردار گراییتکلیف

 دهندةنشان ،46/4 معیار انحراف و 74/22 گراییخود

 دوومیدانی رشتة ورزشکاران باالی  نسبتاا خودگرایی
 رقابتی اضطراب متغیر میانگین براین،افزون. است

 که است این بیانگر ،85/4 معیار انحراف و 50/18
 متوسطی رقابتی اضطراب میزان از کاراندوومیدانی
 .هستند برخوردار

 پژوهش هایمقیاسخرده توصیفی نتایج .1 جدول

 انحراف معیار واریانس میانگین متغیر

 97/5 65/35 76/50 گراییهدف

 46/4 89/19 74/22 گراییخود

 82/5 89/33 28 گراییتکلیف

 85/4 49/23 50/18 اضطراب رقابتی

 

 شدةتبیین واریانس مقدار بیانگرشمارة دو  جدول
. است گراییهدف ابعاد توسط رقابتی اضطراب
 (F = 408/9) شدهمشاهده اف به توجه با ،همچنین

  طحس )در آماری ازنظر شده تبیین واریانس مقدار این
 

 بیانگر اف داربودنمعنا ،همچنین. استدار معنا (01/0
 اضطراب و گراییهدف ابعاد بین خطی رابطة وجود

 .(P=001/0) است رقابتی

 زمانهم چندگانة رگرسیون خالصة .2 جدول

 واتسون-آمارة دوربین  میزان اف ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه
سطح 

 معناداری

463/0 214/0 408/9 92/1 001/0 

 توجه با دهد،می نشانشمارة سه  جدول طورکههمان
 تواندمی گراییتکلیف مؤلفة داری،معنا سطح مقدار به

 کند بینیپیش را رقابتی اضطراب به مربوط تغییرات
(001/0=P). با  برابر رگرسیون استانداردشدة ضریب

ی ازابه که دهدمی نشان متغیر این برای -388/0
  متغیر در تغییر 388/0 گرایی،تکلیف در تغییر 388/0

 بودنمنفی به توجه با. شودمی ایجاد رقابتی اضطراب
 ،گراییتکلیف در افزایش با رگرسیون استاندارد
 به توجه با براین،افزون. یابدمی کاهش رقابتی اضطراب

 تواندمین گراییخود مؤلفة داری،معنا سطح مقدار
 کند بینیپیش را رقابتی اضطراب به مربوط تغییرات

(352/0=P). 
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 ورزشکاران رقابتی اضطراب و ورزشی گرایی و خودگرایی(گرایی )تکلیفهدف زمانهم چندگانة رگرسیون .3جدول 

 خودگرایی گراییتکلیف متغیر -شاخص 

 168/0 -323/0 استانداردنشده رگرسیونی ضریب
 123/0 094/0 استاندارد خطای
 155/0 -388/0 استانداردشده رگرسیونی ضریب
 368/1 - 436/3 تی مقدار
 352/0 *001/0 معناداری سطح

 برای طبیعی است، هاداده توزیع کهبا توجه به این
 پارامتری هایآزمون از آماری هایفرضیه بررسی
 یبضر به توجه باچهار،  جدول قطب .شد استفاده

 ،001/0 از ترکم معناداری سطح و ونپیرس  ستگیهمب
 در رقابتی اضطراب با گراییتکلیف بین ،بنابراین

 یمعنادار منفی رابطة دوومیدانی رشتة ورزشکاران
  گراییتکلیف میزان افزایش با کهمعنابدین ؛وجوددارد

 

 .آیدمی پایین آنان رقابتی اضطراب میزان ،ورزشکاران
 سطح و پیرسون همبستگی یبضر به توجه با ،ادامه در

 با خودگرایی بین ن،بنابرای ،016/0ییشتر  معناداری
 رابطة دوومیدانی رشتة ورزشکاران در رقابتی اضطراب

 افزایش با معناکهبدین ؛شودمی مشاهده یمعنادار مثبت
 رقابتی اضطراب میزان ،ورزشکاران خودگرایی میزان
  یابد.می افزایش آنان

 رقابتی اضطراب و گرایی، خودگراییتکلیف متغیرهای همبستگی پیرسون ضریب  .4جدول 

 معناداری سطح همبستگی ضریب متغیر   

 001/0 -439/0 گراییتکلیف
 016/0 282/0 خودگرایی

 گیری بحث و نتیجه
 گراییهدف ابعادرابطة  تعیین پژوهش، این هدف

 رقابتی اضطراب با( خودگرایی گرایی وتکلیف)

 نشان پژوهش نتایج بود. میدانیدوو رشتة ورزشکاران

 کنندةبینیپیش گراییتکلیف متغیر تنهاکه  داد

  .استدوومیدانی  در ورزشکاران رشتةرقابتی  اضطراب
 1بون و سولمون هاییافتة پژوهش این نتیجه با

 و سادانو ( 2015) همکاران و فرخنده ،(2000)
گرایی تکلیف .است راستایکدر (2016) همکاران

موفقیت تابعی از عملکرد شخص ) خالف خودگراییبر
 فقیت را( مونه تالش فرد ؛است مقایسه بادیگران در

                                                           
 

 درکه  داندمیمهارت  برورزشکار تسلط  تالش و نتیجة
دوندگان استقامتی دانشگاهی این ارتباط نشان داده 

تالش (. 2008 ،دانشور و ، عمرانیانشده است )شجاعی
 هایمهارت یادگیری بر تأثیرطریق ازکوشی و سخت

 بهبود برای مناسب اطالعات سازیجدید، فراهم
ها یا اشتباهات و شکست و اصالح قدیمی هایروش

به افزایش  منجر ،خودکارآمدی باورهای افزایش
 ؛(2013 ،)ابوالقاسمی و همکاران شودگرایی میتکلیف

دلیل که به گفت توانمی یافته تبیین این در ،بنابراین
طریق از تواندمی گراییتکلیفدوومیدانی،  یت رشتةماه

ان ورزشکارر در بیشت خاطررضایتو  مثبت نگرشایجاد 
ثبت  فقیت،مو کسببرای  یتالش حداکثر دنبالهب

1. Solomon & Boone 
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 بدنی و پیشرفت شناختى، یندهاىفرا بیشتر در نمرة
 براین،افزون را پیش بینی کند. اضطراب رقابتی  مهارتى

 به کمتری خالف افراد خودگرا تمایلبر گراافراد تکلیف
 کسب بر و تمرکزشان دارند مسابقه در برد و پیروزی

 که دارند و تمایل ها استو تکنیک هامهارت
 بهبود برای یهایفرصت  را پیشرفت هایفقیتمو

 .(2010 ،1تاجل و روهاتی) گیرندب نظر در خود توانایی
بیان نیز  (2003) 2چی و ، استیو، چوهونگ یوفنگدانگ
 اجرای با شایستگی احساس گراییتکلیف که در کردند

 را توانایی تواندمی هرکس شود ونمی محدود دیگران
 با درگیری و زیاد پشتکار پیشرفت و با تالش، ازطریق
حاضر با پژوهش  . یافتةدهد نشان انگیزچالش تکالیف

که  (2014) محمدزمانی و عزیزی  پژوهش نتایج
 اضطراب دتوانگرایی میهدف دو بعدکردند هرانبی

 و ، رحمتیتجارید، پژوهش بینی کنرقابتی را پیش
 یگرایتکلیف تفاوت درکه بر نبود  (2009) آذربایجانی

ویان دوندة استقامت و سرعت دانشج یخودگرای و
شجاعی و  هایپژوهش ،و همچنین کردندکیدتأ

 ،کردند اشاره که (2009)  رحیمیو  (2008) همکاران
 تنها توسط زنان ورزشکار رقابتی در اضطراب بینیپیش
علت  خوانی ندارد.هم ،گیردصورت می خودگرایی متغیر

فرهنگی و سنی و  هایتفاوت تواند دراین تفاوت می
 در بیرونیدرونی و  هایانگیزه ثیرتأ  ،چنینهم

 های، پژوهشزیرا ؛باشد کنندهشرکت ورزشکاران
 اند؛بررسی کرده زنان را ذکرشده  دانشجویان و

ورزشکاران زن حاضر پژوهش که جامعة آماری حالیدر
  .دوومیدانی بود ایحرفهعادی و مرد  و
گرایی با بین تکلیف که داد نشان پژوهش این نتایج 

دوومیدانی رابطة  ر ورزشکاران رشتةاضطراب رقابتی د
 ،پژوهش یافتة طبق .وجود دارد یمنفی معنادار

 مهارت و شخصی بهبود یادگیری، تجربة) گراییتکلیف

                                                           
1. Rohaty & Tajul  

2. Dongfang, Steve, Chou Hung-Yu &  

     Chi  

 کاهش باعث دوومیدانی رشتة ورزشکاران( تکلیف در
 هاآن ییکارا بهبود ،آن تبعبه و رقابتی اضطراب

یافتة  با آمدهدستبه ةیجنتشود. می انتخابی درمسابقات
اسمیت و  استنداژ،کامینگ، ، گروسبارد هایپژوهش
( 2011بهزادی و همکاران ) (،2007همکاران ) 3اسمول

این  .است همسو (2016) همکاران و سادانو 
گرایی در ها بیان کردند که افزایش تکلیفپژوهش
اضطراب رقابتی تیمی موجب کاهش های ورزش

ورزشکارانی توان گفت این یافته می در توجیه شود.می
  موجببه  ،را دارندگرایی تکلیف از باالیی سطح که

 بهبودپذیری رقابت،  ترس از شکست درنداشتن 
 تکلیفهنگام اجرای بهدارند و اجرا و مهارت  دربیشتری 

 نشان خود از بیشتری پایداری و هستند ترمصمم
 را تریای سازگارانهمقابله هایمهارت و دهندمی

و  ابوالقاسمیبرند )کار میبه مشکالت با مواجهه هنگام
این  ،پژوهشگران به اعتقاد ،چنینهم. (2013، همکاران

 به و کنندمی تمرکز اجرای تکلیفشان بر ورزشکاران
 برای شدنآماده برای کهاندیشند می راهبردهایی

، بنابراین ؛(2004 احمدی،) اندکرده تمرین مسابقه
این یافته با نتایج  .کننداضطراب کمتری تجربه می

انجام روی ورزشکاران زن ( که 2009پژوهش رحیمی )
آن بتوان  لدالی از شاید .خوانی نداردهم ،گرفته است

 علتی بهرقابـت هایموقعیت در زنان کمتر به تجربة
و گذشته  جدی به ورزش بانوان در ادوار توجهنبود 

 مختلـف میادین در کمتر تجاربداشتن  ،نتیجهدر
 عامل شاید ،چنینهم. اشاره کرد مردان به نسبت
 اند که زنانشده اجتماعی زنان باعث نقش و ژنتیک

 احسـاس تهدیـدزا شـرایط زمرةدر را رقابـت موقعیت
 ارزیـابی معرضدر را خـود مـردان از بیشـتر و کننـد

 ،و همکاران آبادینوشآقاحسنکنند ) احساس دیگـران
گرایی با ، بین خودآمدهدستاساس نتایج بهبر . (2015

3. Grossbard, Cumming, Standage,  

    Smith & Smol  
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 دوومیدانی رابطة ر ورزشکاران رشتةاضطراب رقابتی د
که با افزایش معنادینب ؛شدشاهده م یمثبت معنادار

ان اضطراب رقابتی گرایی ورزشکاران، میزمیزان خود
 هایپژوهشراستای یابد. این نتایج درآنان افزایش می
 و ، گروسبارد(2003)2 ، والکر(2000)1 لیمگرور و بروك

 ،(2009) کارزنده ،(2009) رحیمی ،(2007) همکاران
 عزیزی و محمدزمانی و( 2011) همکاران و بهزادی

ورزشکاران خودگرا  ها،طبق پژوهش .است (2014)
 ب رقابتی قبل و درحین اجراداشتن اضطرا مستعد

 دیگر،عبارتبه(. 2016 همکاران، هستند )سادان و
را تجربه  خودگرایی از باالیی سطح ورزشکارانی که

 شناختیروان و رفتاری هایپاسخ مقاومت، ،کنندمی
 دهندمی نشان از خودرا  کمتری سازگارانة و مثبت

طور به ،چنینهم .(2013و همکاران،  ابوالقاسمی)
های رقابتی یک واقعه جنبهروی افراد خودگرا معمول، 

 کنند؛ردن و کسب امتیاز بیشتر تمرکز میجمله باز
و  با کسب این هدف به توانایی دیگران ،درنتیجه

شوند و چون اهداف توانایی حریف وابسته می
گذارند، بردن و باختن می خود را برپایة گراینتیجه
اضطراب  و بنابراین،نیست  شاناختیار در اهداف کنترل

جمشیدی   .(1998 ،3نیکلز) کنندتری را تجربه میبیش
 مثبت خود ارتباط پژوهش ( نیز در2012) و همکاران

 اند.را گزارش کرده رقابتی اضطراب و پیروزی به تمایل
نشان داد در پژوهش خود  نیز (2003) والکر

نی و اضطراب ت ،کنندگانی که خودگرا بودندشرکت
توان می ،بنابراین ؛کردندرا تجربه می نگرانی بیشتری

 دوومیدانی مانند انفرادیهای ورزشی رشتهدربیان کرد 
 و کنند مبارزه حریف با تنهاییبه باید ورزشکاران که

 تیم افراد بین مسئولیت که تیمی ورزشکاران به نسبت
 اعتقاد ،مسئولیت بیشتری را بپذیرند ،شودمی تقسیم

اضطراب  کهشود موجب می پیروزی و شکست دربارة
  کنند. تجربه مسابقات درحین را

 در شرکت ةتجرب که ورزشکارانیکرد  استداللتوان می
 اضـطراب ،ه باشندداشـتی را رقابت باالتر سطوح

این امکان برای  .کنندحین رقابت تجربه میدر کمتـری
از زنان  بیشتر ،غیره و امکانات شرایط، به باتوجه مردان

 کنند؛ رقابتی باالتر شرکتفراهم است که درسطوح 
 کاهش در گراییتکلیف مثبت دلیل نقشبه ،بنابراین

 از قبل مربیان که شود می پیشنهاد ،رقابتی اضطراب
 گراییاین بعد از هدف روی مسابقات در هاتیم شرکت

 میزان چون افزایش براین،تمرکز داشته باشند. افزون
 بهتر ،شودمی رقابتی اضطراب افزایش باعث خودگرایی

 آشنا خود وظایف به را ورزشکاران تمرینات، در که است
 ،درنهایت و تمرینات از شرکت در ها راآن هدف و کنند

 اجرای سطح با تنظیم و کنند گوشزد مسابقات
 درحین اجرابا دیگران  هاآن مقایسة از ،ورزشکاران
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the relationship between 

dimensions of goal orientation (task-orientation, self-orientation) and the 

competitive anxiety of track and field athletes. This study utilized a 

correlational descriptive research method. The statistical population consisted 

of all track and field athletes of Kerman city who participated in the national 

championship in 2016, totaling 72 people selected as the study sample. The 

regression analysis results showed that only task-orientation can predict 

competitive anxiety. The findings also showed that a significant relationship 

exists between self-orientation and task-orientation with competitive anxiety. 

The degree of competitive anxiety of female athletes was higher compared to 

males. In general, regarding the findings of this and similar studies, in 

selecting athletes to participate in sports competitions, goal orientation and 

their level of competitive anxiety should be considered. 

 

Keywords: Self-Orientation, Task-Orientation, Competitive Anxiety, Track 

and Field 
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