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چکيده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط جهت گيری ورزشی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران زن و مرد رشته های ورزشی
تيمی و انفرادی شرکت کننده در دهمين المپياد ورزشی دانشگاه های سراسر کشور در سال  9831است .تحقيق حاضر از نوع
توصيفی و روش تحقيق همبستگی است .به این منظور 833 ،نفر ( 859مرد و  883زن) با استفاده از نمونه گيری تصادفی ساده از
بين دانشجویان شرکت کننده در این مسابقات انتخاب شدند .نخست کل آزمودنی های انتخاب شده ،در اردوی آمادگی به منظور
شرکت در این مسابقات ،پرسشنامة جهت گيری ورزشی گيل را تکميل کردند ،سپس چند ساعت قبل از مسابقه به پرسشنامة
اضطراب رقابتی مارتنز پاسخ دادند .اطالعات جمعآوری شده با استفاده از تحليل رگرسيون چندگانة همزمان ،آزمون آماری تحليلی
واریانس چند متغيره ( )ANOVAو آزمون آماری تی مستقل ( )t.testبررسی شد .نتایج نشان داد که جهت گيری ورزشی،
اضطراب رقابتی را پيش بينی می کند .در واقع با افزایش رقابت طلبی و هدف گرایی ،اضطراب رقابتی کاهش اما با افزایش تمایل به
پيروزی ،اضطراب رقابتی نيز افزایش یافت .همچنين مشاهده شد زنان ورزشکار نسبت به مردان ورزشکار مضطرب تر بودند
( .)P=0/009ضمن اینکه اضطراب رقابتی ورزشکاران رشته های انفرادی نسبت به ورزشکاران رشته های ورزشی تيمی بيشتر بود
( .)P=0/000در نهایت ،نتایج نشان داد که مردان ورزشکار رقابتطلب تر بودند و تمایل به پيروزی بيشتری نسبت به زنان ورزشکار
داشتند ،درحالی که زنان ورزشکار هدف گراتر از مردان ورزشکار بودند ( ،)P=0/000اما بين جهت گيری ورزشی ورزشکاران
رشتههای تيمی و انفرادی تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.)P>0/05

واژههای کليدی
جهتگيری ورزشی ،اضطراب رقابتی ،رقابتطلبی ،تمایل به پيروزی ،هدفگرایی.

 - 3نويسندة مسئول  :تلفن 29333243199 :

Email: jamshidiakbar@yahoo.com
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مقدمه
یکی از عوامل مهم روانی که عملکرد ورزشکاران را ،به ویژه در موقعيتهای حساس و تعيينکننده ،بهشدت
تحت تأثير قرار می دهد ،اضطراب است .براین اساس پژوهش در حوزة روانشناسی ورزش برای شناسایی
متغيرهای مهم و تأثيرگذار درون فردی به منظور یاری رساندن به ورزشکاران در اجرای مهارت های ورزشی و
همچنين کاهش عواملی مثل اضطراب 9که عملکرد و کارایی را تضعيف می کند ،ضروری و اجتناب ناپذیر است
( .)0اضطراب مستلزم مفهوم ناامنی یا تهدیدی است که فرد منبع آن را به وضوح درک نمی کند ( .)5یکی از
گرایش های اضطراب که در سال های اخير توجه محققان حوزة روانشناسی ورزش را به خود معطوف کرده،
اضطراب رقابتی است .این نوع اضطراب در موقعيت های رقابت جویانة ورزشی ایجاد می شود ( .)80اضطراب
رقابتی در واقع ،اضطراب حالتی و صفتی رقابتی است .مارتنز اضطراب صفتی رقابتی را تمایل به درک
موقعيتهای رقابتی به مثابة عاملی تهدیدکننده عنوان کرد که پاسخ به این موقعيتها با احساس نگرانی یا تنش
همراه است ،درحالیکه واکنش اضطرابی که در موقعيت های خاص رقابتی توليد می شود ،اضطراب حالتی رقابتی
نام دارد ( .)88حتی بازیکنان حرفه ای که اضطراب زیادی دارند ،در مقایسه با بازیکنانی که اضطراب کمی دارند،
وقتی در حالت اضطرابی قرار گيرند ،افزایش زیادی را در انگيختگی فيزیولوژیکی از خود نشان میدهند ،بنابراین
بيشتر مستعد افت در اجرا هستند ( .)90نتایج بيشتر تحقيقات نشان داده است که اضطراب رقابتی می تواند
عملکرد ورزشکاران را تحت تأثير قرار دهد ،به عبارت دیگر هر چه ميزان اضطراب رقابتی (صفتی و حالتی) بيشتر
باشد ،عملکرد ورزشکاران در حين رقابت ضعيفتر خواهد شد (.)88 ،80 ،01
برخی از محققان اعتقاد دارند که شماری از جنبه های روانی (مثل اضطراب رقابتی ،اعتماد به نفس ،حس
رقابتجویی و  )...در انگيزه و چرایی پرداختن افراد به ورزش تأثير بسزایی دارند ( .)90بنابراین با توجه به اینکه
رقابت در همة افراد ایجاد اضطراب میکند و از طرفی دیگر دليل و چرایی افراد در ورزش نيز متفاوت است (،)93
یکی از عواملی که ممکن است ميزان اضطراب رقابتی را پيش بينی کند ،جهت گيری ورزشی 0است .اسپنس و
هلمریچ 8جهت گيری ورزشی را به طور چندبعدی و با ابعاد چيرگی ،کار و رقابتی مفهوم سازی کرده و اشاره
1 - Anxiety
2 - Sport Orientation
3 - Spence J.T & Helm Reich
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می کنند که برخی افراد حالت گرایش به پيشرفت را با تمایل به تالش برای برتری بر دیگران و با تأکيد بر
سخت کوشی ،و حتی تمایل به بهتر عمل کردن نسبت به دیگران آشکار می سازند .باومن در سال 0009
جهت گيری ورزشی را ميل به مسابقه یا تمایل به پيروزی تعریف کرده است که براساس آن ورزشکاران هدف
هایی را در طول رقابت برمی گزینند و برای دستيابی به آن تالش می کنند ( .)90افراد بر اساس جهت گيری
ورزشی که اتخاذ می کنند ،با دالیل متفاوتی در فعاليت های ورزشی و جسمانی درگير شده و با روش های
گوناگون در موقعيت های مختلف برانگيخته می شوند ( .)98بنابراین آگاهی از اینکه چرا بعضی افراد انگيزش
زیادی برای دستيابی به اهداف خود دارند و برخی دیگر این گونه نيستند ،حائز اهميت است .مبانی نظری
جهتگيری ورزشی از نظریة اهداف پيشرفت نشات میگيرد .یکی از نظریههایی که در سالهای اخير برای تبيين
شناخت ،انگيزش و عواطف افراد در موقعيت های مختلف توسط روانشناسان ارائه شده ،نظریة اهداف پيشرفت
است .این نظریه هم عوامل شخصی (ادراکات ،ارزش ها و عواطف) و هم عوامل موقعيتی را مورد توجه قرار
می دهد .براین اساس نظریة اهداف پيشرفت مدلی را پيشنهاد می کند که می توان بر مبنای آن درگيری های
شناختی ،انگيزشی و رفتاری افراد را که در سطوح مختلف و به اشکال گوناگون صورت می گيرد ،توجيه کرد
( .)83موری 9در سال  9183ابتدا انگيزة پيشرفت را به عنوان عامل شخصيتی مطرح و آن را نياز به رسيدن به
آرزو تعریف کرد .اتکينسون 0در سال  9130و با گسترش کار موری ،انگيزة پيشرفت را به عنوان ترکيبی از دو
سازة شخصيتی ( انگيزه برای کسب موفقيت و انگيزة اجتناب از شکست) تعریف کرد .این دو انگيزه در همة افراد
وجود دارد ،اما همة ما به یک اندازه از این دو انگيزه برخوردار نيستيم و عامل شخصيتی کليدی در تفاوت و
توازن بين این دو انگيزه است (.)00 ،00
دایان گيل در مطالعة جهت گيری رقابتی در ورزش ،چارچوب هلمریچ و اسپنس و اضطراب رقابتی مارتنز را
با هم ادغام کرد .مدل فرایند رقابتی مارتنز با حاالت عينی رقابت آغاز می شود .حاالت ذهنی رقابت شامل عمل
متقابل تفاوت های فردی و حالت عينی رقابت است .افراد به شدت رقابتی ،نسبت به آنهایی که چندان رقابتی
نيستند ،موفقيت ورزشی را به طور رقابتی تفسير خواهند کرد و تفسيرهایشان اثرگذار خواهد بود .در واقع ،گيل

1 - Murray
2 - Atkinson
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از چارچوب ویژة ورزش مارتنز و چشم انداز چندبعدی پيشرفت اسپنس و هلمریچ برای تهية ساختار یک مقياس
جهتگيری ورزشی استفاده کرد (.)9
جهت گيری ورزشی از سه مؤلفة رقابت طلبی ،9تمایل به پيروزی 0و هدف گرایی 8تشکيل شده است.
جهت گيری ورزشی و مؤلفه های آن از جمله عوامل اثرگذار بر عملکرد و شرکت در فعاليت های ورزشی به شمار
می آیند .جهت گيری ورزشی به تالش فرد برای چيره شده بر یک مشکل ،کسب مهارت ،غلبه بر مانع و عملکرد
بهتر نسبت به دیگران اشاره دارد .رقابت طلبی به تالش برای کسب رضایت در شرایط مقایسهای برخی معيارهای
عالی در حضور قضاوت و داوری دیگران تعریف شده است .براین اساس افراد بسيار رقابتی ،موقعيت و شرایط
ورزشی را به طور متفاوتی نسبت به افراد غيررقابتی تعبير و تفسير می کنند و نوع ادراک آنها از این شرایط
رقابتی بر رفتار آنها تأثير خواهد داشت ( .)85تمایل به پيروزی ،اشتياق فرد برای پيروزی از طریق مقایسه های
بين فردی است .می توان گفت اگر تمایل به پيروزی مهم ترین عامل برای بازیکنان یک تيم ورزشی باشد ،رقابت
درون گروهی خيلی جدی و سخت خواهد بود و در نتيجه تاثيرات روانشناختی ورزشی زیانباری را بههمراه خواهد
داشت .هدف گرایی نيز به عنوان یکی از مؤلفههای جهت گيری ورزشی بر عملکرد فردی تاکيد دارد و در واقع بر
اهداف شخصی در ورزش متمرکز است و موفقيت را نسبت به خود افراد ارزیابی می کند .همچنين هدف گرایی
به طور ضمنی به اهداف و تالشهای فرد برای به دست آوردن یک عملکرد معين اشاره میکند (.)90
گيل و همکارانش نيز بين مؤلفههای جهتگيری ورزشی تفاوت قائل شدند .تمایل به پيروزی و هدفگرایی،
بازتابی از انتخاب ها و پاسخ های فرد طی یک فعاليت ورزشی است .ورزشکارانی که متمایل به پيروزی هستند،
دوست دارند برنده شوند و از بازنده شدن در ورزش دوری می کنند ،آنها موفقيت را نسبت به دیگران ارزیابی
می کنند .افراد هدف گرا ،بر روی اهداف شخصی در ورزش تمرکز دارند و موفقيت را نسبت به خودشان ارزیابی
می کنند .هر دو آنها متمایل به اجرای خوب هستند .در مقایسه با هدف گرایی و تمایل به برنده شدن،
رقابت طلبی به شدت روی انتخاب فرد برای شرکت در ورزش های رقابتی تاثير می گذارد .افراد به شدت
رقابتطلب ،در پيوستن به ورزشهای رقابتی عالقه نشان میدهند (.)98
1 - Competitiveness
2 - Winning
3 - Goal Orientation
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جونز و سوین 9طی تحقيقی نشان دادند ،ورزشکارانی با نمره های بيشتر در رقابت طلبی نسبت به
ورزشکارانی با نمرههای کمتر ،دارای سطوح پایينتری از اضطراب رقابتیاند ( .)03مارتين و گيل 0دریافتند که در
دوندههای مارتن ،هدفگرایی اهميت بيشتری نسبت به پيروزیگرایی دارد ،درحالیکه بيشترین نمرة آنها مربوط
به مؤلفة رقبت طلبی بود ( .)83کانگ ،8ابعاد جهتگيری ورزشی را در ميان ورزشکاران و غيرورزشکاران تایوانی و
ارتباط آن را با اضطراب رقابتی را بررسی کرد و دریافت که ورزشکاران به طور معنی داری در
رقابت طلبی ،هدف گرایی و تمایل به پيروزی نمره های بيشتر و در اضطراب رقابتی نمره های کمتری نسبت به
غيرورزشکاران داشتند (.)80
با توجه به مطالب گفته شده ،محقق در پی پاسخ به پرسشهای زیر است  :آیا جهتگيری ورزشی و مؤلفه
های آن میتواند ميزان اضطراب رقابتی ورزشکاران را پيش بينی کند؟ آیا جهتگيری ورزشی بين ورزشکاران زن
و مرد یا بين ورزشکارن رشته های تيمی و انفرادی متفاوت است؟ آیا اضطراب رقابتی بين ورزشکاران زن و مرد یا
بين رشتههای ورزشی تيمی و انفرادی تفاوت دارد؟

روش تحقیق
تحقيق حاضر از نوع توصيفی و روش تحقيق همبستگی است و سعی دارد ارتباط جهتگيری ورزشی را به
عنوان متغير پيش بين و اضطراب رقابتی را به عنوان متغير مالک ارزیابی کند .جامعة آماری تحقيق ورزشکاران
شرکت کننده در دهمين المپياد ورزشی دانشجویان سراسر کشور در سال  9831شامل  0309زن ( 90رشتة
ورزشی با حضور  30دانشگاه به ميزبانی دانشگاه های صنعتی شاهرود ،سمنان و دامغان) و  8130مرد ( 98رشتة
ورزشی با حضور  10دانشگاه به ميزبانی دانشگاه های مازندران ،صنعتی نوشيروانی بابل ،علوم کشاورزی و منابع
طبيعی ساری و غيرانتفاعی شمال آمل) هستند .برای گزینش نمونة آماری با استفاده از روش نمونه گيری
تصادفی ساده ،با توجه به فرمول نمونه گيری کرجسی و مورگان 833 ،نفر ( 859مرد و  883زن) انتخاب شدند

1 - Gones. G & Swain. A
2 - Martin & Gill
3 - Kang
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(شایان ذکر است که با توجه به پيشبينی عدم برگشت یا برگشت ناقص تعدادی از پرسشنامهها 300 ،پرسشنامه
توزیع شد که در نهایت  833پرسشنامة قابل قبول مورد ارزیابی قرار گرفت) .برای گردآوری ویژگی های فردی
ورزشکاران (جنس ،نوع رشتة ورزشی و  )...از پرسشنامة اطالعات شخصی و برای سنجش جهت گيری ورزشی از
پرسشنامة استاندارد شدة گيل و دیتر )9133( 9که روایی و پایایی آن توسط وارتن برگ )9133( 0به دست آمده
( )0/38و در کشور ما نيز توسط بهرام و همکاران ( )9830تعيين شده است ( ،)0/31استفاده شد ( .)8همچنين
برای سنجش اضطراب رقابتی ورزشی از پرسشنامة استاندارد شدة مارتنز )9110( 8استفاده شد که روایی و
پایایی آن را مارتنز ( )9110تایيد کرده است ( )0/33و به علت محتوای سؤاالت ،قابليت اجرا در کشورهای
مختلف با فرهنگ های متفاوت را دارد ،چنانچه در کشور ما نيز در پژوهش های گوناگون ( )3مورد استفاده قرار
گرفته و نتایج معتبری را نشان داده است .برای جمع آوری اطالعات ،آزمودنی ها ابتدا پرسشنامة جهت گيری
ورزشی را ،زمانی که در اردوی آمادگی برای مسابقات بودند ،تکميل کردند و با توجه به اینکه بهترین زمان
تکميل پرسشنامة اضطراب رقابتی نيم تا یک ساعت قبل از رقابت ورزشی است ،یک ساعت قبل از مسابقه،
آزمودنی ها به پرسشنامة اضطراب رقابتی پاسخ دادند.
روش آماری
در ابتدا اطالعات و دادههای تحقيق براساس روشهای آمار توصيفی (جداول ،فراوانیها ،ميانگينها ،درصد و
نمودار) تجزیه و تحليل شد .از آزمون کلموگروف اسميرنوف ( )K.Sبرای تعيين نرمال بودن داده ها و از آزمون
لون ( )Leveneبرای تعيين همگنی واریانس ها استفاده شد .در ضمن بررسی نمودار پراکندگی متغيرها نيز
نشان داد که بين ابعاد جهتگيری ورزشی و اضطراب رقابتی خطی وجود دارد.
برای تجزیه و تحليل ارتباط جهت گيری ورزشی با اضطراب رقابتی ورزشکاران از تحليل رگرسيون چندگانة
همزمان ،برای مقایسة اضطراب رقابتی بين ورزشکاران زن و مرد و همچنين مقایسة اضطراب رقابتی بين
ورزشکاران رشته های ورزشی تيمی و انفرادی از آزمون تی مستقل ( ،)t.testبرای مقایسة جهت گيری ورزشی
بين ورزشکاران زن و مرد و همچنين مقایسة جهت گيری ورزشی بين ورزشکاران رشته های ورزشی تيمی و
1 - Gill & Deeter
2 - Wartenberg
3 - Martinz
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انفرادی ،از آزمون آماری تحليل واریانس چند متغيره ( )MANOVAاستفاده شد .شایان ذکر است که با توجه
به اهداف محقق و بررسی جهت گيری ورزشی در ورزشکاران زن و مرد و تيمی و انفرادی به صورت مجزا و البته
با توجه به تحقيقات گذشته ،از روش آماری تحليل واریانس چندمتغيره استفاده شد.

نتایج و یافتههای تحقیق
ميانگين متغيرهای تحقيق در جدول  9بيان شده است.
جدول  _ 3ميانگين متغيرهای تحقيق
ميانگين
مرد

زن

انفرادی

تيمی

جهتگيری ورزشی

99/41

91/94

91/31

95/35

رقابت طلبی

52/99

43/99

49/32

49/34

تمايل به پيروزی

15/29

11/14

11/51

14/91

هدفگرايی

12/19

13/52

14/29

11/39

اضطراب رقابتی

39/19

39/91

39/92

33/15

در ادامه به منظور بررسی ارتباط بين ابعاد جهت گيری ورزشی و اضطراب رقابتی جداول مربوط به تحليل
رگرسيون همراه با توضيحات الزم آورده می شود .همان طور که جدول  0نشان می دهد ،مقدار واریانس تبيين
شدة اضطراب رقابتی توسط ابعاد جهت گيری ورزشی تبيين می شود .همچنين با توجه به  Fمشاهده شده
( ، )F=01/19این مقدار واریانس تبيين شده از نظر آماری (در سطح  )0/09معنی دار است .همچنين معنی دار
بودن Fبيانگر وجود رابطة خطی بين جهتگيری ورزشی و اضطراب رقابتی است (.)P=0/009
جدول  _ 1خالصة رگرسيون چندگانة همزمان
شاخص
مدل

رگرسيون

R

R2

F

P

0/553

0/890

01/19

0/009
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همان طور که جدول  8نشان می دهد ،با توجه به مقدار سطح معنی داری ،مؤلفة رقابت طلبی می تواند
تغييرات مربوط به اضطراب رقابتی را پيش بينی کند ( .)P=0/009ضریب استاندارد شدة رگرسيون ()β= -0/80
برای این متغير نشان می دهد که به ازای  0/80تغيير در مؤلفة رقابت طلبی 0/80 ،تغيير در متغير اضطراب
رقابتی ایجاد می شود .با توجه به منفی بودن استاندارد رگرسيون با افزایش در رقابت طلبی ،اضطراب رقابتی
کاهش می یابد .همچنين با توجه به مقدار سطح معنی داری ،مؤلفة هدف گرایی می تواند تغييرات مربوط به
اضطراب رقابتی را پيش بينی کند ( .)P=0/00ضریب استاندارد شدة رگرسيون ( )β = -0/98برای این متغير
نشان می دهد که به ازای  0/98تغيير در مؤلفة هدف گرایی 0/98 ،تغيير در متغير اضطراب رقابتی ایجاد
میشود .با توجه به منفی بودن ضریب استاندارد رگرسيون با افزایش در هدف گرایی ،اضطراب رقابتی کاهش می
یابد .در نهایت ،با توجه به مقدار سطح معنی داری ،مؤلفة تمایل به پيروزی می تواند تغييرات مربوط به اضطراب
رقابتی را پيشبينی کند ( . )P=0/008ضریب استاندارد شدة رگرسيون ( )β =0/91برای این متغير نشان میدهد
که به ازای  0/91تغيير در مؤلفة تمایل به پيروزی 0/91 ،تغيير در متغير اضطراب رقابتی ایجاد میشود .با توجه
به مثبت بودن ضریب استاندارد رگرسيون با افزایش در تمایل به پيروزی ،اضطرابرقابتی نيز افزایش مییابد.
جدول  _ 1رگرسيون چندگانة همزمان جهتگيری ورزشی و اضطرابرقابتی ورزشکارن
شاخص

B

Beta

T

P

رقابتطلبی

-0/93

-0/80

-0/90

0/009

تمایل به پيروزی

0/93

0/91

8/00

0/008

هدف گرایی

-0/95

-0/98

-0/03

0/00

متغيير

نتایج مقایسة اضطراب رقابتی ورزشکارن مرد و زن در جدول  0آمده است .با توجه به ارزش
سطح معنی داری ( ،)P =0/009بين اضطراب رقابتی ورزشکاران مرد و زن تفاوت معنی داری وجود دارد .بنابر
ميانگينهای دو گروه ،زنان ورزشکار نسبت به مردان ورزشکار مضطربترند.
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جدول  _ 4مقايسة اضطراب رقابتی ورزشکاران زن و مرد
ورزشکاران

ميانگين

T

Df

P

مرد

98/03

8/80

000

0/009

زن

91/88

نتایج مقایسة اضطراب رقابتی ورزشکاران رشتههای ورزشی تيمی و انفرادی در جدول  5آمده است .با توجه
به ارزش سطح معنیداری ( ،)P =0/000بين اضطرابرقابتی ورزشکاران رشتههای ورزشی انفرادی و تيمی تفاوت
معنی داری وجود دارد .براساس ميانگين های دو گروه ورزشکاران رشته های رزشی انفرادی نسبت به تيمی
مضطربترند.
جدول  _ 5مقايسة اضطراب رقابتی رشتههای ورزشی تيمی و انفرادی
ورزشکاران

ميانگين

T

Df

P

انفرادی

93/10

0/33

000

0/000

تيمی

93/05

نتایج تحقيق نشان داد که اثر جنسيت در جهتگيری ورزشی معنیدار است ( .)P = 0/009به عبارت دیگر،
بين جهت گيری ورزشی ورزشکاران زن و مرد اختالف معنی داری وجود دارد .براساس نتایج جدول  ،8بين
شاخص رقابت طلبی ورزشکاران زن و مرد اختالف معنی داری وجود دارد ( )P =0/009و ورزشکاران مرد نسبت
به ورزشکاران زن رقابت طلب ترند .همچنين بين تمایل به پيروزی ورزشکاران زن و مرد تفاوت معنی داری بين
تمایل به پيروزی ورزشکاران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد ( )P =0/005و مردان ورزشکار نسبت به
زنان ورزشکار تمایل بيشتری به پيروزی دارند .در نهایت ،در این جدول مشاهده می شود که بين شاخص
هدف گرایی ورزشکاران زن و مرد اختالف معنی داری وجود دارد ( )P =0/009و ورزشکاران زن نسبت به
ورزشکاران مرد هدفگراترند (جدول .)9
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جدول  _ 9تاثير متغيرهای بين گروهی
عوامل
جنسيت

متغير

df

Mean Square

F

ارزش P

رقابت طلبی

3

4131/35

99/59

2/223

تمايل به پيروزی

3

331/91

9/39

2/225

هدف گرايی

3

1599/93

432/25

2/223

با توجه به نتایج جدول  ،3اثر نوع رشتة ورزشی در جهت گيری ورزشی معنی دار نيست ( .)P =0/831به
عبارت دیگر ،بين جهت گيری ورزشی ورزشکاران و مؤلفه های آن در رشته های ورزشی تيمی و انفرادی اختالف
معنیداری وجود ندارد.
جدول  _ 3آزمون تحليل واريانس چند متغيره
عوامل

df

F

ارزش P

نوع رشته ورزشی

1

3/21

2/139

بحث و نتیجهگیری
به طور کلی نتایج این تحقيق نشان داد که بين جهت گيری ورزشی و اضطراب رقابتی رابطة خطی وجود
دارد و تغييرات اضطراب رقابتی از طریق جهت گيری ورزشی و مؤلفه های آن را پيش بينی می شود .در واقع با
افزایش متغيرهای رقابت طلبی و هدف گرایی ،اضطراب رقابتی کاهش می یابد .این یافته با نتایج تحقيقات کانگ
( ،)9110سالی و اسکات )9118( 9و هال و کر )9113( 0همخوانی دارد .هال و کر در سال  9113در تحقيق
روی ورزشکاران دریافتند که رقابت طلبی و هدف گرایی با اضطراب رقابتی ارتباط معکوس دارد ( .)03مارتنز
رقابت طلبی را به عنوان آمادگی و گرایش فرد برای کسب رضایت و خشنودی در رقابت ها بيان می کند (.)3
اتکينسون در نظریة انگيزش پيشرفت خود بيان می کند که انگيزش پيشرفت را گرایش های برایند یا رفتاری،
1 - Sally & Scott
2 - Hall & Ker
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واکنش های هيجانی و رفتار پيشرفتی یا موفقيت تشکيل می دهند .این نظریه در موقعيت هایی که احتمال برنده
شدن پنجاه پنجاه ( )50/50است ،بيشتر صادق است .در این شرایط افراد بسيار پيشرفت گرا به دنبال مبارزه
طلبی در این موقعيت هستند ،زیرا از رقابت با افراد همسطح خود لذت می برند ،درحالی که افراد غيرپيشرفتگرا
از مبارزه طلبی اجتناب می ورزند و به دنبال کسب موفقيت در انجام تکليف ساده ترند ( .)08به نظر اتکينسون،
افراد پيشرفت گرا تکاليف سختتر را انتخاب می کنند ،درحالی که کمتر مضطرب می شوند و بهتر عمل می کنند.
بنابراین ورزشکارانی که دارای انگيزش پيشرفت سطح باالیی هستند ،نسبت به ورزشکارانی که انگيزش پيشرفت
سطح باالیی ندارند ،خود را تواناتر تصور می کنند و در نتيجه بيشتر کوشش میکنند ( .)08ضمن اینکه هارتر در
نظریة انگيزش کفایت خود بيان میدارد افراد به سوی فعاليتهایی که در آن احساس کفایت میکنند ،برانگيخته
می شوند و چنين احساسی عامل اصلی انگيزش افراد نسبت به تکليف خاصی است ( .)0بنابراین ورزشکاران
زمانی نسبت به فعاليتی احساس کفایت می کنند که با آمادگی زیاد و البته اهداف مناسب در آن فعاليت شرکت
جویند و پيشرفت خود را درآن احساس کنند .با توجه به این یافته ها ،به نظر می رسد زمانی که رقابت طلبی و
هدف گرایی ورزشکاران بيشتر باشد ،افراد از اعتماد به نفس و آمادگی بيشتری برخوردارند و این سبب میشود در
مسابقات ،اضطراب رقابتی کمتری را تجربه کنند .همچنين نتایج تحقيق حاکی از ارتباط مثبت تمایل به پيروزی
و اضطراب رقابتی است .به عبارتی بهتر ،با افزایش متغير تمایل به پيروزی ،اضطراب رقابتی افزایش می یابد .هال
و کر با بررسی ورزشکاران در  80دقيقه قبل از رقابت ،دریافتند که بيشتر نمرههای در پيروزیگرایی به احساس
اضطراب رقابتی بيشتر منجر می شود .براساس تحقيقات آنها ،ورزشکاران با نمره های پيروزی گرایی بيشتر ،چون
بر پيروز شدن تأکيد می کردند ،فشار روانی بيشتری را در خود احساس می کردند و در نتيجه دچار اضطراب
رقابتی می شدند ( .)03مکالروی و کرکندل در سال  9830طی تحقيقی دریافتند که در بين ورزشکاران
حرفهای 59 ،درصد به علت انجام بازی به بهترین وجه ممکن 83/08 ،درصد به سبب بازی خوب و تنها 98/05
درصد به دليل تمایل به پيروزی و برنده شدن در فعاليت های ورزشی شرکت می کردند .در واقع ،می توان گفت
که عواملی غير از عوامل روانی مانند کسب امتياز ،تشویق و پاداش نيز می توانند تمایل به پيروزی افراد و در
نتيجه سطح اضطراب رقابتی آنها را تحت تأثير قرار دهند ( )80گيل بيان می کند که اگر تمایل به پيروزی مهم
ترین عامل برای بازیکنان یک تيم ور زشی باشد ،رقابت خيلی سخت و جدی همراه با اضطراب و تشویق صورت
خواهد گرفت و در نتيجه تاثيرات زیان باری را به همراه خواهد داشت ( .)08نتایج این تحقيق نشان داد که زنان
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ورزشکار نسبت به مردان ورزشکار برای رقابت مضطرب ترند .با توجه به تفاوت های جنسيتی در اضطراب رقابتی
ورزشکاران ،بنابر منابع مختلفی که بيان می کند زنان از احساسات و عواطف لطيف تری نسبت به مردان
برخوردارند و در حوادث و وقایع مختلف بيشتر و زودتر از مردان دستخوش احساسات میشوند ،میتوان گفت در
رقابت های ورزشی نيز احتمال اینکه زنان ورزشکار نسبت به مردان ورزشکار دچار اضطراب رقابتی شوند ،بيشتر
است .این یافته با نتایج تحقيقات سالی و اسکات ( ،)9118هنتون شلدون و همکاران ،)0008( 9دال ریمپل
استيفانی ،)0005( 0و جو .آن ریتگویر )0003( 8همخوانی دارد ،اما با نتایج تحقيق سلی ،جی و همکاران
( )0009که سطوح اضطراب رقابتی و تفاوت های جنسيتی در  00زن و  00مرد ( 91تا  05ساله) واليباليست
حرفه ای استراليایی را قبل و طی رقابت ارزیابی کردند ،همخوانی ندارد .آنها به این نتيجه رسيدند که تفاوت
معنی داری بين سطوح اضطراب رقابتی مردان و زنان واليباليست وجود ندارد .احتماالً این ناهمخوانی به دليل این
بوده که نمونة تحقيق سلی جی و همکاران بسيار کوچک تر از تحقيق حاضر بوده همچنين نمونة تحقيق آنها تنها
از یک رشتة ورزشی در سطح حرفه ای گرفته شده بود ،در صورتی که نمونة تحقيق حاضر ،ورزشکارانی از
رشتههای ورزشی مختلف در سطح ورزش دانشگاهی بودند.
نتایج تحقيق حاضر نشان داد که بين جهت گيری ورزشی ورزشکاران زن و مرد اختالف معنی داری وجود
دارد .این یافته با نتایج تحقيقات امانوئل ،)0009( 0سالی و اسکات ،)9118( 5دانيل آرچک و همکاران)0000( 8
و گيل ( )9133همخوانی دارد ،اما با نتایج تحقيقات ،کانگ و همکاران ( ،)9110رمضانی نژاد و همکاران ()9830
که نشان دادند بين جهت گيری ورزشی مردان و زنان ورزشکار تفاوت معنی داری وجود ندارد ،مغایر است .این
عدم هماهنگی احتماالً ناشی از تفاوت سطح ورزشکاران است ،همان گونه که کانگ در تحقيقی در سال 9110
نشان داد که هر چه افراد ورزشکار ،حرفه ای تر باشند ،رقابت طلب تر و هدف گراتر خواهند بود ،با توجه به اینکه
آزمودنیهای تحقيق حاضر از بهترینهای ورزش دانشجویی کشور انتخاب شدهاند ،از این رو از نظر رقابتطلبی و
هدف گرایی نسبت به آزمودنی های برخی تحقيقات مانند رمضانی نژاد و همکاران که جهت گيری ورزشی
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دانشجویان ورزشکار دانشگاه گيالن را بررسی کردند ،در سطح باالتری قرار دارند .عالوه بر این ،بر خالف
آزمودنی های تحقيق رمضانی نژاد و همکاران که صرفاً از یک دانشگاه بودند ،آزمودنی های تحقيق حاضر ،نمونهای
از دانشجویان سراسر کشور بودند که خود می تواند یکی از عوامل اثرگذار بر این نتایج باشد.
با توجه به اینکه جهت گيری ورزشی شامل سه مؤلفة رقابت طلبی ،تمایل به پيروزی و هدف گرایی است،
این سه مؤلفه را به طور مجزا در ورزشکاران زن و مرد مقایسه می کنيم .نتایج نشان داد که ورزشکاران مرد
نسبت به ورزشکاران زن رقابت طلب ترند .نيکولز 9در نظریة خود به تاثير عوامل موقعيتی و تفاوت های فردی بر
غالب بودن نوع هدف ،اشاره می کند .به این ترتيب که وقتی محيط حاوی رقابت بين فردی ،ارزشيابی اجتماعی،
بازخورد و ارزیابی هنجاری باشد ،اهداف خودگرایی بيشتر است .برعکس اگر شرایط تاکيد بر یادگيری ،تسلط بر
مهارت فردی و اهميت دادن صرف به تالش باشد ،اهميت تکليفگرایی بيشتر غالب خواهد بود (.)0
این یافته با نتایج تحقيقات گيل و دیتر ( ،)9133گيل و دزوالتوسکی ،)9133( 0فلود و هلستد،)9119( 8
گيل و همکاران ،)9119( 0گيل ( )9118و امانوئل و همکاران )0009( 5همخوانی دارد ،ولی با نتيجة تحقيقات
آسيویدو و همکاران )9133( 8و پيج و همکاران )0000( 3مغایر است .نتایج نشان داد که ورزشکاران مرد نسبت
نسبت به ورزشکاران زن تمایل به پيروزی بيشتری دارند .این یافته با نتایج تحقيقات دیتر و گيل ( ،)9133گيل
و دزوالتوسکی ( ،)9133فلود و هلستد ( ،)9119گيل ( )9118و دانيل آرچک و همکاران ( )0000که نشان
دادند بين پيروزی گرایی زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد ،همسوست ،ولی با نتایج تحقيقات امانوئل و
همکاران ( )0009همخوانی ندارد .یکی دیگر از نتایج نشان داد که ورزشکاران زن نسبت به ورزشکاران مرد
هدفگراترند .این نتيجه نيز با نتایج تحقيقات گيل و دیتر ( ،)9133گيل و دزوالتوسکی ( ،)9133گيل (،)9118
امانوئل و همکاران ( )0009و سالی و اسکات ( )9118همخوانی دارد ،اما با نتيجة تحقيقات گریگون و ليبارز
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( )0000که هدف گرایی ورزشکاران جودوکار و آیکيدوکار مبتدی و نخبه را بررسی و مقایسه کردند و تفاوتی در
هدفگرایی از نظر جنسيت نيافتند ،مغایر است.
نتایج این تحقيق نشان داد که بين اضطراب رقابتی ورزشکاران رشته های ورزشی تيمی و انفرادی تفاوت
معنی داری وجود دارد ،یعنی ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی نسبت به ورزشکاران رشته های ورزشی تيمی
مضطرب ترند .این یافته با نتایج تحقيقات جو.آن ریتگویز ( ،)0008سوزان ميلر و واتسون )9110( 9و روبرت
وینبرگ ( )0000همخوانی دارد .به نظر می رسد ورزشکاران رشته های انفرادی تمام مسئوليت برد و باخت را از
آن خود می دانند و به تنهایی این مسئوليت را بر دوش میکشند ،ولی در ورزشهای تيمی این مسئوليتها بين
کلية اعضای تيم تقسيم می شود .همچنين در رشته های ورزشی تيمی ،اگر ورزشکار قبل یا حين رقابت دچار
اضطراب رقابتی شود ،می تواند از وجود هم تيمی های خود یا ورزشکار با تجربه تری که با دادن روحيه و دلداری
به دیگر همبازی ها ،اضطراب آنها را کاهش می دهند ،استفادة الزم را ببرد و مسلط تر کار را دنبال کند ،در
صورتی که در رشته های ورزشی انفرادی ،شخص با تجربه تری از خود ورزشکار یا حداقل همبازی دیگری برای
کاهش اضطراب رقابتی وجود ندارد .در نهایت ،نتایج این تحقيق نشان داد که بين جهتگيری ورزشی ورزشکاران
رشته های ورزشی تيمی و انفرادی اختالف معنی داری وجود ندارد .این یافته با نتایج تحقيق مارتين و گيل
( )9115و رمضانی نژاد و همکاران ( )9830که جهت گيری ورزشی را در دانشجویان ورزشکار دانشگاه گيالن
بررسی کردند ،همخوانی دارد.
به طور خاص ،نتایج این تحقيق نشان داد که از بين مؤلفه های جهت گيری ورزشی ،رقابتطلبی بيشترین
سهم را در پيشبينی اضطراب رقابتی دارد .در واقع ،هر چه ورزشکاران رقابت طلبتر باشند ،نسبت به ورزشکاران
هدف گراتر ،کمتر دچار اضطراب رقابتی می شوند ،بنابراین پيشنهاد میشود مربيان در سطوح مختلف از باشگاهها
تا تيم ملی برای افزایش کارایی و انتخاب ورزشکاران به ویژه ورزشکاران نخبة کشور ،از ورزشکاران رقابت طلب
استفاده کنند.

1 - Miller & Watson
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