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 مقدمه
 

دریافت که نقش عوامل  توان یم، المللی بین یها عرصهرزشی در با توجه به وضعیت مسابقات و

که  و جوامعیاز این ر (؛1ابل توجه است )ورزشی بسیار مهم و ق یها یتوانمنددر  شناختی روان

ورزشکاران نیز  شناختی روانتوانایی همراه با افزایش کارآیی فنی و تکنیکی به بهبود 

ورزشی، موفقیت  جامعۀ یساز سالمو هم در  المللی بینرقابت  یها صحنه، هم در پردازند یم

ورزش را بر متغیرهای  ریتأثورزشی  شناسان روان ،امروزه .کنند یمکسب  ای مالحظهقابل 

در این  .اندکردهاین متغیرها را بر عملکرد ورزشی بررسی  ریتأثو نیز  شناختی روانمختلف 

اضطراب رقابتی و  یا مقابله یها سبک، ییگرا کمالشامل  شناختی روان چندین متغیرمطالعه 

عملکرد ورزشی با  ها آنپیشین حاکی از ارتباط  مطالعاتبرخی که اند شده بررسیخودگویی 

 .است

 ۀکامل و ارزیابی خودانتقادگران یارهایمعتمایل افراطی به در نظر گرفتن  عنوان به گرایی کمال 

، اما امروزه دانستند یم یبعد تکرا  گرایی کمال قبالً(. پژوهشگران 2شدید تعریف شده است )

در ورزش  مخصوصاً گرایی کمال (.3دارد ) یچندبعداعتقاد بر این است که این سازه ماهیتی 

باال جزء الینفک هر  یارهایمعکلی داشتن  طور بهمثبت یا منفی داشته باشد.  تتأثیرا تواند یم

کارکرد ورزشی ورزشکاران را بهبود ببخشد. در  تواند یماغلب  و شود یمورزشی محسوب 

، با این کنند یمتالش  نقص بیبسیاری از ورزشکاران برای رسیدن به کارکردی عالی و  ،حقیقت

را  ها آلیابی به ایدهانه و دستگرای کمالشتن معیارهای چون دا ییها یژگیوافرادی که  حال

 (.4دارد )تفاوت وجود  آلشانو خود ایده شان یواقعبین خود  رایز ؛شوند یمدارند دچار اضطراب 

گرفتن  یه مساوک ییها ند. آنک یدا میبعد از انجام مسابقه نمود پ وضوح بهده ین پدیدر ورزش، ا

احتماالً  ،توجهی ندارندگیری  جهینت دخیل درانند و اصالً به عوامل د یست بد مکش یکرا 

مستقیم بر کارکرد  ریتأثعالوه بر  گرایی کمال اند دادهتحقیقات نشان  گرا هستند. مالک یافراد

د رککار غیرمستقیم صورت بهمیانجی،  یرهایمتغ بر برخی ریتأثاز طریق  تواند یمورزشی، 

فرد با  گرایی کمال اند دادهمثال پژوهشگران نشان  عنوان به رار دهد؛ق ریتأثرا تحت  ورزشکاران

 ها پژوهشسب اغلب اما باید در نظر داشت که بر ح (،5دار مثبتی دارد )یمعن اضطراب رابطۀ

 (.4مثبت ) گرایی کمالنه با  ،منفی در ارتباط است ییگرا کمالاضطراب با 

منفی  ریتأث غالباًو  اند کرده دیتأکو عملکرد ورزشی بین اضطراب  ۀبر رابط ها افتهیکلی  طور به

تمایل به ادراک  صورت به. اضطراب ورزشی یا رقابتی اندنشان دادهبر عملکرد ورزشکاران را آن 
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همراه با بیم و تنش  ها تیموقعو پاسخ دادن به این  زیدآمیتهد صورت بهرقابتی  یها تیموقع

ورزشی،  یها تیموفقیل مختلف از جمله اهمیت کسب (. ورزشکاران به دال6تعریف شده است )

خود و قابلیت مورد نیاز برای انجام ورزش و عوامل اجتماعی مضطرب  یها ییتواناتفاوت میان 

نتایج متناقضی منجر شده به بین اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی  ۀرابط مطالعۀ (.7) شوند یم

( و برخی دیگر 9،8با عملکرد ورزشی )را منفی آن  ۀی که برخی مطالعات رابططور بهاست 

( به این نتیجه 2119و همکاران ) 1(. همچنین فیالیر11) اند دادهرا نشان  ۀ مثبت این دورابط

 .(11) کمتری دارنداضطراب  ، در مقایسه با بازندگاندست یافتند که برندگان تنیس

قرار دهد  ریتأثرا تحت  زشکارانعملکرد ورزشی ور تواند یم احتماالًیکی دیگر از متغیرهایی که 

مقابله با  یها سبکاهمیت  با وجود .است ها آنمقابله با  یها سبکورزشی و  یها استرس

کمی در  پیشرفت ورزشکاران، تحقیقات مستقیم آن بر ریتأثدلیل به مخصوصاًاسترس در ورزش 

زیادی را در زندگی  یها استرس ورزشکاران نیز مانند افراد عادی (.12این زمینه وجود دارد )

 یزا تنشعوامل  ریتأثوسیعی تحت  طور به. کارکرد و پیشرفت ورزشی کنند یمتحمل  روزمره

معمول است مانند: مرتکب خطا شدن، تحمل درد و ناراحتی، شاهد تقلب رقیب بودن، اخطار 

 یها تالش از یا مجموعه ،یا مقابله (. راهبردهای12گرفتن از داور یا تنبیه توسط مربی )

 رود یم کار هب زا تنش یوضعیت اصالح و تفسیر و تعبیر برای که است رفتاری فرد و شناختی

است که  ییها روش یا مقابله یها سبک (.13) شود یممنجر آن  حاصل از رنج کاهش به و

 کنند یممختلف تعیین  یها زمانو  ها تیموقعدر  ها تنشمقابله فرد را در واکنش به  نحوۀ

 2گرایشی ای مقابلهسبک : را به دو نوع تقسیم کردند یا مقابله یها سبکو کوهن (. رث 14)

 ای مقابلهسبک  و (شود یمیا توجه نیز نامیده  )سبک حساس کردن، تعهد، گوش به زنگی

 صورت بهگرایشی  . مقابلۀ(15) (شود یمیا طرد نیز نامیده  )سبک سرکوبی، عدم تعهد 3اجتنابی

 ها تنشفعال با  صورت به کوشد یمکه در آن فرد  شود یمتعریف  زا شتنگرایش فرد به رخداد 

گرایش دارد  ای مقابلهسبک  به ورزشکاری کهرا مدیریت کندۀ برای مثال  ها آنرو در رو شود و 

با داور بحث و جدل کند و به دنبال  کند یم، سعی شود یمهنگامی که با اخطار داور مواجه 

اجتنابی سبکی  از سوی دیگر مقابلۀ. استدر مورد خطایش  تشریح و توضیحات اضافی داور

از منبع استرس و تهدید  شناختی روانفیزیکی و  صورت بهتا  کند یماست که در آن فرد سعی 

که دارای سبک اجتنابی است هنگامی که با اخطار داور  دوری جوید برای مثال ورزشکاری

                                                 
1. Filaire 
2. Approach 
3. Avoidant 
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کلی آن را نادیده  طور به کمتر جلوه دهند یاتا اهمیت موضوع را  دهند یممواجه شوند، ترجیح 

 یریپذ کنترلیا گرایشی بستگی به مدت استرس و نیز  اثربخشی مقابلۀ اجتنابی .بگیرند

یک دوره بیماری جسمانی دردناک( مثال  ) نشدنیحاد و کنترل  استرسدارد. برای  شده ادراک

 ریپذ کنترل یها استرسباشد، اما برای از مقابله گرایشی  مؤثرترخیلی  تواند یماجتنابی  ۀمقابل

 یها سبک( 1998) 2و هیندل 1کروهن (.12) است مؤثرتر)مثل بیماری مزمن( گرایشی 

و به این نتیجه رسیدند که  تنیس روی میز بررسی کردند ۀدر مسابقرا ورزشکاران  ای مقابله

گرایشی با اضطراب  ۀمقابل که یحالو عملکرد بهتر رابطه دارد، در  کماجتنابی با اضطراب  مقابلۀ

فوری  یریگ میتصمورزشی که به  یها تیموقعپیشنهاد کردند در  ها آن. بیشتر مرتبط است

ورزشکار را در برابر افکار و رفتارهای مخل و  تواند یم یاجتناب ۀمقابل یها کیتکننیازمند است، 

آموزان و روی دانشنیز در تحقیقی که ( 1997)و همکاران  . آنشل(16د )کنمزاحم، مقاوم 

 .(17) دانشجویان انجام دادند به نتایج مشابهی دست یافتند

است که با یادگیری مهارت و عملکرد  یمهم شناختی روان از سوی دیگر خودگویی مسئلۀ

که  اشاره دارد اظهارات خودآیند انعکاسیبه (. خودگویی 19،18ورزشی مرتبط است )

، نیا رب(. عالوه 21) کنندمیمرتبط با ورزش استفاده ورزشکاران برای جهت دادن به افکار 

( باید نکات زیر در تعریف خودگویی مد نظر قرار گیرد: الف( کالم یا 21مطابق نظر هاردی )

تفسیری  یها مؤلفه دارند؛ ج( یچندبعدماهیت  ی که خطاب به خود هستند؛ ب( اظهارات

دو کارکرد )تعلیمی و  کمدستستند و ه( پویا ه نسبتاًمرتبط با محتوای اظهارات هستند؛ د( 

از کلمات مناسب  کند یمگفت خودگویی به ورزشکار کمک  توان یمانگیزشی( دارند. در واقع 

 یا خود رااساسی تمرکز کند  یها مهارتبرای کنترل و سازماندهی افکار استفاده کند، بر عناصر 

خودگویی شناسایی دو نوع عمدۀ  از نظر عملکرد، (.22) برای انجام عمل بیشتر آماده کند

(. خودگویی تعلیمی به 21) استناختی( و انگیزشی یا ش)که شامل خودگویی تعلیمی  اند شده

مطلوب همراه با  یها تیفعالاظهاراتی اشاره دارد که برای افزایش عملکرد از طریق تحریک 

ی انگیزشی نیز به تکنیکی مهارت در نظر گرفته شده است. خودگوی یها جنبهتمرکز توجه بر 

اظهاراتی اشاره دارد که برای تسهیل عملکرد از طریق افزایش اعتماد، تالش، انرژی و ایجاد 

انجام ورزش را  . خودگویی تعلیمی(23 ،24، 25) اند شدهلق مثبت و تنظیم اضطراب تدوین خُ

ی ذهنی، انگیزشی به تمرکز، تشویق خود، اعتماد به نفس، آمادگ ۀمؤلف، اما کند یمتعیین 

خودگویی تعلیمی بیشتر از در مورد (. 18دارد ) اشاره مقابله ۀتنظیم برانگیختگی و شیو

                                                 
1. Krohen 
2. Hindle 
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(، 26بازان )مثبت آن بر عملکرد گلف تأثیراتو  است شدهخودگویی انگیزشی پژوهش 

 ریتأثاست. مطالعات تجربی، شواهدی برای  شده دییتأ( 27بازیکنان تنیس ) یها مهارت

خودگویی  اند دادهمطالعات نشان  ژهیو به، انددست دادهبهورزشی  یها نهیزمخودگویی در 

عملکرد شوت کردن بازیکنان زن فوتبال  و (28بر مهارت پرتاب در بسکتبال ) ی مثبتریتأث

این  یها افتهی(. 31ورزشی نیز مفید بوده است ) یها بیآس بخشی توان( دارد و حتی در 29)

و تکالیف مختلف،  ها ورزشتعلیمی عملکرد افراد را در خودگویی  دهندنشان میمطالعات 

خودگویی  ریتأث(، اما 31سنی و تخصص متفاوت افزایش داده است ) ۀورزشکاران دارای دامن

( 2117البته چنانچه زرواس و همکاران ) انگیزشی بر عملکرد ورزشی چندان روشن نیست.

سته به ماهیت خودگویی است که با توجه خودگویی بر عملکرد بیشتر واب ریتأث، اند کردهاشاره 

. با این حال هاردی، گمج و هال (18) ا منفی باشدمثبت ی تواند یمبدین مسئله، خودگویی 

های ورزشکاران از نظر محتوا بیشتر مثبت که خودگویی اند افتهی( به این نتیجه دست 2111)

و اضطراب ورزشی انجام  بین خودگویی ۀرابط ۀگرچه مطالعات معدودی در زمینا.(32) است

که  اند کردهها، اشاره بر اهمیت خودگویی دیتأکشناسی تربیتی با شده است، مطالعات روان

(، 25) اند لیدخنگرانی و اضطراب  یریگ شکلدر  استها مرتبط خودگویی تفکرات منفی که با

منفی بین اضطراب صفت و خودگویی  ۀ( از رابط35،34،33ی که چندین مطالعه )طور به

( به این 2118( و هاتزی جورجیاس و بیدل )2114) 1. همچنین کنری و متزلراند کردهحمایت 

نتیجه دست یافتند که اضطراب ورزشی جسمانی و شناختی با خودگویی منفی ارتباط 

با توجه  .(36 ،37) تمایل به تجربه خودگویی منفی را افزایش دهد تواند یممتوسطی داشته و 

 شناختی روانمتغیرهای  ریتأثی برای یافتن الگویی علّ ۀ حاضرهدف مطالع ،به مطالب فوق

 یابی معادالت ساختاری است.مذکور بر عملکرد ورزشی جودوکاران از طریق مدل
 

  پژوهش   روش
 

از نوع مطالعات توصیفی و همبستگی  و هدف تحقیقبا توجه به ماهیت طرح پژوهش حاضر 
بینی یافتن رابطه و حداکثر پیشی صرفاًگی هدف همبست یها پژوهشدر  هرچند. است

علّی بین متغیرها  تأثیراتمتغیرهاست، در پژوهش حاضر با استفاده از مدل معادالت ساختاری 
برای بررسی روابط علّی بین متغیرها  دبخشینو یها روش. این روش یکی از ه استشدبررسی 

سنی جوان و  ۀردجودوکاران  ۀرا کلی حاضر ۀآماری مطالع ۀجامع (.38) استمنسجم  یصورت به
جودوی استان  یها باشگاهکه در یکی از  دهند یمشرقی تشکیل استان آذربایجان سال بزرگ

                                                 
1. Conroy & Metzler 
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 میان از. اند پرداختهزیر نظر مربی به ورزش جودو  یا حرفه صورت بهبه مدت یک سال  کمدست
الزم  یها یهمکاردلیل عدم  اما به ند،رس انتخاب شددر دست صورت بهنفر  211این ورزشکاران 

 ۀدر نهایت تعداد نمون ها پرسشنامهبرخی ورزشکاران یا مربیان و نیز مخدوش بودن برخی از 
 ده است:شدر این مطالعه از ابزارهای زیر استفاده  نفر کاهش یافت. 162مورد بررسی به 

همکاران  (: این پرسشنامه توسط مارتنز وCSAIاضطراب حالت رقابتی ) ۀالف( پرسشنام
گویه است که دو نوع  27( برای سنجش اضطراب رقابتی تدوین شده است و شامل 1991)

بر . هر گویه (39) کندمیارزیابی جسمانی و اعتماد به نفس را  اضطراب ورزشی شناختی و
برای  36تا  9از  آمده دست بهکه نمرات  شود یم یگذار نمره یا درجه چهارمقیاس لیکرت  اساس

و  شوند یم یگذار نمرهمستقیم  صورت به، 14 جز بهگویه ها ۀ متغیر است. هم اسیمق خردههر 
. ضریب آلفای کرونباخ برای همسانی درونی برای استسطح باالی اضطراب  نشانۀنمرات باالتر 

 (.11است ) آمده دست به 92/1و برای جسمانی و اعتماد به نفس  89/1اضطراب شناختی 
( برای 2117مکاران )(: این پرسشنامه توسط زرواس و هS-TQ) خودگوییۀ پرسشنامب( 

تدوین شده است. این پرسشنامه دو نوع راهبرد خودگویی های ورزشکاران سنجش خودگویی
این  یگذار نمره ۀ. شیواستگویه  11و شامل  کندمیانگیزشی و شناختی )تعلیمی( را ارزیابی 

 .(18) دیآ یمدست ر کل سه نمره از آن بهکه د است یا درجه پنجپرسشنامه بر اساس لیکرت 
آیتم  14 این پرسشنامه ابتدا با استفاده تحقیقات پیشین برای تهیه( 2117زوراس و همکاران )

شناس ورزشی را در اختیار چهار روانآنبررسی اعتبار محتوایی،  برای سپس، ه وانتخاب کرد را
 بای دارای مدرک دکتری در علوم ورزشی و پس از اعمال تغییرات الزم، دو سرمرب ندقرار داد

تکمیل کردند و آن را تیمی و انفرادی  یها ورزشاز  باتجربهورزشکار  21سال تجربه و  21
. تحلیل عاملی اکتشافی دو عامل به انجام شدآنان  یها شنهادیپبا توجه به  ئیاصالحاتی جز

 بار عاملی نامناسب حذف شدند.گویه به دلیل  سه کرد و دییتأانگیزشی و شناختی را  های نام

ی که آلفای طور بهپایایی آزمون نشان داد دو عامل مذکور همسانی درونی خوبی دارند،  ۀمطالع
و  84/1، 91/1انگیزشی، شناختی و کل پرسشنامه برابر با  یها عاملبرای  آمده دست بهکرونباخ 

 (.18) بود 92/1
آن  ۀماد 21است که  تمیآ 41شامل  مثبت و منفی: این مقیاس گرایی کمالج( مقیاس 

در مقیاس لیکرت  ها پاسخ. سنجد یممنفی را  گرایی کمالدیگر  تمیآ 21مثبت و  گرایی کمال
آن  بیشترینو  21آزمون  یها اسیمقنمره برای هر یک از  کمترین قرار داشته و یا درجه پنج

مثبت و  گرایی کمالاس خواهد بود. همسانی درونی این پرسشنامه در ایران )شامل مقی 111
. همچنین پایایی این است 87/1و  91/1منفی( به روش آلفای کرونباخ به ترتیب  گرایی کمال

 (.41) است 86/1 ییباز آزماآزمون به روش 
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و موس  یلینگزب ای مقابله ۀمقابله با بحران اندلر و پارکر: پرسشنام یچندبعدمقیاس  (د

 یلروش تحل یقطر از و موس ینگرلیب یها یبررسس و بر اسا استآیتم  19 (، شامل1981)

 ۀمقابل یها پاسخجمله،  ششبا  یشناخت ۀمقابل یها پاسخ پرسشنامه شامل ینا یا جملهعوامل 

 ینا ی، از طرفاست جمله هفتبا  یاجتناب ۀمقابل یها پاسخجمله و  ششفعال با  رفتاری

 متمرکز بر ۀمقابل ۀیوجمله و ش تهشمتمرکز بر حل مسئله با  ۀمقابل ۀیوپرسشنامه به دو ش

اغلب،  یشه،هم یا نهیچهار گز یاسمق آزمون از ین. در اردیگ یمجمله را در بر  11با  هیجان

صفر  ینب کند یمانتخاب  که یا نهیگز بر اساس ینداستفاده شده است و آزمو ،وقت چیه ی،گاه

و با استفاده از  تصنیف ه روشب (1372) آزمون توسط پورشهباز ینا یییاپا .ردیگ یمنمره  3تا 

 است آمده  دست بهدرصد  78آن برابر با  ییایپا یبو ضر دهشبراون محاسبه  - یرمنروش اسپ

(41). 

وارد  ها آنل یج و تحلینتا یبررس منظور به ها داده، ها یآزمودناطالعات از  آوری جمعبعد از 

دگی مرکزی و پراکن هایشاخصاز آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل . شد SPSS-20 افزار نرم

معادالت ساختاری با  یابی مدلو  استفاده شد SPSS20 افزار نرماز  (انسیوار)مثل میانگین و 

 .شد انجام AMOS-20آماری  افزار نرماستفاده از 
 

 نتایج
 

( ارائه 1 عیار، حداقل و حداکثر )جدولآمار توصیفی متغیرها شامل میانگین، انحراف م ابتدا

 .ستشده ا
 متغیرهای پژوهشتوصیفی  یها آماره .1جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل فراوانی  

 29/4 59/11 18 4 162 خودگویی شناختی خودگویی

 21/7 16 31 7 162 خودگویی انگیزشی 

 24/6 85/16 33 9 162 اضطراب شناختی اضطراب

 56/5 59/16 27 9 162 اضطراب جسمانی 

 23/11 66/44 82 27 162 اضطراب کل 

 78/11 37/53 83 31 162 منفی گرایی کمال 

 41/8 25/45 61 26 162 مثبت گرایی کمال ییگرا کمال

 مسئله مدار یا مقابله یها سبک

 مدار جانیه

162 

162 

13 

9 

43 

21 

37/31 

74/15 

29/6 

98/2 
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 معادالت ساختاری مدل
 

نشان داده شده  1 نموداربر عملکرد ورزشی جودوکاران در  گذارتأثیرالگوی مفهومی عوامل 

مثبت و منفی  گرایی کمالشناختی و انگیزشی و  ییخودگواست. در این مدل، متغیرهای 

 یا مقابله. همچنین متغیرهای اضطراب، سبک اند شدهدر نظر گرفته  زا برونمتغیر  عنوان به

 ریتأثو در نهایت  اند شدهزا در نظر گرفته ورنمتغیر د عنوان بهو هیجان مدار  مدار مسئله

 ه است.زشی بررسی شداین متغیرها بر عملکرد ور غیرمستقیممستقیم و 

 

  

    

  

 

  

 

 

 بر عملکرد ورزشی جودوکاران مؤثر شناختی روانوامل ی عمدل مفهوم .1 شکل

. برازش الگوی مفهومی پیشنهادی بررسی شد مدلندگی پیش از بررسی ضرایب ساختاری، براز

د برازندگی نیاز به بهبود دار هایشاخصبرخی برازندگی نشان داد  هایشاخص بر اساساولیه 

 صورت به 2دار از الگوی اولیه حذف شدند که در شکل که بدین منظور شش مسیر غیرمعنی

 یا مقابلهمنفی بر سبک  ییگرا الکمچین نشان داده شده است. این مسیرها شامل اثر خط

هیجان مدار، اثر سبک  یا مقابلهبر سبک  گرایی کمالمدار و عملکرد، اثر مدار، هیجانمسئله

سبک  بودن ریتأثبیمدار بر اضطراب و عملکرد ورزشی بودند. با توجه به هیجان یا مقابله

، دار یمعنه بر حذف مسیرهای غیرعالو هیجان مدار، این متغیر از معادله خارج گردید. یا مقابله

 خودگویی شناختی

 سبک مسئله مدار

 اضطراب

 خودگویی انگیزشی

 مثبت ییگرا کمال

 منفی ییگرا کمال

 سبک هیجان مدار

 اضطراب

 عملکرد ورزشی
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. دار بودندیهفت مسیر به مدل افزوده شدند که معنبرازندگی  هایشاخصبرای بهبود 

 پنج مسیر شامل رابطۀ ها آن بینکه از  اند شدهنشان داده  2 مسیرهای اضافه شده در شکل

منفی با  ییگرا کمال ۀانگیزشی، رابط خودگوییمنفی و  ییگرا کمالمثبت با  گرایی کمال

خودگویی شناختی با خودگویی بود و دو  ۀو رابط انگیزشی و خودگویی شناختی خودگویی

 مدار بود.مسئله یا مقابلهگویی شناختی و انگیزشی بر سبک دمسیر شامل اثر خو

 

  

    

  

 

  

 

 

 اولیهمدل مفهومی  (ها چین خط) ۀشد( و اضافه ها چین نقطهمسیرهای حذف شده ) .2 شکل

که  آمده دست به 3 شکل صورت بهو اضافه کردن مسیرها شده پس از حذف نهایی برازش مدل

 در زیر همراه با ضرایب ساختاری نشان داده شده است.

 

 

 

 
 

 خودگویی شناختی

 سبک مسئله مدار

 اضطراب

 عملکرد ورزشی
 خودگویی انگیزشی

 مثبت ییگرا کمال

 منفی ییگرا مالک

 سبک هیجان مدار
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G 

  

    

  

 

  

 

 بر عملکرد ورزشی مؤثر شناختی روانشده عوامل نهایی برازش مدل .3شکل 
 

 .دهد یممدل برازندگی نهایی را نشان  هایشاخص .2جدول 
 

 بر عملکرد ورزشی تأثیرگذار شناختی روانبرازندگی مدل ساختاری عوامل  هایشاخص .2 جدول
 X2 Df X2/df GFI CFI AGFI RMSEA IFI NFI TLI مدل

 93/1 97/1 98/1 18/1 91/1 98/1 98/1 16/2 4 64/8 نهاییمدل 

X، مقدار شاخص دهد یمنشان  2چنانچه جدول 
2/df  ها دادهاست که نشانگر تناسب  16/2برابر 

برازش خوب مدل  نشانۀ 91/1از  یشبا مدل نهایی است. در تحلیل معادالت ساختاری، مقادیر ب

است که نشان  91/1برابر  AGFو  98/1برابر  CGFIو  GFI یها شاخصاست و با توجه به اینکه 

است نشانگر  8/1که برابر  RMSEA. مقدار شاخص داردالگوی نهایی برازش خیلی خوبی  دهد یم

باشد،  تر نزدیکدر مدل نهایی است که این میزان هرچه به صفر  ها دادهخوب  نسبتاًبرازش 

موجود در  یها شاخصباشد. دیگر  18/1از  ترش خوب است، ولی مقدار آن نباید بیشبراز نشانۀ

و کلی متغیرهای  غیرمستقیماثرات مستقیم،  .استبرازش خوب مدل  نشانۀجدول نیز همگی 

 نشان داده شده است. 3مدل بر متغیر پیامد در جدول 

 

 
 

11/1  

21/1  

46/1  

13/1-  

11/1  

35/1  

82/1  

18/1-  

13/1  

15/1-  

42/1-  

16/1  

15/1-  

11/1  

 خودگویی شناختی

 سبک مسئله مدار

 اضطراب

 عملکرد ورزشی

65/1  

14/1- 

23/1  

33/1  

11/1-  

34/1  

 خودگویی انگیزشی

 مثبت ییگرا کمال

 گرایی منفیکمال
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 و متغیر پیامد زا درون یرهایمتغبر  زا برونو کلی متغیرهای  غیرمستقیماثر مستقیم،  .3جدول 
 ریب اثرض 

 کلی غیرمستقیم مستقیم

 65/1 11/1 65/1 مثبت گرایی کمال

 -12/1 -12/1 111/1 منفی گرایی کمال

 24/1 11/1 23/1 خودگویی انگیزشی

 -15/1 19/1 -14/1 خودگویی شناختی

 17/1 -14/1 11/1 مدارسبک مقابله مسئله

 -15/1 11/1 -15/1 اضطراب
 

، است 65/1مثبت بر عملکرد ورزشی  گرایی کمالتقیم و کلی مطابق این جدول، ضریب اثر مس

 گرایی کمالمتغیر فوق،  برعکسی بر عملکرد ورزشی ندارد. غیرمستقیم ریتأثاما این متغیر 

 -12/1و کلی آن برابر  غیرمستقیمبر عملکرد ورزشکاران ندارد و ضریب اثر  مستقیم ریتأثمنفی 

 غیرمستقیم صورت بهو  23/1مستقیم برابر  صورت به . ضریب اثر متغیر خودگویی انگیزشیاست

اما خودگویی شناختی اثر است،  آمده دست به 24/1برابر  ها آناست که اثر کلی  11/1برابر 

، همچنین ضریب اثر است -14/1مستقیم منفی بر عملکرد دارد که ضریب اثر آن برابر 

است. ضریب اثر  آمده  دست هب -15/1و ضریب اثر کلی  است 19/1غیرمستقیم این متغیر 

بوده و اثر کلی آن  -14/1و  11/1مدار به ترتیب برابر سبک مقابله مسئله غیرمستقیممستقیم و 

است. اضطراب نیز اثر مستقیم منفی بر عملکرد داشته است که ضریب اثر  آمده دست به 17/1

 .ستاو ضریب اثر کلی نیز به همان میزان  آمده  دست به -15/1آن برابر 

 یریگ جهینتبحث و 
 

 بر عملکرد ورزشی مؤثر شناختی روانحاضر برازش الگوی برخی متغیرهای  ۀهدف مطالع

برخی از این متغیرهای  تأثیر ،مطالعات پیشینجودوکاران استان آذربایجان شرقی بود. 

 همزمان ریتأثمدلی برای هیچ پژوهشی  ، امااند دهکربررسی  ورزشکاران را بر شناختی روان

برازش الگوی اولیه بر اساس است. نداده ارائهبر عملکرد ورزشی  شناختی روانمتغیرهای 

د. بدین منظور دارنیاز به بهبود  برازندگی هایشاخص برخی برازندگی نشان داد هایشاخص

منفی بر سبک  ییگرا کمالدار از الگوی اولیه حذف شدند که شامل اثر شش مسیر غیرمعنی

مدار، اثر هیجان یا مقابلهبر سبک  گرایی کمالمدار و عملکرد، اثر مدار، هیجانمسئله یا مقابله

 یا مقابلهسبک  اینکهمدار بر اضطراب و عملکرد ورزشی بودند. با توجه به هیجان یا مقابلهسبک 

د. عالوه بر این، برای بهبود ش، این متغیر از معادله خارج نقشی نداشت در مدل مدارهیجان
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 ۀپنج مسیر شامل رابط .دار بودندکه معنی برازندگی هفت مسیر به مدل افزوده شد هایشاخص

منفی با  ییگرا کمالۀ انگیزشی، رابط خودگوییمنفی و  ییگرا کمالمثبت با  گرایی کمال

خودگویی شناختی با خودگویی انگیزشی بود  ۀانگیزشی و خودگویی شناختی و رابط خودگویی

 جینتامدار بود. مسئله یا مقابلهشناختی و انگیزشی بر سبک  وییخودگو دو مسیر شامل اثر 

درصد  46و  داردی برازش نسبتاً خوب قیتحق نیا یها دادهبا  نهایی مدل نشان داد ریمس لیتحل

، خودگویی، ییگرا کمالشامل ابعاد  شناختی روانواریانس عملکرد ورزشی از طریق متغیرهای 

 تبیین گردیده است. یا همقابل یها سبکاضطراب رقابتی و 

 صورت بهرا  مثبت مثبت بیشترین اثر ییگرا کمالمتغیرهای مورد مطالعه،  میان از بنا بر نتایج،

 ییگرا کمالغیرمستقیمی بر عملکرد ندارد. همچنین  ریتأثمستقیم بر عملکرد ورزشی دارد، اما 

منفی و اضطراب  ۀواسط بهن آ غیرمستقیم ریتأثو  بر عملکرد ورزشی ندارد مستقیمی ریتأث منفی

 خیلی ضعیف است.

نتایج  مثالًمطالعات پیشین همسو و با برخی دیگر ناهمسو است.  یها افتهیاین نتایج با برخی 

و  زیادمثبت  گرایی کمالورزشکاران  نشان داده استحاضر،  ۀمانند نتایج مطالعبرخی مطالعات، 

است نوع ( نیز اظهار کرده2111)(. همچنین هنسن 42) کمی دارندمنفی  گرایی کمال

 یا مطالعه. در (43) کند یمعملکرد خوب ورزشکاران را بازنمایی  گرایی کمالسازگارانه یا مثبت 

 ( نشان دادند 2112و همکاران ) دیگر گوتوالس

رضایت از عملکرد و شایستگی رابطه  ازجمله شناختی روانبا برخی متغیرهای  ییگرا کمال

 .(44دارد )مثبتی 

 دهندنشان میبرخی مطالعات  اند کرده( اشاره 2115فلت و هویت ) گونه کههمان، حالبا این 

ناسازگارانه یا منفی، عملکرد ورزشکاران را کاهش و نارضایتی از عملکرد را افزایش  گرایی کمال

 ،هدیبرگز بازان سیتنگروهی از  ۀ ( در مقایس1996. در این زمینه گلد و همکاران )(45دهد ) یم

تنیس، سطوح  یا حرفهو به این نتیجه دست یافتند که بازیکنان  کردندرا مطالعه  گرایی کمال

اشتباهات و سطوح پایینی از استانداردهای فردی را که به ترتیب  ۀباالیی از نگرانی دربار

. با این (46) گزارش کردند روند یمسازگارانه و ناسازگارانه به شمار  گرایی کمالعناصری از 

سطوح  ها آنۀ مورد مطالع یها یآزمودن زیرا ؛با مشکل مواجه شود ها آنحال، شاید تعمیم نتایج 

 گرایی کمال دهدنشان می ها آن ۀنتایج مطالع ،باالیی از فرسودگی را نشان داده بودند. در واقع

 که ورزشکاران سطوح نیست بدین معنی لزوماًو  است مرتبط ناسازگارانه بیشتر با فرسودگی

 .دهند یممنفی را نشان  ییگرا کمالباالیی از 
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 ییگرا کمال( اشاره کرد که 2112باید به اظهارنظر گلد و همکاران ) ها افتهیدر تبیین این 

. حتی پیشنهاد (47) اند گرفتهکلیدی برای کسب عملکرد ورزشی در نظر  ایهنجار را  ویژگی

و به نوبه خود به عملکرد  داردساسی ورزش اهمیت ا ۀشده است که تمایل به کمال در زمین

-ویژگیبخشی از  ن دلیل انتخاب استانداردهای باال. بدیگردد یم منجرپیروزمندانه در ورزش 

(. با این تفاسیر، شاید 4برای عملکرد ورزشکاران سودمند است ) وورزشکاران برگزیده های 

 نظر گرفت. در یا حرفهبرای ورزشکاران  یضرورتمثبت را  ییگرا کمالبتوان 

کلی  طور به حاضر ۀمطالع یها افتهیمنفی بر عملکرد،  ییگرا کمال غیرمستقیم ریتأث ۀدر زمین

منفی به  یها واکنشاشتباهات و  ۀنگرانی دربار دهند یماست که نشان  ییها پژوهشهمسو با 

ردی و برعکس، اهداف فدارند و رابطۀ مثبت با اضطراب رقابتی منفی یا ناسازگار  گرایی کمال

(. 48) دارند رابطۀ معکوس با اضطراب رقابتی مثبت یا سازگار( گرایی کمالتالش برای کمال )

و  کنند یمکه برای کمال تالش  سازگار گرای کمالورزشکاران  دهندنشان می ییها افتهیچنین 

که با  کنند یماشتباهاتشان نگران نیستند، سطح پایینی از اضطراب را طی رقابت تجربه ۀ دربار

حاضر با پژوهش سیندن  یها افتهی(. همچنین 49ورزشی نیز همراه است ) خوبعملکرد 

)نگرانی زیاد در  گرایی کمالبین اضطراب و الگوی خاصی از دریافت که  استهمسو ( 1999)

دار وجود یمعن ۀ( رابطضعیفو معیارهای شخصی  ها تیفعالمورد اشتباهات، تردید در مورد 

 .(51دارد )

رنجورانه و روان انهگرای کمال یها خواستهن یب ان منفیگرای کماله در بیشتر موارد، کآنجا از 

بر  ینامطلوب تأثیراته تضاد حاصل، کن است ی، اعتقاد بر اکنند یمتضادی درک  یرد واقعکعمل

( نشان 2114) ت و فلتیپژوهش هو یها افتهی نیهمچن(. 51) گذارد یم یاضطراب فرد بر جا

با شدت  گرایی کمال ۀساز ین فردیب یها جنبهو  گرایی کمال در ریر خودکار درگداد افکا

شان را یع روزمره زندگیتا وقا اند لیماان گرای کمالن یهمچن .استاضطراب در ارتباط 

 .(52کنند )ر یگران تعبید از تر پراسترس و تر دکنندهیتهد

، ستیاستعدادها ن ییخود شکوفا یمنف گرای کمالافراد  یدر زندگ یمحرک اصلاز سوی دیگر 

ن نحو آن را انجام یبه حد کمال برسند و به بهتر ید در هر کاریبا ها آن .افتن استی یبرتر بلکه

د یدن به کماالت آنان را دچار اضطراب و احساس گناه شدینرس. نخواهند شد یدهند وگرنه راض

جه ارزش یدر نت شوند؛میمواجه ن به اهداف خود با شکست دیمعموالً در رس رادن افی. اکند یم

که  کنند یمن تصور یو چن شوند یم یدچار احساس کهتر ،ابدی یمآنان در نظر خودشان کاهش 

که حرمت و اعتبار خود را  رسند یمن باور ین نظر را دارند و به ایآنان هم در موردگران هم ید

 (.53) دشون یمجه دچار اضطراب یدر نت ؛اند داده ستاز د زیگران نینزد د
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خوبی بر  نسبتاً خودگویی انگیزشی اثر مثبت مستقیم همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد

مدار( خیلی ضعیف است. اما مسئله ۀسبک مقابل ۀواسط بهآن ) غیرمستقیمعملکرد دارد، اما اثر 

گرچه اثر غیرمستقیم مثبتی اخودگویی شناختی اثر مستقیم منفی بر عملکرد ورزشی دارد، 

حاضر در زمینه  ۀمطالع یها افتهیمسئله مدار( بر عملکرد داشته است.  ۀسبک مقابل ۀواسط هب)

مثبت آن را بر عملکرد  تأثیراتاست که  ییها پژوهشبا  ناهمسوخودگویی شناختی  منفی ریتأث

خودگویی شناختی بر عملکرد  ریتأث مثالً. اند دادهورزشی مختلف نشان  یها رشتهورزشی در 

، (28) بازیکنان بسکتبال یها مهارت، (27) بازیکنان تنیس یها مهارت، (26) گلف بازیکنان

است.  شده دییتأ (29) و عملکرد شوت کردن بازیکنان زن فوتبال (54) عملکرد بازیکنان راگبی

ی ها رشتهبازیکنان این  مثبت بر عملکرد تأثیریخودگویی شناختی  نشان دادندهر پنج مطالعه 

 داشته است. هاآن مهارت و افزایش ورزشی

 خودگویی بر عملکرد، ریتأث ۀدر زمین اشاره کرد که اغلب مطالعات موجود باید ،با این حال

پژوهشی غیرآزمایشی بود که نشان  ۀ نخست مانند مطالعۀ حاضرمطالع. فقط بوده استآزمایشی 

، اما دیگر داد استفاده از خودگویی شناختی با عملکرد بهتر در بازی گلف همبسته است

بودند.  کردهلکرد بررسی خودگویی شناختی را بر عم ریتأثآزمایشی  صورت بهمطالعات ذکر شده 

را  ها آنو  تنیس را انتخاب کردند یا رحرفهیغ( گروهی از بازیکنان 2117کاتون و الندین ) مثالً

ملکرد و با دانش ع همراهدر سه گروه قرار دادند که دو گروه هفت جلسه آموزش خودگویی )

گروه از طریق یادگیری پسخوراند آموزش دیده بودند. یک بدون آن( دریافت کرده بودند، ولی 

. با این ندعملکرد هر سه گروه در متغیرهای مربوط به عملکرد بهبود یافته بود نشان دادنتایج 

 هتریخودگویی آموزش دیده بودند، در توالی حرکات، عملکرد ب ۀورزشکارانی که در زمین ،حال

 شناختی ۀکنند افتیدر یها گروهکه  اند کردهاشاره  ها آن. همچنین داشتنددر مقایسه با دیگران 

مثبت خودگویی را  ریتأثکه  داشتنددرست  یها پرتابی از در مقایسه با دیگران درصد بیشتر

 .(27) دهد یمنشان 

عملکرد بازیکنان  خودگویی انگیزشی بر ریتأثمثبت  ریتأثی آزمایشی ا مطالعهدر همچنین 

. البته هر دو مطالعه اده شددنشان  (25) عملکرد و خودکارآمدی بازیکنان تنیس و (54)راگبی 

خودگویی بر  ریتأثنخست، برای بررسی  ۀدر مطالع مثالً. اند هشدآزمایشی انجام  صورت به

ایشی به آزم صورت به و به دو گروه تقسیم شدند. تمرینات بازیکن تنیس انتخاب 46عملکرد 

نشد و نتایج نشان داد استفاده از خودگویی انگیزشی  ارائهشده و به دیگری  ارائهیک گروه 

 شود.میموجب افزایش خودکارآمدی و عملکرد ورزشکاران 
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ه است شدانواع خودگویی و عملکرد ورزشی انجام  ۀ رابطۀمطالعات همبستگی معدودی در زمین

خودگویی شناختی و  دهندنشان می ها افتهی غالباًو  اند هبودمطالعات آزمایشی  هاآن بیشتر که

 ۀمطالع . با این حال،دهد یمف افزایش ورزشی مختل یها رشتهانگیزشی عملکرد ورزشی را در 

منفی خودگویی شناختی را بر عملکرد ورزشی  ریتأثمثبت خودگویی انگیزشی و  ریتأثحاضر 

 که محتوای مثبتی در مطالعات آزمایشی ها ییخودگو یبا توجه به ماهیت آموزشنشان داد. 

 د.شوموجب افزایش عملکرد  در چنین مطالعاتی خودگویی که رسد یم، طبیعی به نظر دارند

آن بر  ریتأث و خودگویی با عملکرد ورزشی توجه به تعاریف ابعاد خودگویی ۀدر تبیین رابط

دارد که ی به اظهاراتی اشارهمفید باشد. خودگویی شناخت تواند یمبهبود عملکرد ورزشکاران 

 یها جنبهمطلوب همراه با تمرکز توجه بر  یها تیفعالبرای افزایش عملکرد از طریق تحریک 

تکنیکی مهارت در نظر گرفته شده است و خودگویی انگیزشی نیز به اظهاراتی اشاره دارد که 

مثبت و تنظیم  برای تسهیل عملکرد از طریق افزایش اعتماد، تالش، انرژی و ایجاد خلق

شناختی خودگویی به یادگیری و  ۀمؤلف، دیگر (. به سخن23 ،24، 28) اند شدهاضطراب تدوین 

، اما کند یمو راهبردهای الزم برای انجام ورزش را تعیین  رددا اشاره ورزشی یها مهارتانجام 

گیختگی و انگیزشی به تمرکز، تشویق خود، اعتماد به نفس، آمادگی ذهنی، تنظیم بران ۀمؤلف

 وابستهخودگویی بر عملکرد بیشتر به ماهیت خودگویی  ریتأث ،البتهدارد.  اشاره مقابله ۀشیو

 ۀمانند مطالع. در این حالت، منفی باشد تواند یممسئله، خودگویی  است که با توجه بدین

 یریگ جهینتقبل از هرگونه  ،با این حال منفی بر عملکرد خواهد داشت. تأثیری احتماالً ،حاضر

 .(18) کنندبررسی  مکرراًبهتر است مطالعات دیگری این موضوع را 

 ریتأثبر ابعاد متفاوت عملکرد  نیز انواع خودگویی احتماالً البته عالوه بر چنین تفاوتی،

در افزایش  احتماالًکه خودگویی شناختی  اند کرده( اظهار 2116زینسر و همکاران ) .گذارند یم

خودگویی انگیزشی در افزایش انگیزه، اعتماد به  حالی که، در است رمؤثبه توجه  یده جهتو 

. چنانچه تئودوراکیس و همکاران (22) است مؤثرتردهی به کوشش و تالش نفس و نظم

خودگویی بر  ریتأثدر تبیین  تواند یمهی ی، تفسیر فرآیندهای توجاند کرده( اشاره 2111)

 .(23) باشد تأثیرگذارعملکرد 

 ی راکارهای و سازبر عملکرد، یعنی را خودگویی  ریتأثزیربنایی  کارهای و سازران برخی پژوهشگ

جانسون و  مثالً اند؛بررسی کرده ،گذارد یم ریتأثبر عملکرد  ها آنکه خودگویی از طریق 

خودگویی تمرکز بر افکار خوشایندی است که به ۀ که هست اند کرده( پیشنهاد 2114همکاران )

 ایتوالی عمل یاخودگویی دستوری است که  عبارت دیگر،. به شود یم منجر رفتارهای خوشایند

( در این 2111. تئودوراکیس و همکاران )(29) کند یمکار انداخته یا تکمیل را بهاز اعمال 
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فرآیندهای ذهنی برای  یساز فعالشامل  راهبردهای شناختی مثل خودگویی زمینه معتقدند

مهم این است که تمرکز بر  ۀ. نکتشوند یمگرفته  کاروهای فکری بهگذاشتن بر الگریتأثتغییر یا 

 .(23) خواهد شدخوشایند منجر افکار خوشایند به عمل یا رفتار 

خودگویی شناختی  ۀرابط یا مطالعهطبق دانش ما تاکنون خودگویی بر اضطراب،  ریتأث ۀدر زمین

 ۀنیز رابط موجودمعدود مطالعات  و است نکردهو انگیزشی را با ابعاد اضطراب رقابتی بررسی 

در پژوهشی . اندکردهاضطراب را با در نظر گرفتن خودگویی به شکل مثبت و منفی بررسی 

 دهدشده که نتایج آن نشان میاضطراب ورزشی و خودگویی در ورزشکاران بررسی  ۀرابط

مقایسه با گروهی  دربودند، ارزیابی کرده کننده لیتسهاضطراب را عاملی  یها نشانهافرادی که 

 تجربه کرده بودندرا  منفی کمتری ارزیابی کرده بودند، کننده فیتضعی اضطراب را ها نشانهکه 

نشان دادند خودگویی مثبت تفسیر ورزشکاران از  (2111. همچنین فلتچر و هانتون )(37)

 .(55) کند یماضطراب را تعدیل 

، روانشناسی ورزش ۀدر حیطیی و اضطراب بین خودگو ۀرابط ۀدر زمین با وجود مطالعات معدود

که تفکرات منفی باا   اند کردهها اشاره بر اهمیت خودگویی دیتأکشناسی تربیتی با مطالعات روان

ی کاه چنادین   طاور  باه (، 37) اناد  لیا دخنگرانی و اضاطراب   یریگ شکلخودگویی مرتبط و در 

دو مطالعاه  . اناد  کارده حمایت و خودگویی منفی  یبین اضطراب صفتۀ ( از رابط33 ،34مطالعه )

به این نتیجه دست یافتند که اضطراب ورزشای جسامانی و شاناختی باا خودگاویی       (36 ،37)

 دهد.خودگویی منفی را افزایش ۀتمایل به تجرب تواند یمو  ردمنفی ارتباط متوسطی دا

ضطراب و بر این باورند که بین ا همسو با مطالعه حاضر، ، (2117هاتزی جورجیاس و همکاران )

دارد که البته خودگویی شناختی بیشتر از خودگویی انگیزشی منفی وجود ۀانواع خودگویی رابط

نشان ( 2119هاتز جورجیاس و همکاران ) یها افتهی. همچنین (56) دهد یماضطراب را کاهش 

ه مطالع یها افتهیاضطراب شناختی و نه اضطراب رقابتی با خودگویی رابطه دارد. البته  دهدمی

ابعاد خودگویی بیشتر با اضطراب شناختی و نه اضطراب جسمانی رابطه  ،حاضر نیز نشان دادند

 ۀ. عالوه بر این، مطالع(57) دار نبوداضطراب بر اساس خودگویی معنی ینیب شیپگرچه ادارد، 

نه ورزشکاران رشته خاص. با توجه به این مسئله، شاید  انجام شده بود، نخست روی دانشجویان

 ضعیفی وجود دارد. ۀدر ورزشکاران رابطمتغیر کرد که بین این دو  یریگ جهینتوان بت

بنابراین از مدل حذف شد،  ؛هیجانی نقشی مدل ندارد یا مقابلهحاضر نشان داد سبک  ۀمطالع

منفی )از  غیرمستقیم ریتأثضعیف و  نسبتاًمستقیم مثبت  ریتأثمدار مسئله یا مقابلهسبک  ولی

 دهند یمقبلی که نشان  یها پژوهشاین یافته با اغلب بر عملکرد دارد. طریق اضطراب( 

)برای مرور مراجعه  استند، همسو ابا عملکرد خوب ورزشی همراه مؤثر ای مقابلهراهبردهای 
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ناهمسو ( 2112)2نیو بالند 1ویگائودر ۀمطالعبا  حاضر یها افتهی ،(. از سوی دیگر58شود به 

 فیبر تکل یمبتن یاز راهبردها ورزشکاران ۀبودند استفادداده است که در پژوهش خود نشان

 جانیبر ه یمبتن یراهبردها که استفاده از ی، در حالدهد یم شیرا افزا رقابت مثبت در ۀعاطف

بین اضطراب و عملکرد ورزشی  رسد یم. به نظر (59) دهد یم شیدر رقابت افزارا  یمنف ۀعاطف

که  یزمان ه استنشان داد( 61) یا مطالعهنتایج بل وجود دارد. روابط متقا ای مقابله یها سبکو 

از  ورزشکاران ،شدند یم ریتفس ریتأث یبو  زیرقابت ناچ نیدر ح یجسمان اضطراب یها نشانه

 یرقابت یها تیفعال یو بازدار ادیتالش ز رینظ مسئلهمتمرکز بر حل  یها مقابل یراهبردها

 ریتفس کننده ناتوانرا  زیاد یاضطراب جسمان شکارانکه ورز یاما زمان ،کردند یم استفاده

 یرفتار اجتناب و یجانیه یزیر برون رینظ جانیمتمرکز بر ه یا مقابله ی، از راهبردهادندکر یم

 .کردند یماستفاده 

منفی  ریتأثاضطراب رقابتی  نشان دادند ها افتهی اضطراب رقابتی بر عملکرد نیز ریتأث ۀدر زمین

کلی و عملکرد ورزشی  طور بهبین اضطراب و عملکرد  ۀرابط. ردد ورزشکاران دامستقیم بر عملکر

ن است. برخی پژوهشگران اضطراب را برای عملکرد مفید و اویژه مورد مناقشه محقق طور به

بین  یرخطیغ ۀبه وجود رابط پردازان هینظربرخی  ،. از سوی دیگردانند یمبرخی دیگر مضر 

خطی منفی بین این دو  ۀپژوهش حاضر از وجود رابط یها داده. معتقدنداضطراب و عملکرد 

( است که پیشنهاد کرده 1991مارتنز و همکاران ) ۀاین یافته همسو با یافت سازه حمایت کرد.

این (. همچنین 39) وجود داردرابطۀ خطی منفی بین بعد شناختی اضطراب و عملکرد بودند 

 همسو( 8، 61-63چندین مطالعۀ دیگر )و ( 1385)ابولقاسمی و همکاران  یها افتهیبا  یافته

بین اضطراب  ۀرابطنیز  ای غیرحرفهورزشکاران  میانکه در پژوهش خود نشان دادند در است 

اضطراب جسمانی بر عملکرد  ریتأثکه نظر اما از این  ، (9) استورزشی با عملکرد ورزشی منفی 

 ( مغایر است2113و همکاران ) کرافتورزشی بیشتر از اضطراب شناختی است با پژوهش 

افراد  معموالًحائز اهمیت است که  این دلیل. وجود اضطراب جسمانی (49)مراجعه کنید به 

از این رو ممکن است  ؛کنند یمتفسیر  بار فاجعهو  آمیز اغراقجسمانی خود را  عالئماضطرابی 

تهوع، سرگیجه،  )مانند طپش قلب، شوند یمجسمانی اضطراب  عالئمورزشکارانی که دچار 

؛ عروقی نسبت دهند -قلبی یها یماریبرا به مسائلی چون  عالئماحساس گرما, تعریق و ...( این 

. همچنین شودضعیف میو هم عملکردشان  شوندمیافزایش اضطراب خود  باعثدر نتیجه 

در  بین برانگیختگی فیزیولوژیکی و عملکرد ۀبرانگیختگی شناختی در رابط هفاجع ۀمطابق نظری

                                                 
1. Gaudreau 
2. Blondin 
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 زیادی ار دچار اضطراب شناختیکوقتی ورزش به عبارت دیگر؛ (64) شود یمنقش میانجی ظاهر 

 را در ای مالحظهافت قابل  تواند یمنهفته در انگیختگی باالتر از سطح بهینه  یافزایش ،شود یم
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Abstract:  
The aim of the current study was to investigate self-talk, perfectionism, 
anxiety and coping styles roles in sort performance of judo. The population 
of present study was all young and adult judo athletes of east Azarbayjan. 
Among them 162 athletes were selected by available sampling. Data were 
gathered using Competitive State Anxiety Inventory (CSAI), Self-Talk 
Questionnaire (S-TQ), Perfectionism Questionnaire, Coping styles 
Questionnaire (CSQ). SPSS-20 and AMOS-20 was used for data were 
analysis. There was used Structural equation Modeling (SEM) for fitness of 
suggested model. Some of fitness indexes suggested that the model needs 
modification and to this aim, some non significant paths canceled and some 
new paths were added. Final model, with regard to fitness indexes and Chi-
square had good efficacy. The final model showed that Positive 
perfectionism has the most direct effect and total effect and Cognitive self-
talk had the most indirect effect on sport performance. 

KeyWords: Self-talk, Perfectionism, Anxiety, Coping styles, Sort 
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