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و اضطراب  یهدف یریگارتباط جهت نییپژوهش، تع نیهدف ا
جوان بود. مطالعة حاضر از نوع  رانیگیبا عملکرد کشت یرقابت
 ةیپژوهش، کل نیا یبود. جامعة آمار یهمبستگ -یفیتوص
 لیاستان اردب یکننده در مسابقات قهرمانجوان شرکت رانیگیکشت

با توجه به  زین یآمارنفر بودند. نمونة  451، با تعداد 4939سال 
شمار انتخاب شد. ابزار پژوهش؛ حجم جامعه به صورت کل

 کولز،یدر ورزش) دودا و ن یهدف یریگنامة استاندارد جهتپرسش
( 4331و بارتن،  یلی)مارتنز ، و ینامة اضطراب رقابت( ، پرسش4331

 بینامه ها به ترتشپرس ییایبود. که پا رانیگیکشت جیو مطالعة نتا
 نینشان داد که ب جیگزارش شده است. نتا 31/1و  81/1

وجود  یرابطة مثبت و معنادار یو عملکرد ورزش یهدف یریگجهت
 یو عملکرد ورزش محورفیتکل یهدف یریگداشت. ارتباط جهت

محور و خود یهدف یریگمثبت و معنادار بود، اما ارتباط جهت
و  یاضطراب رقابت نیب نیود. همچنمعنادار نب یعملکرد ورزش
 ونیوجود داشت. مدل رگرس یرابطة معنادار و منف یعملکرد ورزش

 گرید ریدو متغ ،یخودمحور ریاز متغ رینشان داد که غ کیلوجست
وابستة عمکلرد  ریمتغ راتییتغ ینیبشیدرصد قادر به پ 1/77
به  یستیبا ،یبهبود عملکرد ورزش ینشان داد که برا جی. نتاباشندیم

آنان  یورزشکاران و سطح اضطراب رقابت یدفه یریگنوع جهت
 .شود یشتریتوجه ب

 

 هاي کليديواژه
 ؛یعملکرد ورزش ؛یاضطراب رقابت ؛یهدف یریگجهت

 جوان رانیگیکشت

 

 

 

The purpose of this research was to determine 

the relationship of goal-orientation and competition 

anxiety with performance of young wrestlers. This 

research was based on descriptive-correlation 

statistics. Statistical population was including all the 

young participated wrestlers in Ardabil wrestling 

championship in summer 1393 with 150 people. 

The sample was selected equal with population. 

Research tools was Task and ego orientation in 

sport questionnaire (Duda & Nicholls, 1992) and 

sport competition anxiety test (Martens, Veale & 

Burton, 1990) and the study results wrestlers. The 

reliability and validity of the questionnaire was 

certified 0.80 and 0.90. The results have shown a 

positive meaningful relationship between task 

orientation and sport performance. However, the 

relationship between ego orientation and sport 

performance was not meaningful. Also, there was a 

negative meaningful relationship between 

competition anxiety and sport performance. Logistic 

regression model has shown that, with an exception 

for task orientation variable, the two other variables 

are able %76.4 to predict changes in dependent 

variable of the performance. The results have shown 

that to improve sport performance, it is necessary to 

pay more attention to the purposeful performance 

type and competition anxiety level. 

 

Keywords 
Goal Orientation; Competitive Anxiety; sport 

performance; Young Wrestlers 

 

 جوان رانيگیکشت یبا عملکرد ورزش یو اضطراب رقابت یهدف يريگارتباط جهت
 3یکشکول لونیفاطمه ا، *2زادهيعل یول، 1فرخنده دريح

 یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو -2 یشرق جانیآذربا قاتیواحد علوم و تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم، مدیریت ورزشی ارشد یکارشناس یدانشجو -1

  ارومیه دانشگاه، دانشجوی دکترا -3 یئه طباطبادانشگاه عالم

 13/20/1314تاریخ پذیرش:                11/22/1314تاریخ دریافت: 

 

 

  

The Relationship of Goal Orientation and Competition Anxiety with Sport 

Performance of Young Wrestlers 
 3emeh Ilone kashkooliFat, *2Vali Alizadeh, 1Heidar Farkhandeh 

1- M. A. Student in Sport Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Azarbaijan 

sharghi 2- Ph.D student of Sport Management at Allameh Tabataba’i Universit 

3- Ph. D. Student in Sport Management, Urmia University 

Received: (2015/05/01)            Accepted: (2015/09/04) 
 

 

 

 چکيده

 

 

Abstract   



 08 4931 پاییز، 7مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره دوم، شماره  

 

 

 مقدمه
شناسی  ورز،، ورزشاسران امروزه، به دلیل توجه کمتر به روان

سی ههسی پیسپ  را متحمل شوند که خسسرتممان ایت شاست
بسر آورد. لذا، توجه جبران نسپذیری برای آنسن و جسمعة ورزش  به

شاسی  ورز، و متغیرهسی مرتبط بس عملارد ورزشاسران به روان
، رث کیسم، ابوالقسیننم تواند نتسیج یننودمادی داشننته بسشنند  م 

 (.08: 5801، درتسجو  آریسپوران

ژه یا  از عوامل مهم روان  که عملارد ورزشننناسران را، به وی 
هسی حسننسو و تعیین کااده، به شنندت تحت ت ثیر در موقعیت

ضنناراا ایننت. بر این ایننسو پژوهو در حوز  دهد، اقرار م 
شناسین  ورز، برای شاسیسی  متغیرهسی مهم و ت ثیراذار روان

درون فردی به ماظور یسری ریننسندن به ورزشنناسران در اجرای 
مهسرت هسی ورزشنن  و همياین کسهو عوامل  م ل اضنناراا 

کاد، ضنننروری و اجتاسا که عملارد و کسرای  را تضنننعیي م 
 (.1: 5801مشیدی، نسپذیر ایت  ج

انجسمد، لذا میزان بسالی اضناراا الل  به عملارد ضعیي م  
اظور باسبراین به م ؛چاین ورزشناسران  نیسزماد توجه ویژه هستاد

  شنناسو ورزشنندیننتیسب  به عملارد بهتر، وفی ه مرب  و روان
این اینت که به ورزشاسر کم  کاد تس بتواند حسلت اضاراا را 
تحمل کاد یس این حسلت را تقلیل دهد. در کاسر آمسدا  جسمسن ، 

 زنده کسر، آمسدا  روان  بسنننیسر مورد توجه قرار ارفته اینننت 
5800 :2.) 

ماظور از اضنناراا رقسبت ، اضنناراا حسلت و رنن ت رقسبت   
( اضاراا حسلت، واکاو 5991  5یپیل براربسشند. به نظر ام 

هسی اردد افراد موقعیتهیجسن  و زوداذری ایت که موج  م 
خسرن  را تهدیدآمیز ارزیسب  نمسیاد. در مقسبل، اضنناراا ر ت 

بسشند که بس خیننوریست بسثبست و نوع  ویژا  شنصینیت  م 
هسی فردی بسدوام در افراد مسنتعد اضاراا دیرپسی فرد و ت سوت

هس بر راباه بین اضننناراا و عملارد ت کید ه دارد. ینسفتهاشنننسر
کااد و حسک  از ت ثیر ما   اضناراا بر عملارد ورزشاسران م 
بسشناد. اضاراا رقسبت  نیز به نوبة خود عملارد ورزشاسران م 

 دهد.را تحت ت ثیر قرار م 
موفقیت و شاست در میسدین ورزش  به عوامل بسیسری بستگ  

ایری هدف  نیز بر اضنناراا که اشننسره شنند، جهتدارد، عالوه 
نوع  انگیز  درون  برای رییدن به موفقیت ایت. این انگیزه یس 
بنه عبنسرت دیگر نینسز بنه موفقیت بر پسیة برتری ،لب ، رقسبت، 
اهداف چسلش ، اررار بر انجسم کسر و فسئق آمدن بر مشاالت باس 

 (.02: 5800، بهرام و  یوری، شیخ، بسقرزادهشده ایت  

                                                                                                                                                                                
1. Speilberger 

2. Ames 

از متغیرهننسی دیگری کننه بننس عملارد ورزشننن  ارتبننس  دارد،  
بسشننند. به ،ور کل ، افراد داری جهت ایری هندف  م حهنت

د. ایری مبتا  بر خود هسنننتاایری مبتا  بر تالیي ینس جهت
شننود هس م ایریشننود که شننرایط بسعن این جهتتیننور م 

ورزشاسران  هس حسک  ایت (. نتسیج پژوهو212: 5992، 2 آمس
آمیز م  داناد یس انگیز، درون  که جو مربو  به ورز، را تسلط

کااد، نگر، م بت  در مورد ورز، دارند و بیشننتری دریسفت م 
برای ارزینسب  عملارد خود، از اهنداف تسنننلط آمیز و ا،العست 

تر ایت سده م  کااد، در نتیجه بسورهسی خودکسرآمدی آنهس ماسی 
کااد که ورز، و ماسن ورزش  دارای م  بسال م  رود و احسسو

،لب  م بت ایت. برعاس، زمسن  که ورزشاسران ی  جو مبسرزه
در مورد محیط ورزش  دارند، آن را به عاوان ی   نگر، ما  

، دهادبیااد، ادراك ما   از خود نشنننسن م ،لب  م جو مبسرزه
 عقنسید خودکسرآمدی پسییا  دارند، به رنننورت بهاجسر از اهداف

کااد و برنتسیج فعسلیت ارجنسی  و مانسبا ا،العست اینننت سده م 
 (.219: 2888، 8شوند  فرر و ویسمتمرکز م 

ارای ، افراد برای کسنننن  بر مباننسی تروری انگیز، توفیق 
موفقیت و احسنسو شنسیستگ  ایتسنداردهس و معیسرهسی مت سوت  
دارند. درحسل  که برخ  ورزشناسران کسنن  مهسرت و تسلط در 

داناد، اروه دیگری برنده شدن را را معیسر ت سنیر موفقیت م اج
و یس شنناسننت دادن دیگران را عسمل شننسیسننتگ  و احسننسو 

کاانند، اروه اوب بننس ویژا  منوفنقنیننت خود محسنننوا م 
مداری مورد شنناسیننسی  مداری و اروه دوم بس ویژا  خودتالیي

 (.212: 5992ایرند  آمس، قرار م 

برری  ( در پژوهشنن  بس عاوان 5801ابوالقسینم  و هماسران   
ارتبس  ابهسم نقو، تعسرض نقو و اضننناراا رقسبت  بس عملارد 

، نشسن داد که تحییل  دانشجویسن ورزشاسر ورزشن  و پیشرفت
 هر ین  از متغیرهنسی ابهسم نقو، تعسرض نقو و اضننناراا

رقسبت  بس عملارد ورزشنن  و پیشننرفت تحیننیل  راباة ما   
همبسنتگ  در ورزشاسران اروه  بیشتر از  معاسداری دارند. این

 ان رادی بود.

ارتبس   ( در پژوهشنن  بس عاوان؛5801  و آریسپوران ابوالقسیننم  
ایری هدف و اضننناراا رقسبت  بس ای، جهتراهبردهنسی مقسبله
نشسن  دانشنجویسن ورزشاسر اروه  و ان رادی عملارد ورزشن 

عملارد  داد کننه بین راهبردهننسی مقننسبلننه متمرکز برتالیي و
 .ورزش  در ورزشاسران اروه  راباة معاسداری وجود دارد

 ( در پژوهشنن  بس عاوان؛ بررینن 5801موحدی و محمودنژاد   
ای مرد و ارتبس  آن بس ینا  اضناراا رقسبت  ووشوکسران حرفه

3.Ferrer & weiss 
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بین اضنناراا رقسبت  و عملارد ، نشننسن داد که مسننسبقه ةنتیج
ه . بوجود داردداری کسران همبسنننتگ  ما   و معاسرقنسبت  تنسلو

عبنسرت دیگر، هرقدر اضننناراا رقسبت  تسلوکسران افزایو یسبد، 
 آنهس کسهو خواهد یسفت. عملارد رقسبت 

( در پژوهو 5898عانسردی، لا  ، متقی ، دائم  و روحسن    
خود تحت عاوان؛ بررین  راباة اضاراا مربیسن بس اضاراا و 

ین شسن داد که بعملارد بسزیااسن فوتسنسب شنهرینتسن ااسبسد ن
یننا  اضنناراا ورزشنناسران و عملارد آن هس راباة ما   و 
معانسداری وجود دارد و افزایو اضننناراا در بنسزیاانسن بسعن 

 شود.کسهو عملارد آنسن م 

مستقیم   ةرابا ( در پژوهو خود5898  قزب ی لو و ار هسن  
دیت هببین اضاراا رقسبت  و عملارد در فوتسسلیست هسی زن 

نشسن  (5892تحقیق ابوالقسینم ، کیسمرث  و ینهراب    آوردند.
ایری هدف و خودکسرآمدی بس عملارد ورزشننن  داد کنه جهنت

( بین 5998  2( و کران5908  5. هاینهمبسنننتگ  م بت دارند
داری ما   معاس اضننناراا رقنسبت  و عملارد ورزشننن  ارتبس 

( نشننسن 2880  8"هسنتون، تومسو و مسیاسرد"دیننت آوردند. هب
دادند که شندت اضناراا بس نزدی  شدن به مسسبقه افزایو و 

یسبد و بین اضاراا رقسبت  و عملارد اعتمسد به ن س کسهو م 
 دیت آوردند.ورزش  راباة ما   معاسداری به

( در بررینن  راباة بین ایننترو و اضنناراا 2880  0آنجال 
اشننتن هسی مصتلي، ندمسننسبقه بس عملارد ورزشنناسران رشننته

آمسدا  روان  مالوا در رویدادهسی حسنننسو را عسمل ارنننل  
کسهو اعتمسد به ن س و تمرکز ورزشننناسران آمستور ت ثیر ما   
دارد و حت  م  تواند شرایط به وجود آمدن آیی  هسی جدی را 

 فراهم یسزد.

( در پژوهشننن  بس عاوان؛ پیو بیا  2858  1تومنسو و منسرکو 
 ، ایری هدفبیرینننتسن  بس جهتارتبس  موفقیت دانو آموزان د

ایری هدف  تس ارزینسب  دور  و عملارد، نشنننسن دادند که جهت
ای عملارد و ارزیسب  دوره دانو اموزان را به ،ور مداوم بس اندازه

دهد. در واقا تمریانست آموزشننن  مصتلي تحنت تن ثیر قرار م 
 دیت آوردند.ارتبس  پسییا  را به

( در ی  2858  1ن و چسنگ، ایننمیت، یننیاگال، جسنسننوتسیاگ 
ماسلعة ،ول  بر روی دانشجویسن بس عاوان؛ ارتبس  بین یسدایری 

ایری هندف ، تعیین هندف و عملارد، نشنننسن دادند که جهنت

                                                                                                                                                                                
1. Henin 

2. Cran 

3 - Hanton Thomas & Maynard 

4. Angela 

5. Antti-Tuomas Pulkka & Markku Niemivirta 

6. Meng U. Taing, Tiffany Smith, Neha Singla, Russell 

E. Johnson, Chu-Hsiang Chang 

ایری هندف  بنس تعیین هدف و عملارد ارتبس  ینسدایری جهنت
 بسالی  داشت.

هننسی ت ننسوت معاننسداری را بین زیرم ل ننه (2850  1بننسلجیانندر 
رقسبت  در بسزیااسن فوتبسلیست و هسک  به دیت آورد. اضناراا 

تحت عاوان؛  ( نیز در پژوهو خود2850  0منسنو و جنساندیو
ی اایری هدف  و مهسرت مقسبلهمقسیسنة انگیز  مشسرکت، جهت

هسی ان رادی و اروه ، نشسن دادند که ورزشاسران عضو ورز،
ایری تارتبس  ما   قوی و معاسداری بین انگیز  مشسرکت و جه

هنندف  تالیي محور و خود محور وجود دارد، همياین ارتبننس  
ایری ای و جهتم بنت قوی و معانسداری بین مهنسرت مقنسبلنه

 هدف  تالیي محور و خود محور پیدا کردند.
 9"بسجسنسك، میلیيویچ، کسیوم و مسریااوویچ"در ماسلعة ،ول   
 هسیسرتمه اضاراا رقسبت ، اعتمسد به ن س و ( بس عاوان؛2850 

ه بر ک "و بس معلولیت معلولیت عسل  بدونروان  در ورزشنناسران 
هسی المپی ، پسرالمپی ، ن ر از شننرکت کااداسن بسزی 20روی 

داری بین دو جهنسن  و قهرمنسن  اروپنس انجسم ارفت؛ ت سوت معاس
مدت زمسن  و بس معلولیت در معلولیت اروه از ورزشنناسران بدون
مشنسهده نشد و در بیشتر مواقا مشسبه تمرین و تجربة ورزشن  

 هم بودند.
  مهم در علوم ورزش یاشسخه ،ورز،  شاسیکه روان ی ازآنجس 

عد در ب یشرفتبسشد، لذا پ م  خینورس  دریاو  ورز، قهرمسن
سران ورزشا یت شصی و  روان یهسجابه ةماسلع یسزمادن  قهرمسن

و  ری هدف ایایننت. بس توجه به این که ارتبس  متغیرهسی جهت
هسی قبل  کمتر اضناراا رقسبت  بس عملارد ورزش  در پژوهو

مسسبقه و عسمل برد و  یتبررین  شده، همياین بس توجه به مسه
ورزشنناسر به   حسالت روان ثیر هسی ورزشنن  و تدر رقسبت بسخت

ایری هدف  جهت یت شننصی یهسخینو  اضناراا و جابه
 ین پژوهوورزشاسر، ا( بر عملارد یمدار یيو تال ی خود مدار

  هنندف یریاجهننت و  اضننناراا رقننسبت یزانقیننند دارد م
هس را بس عملاردشسن مورد ماسلعه قرار ایران و ارتبس  آنکشنت 

دیت آمده از این پژوهو بتواند به مسرولین تس ا،العست به دهد
 هسی شنصییت  و میزانو مربیسن کم  کاد تس بس توجه به جابه

، دیدی واقا ارایسنه نسبت به تربیت ایراناضناراا در کشنت 
  آنهس داشته بسشاد.

 

7. Baljinder Singh 

8.Manu Pratap Singh Bhadauria AND Jagdish Chandra 

L. Gothi 

9. Ljubica Baĉanac, Bojana Milićević-Marinković, 

Goran Kasum, Marjan Marinković 
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 تحقیق شناسیروش
-ی  تورننن ؛و از نظر رو، یکننسربرد ؛از نظر هنندف پژوهو

. جننسمعننة آمننسری این پژوهو، کلیننة بننسشننند م  همبسنننتگ
کااده در مسننسبقست قهرمسن  ایتسن ایران جوان شنرکتکشنت 

نمونة آمسری نیز بس بسشد. ن ر م  518بس تعداد  5898 اردبیل یسب
 توجنه بنه حجم جسمعه به رنننورت کل شنننمسر انتصسا شننند.

نهسیت  درهس قبل از مسسبقه بین آنهس توزیا اردید که نسمهپریو
شننده بودند نسمه که به رننورت کسمل پسیننخ دادهپریننو 500
هس مورد اینننت سده قرار آوری و جهنت تجزیه و تحلیل دادهجما

 ارفتاد.
ایری نسمة جهتا،العنست از دو پرینننوآوری بنه ماظور ارد 

و همياین از ماسلعة نتسیج  2و اضاراا رقسبت  5هدف  در ورز،
 ایری هدف نسمة جهتایران ایننت سده اردید. پریننوکشننت 
و  شنده ایت ،راح  2599در ینسب  8"نیاولز و دودا"توینط 

ایرد که برای مشننصن نمودن این امر مورد ایننت سده قرار م 
در موقعیت ورزشن  را به عاوان کس  مهسرت ی  فرد موفقیت 

ریي مدار( تعخود بسال  تالیي مدار( یس عملاردی بهتر از دیگران 
 1بسشد که در مقیسو ینواب م  58نسمه دارای کاد. پرینوم 

 1به معا  کسمال مصسلي و  5ای لیارت تاظیم شده ایت  ازیاه
و  مداریتالیيو یواالت آن در دو جابة  به معا  کسمال موافق(

مننداری هننسی  کننه جابننة تالیيمننداری قرار دارد. ینننوابخود
بسشننند و کاد ه ت مورد اوب م منداری( را ارزیسب  م  وفی نه

یاجد. ازیاة به مداری را م شنو ینواب بعدی هم جابة خود
(، 8(، نظری ندارم عدد  2(، مصسل م عدد  5شدت مصسل م عدد  

ایرد. یننپس ( را م 1  عددقم ( و به شنندت مواف0موافقم عدد  
هسی هر بعد برای هر فرد، امتیسز آن بعد را جما میسنگین یننواب

ایری هسی جهتدهد. ضننری  آل سی کرونبسم مقیسونشننسن م 
 10/8و  08/8محور و جهنت ایری خودمحور بنه ترتی  تالیي

 ازار، شده ایت.
مسرتاز، "تویننط  5998نسمة اضنناراا رقسبت  در یننسب پریننو 

،راح  و جهت تعیین میزان اضننناراا رقسبت   0"  و بسرتنویل
ایرد. ضری  آل سی کرونبسم در ورزشاسران مورد ایت سده قرار م 

نسمه دارای ازار، شده ایت. این پریو 98/8نسمه این پریو
 " ،"به ندرت  " بسشد، هر یواب دارای یه ازیاةینواب م  51

اینت که ورزشاسر احسسو خود را بس  "الل " و" بعضن  اوقست
 5برای هر پسیخ، نمر  بین  دارد.هس بیسن م پسیخ دادن به یواب

ایرد بدین رننورت که برای پسیننخ به ندرت نمر  تعلق م  8تس 
هس ، یننپس مجمون نمره8و الل  نمر   2، اسه  اوقست نمر  5

                                                                                                                                                                                
1. Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire 

(TEOSQ) 

2. Sport Competition Anxiety Test (SCAT) 

 نمر  بننسشننند.برای هر فرد بننه عاوان نمر  اضننناراا فرد م 
اضنناراا  نمر بسشنند. رنن ر م  58 و 58، 0،5،1هسی یننواب

اضننناراا  20تس  51پسیین،  اضننناراا 51ورزشننناسر کمتر از 
. براینننسو بسشنندم  ،اضننناراا بسال 20متویننط، بیشننتر از 

هس مورد ت یید نسمههنسی موجود، پسیسی  و روای  پرینننوازار،
هس در پژوهو حسضر بس ایت سده نسمهبسشند. پسیسی  این پریوم 

محسینننبه  08/8و  10/8ز ضنننرین  آل سی کرونبسم به ترتی  ا
 اردید.

ایران بس توجه به مقسم کسنن  در این پژوهو عملارد کشننت  
 .شده در آخر مسسبقست به دو اروه موفق و نسموفق ا،الق اردید

 و آنهسی  که مقسم اوب تس یوم را در هر وزن کس  کردند موفق
 بقیه نسموفق محسوا شدند.

ایااه متغیر عملارد از نون دو ارزشننن  بس توزیا  بنس توجنه بنه 
برای موفق و  5بایسدی نرمسب  موفق و نسموفق؛ به رنننورت کد 

ایری برای ننسموفق( و متغیر اضننناراا رقنسبت  و جهت 8کند 
 هسی آمسریای  چادارزش ( بود، از تاای ورزشن  از نون فسرله

و تحلیل رارینیون لوجسنتی   ایآزمون همبسنتگ  دو رشنته
 ایت سده اردید.

 

 های تحقیقیافته

ایر آزاد و ن ر کشت  11 برری ، تحت نمونة ن ر 550 مجمون از
ه اسنهشنننت هسیوزنایر فرنگ  بودنند که در ن ر کشنننت  10

وزن  یافراد دارا یبرا  فراوان یشننترینبودند که ب شنرکت کرده
 افراد یبرا  فراوان ینو کمتر ن ر( 28  دررد 51بس  یلوارمک 11
 ن ر( بوده ایت. 52دررد   0بس  کیلوارم 528وزن  یدارا

یسب،  51-50دررد(  85ن ر نمونه   01،  تحت برری ةدر نمون
 ن ر نمونه 18یننسب و  59تس  50 ین( بدررنند 88 ن ر نمونه  00

 یسب ین دارند. 59-28( دررد بین 80 
ز ( کمتر ادررد 51  ن ر 22 همفعسلیت در کشت   ةاز نظر یسبق 
دررد(  21ن ر   81یسب و  58ال   1دررد(  19  ن ر 01یسب،  1

فعسلیت و تمرین در رشته کشت  داشتاد.  ةینسب یسبق 58بسالی 
( نشسن م  دهد که میسنگین 5نتسیج تورنی   مادرج در جدوب  

محور نسنبت به خودمحور بسالتر ایت. میسنگین اضاراا تالیي
( بود. به ،وری که 21/25هس هم در حد متویط  رقسبت  آزمودن 

، 51ن ر( کمتر از  9هس  دررد آزمودن  8/1نمر  اضاراا رقسبت  
( ن ر 51دررد   0/55و  20ال   51( بین ن ر 550دررد   9/05

 بود. 20بیشتر از 

3. Duda & Nicholls 

4.Martens, Veale & Burton 
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 هسی پژوهومقیسوهسی توری   خردهیسفته .4جدول 

 شسخن آمسری
 مقیسو

 انحراف ایتسندارد خاسی ایتسندارد میسنگین میسنگین

 09/8 80/8 11/5 عملارد

 00/8 88/8 11/8 جهت ایری

 18/8 81/8 10/8 تایلي محور

 18/8 80/8 15/8 خودمحور

 15/2 28/8 21/25 اضاراا رقسبت 

 هنندف ایری در پژوهو حننسضنننر، ارتبننس  بین ابعننسد جهننت 
خودمحوری و تالیي محوری( و اضننناراا رقسبت  بس عملارد  

مورد بررینن  قرار ارفته ایننت که برای تحلیل آنهس از  ورزشنن 

( و نیز رارییون 2ای  جدوب ای دو نقاهرشته آزمون همبستگ 
 ( ایت سده اردیده ایت.8لوجستی   جدوب 

 هس یهفرض یبرا ای دو رشته  آزمون همبستگ .2جدول 

 شسخن آمسری
 متغیرهس

 eta) 2R Sig  ضری  همبستگ  إتس

 تقری  ایپیرمن تقری  پیریون

 85/8 80/8 820/8 51/8* ایری و عملاردجهت

 85/8 82/8 881/8 59/8* تالیي محوری و عملارد

 25/8 01/8 888/8 81/8 خودمحوری و عملارد

 888/8 885/8 810/8 -20/8** اضاراا رقسبت  و عملارد

**P<0.01 *P<0.05 
 داری معا  یننا  به توجه بس و 2 جدوب ا،العست برایننسو 

 إتس اینقاه دو ایرشننته همبسننتگ  ضننری  در شننده مشننسهده
بس  ، ارت(ایپیرمن و پیریون تقری  رورت به معاسداری ینا  

متغیرهسی جهت ایری هدف ، تالیي محور و اضنناراا رقسبت  
بس عملارد ورزش  معاسدار بود. ول  ارتبس  معاسداری مس بین متغیر 

. دینننت نیسمدخودمحور و عملارد ورزشننن  کشنننت  ایران به
 هک دهاد م  نشسن روابط این از حسرل تعیین همياین ضنری 

دررد، متغیر تالیي محور  0/2 متغیر جهت ایری هدف  در کل
متغیر  واریسنس از دررد 0/1دررد و متغیر اضاراا رقسبت   1/8

 .کااد م  بیا  پیو را عملارد ورزش 
برای برریننن  این فرضنننیننه کننه کنندام ینن  از متغیرهننسی  

خودمحوری و تالیي محوری( و اضننناراا   هدف ایریجهت
بیا  عملارد ورزشننن  تواننند نقو م ثری در پیورقننسبت  م 

ایران ای س کاد از رو، راریننیون لوجسننتی  ایننت سده کشننت 
رود که متغیر کسر م اردیند. رارینننیون لوجسنننتی  زمسن  به

  از تواند هر یاارزش  و متغیر مستقل م وابسته به رورت دو
ر برایرد. در این پژوهو متغیر عملارد ورزشننن  به مقیسو را د

                                                                                                                                                                                
1. omnibus 

برای موفق  5رورت دو ارزش   موفق و نسموفق؛ به رورت کد 
ایری هدف  و اضننناراا برای نسموفق( و متغیر جهت 8و کند 

بسشننند. خروج  رارینننیون ای م رقسبت  به رنننورت فسرنننله
 5از بلوك  که ؛بسشدم  5و بلوك  8لوجستی  دارای دو بلوك 

 اردد.بین ایت سده م ای تحلیل متغیرهسی پیوآن بر
 (8نتسیج متغیرهسی موجود در مدب رارییون لوجستی   جدوب 

نشنننسن داد کنه بجز متغیر خودمحوری، دو متغیر دیگر قنسدر به 
همترین بسشنناد. مم  بیا  تغییرات متغیر وابسننتة عمالردپیو

 ایت. 5خروج  تحلیل رارییون لوجستی ، خروج  بلوك 
 متغیرهسی موجود در مدب رارییون لوجستی  .9 لجدو

 df sig امتیسز متغیرهس

 822/8 5 20/1 تالیي محوری

 01/8 5 18/8 خودمحوری

 885/8 5 12/55 اضاراا

 888/8 8 00/58 مجمون

مرحلة اولیة تحلیل رارییون لوجستی  برآورد کل  مدب ایت.  
انجننسم  5بوون این برآورد بننس اینننت ننسده از تحلیننل آزمون اوم
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دهد مدب نشنننسن م  0ایرد. همنسن اوننه که نتسیج جدوب م 
تی یعا  رارییون لوجس ؛بسشدرارییون لوجستی  معاسدار م 

 ت.بیا  متغیرهس را دارایقدرت تبیین و کسرآی  الزم برای پیو 

 نتسیج آزمون اوم ن  بوو/معاسداری مدب رارییون لوجستی  .1جدول 

کسی   کسی دو 
 ایاوئر(

df Sig 

 882/8 8 09/50 مرحلة اوب/مرحله

 882/8 8 09/50 بلوك

 882/8 8 09/50 مدب

ریتم آمسر  لگس مرحلة بعدی در رارییون لوجستی  مربو  به دو 
 شننسمل ضننری  تعیین  2و ضننری  تعیین پزودو 5دریننت نمسی 
بسشننند. این ( م 0و ضنننری  تعیین نیجل کرك  8کنسکس و نل

هسننتاد. ضننری  تعیین  2Rهسی ضننری  تعیین ضننرای  تقری 
قرار دارد. هرچه این عدد به ی  نزدی   5و  8پزودو بین بنسزه 

ابسننته نس متغیر وبسشنند یعا  متغیرهسی مسننتقل در تبیین واریس
بر  1قندرت زیسدی دارد. در این آزمون همسن اونه که از جدوب 

که به ی  نزدی  بوده و  بسشدم  110/8آید این آمسره برابر م 
 خوا ازار، اردید.

 نتسیج آزمون دریت نمسی  و پزودو .5جدول 

دریننننننت  مرحله
 نمسی 

 ضننننرینن 
تننعننیننیننن 
 کسکس و نل

ضنننرینن  تعیین 
 نیجل کرك

5 25/101 102/8 110/ 

 

 0/11یعا  راریننیون لوجسننتی  متغیرهسی مسننتقل قسدرند 
 وابسته را پیو بیا  نمسیاد. نتسیج آزمون دررد از واریسنس متغیر

( جهت نشننسن دادن براز، مدب 1 جدوب  1لمشننو -هویننمر
غییر بیا  تغییرات متبراز، پیو رارینیون نشسن داد که میزان

یعا  مدب ماسی   ؛دار ایتمعاس 81/8وابسته در یا  معاسداری 
بوده و از براز، الزم برخودار ایننت. این بدین معا  ایننت که 

رات بیا  نسننبت بسالی  از تغییمتغیرهسی مسننتقل قسدر به پیو
 بسشاد.متغیر وابسته  عملارد ورزش ( م 

 لمشو -آزمون هویمر .6 جدول

کسی   کس ایننناوئر مرحله
 دو(

df Sig 

5 12/81 0 888/8 

 
دهد که آمسر  والد اضاراا رقسبت  و ( نشسن م 1جدوب  نتسیج  

 بر متغیر وابسته دارند. محوری ت ثیر معاسداریتالیي
 آمسر  بصت هس .7 جدول

 B S.E آمسر  والد df Sig Exp(B) 

تنناننلننینني 
 محوری

09/8 810/8 111/1 5 825/8 90/8 

 980/8 008/8 5 822/8 815/8 -818/8 خودمحوری

 55/5 880/8 5 88/0 811/8 -222/8 اضاراا

 10/29 515/8 5 91/5 05/2 801/8 ثسبت

هس معروف ایت. این نسبت معسدب هس به نسبت بصتآمسر  بصت 
B ر تکوچ هس در رارییون خا  ایت. موقع  که نسبت بصت

اوییم که بس افزایو مقسدیر از عدد ی  بسشند، در آن رورت م 
، برعاس و ؛یسبدمتغیر مسننتقل، احتمسب وقون پدیده کسهو م 

هس بزراتر از عدد ی  بسشد در آن رورت موقع  که نسبت بصت

                                                                                                                                                                                
1. log likelihood 

2. Pseudo r-square 

3. Cox and Snell R Square 

اوییم کنه بنس افزایو مقسدیر متغیر مسنننتقل، احتمسب وقون م 
بس  آیدکه از جدوب فوق بر م  یسبد. همسنگونهپندیده افزایو م 

افزیو مقننسدیر متغیر تالیي محوری میزان عملارد ورزشننن  
ینسبند و بنس کسهو میزان اضننناراا میزان عملارد افزایو م 
 یسبد.افزایو م 

4. Nagelkerke R Square 

5. Hosmer and Lemeshow 
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 گیریبحث و نتیجه

 ةرابا ورزشنن  عملارد و هدف  ایری جهت بین که فرض این
 این در که ارفت قرار ت یید مورد دارد، وجود معاسداری و م بت
 و ابوالقسینننم  ،(5800  شنننیخ و بسقرزاده هسی یسفته بس مورد

 و ابوالقسینننم  ،(5801  قسن  و یویننن   ،(5801  آریسپورن
 5مسیال ارکلر، ینننسل  وایت وجسن اب دودا ،(5892  همانسران

( 2850  جسادیو و مسنو و( 2858  هماسران و تسیاگ ،(5992 
 هرشت هس، آزمودن  نظر از اارچه تحقیقست این. بسشد م  همسنو

 مت سوت مس پژوهو بس ایت ممان تحقیق رو، و ورزش  هسی
 این. دارند همصوان  هس یسفته و هدف جهت از امس بنسشننناند

 ورزشنن  عملارد در هدف ایری جهت نقو به پژوهشننگران
 بس هدف ایری جهت همبسننتگ  که آنجس از. اندکرده اشننسره
 نتوا م  ایت بوده چشمگیرتر ورزشاسران در ورزشن  عملارد

 يتالی بر مبتا  ایری جهت در فردی هسی ت سوت که ا ت
 عملارد نتیجة کااد  تعیین ایننت ممان محور خود یس محور

 ا ت توان م  تحقیق این هسییسفته به توجه بس. بسشد ورزشناسر
 تریبیشنن خس،ر رضننسیت تالیي بر مبتا  هدف ایری جهت که
 در بهتر عملارد به ماجر و کاد م  ایجسد ورزشنناسر افراد در

 .شود م  مسسبقست
 به رایوا ایران کشت  اک ر تحقیق این هسی یسفته اینسو بر 

 یع   تمریا تاسلیي دادن انجسم بس یعا  داشنته، مداری تالیي
 هم( 5808  یوی   و بهرام  دارند، خود مهسرت یا  ارتقسء در
 ایران کشننت  %01 که ریننیدند نتیجه این به خود تحقیق  در

 مبا  سضرح تحقیق نتسی  بس که داشتاد مداری تالیي به ارایو
 به ارایو ان رادی ورز، این در نیز ایران کشننت  ایااه بر

 قتحقی بس راباه این در ول . دارد همصوان  دارند مداری تالیي
 داده نشسن که ندارد همصوان ( 2858  هماسران و اعجسز ارنغر

 نپسیی مداری وفی ه و بسال خودمداری آینننیسی ، بسزیااسن بود
 وملز در انبتو شسید را هووپژ ینا نتسیج تمسیز لیلد .داشننتاد

 در بسال اریمد دخو  هدف  یایر جهت تر وتمت س  یاو دجوو
 ردمو یهس نمونهدر نون ورز، و  (ین پسی اریمد برتالیيابر
 یطاشر شتندا ظلحس بس تامیل  یهس ی ربر الذ. نستدا ی ربر

 شتهدا اههمر به ردمو ینا در یتر قیقد پسیخ نداتو م  رمذکو
 بین که بودند داده نشننسن( 5801  آریسپورن و ابوالقسیننم  .بسشد

 و برتالیي متمرکز هدف  ایری جهت و مقسبله راهبردهنسی
 وجود داری معا  راباه اروه  ورزشاسران در ورزشن  عملارد

                                                                                                                                                                                
1. Michle Arcler, Saly White & J.L Duda 

2. Eric Lime Grover 

 از ،(5992  دودا اب جسن و وایت ینننسل  ارکلر، مسیال .دارد
 دف ه ایری جهت بررینن  عاوان بس تحقیق  در آلبسمس دانشننگسه

 هبي اند داشته بیسن جوان ورزشاسران بین ورزش  اهداف ودرك
 درك بوده بسال یننا  در شننسن تالی   ایری جهت که هسی 
 ن س، به اعتمسد افزایو به ماجر ورزشنن  اهداف که اند کرده

 به تشننویق و وهماسری مهسرت پرور، بودن، خوا شننهروند
 در هم( 2858  هماسران و تسیاگ .شننود م  پرتحرك زندا 

 نبی را بسالی  ارتبس  دانشنننجویسن روی بر ،ول  ماسلعه ی 
 تدیننبه عملارد و هدف تعیین و هدف  ایری جهت یسدایری

 .آوردند
 عملارد و محور خود هدف  ایری جهت بین که فرض این 

 این به. نگرفت قرار ت یید مورد دارد، وجود معاسدار ارتبس  ورزش 
 در محور خود هدف  ایری جهت کسهو یس افزایو بس که معا 

 بس تیجهن این. یسبد نم  تغییری ورزشنن  عملارد ایران کشننت 
 ،(5801  قسن  و یوی   ،(5800  شیخ و بسقرزاده تحقیقست نتسیج

 پژوهشننگران این. دارد همصوان ( 2881  ایزنبسرث ای کریس
 بس محور خود هدف  ایری جهت بین را معاسداری ارتبس  هم

 2رویرا لیم اری  راباه این در ول . ناردند پیدا ورزش  عملارد
 رآمستو و ای حرفه هسی فوتبسلیست روی خود تحقیق در( 2885 

 س ک مداری خود در بسالتری نمره که بسزیااسن  بود داده نشسن
 داشته ای مسنسبقه هسی موقعیت در کمتری اضناراا اند کرده

 سدهایت  رید م  نظر به که ؛ایت بوده خوا عملاردشسن و اند
 فردی هسی ت سوت تحقیق، این به نسنننبت مت نسوت ابزار از

 نسهمسوی  علت برری  مورد ورزش  رشتة ت سوت و هس آزمودن 
 .بسشد حسضر تحقیق بس تحقیق این

 و  رقسبت اضاراا بین که فرض این تحقیق، این در ینرانجسم 
. ارفت قرار ت یید مورد دارد وجود ما   راباة ورزشنن  عملارد

 آریسپورن و ابوالقسینننم  تحقیقست نتسیج بس راباه این در که
 ،(5801  ابوالقسیننم  ،(2888  بسرث ایزن ای کریس ،(5801 

 قزب و ار هسن  ،(5898  هماسران و عاسردی ،(5801  موحدی
انسلد هورن و  ،(5998  کران ،(5908  هاین ،(5898  یننن لو

 هسنتون ،(5990(0جسن لوکین وآنتون  لیيت ،(5908  8ایپیرمن
 هماسران و جوبیاس اب و( 2880  آنجال ،(2880  هماسران و
 اشسره که زیر ترتی  به پژوهشنگران این. بود همصوان( 2850 

 میزان احتمسب بسال، رقسبت  اضنناراا که دادند نشننسن شننود م 
 الگوی اینننسو بر. دهد م  کسهو را ورزشننناسران موفقیت

 بس اضننناراا و انگیصتگ  راباة که بهیاه کسرکرد محندود 
 محدود  ورزشنناسر فرد هر دهد، م  قرار توجه مورد را عملارد

3. Gold Horn  &Spearman 

4. J. Lukens & A. Litchet 
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 آن در وی عملارد که دارد فردی به ماحیننر بهیاة اضنناراا
 هر دیگر، عبسرت به ؛رود م  بسال ماسینننب  ،ور به محدوده

 را عملارد بهترین اضنناراا، از خسرنن  محدود  در ورزشنناسر
 وی اضاراا در که دارد را عملارد بهترین زمسن  ورزشاسر. دارد
 دیگر، یننوی از. بسشنند داشننته قرار بهیاه کسرکرد محدود  در

 بهیاه کسرکرد محدود  از خسرج ورزشنناسر اضنناراا که هاگسم 
 .شود م  ضعیي وی عملارد بسشد، داشته قرار

 اضاراا راباه خود تحقیق در( 5801  آریسپورن و ابوالقسینم  
 و دار معا  اروه ، ورزشنناسران در ورزشنن  عملارد بس رقسبت 
 هکااد بیا  پیو ترین قوی همياین آورد، بندینننت ما  

 در و هدف ایری جهت ان رادی ورزشاسران در ورزش  عملارد
 بود رقسبت  اضنناراا و هدف ایری جهت اروه  ورزشنناسران

 اردعمل کااده بیا  پیو ترین قوی هم تحقیق این در که
 سرثب ایزن. ای کریس هسی یسفته. بود رقسبت  اضاراا ورزشن 

 نزد در هدف اهمیننت و اضننناراا رابانه مورد در( 2888 
 ست رقسبت  اضنناراا مورد در تحقیق این نتسیج بس ورزشنناسران

 نشسن خود تحقیق در( 5801  ابوالقسیم . دارد ماسبقت حدودی
 و نقو تعسرض نقو، ابهسم متغیرهنسی از ین  هر کنه داد

 اباهر تحییل  پیشرفت و ورزشن  عملارد بس رقسبت  اضناراا
 .دارند داری معا  ما  

 اضاراا بین که داد نشسن خود درتحقیق هم( 5801  موحدی 
 و ما   همبسنننتگ  کنسران تنسلو رقنسبت  عملارد و رقنسبت 

 رقسبت  اضنناراا هرقدر دیگر، عبسرت به. دارد وجود داری¬معاس
. سفتی خواهد کسهو آنهس رقسبت  عملارد یسبد، افزایو تسلوکسران
. آورد دیتبه مشنسبه  نتیجة هم( 5898  هماسران و عاسردی

 نشسن( 5898  ی لو قزب حمید و ار هسن  نوشین تحقیق نتسیج
 رد عملارد و رقسبت  اضنناراا بین مسننتقیم  راباه که داد

( 5998  کران و( 5908  هاین. دارد وجود زن هسی فوتسسلیست
 عا م ما   ارتبس  ورزشنن  عملارد و رقسبت  اضنناراا بین هم

 .آوردند بدیت داری
 ایران کشت  رقسبت  اضناراا( 5908  اینپیرمن و هورن اسلد 

 ودندب امریاس کشننت  فدرایننیون جوانسن مل  تیم در که را نصبه
 داربرخور ایران کشت  که دادند نشسن دادند، قرار بررین  مورد

 بس ایران بسکشننت  قیسو در کم( SCAT  رقسبت  اضنناراا از
 ددانستا م  بسالتر را خود توانسی  ،زیسد( SCAT  رقسبت  اضاراا

 مسمت بهتر را مسنننسبقست که کردند م  بیا  پیو همياین و
 حقیقت نتسیج. بودند مامرن بیا  پیو این به و کرد خواهاد

 روان  هسی شنننسخن بین( 5990لیيت   وآنتون  لوکین جسن
 POMS )ای مسننسبقه واضنناراا  SCAT ) بس داری معاس ارتبس 

 آزمون در بسال( SCAT  بس افراد و داد نشننسن ورزشنن  عملارد

 سسبقست،م در و مسسبقه از قبل بیشتر خستگ  دارای لیگ، ابتدای
 دیننت از بیشننتری هسی وتوپ داشننتاد کمتری آزاد هسی پرتسا

. کردند م  کسنن  تیم برای کمتری امتیسز کل در و دادند م 
 وعملارد رقسبت  اضنناراا بین هم( 2880  هماسران و هسنتون

 این در ول . آوردند بدیننت داری معا  ما   راباه ورزشنن 
 داری معا  ارتبس  خود تحقیق در( 5892  مقدم قسیمیسن راباه،

 میز ویر تایس بسزیااسن ورزش  عملارد و رقسبت  اضاراا بین
 یس رت دقیق ابزار از ایت سده ریند م  نظر به که نیسورد دینت به

 شننده بسعن تحقیق ابزار به هس آزمودن  ندادن جواا دریننت
 .نشود مشصن بهتر تغییرات

ایری هدف  چقدر جهت نتسیج این پژوهو نشنننسن داد که هر 
رد عملابنسزیان بر اینننسو تالیي هسی محوله افزایو یسفته، 

کشنت  ایران هم خوا بوده ایت. به این معا  که کسسن  که 
موفقیت و احسنسو شنسیستگ  را در تال، و پیشرفت شصی  
مدنظر قرار داده اند در مقسیسه بس کسسن  که موفقیت را در برنده 

 اند عملارد بهتریشندن و یس شناست دادن دیگران تلق  کرده
آمده  دیتمعاسدار ما   به اند. همياین بس توجه به ارتبس داشته

ایران، کسهو میزان بین اضننناراا رقسبت  و عملارد کشنننت 
اضنناراا قبل از مسننسبقه بهبود عملارد ورزشنن  آنسن را در پ  
دارد. لذا پیشناهسد م  شنود برای بهبود عملارد ورزش ، به نون 
جهت ایری هدف  ورزشنناسران و یننا  اضنناراا رقسبت  آنسن 

 توجه بیشتری شود.

ه این بوده کدانستیم يه تسکاون در مورد موضون پژوهو م آن 
ایری هدف  ورزشنناسر بر هرچقدر جهت هسی ان رادیدر ورز،

ایسو خود محور بوده و موفقیت را در برنده شدن و یس شاست 
کردند بسشننند موفقیت و عملارد او بهتر دادن دیگران تلق  م 

ز مسننسبقه بوده ایننت و همياین اضنناراا بسالی رقسبت قبل ا
شنند. مقسلة حسضننر در مورد بسعن کسهو عملارد ورزشنناسر م 

 ایری هدف  بس عملارد ورزشنن  نشننسن داد که هرارتیس  جهت

هسی محوله ایری هدف  بسزیان بر اینننسو تالیيچقدر جهت
افزایو یسفته، عملارد کشننت  ایران هم خوا بوده ایننت. به 

را در   این معا  که کسنسن  که موفقیت و احسننسو شننسیستگ
اند در مقسیسننه بس تال، و پیشننرفت شننصینن  مدنظر قرار داده

ران دادن دیگشندن و یس شاستکسنسن  که موفقیت را در برنده
در راباه بس اضنناراا  و ؛انداند عملارد بهتری داشننتهکردهتلق 

رقسبت  هم که یننا  بسالی اضنناراا رقسبت  قبل از مسننسبقه 
 شود نیز ت یید شد.ماجر به عملارد ضعیي ورزشاسر م 
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