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با  یاضطراب صفت نیارتباط ب یهدف از پژوهش حاضر بررس
 ،یدانیدو و م یورزش یعملکرد ورزشکاران زن معلول در رشته ها

. نوع پژوهش باشدیدر تهران م زیم یرو سیو تن یراندازیشنا، ت
الزم به صورت  یاست و داده ها یـ همبستگ یفیتوص ،یکاربرد

 9پژوهش از  نیشد. در ا یپرسشنامه جمع آور و با ابزار یدانیم
( و SCAT) یرقابت یاضطراب صفت ک،یپرسشنامه دموگراف

( استفاده شد. جامعه 5004)ویپرسشنامه عملکرد ورزشکاران چاربون
ورزشکاران زن  یپژوهش شامل تمام نیمورد مطالعه در ا یآمار

نفر  89درتهران به تعداد  یمنتخب انفراد یورزش یهامعلول رشته
 55 ،یراندازینفر در رشته ت 48 ،یدانیدو و م رشتهنفر در  55شامل 

 هیباشند. جهت تجز ینفر شنا م 54و  زیم یرو سینفر در رشته تن
 بیضر رنوف،یکلموگروف اسم یها، از آزمون هاداده لیوتحل

 در ،ANOVAچندگانه و  ونیرگرس لیتحل رسون،یپ یهمبستگ
نشان داد  هشپژو جیاستفاده شد. نتا 02/0کمتر از  یدارمعنی سطح
 سیورزشکاران رشته تن یبا عملکرد ورزش یاضطراب صفت نیکه ب

 گریشد و در سه رشته د افتی یمعنادار یارتباط منف زیم یرو
 یداریمعن نیبشیپ ینشد. اضطراب صفت افتی یارتباط معنادار

 .ستندیعملکرد ورزشکاران زن معلول تهران ن یبرا
 

 هاي کليديهواژ
 یورزشکاران زن معلول؛ عملکرد ورزش ؛یرقابت یاضطراب صفت

 
 

 
 

 

The purpose of present study was the 

relation between the trait anxiety considering 

the performance of the female disabled athletes 

at such sports as running, swimming, shooting 

and table tennis in Tehran. This survey was 

used and applied type research and descriptive, 

correlation were used, while the required data 

collected by questionnaire form as field study. 

three questionnaire were used in this research, 

demographic questioner, (SCAT) and the 

questioner of the charibonio athletes' 

performance. The population in this study 

consiste of all disabled female athletes at 

selected individual sports in Tehran which 

consists of 83 persons, this population can be 

divided into 22 runners, 18 shooting, 22 tennis 

players and 21 swimmers. Data were analyzed 

with one sample Kolomogorov- Smirnov, 

Pearson Coloration, multiple reggression 

analysis and ANOVA test in significance 

lower than 0.05. Results shows in the trait 

anxiety there is a significant negative 

correlation, only in table tennis, As for the 

other sports, no relation find. trait anxiety is 

not a logical prediction for the performance of 

the female disabled athletes in Tehran. 
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 با عملکرد ورزشکاران زن معلول یرقابت یاضطراب صفت نيارتباط ب

 منتخب تهران يانفراد يدر ورزش ها 
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 مقدمه
يش اپيداي جامعه قدمتي به بلنددر  توانکمل و معلواد فرد اجوو

 آنکهحال، شااانارندميان ناتول را معلود فر غااباااًدارد و بشر 
و از مع اکثر جودر اما . اکندنني انناتواو را  بزوماًفرد معلوبيت 

غلب و ا نگرندميمنفي  باديدل را معلواد فر، اجنله جامعه ماآن 
با دم ين مرا. بنابرکنندمير فتارست ودفرادي فرا عنوانبهن ناآبا 

گرفتن ه يددنان و والااااه معلااااات باااانسد، منفي خورد برخو
اد فرو ا کنندمي ترنااتوانن را نان، آمثات شا هاايتوانننادي

ان اتوااااانو  گيرگوشااهش ين نگرابا پذيرفتن د نيز خول علوم
 شااودميهويت آنان شاانرده  عنوانبه ازکارافتادگيو  شاوندمي

 (.0831اردستاني، )
اماا تاعي  و ناابرابري بين زناان و مردان معلول دقي اً هنانند 

 که است واضا  . کامالًتاعي  بين مرد و زن در جامعه اسات

 ،محروم هسااتند اجتناع در مضاااع  صااور به معلول هايزن
 معلوبيت و جنساايت دبيل دو به مختل  هايفعابيت از هاآن

جدي  هايچابشو براي ورزش کردن با  بااشااانادميمحروم 
به کناود امکانا  و تجهيزا ،  توانمي ازجنلهمواجه هسااتند. 

معلوبين نساااات به اهنيت ورزش، مشاااکال   آگااهيعادم 
، ديدگاه اطرافيان و...اشاره کرد. اقتصادي، ترس از آسيب ديدن

سااني، ج ازنظربساازايي  تأثير تواندميبا توجه به اينکه ورزش 
معلول داشااته باشاادو بدون شاا  اگر  برزنانروحي و اجتناعي 

معلول در ميادين ورزش فراهم شود، نه تنها  زنان حضورزمينه 
باعث ارت ا سااالمتي جسااني و رواني آنها خواهد شااد، بلکه 

هاي متوبي اين عزيزان نيز کاهش را براي ساااازمان هاهزيناه
 (.0830حاج مير فتاح،) دادخواهد 

از آنجايي که هر سابه ورزشکاران معلول و جانااز کشورمان در 
هر دو جنس زن و مرد، در ميااادين رقااابتي مختل  اعم از 

، جهاني و آسايايي مشاارکت بسياري دارند، بررسي 0پارابنپي 
دقيق مهار  هاي مورد نياز آن ها به تفکي  جنسايت با توجه 

ه ن ش مهني در ب تواندميباه پيشاااينه چابش برانگيز موجود، 
 ثنر رسيدن تالش هاي جامعه ورزشي ايران داشته باشد.

 مبه موضوع هاي خاص ورزشکاران معلول، ناايد بپنداري با توجه
هاي رواني که براي ورزشاااکاران کاه برنااماه تنرين مهاار 

غيرمعلول طراحي مي شود، براي ورزشکاران معلول هم بهترين 
اسااات. هر چند بايد محتواي هنه برنامه هاي آموزش مهار  
هاي رواني متناسااب با نيازهاي ورزشااکاران مورد نظر طراحي 

آموزش داده  شود، اما فنون و مهار  هايي که در اين برنامه ها
ها و ورزشکاران متفاو  يکسان مي شود، کم و بيش در ورزش

                                                           
1. Paralympic 

2. Arousal 

3. Anxiety 

اساات. شااايد ورزشااکاران معلول از برنامه هاي مشااابه بهترين 
اساتفاده را برده باشاند، بيکن اصوالً اصالح برخي از مهارتهاي 
رواني هنچون اضاررا  رقابتي، اثربخشاي برنامه هاي تنرين 

دهد. با توجه به پيشااارفت روان مهارتهاي رواني را افزايش مي
شااناسااي ورزشااي و ورزش معلوالن، جاي شااگفتي اساات که 
پژوهش هاااي انجااام شاااده در ترايق و ساااازگاااري تنرين 
مهارتهاي رواني و کاساتن اضاررا ، براي ورزشاکاران معلول 

 هايياندك بوده اسات. شناري از پژوهشگران به ناود پژوهش
ارتهاي رواني و کاربردي در زمينه بسط برنامه هاي آموزشي مه

حاج ) اندکردن آن ها براي ورزشاااکاران معلول اشااااره کرده 
 (.0830ميرفتاح،

موف يت يا شکست در ميادين ورزشي به عوامل زيادي بستگي 
دارد، اهداف ورزشااکار، ويژگي هاي شااخصاايتي او، چگونگي 
روابط او با سااااير ورزشاااکاران، انگيزه ها، شاااناخت مربي از 

ياري از عوامل رواني و اجتناعي ديگر از قايل ورزشااکار و بساا
يت توانند بر کيفاضررا  ورزشي، هنگي عواملي هستند که مي

 .(0831عراردي،) بگذارند تأثيرعنلکرد و نتايج آن 
گويااد کااه رابرااه مهني بين ورزش و عا اال سااالايم مي

وجود دارد. ورزش،  4و فشاااار رواني 8، اضاااررا 2برانگيختگي
شااود و نوبه خود موجب هيجان ميالً بهرقابتي اساات که معنو

دهد. شاانا منکن اساات زماني که برانگيختگي را افزايش مي
مضارر  نيستيد عنلکرد ورزشي بهتري داشته باشيد تا زماني 
که مضارر  هسااتيد، يا اينکه در موقع اضاررا  تحت فشااار 
هسااتيد مرتکب اشااتااه شااده و تجربه ناخوشااايندي کسااب 

ن ورزشي به دناال شناخت عواملي هستند شناسانناييد. روانمي
که بر برانگيختگي، اضاررا  و فشار رواني مثثرند، چگونه اين 

توان گذارد. چگونه ميمي تأثيرعوامال در عنلکرد ورزشاااکاار 
منظور ارت اء عنلکرد ورزشاي ميزان برانگيختگي و اضررا  به

اجراي ورزشي که باعث موف يت يا عدم موف يت را کنترل کرد. 
ن حسيني کشتا) گوينددر ورزش ميشود را عنلکرد ورزشي مي 

 (.0830و هنکاران، 
( گفته اساات، در باالترين سااروح 0330) 5گونه که جونزهنان

ها(، کنترين اختالف در حداقل در بسااياري از ورزش) ورزشااي
ساااروح مهار  ورزشاااکاران وجود دارد. پس چيزي که باعث 

ي، بر توانايي برانگيختگ تنايز آنها در مسااااب ه ميگردد تسااالط
اضررا  و فشار رواني است که کنترل مي ننايند. قال از اينکه 

شااناسان در ورزشکاران به هاي ديگر توجه شاود روانبه بحث

4. Stress 

5. Jones 
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 اندهايي نظير برانگيختگي، اضررا  و فشار رواني پرداختهم وبه
 (.0834جارويس، )
 ويژگي نوعي صاافت اضااررا  (،0311) 0اسااپيلارگر نظر به 

و  فرد ديرپاي و باثاا  خصااوصاايا  به که اساات شااخصاايتي
دارد.  اشاااره اضااررا  مسااتعد افراد در دوام با فردي تفاوتهاي

و حاکي  کنندها بر رابره بين اضررا  و عنلکرد تأکيد مييافته
 باشند.از تأثيراضررا  بر عنلکرد ورزشکاران مي

 نشااان هايافته نيز عنلکرد بر رقابتي اضااررا  تأثيرزمينه  در

 عنلکرد بر منفي مسااات يم تأثير رقاابتي اضاااررا  دادناد

 و کلي طور به عنلکرد و اضررا  رابره بين .دارد ورزشاکاران
 برخي .است مح  ان مناقشه مورد طور ويژهورزشي به عنلکرد

 مضر ديگر و برخي مفيد عنلکرد براي را اضررا  پژوهشگران

 برخي که طوري به (،0838تشااااطي و هنکاران، ) دانند مي

)هانتون و  ورزشاااي عنلکرد با را آن منفي رابره مراابعا 
 برخي ( و0835و ابواب اساااني و هنکاران، 2114، 2هنکااران

، 8هاردي و هنکاران) اندداده نشااان را دو اين ديگررابره مثات
0330.) 

باا توجاه باه اينکاه تح ي اا ، نتاايج مختلفي ارانه ميکنند و 
آن برعنلکرد روي  تأثيراضاااررا  رقابتي و هنچنين در مورد 

راين دمح ق تح ي ي را نيافت وحتي ورزشکاران معلول جسني 
 و زمينه برروي افراد غيرمعلول نيز تح ي ا  بساايار کني يافت

تن در نظر گرف اکثر مح  ين صرفا برروي موبفه اضررا  بدون
آن بر عنلکرد تح يق کرده اناد، باذا مح ق، در پژوهش  تاأثير

حاضار، بدناال پاساب به اين سالوال است که آيا بين اضررا  
رقابتي ورزشااي و عنلکرد ورزشااکاران زن معلول رشااته هاي 

دوو ميداني، شنا، تنيس روي ميزو تيراندازي( ارتااطي ) انفرادي
قادر به پيش بيني ساار  اضااررا   و آيا اين ابعادوجود دارد؟ 

 رقابتي ورزشکاران معلول ميااشند؟
: در ي  تعري ، معلوبيت به ناتواني در انجام 4تعري  معلوبيات

تنام يا قسنتي از فعابيت هاي عادي زندگي فردي يا اجتناعي 
به علت وجود ن ص مادرزادي يا اکتساابي در قواي جسناني يا 

 .(0831کاشي،) ميشودرواني اطالق 
ترين هيجانا  اساات و نوعاً : اضااررا  يکي از مهم5اضااررا 

ا ( اجتن) منفيدهي عنوان برانگيختگي، هنراه با ي  جهتبه
 (.0838گيل، ) شودتعري  مي

                                                           
1. Speilberger 

2. Hanton et al 

3. Hardy et al 

4. Handicap 

5. Anxiety 

، اضاااررا  0311و هنکاارانش در ساااال  1باه نظر بورکيس
 اي از انگيختگيعنوان يا  ميزان افزايش ياافتهباه توانادمي

مساات يم ساايسااتم عصاااي تعري  شااود که معنوالً به شاااخه 
شود و با ادراك اثرا  منفي حرکتي هنراه سنپاتي  نزدي  مي

است. اضررا  در اصل حابتي از انگيختگي مست ل است که با 
ادراك احسااساا  و دريافت نهني هنراه است. پس اضررا  

ااه بيوبویيکي و هم جنااه رواني دارد و هر دو جنااه در هم جن
 د.يابمواقعي که فرد مضرر  است تا حدودي در او عينيت مي

طور عيني، در ح ي ت حاال  اضاااررابي با احسااااس تنش به
 برانگيختگي و فعابيت سايستم عصاي ترس و ناآرامي، نگراني،

 (.0835جنشيدي، ) شودخود مشخص مي
گونااه ( در تعري  از اضاااررا  اين3350)  1وينارگ و گلااد

اضاااررا  ي  حابت عاطفي منفي با احسااااس « اناد:گفتاه
عصاااانيت، نگراني و تشااويش هنراه با فعابيت يا برانگيختگي 

 گونه پنداشت که اضررا توان اينو بنابراين مي«جسني است
پذيري شاااديد قلنداد عنوان حابت ناخوشاااايندي از تحري به

 (.0834جاوريس، ) شودمي
گرايش رفتاري نساتاً  3ويژه(: اضررا  ويژه) صافتياضاررا  

تي عنوان ي  ويژگي شخصيپايدار و اکتسابي است که اغلب به
شود تا فرد دامنه شاود. اضاررا  ويژه موجب ميتوصاي  مي

اي از شرايط غير خررناك را تهديد زا و خررناك درك گسترده
 (.0834احندي، ) کند

شود. وان ي  جناه از شخصيت اطالق ميعناضررا  صفتي به
نظر از هر فردي که از اضاررا  زيادي برخوردار اساات، صرف

ع يده داشت که برخي  3باشد. آيسن حابتي دانناً مضرر  مي
تر از ديگران بوده و نسااااات به ب يه افراد عنومااً مضااارر 

دمدمي مزاج هساااتند(و زيرا سااااختار ) ندارندوخوي ثابتي خلق
هاا طوري اسااات کاه نساااات به تهديدا  محيط ینتيکي آن

عادبي، ) دهندابعنل شااديدتري نشااان مياطرافشااان عکس
0834.) 

هااايي کااه داراي کنااد آنبيني مي( پيش0331) اساااپيلارگر
هاي بيشااتري را اضااررا  صاافتي زيادي هسااتند، موقعيت

ها، با اضررا  حابتي بيشتري پندارند و به چابشتهديدآميز مي
 شان اندك استند تا کسااني که اضررا  صفتيدهپاساب مي

 (.0833)وودز، 

6. Borkis 

7. Weinberg & Gould 

8. A-trait, Trait Anxiety 

9. Eysenck 
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ورزشااکاران منکن اساات براي : 0اضااررا  رقابتي ورزشااي
هاي تنرين، موضااوعا  بسااياري نگران باشااندو مانند برنامه

 رسد کهآسايب ديدن، مساانل مابي و ارتااطا و اما به نظر مي
ترين مناع اضاررا  ورزشاکاران مساب ه است و به هنين مهم

هاي اضررابي که در محيط) مسااب هعلت، بررساي اضاررا  
وجه بساياري از روانشناسان ورزشي آيد( تويژه ورزش پديد مي

 (.0833وودز، ) استرا جلب کرده 
هاي ورزشاااي يکي از روابط عنلکرد اااااا اضاااررا : رقابت

هايي اسات که در آن نتيجه بسيار مهم است و ورزشکار محيط
بيني مواجه اساات، مربي نيز انتظار با شاارايري غير قابل پيش

منکن است عنلکرد بهترين عنلکرد و پيروزي را دارد و گاهي 
مثال، ي   ومورد انتظاار از ميزان تواناايي ورزشاااکار فراتر رود

ورزشاکار اميدوار اسات که بتواند قال از بازي اضررا  خود را 
کنترل کندو وبي نگران است که نتواند چنين کاري انجام دهد. 
مجنوع اين عوامل منجر به بروز اسااترس در ورزشااکار خواهد 

د، راجهاني) اسااتنلکرد وي تأثيرگذار شااد که روي نتيجه و ع
0833.) 

روابط عنلکرد اااا اضاررا  ي  موضاوع پژوهشي برجسته و 
حوزه عنلکرد موردعالقه مشااارکت کنندگان ورزشااي اساات. 

هاي تشاااريفاتي نوعا براي هاي تهييجي و برنامههدف از نرق
افزايش برانگيختگي ياا ت ويات روحي باازيکناان براي رقابت 

د، کننکه از راهاردهاي ت ويت روحي استفاده ميهايي است. آن
ث افزايش هايي باعبايستي بر اين باور باشند که چنين تاکتي 

توانيم بحظاتي که ي  نرق شاااود. بيشاااتر ما ميعنلکرد مي
تهييجي عنالً سااودمند واقع شااده باشااد را به ياد بياوريم و يا 

ي در ربزماني که ي  ورزشااکار به دبيل نرق هيجان برانگيز م
يا  بازي بزرگ، بهترين عنلکرد در طول ساااال را ارانه داده 

 (.2111ويليامز، ) باشد
هاي تح ي ا  نشان ميدهد ورزشکاراني که مهار  بيشتر يافته

، فرخي و حکاك) هستندبيشتري دارند داراي اضررا  کنتري 
0813.) 
هاي ابتدايي و پژوهش در حوزه اضااررا  و عنلکرد در تلوري
ماتني  هايباشد. در ابتدا تسلط با مدلسي چند دسته ميروانشنا

بر رابراه بين برانگيختگي و عنلکرد ازجنله تلوري ساااايق و 
باشااد که هر دو تلوري ماتني بر پژوهش وارونه مي Uفرضاايه 

روانشااناسااي تجربي و اغلب مرابعا  انجام گرفته با حيوانا  
 (.2111، 2ويليامز) باشدمي

                                                           
1. Sport Competitive Anxiety 

2. Williams 

3. Drive Theory 

از نخساااتين تعايرهااا از رابرااه ميااان : يکي 8تلوري ساااايق
انگيختگي و عنلکرد، ماني بر اين بود کااه هرچااه انگيختگي 

 (.0833وودز، ) شوديابد، عنلکرد نيز بهتر ميافزايش مي
وارونه: براي هر تکليفي ي  ساار  انگيختگي  Uتلوري ااااا 

مرلو  وجود دارد کااه بهترين عنلکرد در آن سااار  انجااام 
شاااتر يااا کنتر از اين سااار  مرلو  گيرد و انگيختگي بيمي

 شود.موجب افت عنلکرد مي
: در اين نظريه شکل رابره عنلکرد 4مناطق کارکرد بهينه هانين

هاي قالي نکته کليدي است( چندان که در نظريه) اضررا ااا 
مهم نيسااات، بلکااه سااار  و يااا منر ااه اضاااررابي کااه 

ير غ»و « کنندهتضااعي »يا « کارکردي»و « کنندهتسااهيل»
طور باشاااد. بهبراي عنلکرد فرد اسااات، مهم مي« رکرديکاا

خالصاااه مرااابعااتي کاه در چاارچو  نظري منر اه مرلو  
 کارکردي انجام شده نشان داده است که:

ًا نسات تواندمياضاررا  مرلو  به م دار زيادي فردي است و 
 باال، متوسط يا پايين باشد.

 دهد که سر بهترين عنلکرد ورزشااکار هنگامي رم مي -
 اش باشد.اضررا  او در منر ه مرلو  فردي

هرگاه اضررا  قال يا حين اجراي تکلي  خارج از منر ه  -
کاارکرد مرلو  فرد قرار گيرد عنلکرد او مختال خواهد 

 شد.

رابره عنلکرد ااا اضررا  و يا ابگوهاي اضررا  حابتي  -
فرد براي تکابي  مشابه و متفاو  کامالً فردي و منحصربه

 (.0834عادبي، است )

عنلکرد ورزشي و جنسيت: در بررسي عنلکرد و به ويژه بررسي 
توامان ويژگي هاي روانشااناختي و عنلکرد يکي از موضااوعا  
حايز اهنيت جنسيت مي باشد. به طور مثال زنان معنوال سر  
باالتري از اضاررا  شاناختي را نشان مي دهند. به بيان ديگر 

غييرا  آنها و اثرهاي ساار  و ميزان روانشااناختي در زنان و ت
آنها برروي عنلکرد ايشاان با ابگوهاي نشان داده شده در زنان 
متفاو  مي باشد، هرچند اين مسلله در تنامي موارد صدق نني 

 کند.
در مجنوع و باا در نظر گرفتن تناامي مراباي که در باال آمد، 
بررسي عنلکرد از دشوارترين اجزاي ي  تح يق ميااشد و اين 

ارزيابي هاي انجام شاااده با توجه به ابزار هاي در  مسااالله که
دسات تاکنون بسيار با عنلکرد واقعي ورزشکار فاصله دارد غير 

 (.0331مارتنز و هنکاران، ) باشدقابل انکار مي 
( به اين نتيجه رسيدند که ورزشکاران 2104) وهنکاران 5کانور

و  دبيشترين اضررا  را در مرحله قال از رقابت تجربه مي کنن

4. Hanin’s zones of optimal functioning (ZOF) 

5. Kaur 
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اينکه اضررا  بخش طايعي از رقابت براي ورزشکار به حسا  
مي آيد و داشاتن سار  متوسري از اضررا  بهترين عنلکرد 
ورزشاکار را موجب مي شود و سر  اضررا  باالتر و پايين تر 
از اين حد به کاهش عنلکرد ي  ورزشاااکار منجر مي شاااود. 

( در پژوهشاي بر روي ورزشکاران 2102) 0شاين، پارك و کيم
تيرانداز معلول در کره جنوبي، به اين نتيجه رساايدند که برنامه 
مداخله رواني در ي  فرآيند تواناخشااي ورزشااي، اضاااررا  

دهد. عالوه بر رقابتي ورزشااکاران تيرانداز معلول را کاهش مي
اين برنامه مداخله رواني در فرآيند تواناخشااي ورزشااي، ساار  

دهد. هاي رواني ورزشکاران تيرانداز معلول را افزايش ميار مه
کنترين ان يراتيم ملي ن دادند ( نشا2102) هنکارانو بيگني 

ند. نتايج دبوا  را دارا ضرران اپن بيشترين ميزیاتيم ملي و 
که بين ن داد نشار صفتي سه کشوا  ضررام ايسه از حاصل 

بين د دارد و جوداري ومعنيو  تفار صفتي سه کشوا  ضررا
با تايلند ان يرو اپن یابا ان يرران اکاونداصفتي تکوا  ضررا
کسب و تيمها د سي عنلکرربرد دارد. در جوداري ومعنيف ختالا

کسب ال را پن کنترين مدیاتيم و بيشترين ان يراتيم ، نتايج
با توجه اد، فرد امل مثثر بر عنلکراساير عواز نظر ف صرد. ننو

ا  ضرراسد تيمهايي که رمها بهنظر ميبه نتايج نهايي تي
 مفياادخيااا  ند دکسب ننوي نتايج ضعي تر، شتندي داباالتر

( در تح ي ي بر روي ورزشاااکاران مرد معلول در ورزش 0838)
هاي دو و ميداني، تيراندازي، شنا و )رشتههاي انفرادي منتخب 

در تهران باه اين نتيجاه رسااايد که در ننونه تنيس روي ميز( 
بررسي اضررا  به اندازه اي نني باشد که برعنلکرد هاي مورد 

( نشاااان 0832) هنکارانبگذارد. عرفاني و  تأثيرورزشاااکاران 
رنگي گيران آزاد و فدادند بين ميانگين اضاررا  رقابتي کشتي

کاه اضاااررا  رقابتي طوريتفااو  معنااداري وجود داردو باه
نشان  (0832) عرفاني گيران فرنگي از آزاد بيشتر است.کشاتي

داد بين اضررا  رقابتي و عنلکرد ورزشي تکواندوکاران رابره 
داري وجود دارد. در تايين اين ياافته باتوجه به مسااات يم معني

اينکه نتايج نشااان داد ميزان اضااررا  رقابتي تکواندوکاران در 
وارونه يرکز ا  Uحد ميانگين م ياس اسااات، براسااااس قانون 

تکوانادوکااراني که از  دادساااون ميتوان گفات روي هم رفتاه
اضاااررا  رقابتي درحد متوساااط برخوردار بوده اند، چون اين 
سر  از اضررا  برانگيختگي را باالميارد مي تواند با عنلکرد 

 هنکارانورزشااي به طور مساات يم هناسااته گردد. عراردي و 
( نشان دادند که بين اضررا  رقابتي و عنلکرد ورزشي 0831)

يعني باا کاهش اضاااررا   وجود دارددار وارتااا  منفي معني
رقابتي ورزشاااکاران فوتساااال، عنلکرد آنها افزايش مي يابد. 

                                                           
1. Shin, Park and Kim 

 عنلکرد بين که دادند ( نشاااان0830) هنکارانپارساااايي و 

 داري معني مثات هناسااتگي انگيختگي ضااريب و کنانداران

 صااافتي،) اضاااررا  متغيرهاي از ي  هيچ اما ودارد وجود

 داري معني ضااريب هناسااتگي عنلکرد، با بدني( و شااناختي

 ورزشکاران اين عنلکرد کنندة بيني پيش نتيجه، در و نداشاتند

به اين نتيجه رسيدند  (0835ابواب اسني ) و پوران ناودند. آريان
که بين اضااررا  رقابتي با عنلکرد ورزشااي در ورزشااکاران 

 ترين قوي وهنچنين گروهي ارتاا  منفي معناداري وجود دارد

انفرادي،  ورزشااکاران در ورزشااي عنلکرد يکنندهبيني  پيش
اضااررا   و هدف گيري جهت گروهي در و هدف گيري جهت
 .بود رقابتي

تعيين ارتاا  بين اضاااررا   هدف مح ق از پژوهش حاضااار،
صافتي با عنلکرد ورزشاي ورزشکاران زن معلول دو و ميداني، 

تعيين ميزان  تنيس روي ميز و شااانااا تهران و ٬تيراناادازي
دو ول معل زنبيني عنلکرد ورزشکاران در پيش را  صفتياضر

 تهران مي باشد. شنا ٬تنيس روي ميز ٬تيراندازي ٬و ميداني

 تحقیق شناسیروش
، از نظرهدف، تح يق کاربردي اساات و از نظر تح يق حاضاار

شاايوه گرد آوري و تحليل اطالعا ، اين تح يق توصاايفي و از 
. تگرفته اسکه به شاکل ميداني انجام  نوع هناساتگي اسات

اين تح يق توصاايفي اساات چرا که به توصااي  ويژگي هاي 
آزمودني هاا مي پردازد. از نوع هناساااتگي اسااات، چرا که با 
اساتفاده از تحليل هناساتگي و مدل معادال  ساختاري روابط 

 .هنزماني ميان متغيرها را آزمون و تايين مي ننايد
معلول جامعه آماري اين پژوهش شااامل کليه ورزشااکاران زن 

به  0838در سال  رشاته هاي ورزشي منتخب انفرادي درتهران
نفر در  03نفر در رشااته دو و ميداني،  22نفر شااامل  38تعداد 

شنا  نفر 20نفر در رشته تنيس روي ميز و  22رشته تيراندازي، 
که هنگي تجربه شاارکت در مساااب ه را در سااروح  دمي باشان

 مختل  داشتند.
ورزشااکاران، تنامي ورزشااکاران زن  دبيل محدود بودن تعدادب

عنوان ننونه آماري بمعلول رشاته هاي ورزشي منتخب انفرادي 
در نظر گرفته شاد، بنابرين روش ننونه گيري تح يق حاضر به 

برگشاات و دريافت  و پس از صااور  کل شاانار مي باشااد
پرساشنامه قابل استفاده  14پرساشانامه ها، از اين ميان، تعداد 

 .بود
آوري اطالعا  پژوهش مورد استفاده پرساشانامه براي جنع 8

اين پرسااشاانامه حاوي : رسااشاانامه دموگرافي پقرار گرفت. 
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هاي جنعيت شاااناختي ننونه تح يق اطالعاتي در مورد ويژگي
 سان، جنس، وضاعيت تاهل، تحصيال ، که شاامل: باشادمي

 است. ساب ه ورزشي، نوع/ علت معلوبيت، رشته/
اين : (2110)  0ورزشاااکاران چاربونيو پرساااشاااناامه عنلکرد

، توسط چاربونيو ساخته شد. پرسشنامه 2110پرسشنامه در سال 
پنج ساااثال در م ياااس بيکر  دارد و براي ارزيااابي عنلکرد 

اساات و توسااط مربي مربوطه هر ورزشااکاران طراحي شااده
ورزشاکار تکنيل ميشاود. ننرا  به دساات آمده از پنج سثال، 

دهد. اين سثاال  ورزشاکار را نشاان ميننرا  نهايي عنلکرد 
 است)بسيارعابي( طراحي شده 5تا  )بسايار ضعي (0م ياس  در
( ننرا  به دساات آمده از 8،2110و کيلواي 2چاربونيو، باربينگ)

پنج ساثال با هم جنع شاده و ننره نهايي عنلکرد ورزشکار به 
تا  5 آيد که اين ننره نهايي عنلکرد ورزشکار در دامنهدست مي

گيرد. ميانگين ضرايب پايايي اين )حداقل تا حداکثر( قرار مي25
 است.محاساه و گزارش شده 10/1پرسشنامه توسط چاربونيو، 

پرسااشاانامه  :(SCATپرسااشاانامه اضااررا  صاافتي رقابتي )
 ( مي باشد0311) مارتينزابذکر متعلق به اضاررا  رقابتي فوق
عوامل فرهنگي  تأثيرکه  سثال است 05اين پرساشنامه داراي 

در استفاده از اين آزمون به علت ساده بودن سثاال  در حداقل 
منکن مي باشاد، بذا قابليت اجراي آن در کشورهاي مختل  با 

 فرهنگهاي متفاو  از جنله ايران وجود دارد.
سااوال  5داراي امتياز و  2،8،5،1،3،3،00،02،04،05سااواال  

 د.باشن فاقد امتياز مي (0،4،1،01،08) ديگر
بدين صور  ننره گذاري شده  2،8،5،3،3،02،04،05ساواال  

 است:
 8معنوال:  2گاهي اوقا :  0به ندر : 
 بدين صور  ننره گذاري شده است: 00و  1سواال  

 0معنوال:  2گاهي اوقا :  8به ندر : 
 81)اضاااررا  رقاابتي پاايين( تا 01از  SCAT ننرا  نا دام

)اضاررا  رقابتي باال( مي باشاد. اگر ننره ي اضررا  فردي 
داراي  28تا  01باشد داراي اضررا  پايين، بين  01تا  01بين 

داراي اضررا  باال مي باشد  81تا  24اضررا  متوسط و بين 
ساااواال  اين آزمون برخالف اکثر آزمون هاي  (.2111 )گيل،

ه صاااور  غير مسااات يم بود و در هيچ جا آن به طور ديگر با
اين مورد مي تواند به  مسات يم به مفهوم اضررا  اشاره نشد و

 روناام(آبفاي ک) اصليضريب پايايي  اعتاار و روايي آن بيفزايد.
نسااخه فارسااي اين  (.0331مارتنز و هنکاران،) اساات 11/1

                                                           
1. Charbonneau 

2. Barling 

پرسشنامه اعتاار منر ي و محتوايي کافي دارد و ضريب پايايي 
 .(0831پرويزي،) است 13/1آبفاي کروناام( ) آن

 01ها در اختيار براي انجام روايي صوري و محتوايي پرسشنامه
بدني و علوم ورزشااي قرار گرفت با نفر از اساااتيد رشااته تربيت

ن م ياس توجاه باه تاأيياد روايي یاهري و روايي محتوايي اي
توان اشاره ننود که آزمون از نظر یاهر در رابره با موضوعي مي
باشااد که آزمون براي اندازه گيري آن طراحي شااده اساات. مي

هنچنين محتواي م ياس براي دساااتيابي به اهداف مربو  به 
 سنجش اضررا  رقابتي وعنلکرد ورزشي مناسب است.

 تحقیقهای افتهی
نفر از  21ها، تعداد جهت محاساااه ضااريب پايايي پرسااشاانامه

اعضاي جامعه تح يق، براي مرابعه م دماتي و محاساه ضريب 
نع ها توزيع و جها در بين آنپايايي انتخا  گرديد و پرسشنامه

آوري شاد. نهايتاً از روش آبفاي کروناام براي محاساه ضريب 
پايايي اسااتفاده شااد ميزان آبفاي بدساات آمده و پايايي دروني 

ها به شرح زير ميااشد: اضررا   براي هر ي  از خرده م ياس
 358/1و عنلکرد  388/1صفتي 

شااود، پايايي تنامي عوامل در نظر  هنانرور که مشاااهده مي
و  (1/1باالتر از ) قاوبيگرفته شااده در اين تح يق در حد قابل 

 اين به منزبه پايا بودن پرسشنامه اين تح يق مي باشد.
ساااتفااده از آوري بااا اهااي تح يق حااضااار پس از جنعداده

شامل ميانگين، انحراف معيار، درصد ) توصايفيهاي آمار روش
و در قابب ننودار و جدول خالصااه شاادند. هنچنين، در  (و ...

ا با هبخش آمار استنااطي پس از محرز شدن توزيع طايعي داده
اسااتفاده از آزمون کابنوگروف اساانيرنوف، از آزمون ضااريب 

ندگانه وآزمون رگرسااايون چ تحليل هناساااتگي پيرساااون،
ANOVA  جهات معني داري ياا عادم معني داري تفاو  بين

براي  20 ورین spssمياانگين هاا و با اساااتفاده از نرم افزار 
 هاي تح يق استفاده شد.آزمون فرضيه

 
 K-Sنتايج آزمون فرض نرمال بودن متغيرها توسط آزمون  .4جدول 

 

3. Kelloway 

-کوبنوگرف ميانگين تعداد متغير
 اسنيرنوف

Sig 

اضررا  
 صفتي

14 231/01 138/1 1410/1 

 810/1 301/1 03 14 عنلکرد
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داري تنامي مشاااهده مي گردد، چون ساار  معني 0در جدول 
، بذا توزيع (15/1بيشتر از ) باشدمتغيرها بيشتر از سر  آبفا مي 

ها نرمال مي باشااد و براي بررسااي فرضاايه هاي آماري از داده
 مي گردد.آزمون هاي پارامتري  استفاده 

بين اضررا  صفتي با عنلکرد ورزشي ورزشکاران اول:  يهفرض
 زن معلول تنيس روي ميز ارتاا  معني دار وجود دارد.

بين اضررا  صفتي با عنلکرد ورزشي ورزشکاران دوم:  يهفرض
 ارتاا  معني دار وجود دارد. شنازن معلول 

بين اضررا  صفتي با عنلکرد ورزشي ورزشکاران سوم:  يهفرض
 ارتاا  معني دار وجود دارد. تيراندازيزن معلول 

بين اضاااررا  صااافتي با عنلکرد ورزشاااي چهارم:  يهفرضااا
 ارتاا  معني دار وجود دارد. دووميدانيورزشکاران زن معلول 

 چهار رشتهارتاا  بين اضررا  صفتي با عنلکرد ورزشي ورزشکاران زن معلول  .2ل جدو

 داريسر  معني سونيرپضريب هناستگي  تعداد متغير

 ×180/1 - 410/1 20 زتنيس روي مي اضررا  صفتي

 532/1 - 083/1 03 شنا اضررا  صفتي

 311/1 - 148/1 01 تيراندازي اضررا  صفتي

 543/1 - 041/1 03 دووميداني اضررا  صفتي

مالحظه مي شود با توجه به ضرايب هناستگي  2ل طاق جدو
و فرض تح يق تاييد 15/1پيرسااون و ساار  معناداري کنتر از 

بنابراين بين اضااررا  صاافتي با عنلکرد ورزشااي  ومي گردد
ميز ارتاا  منفي معني دار ورزشاااکاران زن معلول تنيس روي 

با توجه به ضارايب هناستگي پيرسون و و در ادامه  وجود دارد
 وو فرض تح يق رد مي گردد15/1سااار  معناداري بيشاااتر از 

بنابراين بين اضررا  صفتي با عنلکرد ورزشي ورزشکاران زن 
دو و ميداني ارتاا  معني دار وجود  تيراندازي و ٬شاااناا معلول
 ندارد.

رقابتي پيش بين معني داري براي صفتي اضاررا  : 5فرضايه 
 ستند.همعلول شهر تهران زن عنلکرد ورزشکاران 

 خالصه مدل هناستگي متغيرها .9جدول 

 خراي استاندارد برآورد تعديل شده R 2R 2R مدل

0 203/1 143/1 111/1- 025/5 

، هناساااتگي بين اضاااررا  صااافتي و عنلکرد 8 جدولدر 
مي باشااد. هنچنين م دار ضااريب تعيين  203/1ورزشااکاران 

تغييرا   143/1که اين ضريب نشان مي دهد  مي باشد 143/1

متغير وابساته عنلکرد ورزشکاران توسط متغير اضررا  صفتي 
 قابل تايين مي باشد.

 تايج تحليل رگرسيون هنزمانن .1 جدول

 داريمعني F ميانگين مجذورا  درجه آزادي مجنوع مجذورا  مدل

 رگرسيون
 باقينانده
 مجنوع

10/30 
83/0302 

0314 

4 
13 
18 

312/22 
211/21 

312/1 435/1 

( در سااار  312/1)Fبا توجه به عدم معني داري م دار آزمون 
مي توان نتيجه گرفت که اين ميزان براي پيش  15/1خرااي 

بيني عنلکرد ورزشکاران زن معلول شهر تهران معنادار نيست. 

ي در معنادار تأثير)اضااررا  صاافتي( متغير مساات ل  بنايراين
 دارد و فرض صفر تح يق تاييد مي شود.پيش بيني مدل ن

 

 هنزمان رگرسيون طريق اضررا  صفتي در از عنلکرد ورزشکاران بيني پيش براي غيراستاندارد و استاندارد ضرايب .5ل جدو

 معناداري T ضرايب استاندارد شده ضرايب غير استاندارد مدل

 بتا خراي معيار بتا

 100/1 531/2  0/1 481/03 م دار ثابت

 211/1 -211/0 -053/1 025/1 -011/1 اضررا  صفتي



 51 4931، بهار 7مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره دوم، شماره  

 

 بحث و نتیجه گیری

اضااررا  صاافتي با عنلکرد بين  نتايج پژوهش نشااان داد که: 
ارتاا  معني دار ورزشاي ورزشکاران زن معلول تنيس روي ميز 

اين بادان معنااسااات که درننونه مورد بررساااي،  ٬وجود دارد
 اضاررا  صافتي ورزشکار به اندازه اي مي باشد که برعنلکرد

ه به توج با رابره معني داراين  در توجيه وجود. بگذارد تأثيروي 
 دبيل دو مي توان گفت (0830) زمانيوحيداو  هنساو تح ي ا 

 ما کشور در زنان که اين اول ٬وجود دارد تفاو  اين براي عنده

 ديرزماني و برخوردارند رقابت بهتجر براي کنتري موقعيتهاي از
 و شود مي داده اهنيت جدي طور به بانوان ورزش به که نيست
 از .اساات کنتر مردان به نسااات مختل  ميادين در آنها تجار 

 را رقابت مثل شرايري آنها شده باعث ینتي  عامل شايد طرفي
 را خود مردان از بيشتر و کنند احساس تهديدزا شارايط زمره در

 دمفياما با تح ي ا  خيا   وکنند احساس ديگران ارزيابي بوته در
 (0832) عرفاااني( بروي مردان معلول تنيس روي ميزو 0838)

نااهنخواني دارد، عرفاني نشاااان داد بين اضاااررا  رقابتي و 
د داري وجويمعنعنلکرد ورزشااي تکواندوکاران رابره مساات يم 

 ورزشااکاران مهار  ساار  به اساات منکن تفاو  علت دارد.

 شرکت نخاه ورزشاکاران تح يق عرفاني در زيرا باشاد، مربو 

 بر اضررا  منفي آثار با م ابله براي ورزشاکاران اين و داشاتند

 از براي اساااتفاده کاافي توان و اناد دياده آموزش عنلکرد

 .دارند اضررا  کنترل زمين  در را روانشناختي راهاردهاي
بين اضااررا  صاافتي با عنلکرد ورزشااي ورزشااکاران زن اما 

ارتاا  معني دار وجود ندارد.  شناو تيراندازي معلول دو و ميداني،
 صفتي اين بدان معناسات که درننونه مورد بررساي، اضاررا 

گذارد. در ب تأثيروي  ورزشکار به اندازه اي ننيااشد که برعنلکرد
 بين اضاررا  صفتي باعنلکرد توجيه عدم وجودرابره معني دار

توجه به مااني نظري  با اين سااه رشااتهورزشااکاران زن معلول 
فتي به عنوان ي  جناه از شااخصيت اطالق مي اضاررا  صا

برخي  برخي افراد عنوما مضاارر  تراز ديگران بوده و شااود،
 مضرربي نيستند. ینتيکي افراد ديگر برور

هنين شنا و دووميداني  ٬( دررشته تيراندازي0838) مفيد خيا  
اضاااررا   مورد در و تح يق رابرروي مردان معلول انجام داد

 غيرمت کهوي دريافت  مشااابهي دساات يافتصاافتي به نتايج 

 داري معني ضااريب هناسااتگي عنلکرد، اضااررا  صاافتي با

مرابعه  ورزشکاران مورد اين اسات که در تفاو  علت نداشات،
 مضرربي افراد و ويژگي هاي شخصيتي از نظر ینتيکي احتناال

تأثير علت عدم  که ( دريافت0830) هنکارانپارساايي و  .ناودند
اين  دراين است که احتناال ماهر کنانداران عنلکرد بر اضررا 

 از خوبي توانسته اند به يا نيستند مضرربي افراد ياورزشاکاران 

 عرفاني کنند. اسااتفاده اضااررا  کنترل و م ابله راهکارهاي
نشاااان داد بين اضاااررا  رقابتي و عنلکرد ورزشاااي  (0832)

اين  ر تايينداري وجود دارد. دتکواندوکاران رابره مست يم معني
ي ميزان اضااررا  رقابت يافته باتوجه به اينکه نتايج نشااان داد

 Uبراساااس قانون  تکواندوکاران در حد ميانگين م ياس اساات،
دادسون ميتوان گفت روي هم رفته تکواندوکاراني -وارونه يرکز

ن چون اي که از اضررا  رقابتي درحد متوسط برخوردار بوده اند،
نلکرد ع با ميارد مي تواند برانگيختگي را باالسر  از اضررا  

 اما با نتايج تح ي ا  وورزشااي به طور مساات يم هناسااته گردد
 (0835) هنکارانابواب اسني و  و (0835) پورابواب اسني و آريان

 عنلکرد و رقابتي اضاااررا  يافتند بين ناهنخواني دارد، آنها

 ايند دارد، وجو معني دار منفي ارتاا  ورزشااکاران در ورزشااي

 باشد، باالتر رقابتي اضررا  چه هر که دادند نشان پژوهشگران

 ابگوي اساااس. برشااد خواهد کنتر موف يت ورزشااکاران ميزان

 اضااررا  با و انگيختگي بين رابره که بهينه کارکرد محدوده

 محدودة ورزشااکار فرد هر دهد، مي قرار توجه مورد را عنلکرد

 آن در وي عنلکرد داردکه فردي به بهينه منحصاار اضااررابي

 هنکارانساارداري پور و  رود. مي باال مناساااي طرز به محدوده
 کنتر( باه اين نتيجاه رسااايادناد کاه افراد باا تجار  0833)
پيوساته ميزان اضررابشان حتي در زمان  ورزشاکاران ماتدي()

درحابي که ورزشکاران مجر  و  عنلکرد در حال باالرفتن است،
وبي  رادر قال از مساااب ه نشااان دادندماهر افزايش مشااابهي 

درساات قال و در حين عنلکرد اضااررا  آنها کاهش پيداکرده 
دريافتند که اضااررا  بخش  (2104) کانور و هنکاران اساات.

طايعي از رقابت براي ورزشاکار به حسا  ميايد و داشتن سر  
 متوسااري از اضااررا  بهترين عنلکرد ورزشااکار را موجب مي

باالتر و پايين تر از اين حد به کاهش  شااود و ساار  اضااررا 
 هنکارانبيگني و  شاااود. عنلکرد يا  ورزشاااکار منجر مي

نتايج ، شتندي داباالترا  ضرراتيمهايي که ( دريافتند که 2102)
 ند.دکسب ننوي ضعي تر

داري براي عنلکرد ورزشکاران بين معنيپيش اضاررا  صفتي
نتايج نشاااان داد هناساااتگي بين  معلول تهران نيسااات. زن

مي باشااد.  203/1اضااررا  صاافتي و عنلکرد ورزشااکاران 
که اين ضريب  مي باشاد 143/1هنچنين م دار ضاريب تعيين 

تغييرا  متغير وابسته عنلکرد ورزشکاران  143/1نشان مي دهد 
توساط متغير اضاررا  صفتي قابل تايين مي باشد. با توجه به 

 15/1( در سر  خراي 312/1) Fمون عدم معني داري م دار آز
مي توان نتيجاه گرفات که اين ميزان براي پيش بيني عنلکرد 

 يناورزشاکاران زن معلول شاهر تهران معنادار نيست. بنايراين 
 .معناداري در پيش بيني مدل ندارد تأثيرمتغير مست ل 



 ارتباط بین اضطراب صفتی رقابتی با عملکرد ورزشکاران زن معلول در ورزش های انفرادی منتخب تهران 50

 

 
 

بيان داشاات اضااررا  صاافتي پيش بين  (0838) مفيدخيا  
)رشته هاي دو  رد ورزشاکاران مرد معلولداري براي عنلکمعني

و ميداني، تيراندازي، شنا و تنيس روي ميز( شهر تهران نيستند، 
و ابواب اسااني و  (0830) هنکاران(، پارسااايي و 0832) عرفاني
 اضررا  متغيرهاي از ي  که هيچ ( نشان دادند0835) پورآريان

 ضااريب هناسااتگي عنلکرد، با (بدني و شااناختي صاافتي،)

 اين عنلکرد کنندة بيني پيش نتيجه، در و نداشااتند داريمعني

اما  وکه با نتايج اين تح يق هنسو مي باشند ناودند ورزشاکاران
ناهنساو مي باشد آنها  (0835) ابواب اساني و هنکاران با نتايج

 در ورزشااي عنلکرد به مربو  واريانس %24 که نشااان دادند

 ن ش تعارض ن ش، ابهاممتغيرهاي  توسط انفرادي ورزشکاران

 شود. تايين مي رقابتي اضررا  و
با توجه به وجود رابره منفي بين اضااررا  صاافتي با عنلکرد  

شااود روانشااناسااان  ورزشااکاران زن معلول تنيس پيشاانهاد مي
اضاااررا  صااافتي وبهاود  ورزشاااي راهکارهايي جهت کنترل

 در پژوهش هاي آينده پيشنهاد ميو  عنلکرد ورزشي ارانه دهند
شي گذار برعنلکرد ورز تأثيرديگر متغيرهاي  شود که به بررسي

 اي،هحرف) مختل درسروح صفتي بر عنلکرد  اضاررا  تأثيرو 
 .پرداخته شود آماتور(و اينينه حرفه
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