
Sport Psychology Studies                              Volume 9, No 32, 2020, Page 117-140 

The Relationship between Sport Self-Efficacy and 
Competitive Anxiety in Athletic Students: The Mediating 
Role of Coping Strategies1 
 

M. Porjavid1, R. Zeidabadi2, Z. Stiri3, and E. S. Askari Tabar4 

 

1. M.Sc. of Motor Behavior, Faculty of Sport Science, Hakim Sabzevari 
University, Sabzevar, Iran. 
2. Assistant Professor of Motor Behavior, Faculty of Sport Science, Hakim 
Sabzevari University, Sabzevar, Iran (Corresponding Author) 
 3. Assistant Professor of Motor Behavior, Faculty of Sport Science, Hakim 
Sabzevari University, Sabzevar, Iran. 
4. M.Sc. of Motor Behavior, Faculty of Sport Science, Hakim Sabzevari 
University, Sabzevar, Iran. 

 

 
Abstract 
The purpose of this study was to explain the structural 
relationships between sport self-efficacy and competitive 
anxiety of athletes regarding the mediating role of task-
oriented and emotion-oriented coping strategies. 
Questionnaires of sport self-efficacy, coping strategies, and 
competitive anxiety were distributed among 200 volunteer 
athletes from different individual and team sports. In order to 
determine the relationships between variables, structural 
equation modeling and path analysis with PLS2 software were 
used. The findings showed that in addition to the significant 
relationship between self-efficacy and competitive anxiety in 
direct path, self-efficacy, indirectly and due to affecting on 
chosen coping strategies by athlete, causes moderating 
competitive anxiety. More accurate examination of the model 
suggests that the indirect pathway of sport self-efficacy to task-
oriented strategies and to competitive anxiety with higher path 
coefficients and greater T- value is the stronger pathway to 
explain the mediating role of coping strategies in relation 
between sport self-efficacy and competitive anxiety. 
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Extended Abstract  
Background/aim 
 Anxiety has always been considered by 
sports psychologists as one of the 
psychological factors that affects 
athletes' performance in sensitive 
situations (1). The need to pay 
attention to the factors that can reduce 
the competitive anxiety of athletes is 
something that there is no doubt in it 
nowadays. Feltz and Lirgg (2001) state 
that the self-efficacy is one of the most 
influential psychological structures on 
sports progresses (2). Self-efficacy is 
also one of the variables that can affect 
the chosen coping strategies by the 
athlete against the competitive anxiety 
(3). Thus, explaining the structural 
relationships between the sport self-
efficacy and the competitive anxiety in 
order to conceptualize more effectively 
the involved factors in competitive 
anxiety controlling will be more useful 
when it is determined through which 
coping strategy (task-oriented or 
emotion-oriented) the sport self-
efficacy has a greater impact on 
competitive anxiety. Therefore, the aim 
of this study was to investigate the role 
of mediators of coping strategies in the 
relationship between sport self-efficacy 
and competitive anxiety of athletic 
students.  

Materials and methods 
The present study is descriptive and 
correlational, which uses structural 
equation modeling to examine the 
structural relationships between 
variables. Data were collected using a 
questionnaire and fieldwork. The 
statistical population included all 
athletic students of team and individual 

fields who participated in the regional 
competitions and the 13th Students 
Sports Olympiad in 2016-2017. The 
selection of statistical sample and 
determination of the sample size were 
performed based on the purpose of the 
research. Given that the required 
sample in structural modeling studies 
were proposed 2 to 10 participants for 
each question of questionnaire. (4, 5). 
In this study, 250 people were selected 
based on the number of questions of 
coping strategies questionnaire (35 
questions) that had the highest number 
of questions. After collecting the 
completed questionnaires and deleting 
the incomplete questionnaires, 200 
correct questionnaires were finally 
analyzed. The questionnaires used in 
this study included competitive state 
anxiety-2 questionnaire with three 
subscales of somatic anxiety, cognitive 
anxiety and self-confidence, sport self-
efficacy questionnaire, and two-
dimensional coping strategies 
questionnaire in competitive sports. 
The task-oriented coping dimension 
includes six strategies of thought 
control, mental imagery, relaxation, 
effort expenditure, logical analysis, and 
seeking of support. The emotion-
oriented coping dimension involved 
four strategies of venting of unpleasant 
emotions, mental distraction, social 
withdrawal, and Disengagement. 
Cronbach's alpha coefficient of three 
questionnaires was 0.85, 0.93, and 
0.77, respectively, and the validity and 
reliability of all three questionnaires 
were confirmed (6-8). In the descriptive 
statistics section, the central and 
scatter indices were used to draw the 



119                                                     Sport Psychology Studies, Volume 9, No 32, 2020 

 

tables, and in the inferential statistics 
section, the Cronbach's alpha 
coefficient was used to evaluate the 
reliability of the data and structural 
equation modeling was used to 
determine the relationships between 
the variables, and SPSS23 and PLS.2 
softwares were used to analyze the 
path.  

Findings 
Statistical descriptions of the present 
study show that 55 % (108 people) of 
athletic students participating in this 
study have been active in academic 
competitions, 32 % (62 people) in the 
Premier League and 13 % (25 people) in 
the national level and higher. Also, 60 % 
of the participants (117 people) were 
team athletes with an average age of 
22/78 and 40 % of them were athletes 
of individual fields with an average age 
of 24 years. The mean and standard 
deviation of the variables indicate that 
the sport self-efficacy of individual 
athletes is higher than team athletes 
and league athletes is higher than 
academic and national athletes. Also, 
both team and individual athletes at 
different levels used task-oriented 
coping strategies more than emotion-
oriented coping strategies. In addition, 
the athlete's use of task-oriented 

coping strategies has increased by 
increasing skill levels. The competitive 
anxiety of team athletes is also slightly 
higher than individual athletes and 
anxiety of university athletes are more 
than league and national athletes. The 
results of the inferential findings 
showed that the fit of the measurement 
model and structural model are 
appropriate and the total fit of the 
model (GOF = 0.35) also indicates the 
moderate to strong fit of the model. 
The significance results of the path 
coefficient by T- value showed that all 
routs with t index and higher than 1.96 
are significant. The examination of the 
research model (Table1) shows that in 
addition to the significant relationship 
between sport self-efficacy and 
competitive anxiety in direct path, sport 
self-efficacy, indirectly and due to 
affecting on chosen coping strategies by 
athlete, causes moderating competitive 
anxiety. A closer look at the model 
suggests that the indirect path of sport 
self-efficacy to task-oriented strategies, 
to competitive anxiety with higher path 
coefficients, and larger T- value is a 
stronger path to explain the mediating 
role of coping strategies in relation 
between sport self-efficacy and 
competitive anxiety. 
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Table1-Significance test of the standardized direct and indirect effects 

T- 
value 

Total 
Indirect 
effect 

Direct 
effect 

 

10.50 -0.56 -0.17 -0.39 
self-efficacy                   competitive 
anxiety 

10.61 0.48 - 0.48 self-efficacy              t  ask-oriented coping 

3.03 -0.21 - -0.21 
self-efficacy               Emotion-oriented 
coping 

3.54 -0.21 - -0.21 
task-oriented coping                   
competitive anxiety 

5.73 0.29 - 0.29 
emotion-oriented coping              
competitive anxiety 

Conclusion 
The results of the present study showed 
that increasing or decreasing the sport 
self-efficacy not only directly but also 
indirectly and by influencing the 
mediating variable of task-oriented and 
emotion-oriented coping strategies 
leads to increase or decrease of 
competitive anxiety of athletic 
students. The results of the research 
model test show that the direct effect 
of sport self-efficacy on competitive 
anxiety of athletes is negative and 
significant. This means that increasing 
sport self-efficacy will reduce the 
competitive anxiety in athletes (9, 10). 
Also, the results of the mediating role of 
coping strategies in the relationship 
between the sport self-efficacy and the 
competitive anxiety of athletic students 
showed that there is a significant 
relationship between sport self-efficacy 
and competitive anxiety of athletic 
students through coping strategies. A 
final study of the research model shows 
that although the direct effect of sport 
self-efficacy on reducing competitive 
anxiety (r = -0.39) is greater than its 
indirect effect through the coping 

strategies (r = -0.17), the mediator 
variable (coping strategies) has 
significantly increased the total effect (r 
= -.56). Moreover, the findings show 
that the direct effect of coping 
strategies on the competitive anxiety of 
athletes is significant. As a result, it can 
be argued that the role of coping 
strategies (especially task-oriented 
coping) as a mediating variable helps to 
better explain and interpret the 
competitive anxiety of athletic 
students. 
Keywords: Task Oriented Coping, 
Emotion Oriented Coping, Competitive 
Anxiety, Sport Self-efficacy 
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ورزشکار: نقش  انیدانشجو یبا اضطراب رقابت یورزش یارتباط خودکارآمد

 یامقابله یراهبردها یاواسطه
 

 4تبارسادات عسکریانسیهو  ،3، زهرا استیری2، رسول زیدآبادی1مجتبی پورجاوید

 

 ، ايران ی، سبزوارسبزوار میدانشگاه حك دانشكده علوم ورزشي،، يارشد رفتار حرکت يکارشناس. 1
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 ايران  ی، سبزوار،سبزوار میدانشگاه حك ي، دانشكده علوم ورزشي،ارشد رفتارحرکتيکارشناس. 4

 

  چکیده
هدف از پژوهش حاضر تبیین روابط ساختاری بین خودکارآمدی ورزشي با اضطراب 

مدار و ای تكلیفای راهبردهای مقابلهرقابتي ورزشكاران با توجه به نقش واسطه
ای و اضطراب های خودکارآمدی ورزشي، راهبردهای مقابلهنامهپرسشمدار بود. هیجان

. گرديد توزيع يمیو ت یانفراد ای مختلفهداوطلب رشته ورزشكار 200رقابتي بین 
پي افزار نرم و یساختار-یریمس یسازروش مدل ازتعیین روابط میان متغیرها جهت 

دار بین امعنهای پژوهش نشان داد عالوه بر ارتباط استفاده شد. يافته 2ال اس
خودکارآمدی ورزشي با اضطراب رقابتي در مسیر مستقیم، خودکارآمدی ورزشي به طور 

ای انتخاب شده از طرف گذاری بر راهبردهای مقابلهتأثیرواسطه هو ب مستقیمغیر
تر مدل حاکي دقیقشود. بررسي ورزشكار موجب تعديل اضطراب رقابتي ورزشكاران مي

مدار به خودکارآمدی ورزشي به راهبردهای تكلیف مستقیمغیراز آن است که مسیر 
تر برای تبیین قویاضطراب رقابتي با ضرايب مسیر باالتر و شاخص تي بزرگتر، مسیر 

ای در ارتباط بین خودکارآمدی ورزشي و اضطراب ای راهبردهای مقابلهواسطهنقش 
 .استرقابتي 
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 و تمرين، ورزش در مشارکت با مرتبط ختيشناروان
سي شناروان)انجمن  است جسماني هایفعالیت ساير

؛ به نقل از هیني، والكر، گرين و 2004، 1امريكا
 عوامل از يكيبه عنوان  اضطراب (.2015، 2رسترون

 در ژهيو به را ورزشكارانعملكرد  که يروان مهم
 دهد،يم قرار تأثیر تحتي بحران و حساس یهاتیموقع
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 بوده ورزشي سانشناروانهمواره مورد توجه محققین و 
 (.2016، 1)سادان، بون هويي، مهدعلي و جانو است

 را بسیاری مطالبات زای ورزشتنش و رقابتي ماهیت
 نوعي از ايجاد باعث و کندمي تحمیل ورزشكار بر

 (.2010، 2شود )باوامي قابتيبه نام اضطراب ر اضطراب
 و واکنش هیجاني، رقابتي اضطراب ديگر عبارت به

 بودن ارزيابي تهديدآمیز موجب که است زودگذری

-مي تأثیر ورزشكارعملكرد  بر وشده  هاموقعیت برخي

  .(2010، 3گذارد )استراهلر، ارلسنسپیل، هیني، برند
 شده متمايز اصلي بعد سه رقابتي اضطراب بۀتجر در

 به اعتماد و يبدن اضطراب ،يشناخت اضطراب: است
 اضطراب(. 1990 ،4ولي و بورتون نز،یمارت) نفس

 منفي انتظارات با و است اضطراب رواني ۀمولف شناختي
 پیامدهای و موقعیت خود، ۀدربار شناختي هاینگراني و

. شودمي مشخص( شكست احتمال مثل) احتمالي
 ادراك و است اضطراب جسماني ۀمولف بدني اضطراب

 را منفي برانگیختگي و فیزيولوژيك هایپاسخ از فرد
 در و مسابقه از شیپ نفس به اعتماد. دهدمي نشان

 اغلب و شده اندك يرقابت اضطراب موجب آن، انيجر
، 5ريكورس و بريكي) دارد يهمبستگ بهتر عملكرد با

 مستقیم ثیرأت دلیل به رقابتي اضطراب ۀمطالع (.2015
 حائز ورزشي موفقیت و عملكرد بر آن ۀتهديدکنند و

 دهديم نشان های مختلفپژوهش نتايج است. اهمیت
 عملكردمخربي بر  تأثیر تواند مي باال رقابتي اضطراب

 در ضعیف و موجب کسب نتايج باشد داشته ورزشكاران
 در (.2007 ،و همكاران 6جوئل) دوش رقابت حین

 نیب معنادارو  يمنف ارتباط بسیاری به یهاپژوهش
 است شدهاشاره  يورزش عملكرد و يرقابت اضطراب

                                                           
1. Saadan, Hooi, Ali & Jano 

2. Bawa 

3. Strahler, Ehrlenspiel, Heene & Brand 

4. Martens Vealey & Burton 

5. Recours & Briki 

 ،8کانتون و هانتون؛ 2004، 7نارديما و توماس هانتون،)
 .(2007، 9يبورتول و روباز ؛2002

 اضطراب که هاييزمینه و عوامل يبررس بدين ترتیب
 به و کنندمي ديتشد را آن آورند،مي وجود به را رقابتي

 تیاهم حائز زین، سازندمي مبدل تهديدکننده متغیری
 عملكرد أارتق نهیزم در ریاخ سال چند در. است

 هایمهارت به آنان يابیدست و مسابقات در ورزشكاران
قدامات و ا ،يرقابت اضطراب کاهش برای مؤثر

 هافعالیت نيا. است پذيرفته صورت هاييپژوهش
 ارتقأ برای را يمناسبكارهای راه هستند درصدد
 اضطراب کاهش و نفس به اعتماد ،يورزش عملكرد

 به توانيم ها،كارراه نيا جمله از. کنند دایپ يرقابت
 حساس طيشرا در ورزشكاران که ایمقابله راهبردهای

. داشت اشاره ندينمايم اتخاذ مسابقه پراضطراب و
 يشناخت اقدامات و هاتیفعال شامل عمدتاً مقابله نديفرآ

 . در واقعاست استرس تيريمد یبرا فرد یرفتار و
 هنگام که شوديم دهینام فرد در پاسخ مخزن مقابله،
 يجسم تعادل که زا تنش یهاتیموقع با شدن مواجه

 استفاده مورد فرد توسط کند،يم ديتهد را يجانیه و
  .(2002، 10نگادريو و بلوندي). ردیگيم قرار

 یبند طبقه يمختلف یهاشكل به ایمقابله یراهبردها
 حسب بر يعموم یهایبندطبقه از يكي. اندشده

 یراهبردها شده، ادراك مشكل فرد در برابر یریگجهت
جانیه و( مدارمسئله) مدارفیتكل مقابله به را ایمقابله
 یبرا فرد مدارمسئله ۀمقابل در. کنديم میتقس مدار
 به دنیرس و آورو اضطراب زااسترس عامل ليتعد

 کند؛يم عمل زااسترس تیموقع برابر در ماًیمستق هدف،
 قيطر از و است محور عمل مدار،مسئله مقابلۀ نيبنابرا

 نمو. رسديم هدف به طیمح و فرد نیب رابطه رییتغ

6. Joel 

7. Hanton, Thomas & Maynard 

8. Hanton & Connaughton 

9. Robazza & Bortoli 

10. Gaudreau & Blondin 
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 موانع و فشار کاهش شامل، مدارمسئله مقابلۀ از ييهانه
 در نيگزيجا یهاراه افتني اهداف، رییتغ ،يرونیب

 و ياجتماع تيحما یجستجو ،يابیکام به دنیرس
 مدار،جانیه مقابلۀ در اما. است کالم تیقاطع داشتن

 به هدف، به دنیرس و زااسترس عامل ليتعد یبرا فرد
 عامل از يناش اي مرتبط يجانیه یهاحالت میتنظ

 در را فرد هيرو مدار،جانیه مقابلۀ. پردازديم زااسترس
 آن از را یو ریتفس و يابيارز و زااسترس عامل به توجه

-جانیه مقابلۀ نيبنابرا .دهديم قرار تأثیر تحت عامل،

 دارد کار و سر زااسترس عامل ييمعنا رییتغ با مدار
 2002ن،يبلوند و ويگادر ؛1985 ،1الزاروس و فولكمن)
 (.2001و

 جمله ازنیز  یخودکارآمدرسد از طرفي ديگر به نظر مي
 یامقابله یراهبردها بر تواندمي که است ييرهایمتغ

 يرقابت اضطراب ابربردر  ورزشكار توسط شده انتخاب
 فيتعر در( 1984) و الزاروس فولكمن .باشد گذارتأثیر
 نقش به مستقیمغیر طور به مقابله نديفرا از خود

 ،مقابله ندنکيم انیبو  ندداشت اشاره یخودکارآمد
 زانیم از فرد يابيارز حسب بر که است ینديفرآ

ی طور به .کنديم رییتغ شيهاتالش بودن زیآم تیموفق
 زااسترس و آوراضطراب یهاتیموقع افراد چهنچنا که
 مدارفیتكل یراهبردها از شتریب بدانند، کنترل قابل را

 برخوردار یباالتر روان سالمت از و کرده استفاده
 یراهبردها بر تمرکز با صورت نيا ریغ در ؛بود خواهند

 خواهند خطر به را خود يروان سالمت محور،جانیه
 فاقد اي واجد است ممكن افراد گريد عبارت به .انداخت

 زانیم .باشند اضطراب با مؤثر برخورد یبرا الزم ييتوانا
-يبعض و دارد تفاوت گريكدي با هاانسان در ييتوانا نيا

 انگریب لهأمس نيا. دارند مقابله توان گرانيد از بهتر ها
 ييپاسخگو نهیزم در هاانسان نیب یفرد یهاتفاوت

                                                           
1. Folkman & Lazarus 

2. Aufenanger 

3. Feltz & Lirgg 

4. DeGeest & Brown 

 مشخص محرك كي به يختشناروان و يشناخت ستيز
 مفهوم به اشاره نوعي به که( 2005، 2آفناگر) است

  .دارد یخودکارآمد
 سازۀ کننديم انیب( 2001) 3رگیل و فلتزدر همین راستا 

 يختشناروان یهاسازه نيگذارترتأثیر از ،یخودکارآمد
 که یافراد. شوديم محسوب يورزش یهاشرفتیپ بر

 در را یترسخت اهداف دارند، یشتریب یخودکارآمد
 آن به يابیدست یبرا یشتریب تالش و رندیگيم نظر

 مطالعه(. 2011 ،4براون و دگست) کننديم اهداف
 داد نشان يكیالمپ ورزشكارانصورت گرفته روی 

 بر املوع نيترمؤثر يمیت ييکارا و یخودکارآمد
 (.2001 رگ،یل و فلتز) ه استبود آنها يورزش عملكرد

 با افراد دهديم نشان هايبررس جينتا نیهمچن
-مسأله ایمقابله راهبردهای از شتریب باال خودکارآمدی

 با پايین خودکارآمدی و کننديم استفاده مدار
 اضطراب، چون يميعال و مدار جانیه یراهبردها
 1992 ،یآلبر ؛1994 ،5یتر) است ارتباط در يافسردگ

  (.2008 ،ایمسعودن از نقل به
 يعوامل به توجه ضرورت شده، ذکر مطالب به توجه اب

 يرقابت اضطراب کاهش به منجر تواننديم که
 آن در یديترد امروزه که است یامر شوند ورزشكاران

 نيا در گرفته صورت قاتیتحق يبررس. ندارد وجود
 در شده انجام مطالعات اکثر اوالً دهديم نشان نهیزم

؛ 2020 6)نولیز و همكاران، بود يورزش ریغ یهاحوزه
 به توجه اًیثان ،(2015 7تان کريستانتو و کیروپولوس،

 نیب ارتباط در یامقابله یراهبردها ایواسطه نقش
 ورزشكاران يرقابت اضطراب با يورزش یخودکارآمد

 راستا نيا در. است گرفته قرار نیمحقق توجه مورد کمتر
 راهبرد که است تیاهم حائز موضوع نيا به اشاره
 دو اين از کدام هر و ندارد وجود بد يا خوب ایمقابله

5. Terry 

6. Knowles et al 
7. Tan-Kristanto & Kiropoulos 
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 شرايط و هاموقعیت در تواننديم ایمقابله راهبرد نوع
 به مشكالت و مسائل با مبارزه روش عنوان به خاص،

 اين از کدام هر است ممكن که طوری به روند، کار
 باشند داشته غیرسازنده يا و سازنده حالت راهبردها

 نیبساختاری  روابط نییتب بیترت نيبد(. 2011 ،1کار)
 به منظور يرقابت اضطراب و يورزش یخودکارآمد

 اضطراب کنترل در دخیل عوامل کارآمدتر سازی مفهوم
 شود مشخص که خواهد بود ترسودمند يزمان يرقابت

 یامقابله راهبرد کدام قيطر از يورزش یخودکارآمد
 بر یشتریب یاثرگذار( مدار جانیه اي مدار مسئله)

 يبررس حاضر پژوهش از هدف لذا .دارد يرقابت اضطراب
 یراهبردها و يورزش یخودکارآمد ریمتغ دو نیب ارتباط
. است ورزشكار انيدانشجو يرقابت اضطراب با یامقابله

واسطه نقشنظر دارد  در حاضر پژوهش گريد عبارت به
 یخودکارآمد نیب ارتباطدر را ی امقابله یراهبردها یا

مورد  دانشجويان ورزشكار يرقابت اضطراب با يورزش
 .بررسي قرار دهد

 

 پژوهش یشناس روش

 با است. يهمبستگ نوع از و يفیتوص حاضر مطالعه
 به یساختار معادالت یساز مدل كرديرو از استفاده

 روش .پرداخت رهایمتغ نیب یساختار روابط يبررس
 وهیش هب و نامهپرسش از استفاده با هاداده آوریجمع

 .گرفت صورت يدانیم

 کنندگانشرکت

 ورزشكار انيدانشجو تمام شامل پژوهش یآمار جامعه 
مسابقات در  که ندبود یانفراد و يمیت یهارشته

-95المپیاد ورزشي دانشجويي  سیزدهمینای و منطقه
 سابقه دانشگاه فردوسي مشهد شرکت داشتند و 96

 و یکشور مسابقات ،يورزش یادهایالمپ در حضور
و تعیین  یآمار ۀنمون نشيگز. ندشتدانیز  را یامنطقه

                                                           
1. Carr 

2. Kline 

 نمونه. شد انجام پژوهش هدف حسب بر نمونه حجم
 10 يال 2 یساختار يابيمدل مطالعات در ازین مورد

 شده شنهادیپ نامهپرسش سؤال هر یازا به يآزمودن
 (.2016 ، 3نويگار و گمس رز،یم ؛2005 ،2نيکال) است

 نمونه حجم چقدر هر ساختاری معادالت مدل روش در
 در شود. لذامي بیشتر نتايج دقت و صحت باشد، بیشتر

 االتؤس تعداد به توجه با نمونه تعداد پژوهش اين
 که( سؤال 35) یامقابله یراهبردها نامهپرسش

 از شیب باًيتقر) نفر 250 داشت، را سؤال تعداد نيشتریب
پس از اخذ . شد انتخاب( تسؤاال تعداد برابر هفت

نامه از دانشگاه حكیم سبزواری و اخذ مجوز الزم معرفي
، بازيكنان و تیم های کمیته برگزاری مسابقاتاز 

آمادگي داوطلب با تكمیل فرم و ثبت مشخصات فردی 
. در ادامه نمودندرا جهت شرکت در تحقیق اعالم  خود

ها در  نامهپرسش هاضمن هماهنگي با سرپرستان تیم
پرسش یآورجمع از پسد. گرديتوزيع ورزشكاران بین 
 و ناقص هایمهناپرسش حذف و شده تكمیل هاینامه

 تعداد تينها در بودند شده پر كیستماتیس که یموارد
 تحلیل مورد نمونه عنوان به حیصح نامهپرسش 200
 .گرفت قرار

 آوری اطالعاتجمعابزار 
 نيا :2 -یرقابت یحالت اضطراب نامهپرسش

 يطراح( 1990) همكاران و نزیمارت توسط نامهپرسش
 انجام با( 2003) 4، مارتینز و روسلکاکس توسط و

پرسش نيا در. شد ارائه مجدد يراتییتغ و اصالحات
 هفت با يجسمان اضطراب اسیمق خرده ،يسؤال 17 نامه

 اعتماد و يشناخت اضطراب هایاسیمق خرده و سؤال
. شونديم دهیسنج سؤال پنج باهر کدام  نفس به

پس از روانسنجي اين ( 2017) فر ييمصطفا و يکاشان
، روايي و پايايي آن را مورد کشور داخل در نامهپرسش

3. Meyers, Gamst & Guarino 

4. Cox, Martens & Russell 
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 نامهپرسش کل کرونباخ یآلفا بيضريید قرار دادند و أت
  .کردند گزارش 85/0 را

 مقیاس :ورزشی خودکارآمدی مقیاس

 است سؤالي 10 نامهپرسش يك ورزشي خودکارآمدی
-مي 100 تا صفر در دامنه را ورزشي خودکارآمدی و

 باالتر سطوح ۀدهند نشان بیشتر ۀنمر. سنجد
 سازه اين با مرتبط هایمهارت و ورزشي خودکارآمدی

 نظری هایمدل اساس بر مقیاس اين. است
 رایب سازه اين با مرتبط هاینامهپرسش و خودکارآمدی

 شده شناخته ورزشي اختصاصي خودکارآمدی سنجش
ي توسط بشارت و همكاران طراح نامهپرسشاين . است

 236ۀنمون يكدر  نامهپرسش کرونباخ آلفایگرديد و 
 مختلف هایرشته و سطوح ورزشكاران از ینفر

 دروني همساني بیانگر و شد محاسبه 93/0ورزشي،
 .(2003 همكاران، و بشارت ؛2009 بشارت،) استعالي 

 ورزش در ایمقابله راهبردهای نامهپرسش

 نيبالند و گادرئو توسط نامهپرسش نيا :یرقابت

پرسش نيا. است تميآ 39 دارای و شد ساخته( 2002)
 لکنتر راهبرد شش شامل مدارفیتكل بعد دو در نامه

 ،تالش زانیم ،یسازآرام ،يذهن یسازريتصو افكار،
 مدارجانیه بعد و ت؛يحما یجستجو و يمنطق لیتحل

 رفمنح ند،يناخوشا جاناتیه ۀیتخل راهبرد چهار شامل
 ياجتماع یریگکناره ،(يپرت حواس) افكار کردن

 يطراح ي(نینش عقب) شدن میتسل و ،(یریگفاصله)
 ييروا ،(2014)زيدآبادی  و ي، شهابيحسن. است شده

 تأيید مورد کشور داخل در را مذکور نامهپرسش ييايپا و
را  نامهپرسش نيا کرونباخ آلفای بيضرو  دادند قرار
 .کردند گزارش 77/0

  هاداده پردازش یهاروش

 آمار از آمده دستهب هایداده لیتحل و هيتجزبرای 
 آمار بخش در. شد استفاده ياستنباط و يفیتوص

 یبرا يپراکندگ و یمرکز هایشاخص از ،يفیتوص
 و جداول قالب در هاگروه یاجرا ازیامت دادن نشان

 ياستنباط آمار بخش در. شد استفاده مختلف ینمودارها
 نیهمچن و يهمبستگ بيضر کرونباخ، یآلفا بيضر از

 مدل قالب در متغیرها میان یساختار روابط تعیین جهت
 اس يپ اس افزار نرم از استفاده با مسیر تحلیل از علي
 .ديگرد استفاده اسال يپ و اس

 

  هاافتهی

 دهديم نشان حاضر پژوهش یهاافتهي یآمار فیتوص
-شرکت ورزشكار انيدانشجو از( نفر 108) درصد 55

 ،يدانشگاه سطح هایرقابت در پژوهش نيا در کننده
 25) درصد 13 و برتر گیل سطح در( نفر 62) درصد 32
 60 نیهمچن. ندداشت تیفعال باالتر و يمل سطح در( نفر

-رشته ورزشكاران را( نفر 117) کنندگانشرکت درصد

 درصد 40 و سال 78/22 يسن نیانگیم با يمیت های
 اب یانفراد هایشتهر ورزشكاران را( نفر 78) آنان

 د.انداده لیتشك سال 24 يسن نیانگیم

 شود،يم مالحظه 1 جدول در که طورهمان
 يمیت از باالتر یانفراد ورزشكاران يورزش یخودکارآمد

 و يدانشگاه ورزشكاران از شتریب يگیل ورزشكاران و
 و يمیت ورزشكاران گروه دو هر نیهمچن. است يمل

 مدارفیتكل یراهبردها از مختلف سطوح در یانفراد
 به. نداکردهيم استفاده مدارجانیه یراهبردها از شیب

 نورزشكارا استفاده مهارت سطح شدن شتریب با عالوه
 اضطراب. است شده شتریب مدارفیتكل یراهبردها از

 ارانورزشك از باالتر يکم زین يمیت ورزشكاران يرقابت
 نسبت يدانشگاه ورزشكاران اضطراب و است یانفراد

 .است شتریب يمل و يگیل ورزشكاران به
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 یرقابت رزشو در ایمقابله یراهبردها ،یورزش یخودکارآمد یهانمره اریمع انحراف و نیانگیم -1جدول

 یرقابت اضطراب و

  سطح مهارت نوع رشته 
 ملی و باالتر لیگ برتر دانشگاهی انفرادی تیمی 

 20/787 29/791 35/744 5/767 24/763 خودکارآمدی ورزشي
 11/3 6/3 88/2 0/3 94/2 مدارراهبردهای تكلیف

-راهبردهای هیجان

 مدار
12/2 10/2 11/2 14/2 5/2 

 86/4 11/5 64/5 35/5 38/5 اضطراب حالتي رقابتي

 

های مدل سازی بررسی پیش فرض

 ساختاری-مسیری

ماری ساختاری تكنیك آ-مدل سازی مسیری
گیری و مدل ساختاری قدرتمندی است که مدل اندازه

الزم به کند. يك آزمون آماری همزمان ترکیب مي را با
استفاده از اين رويكرد يعني رويكرد ذکر است که 

به رعايت (، نیازی 1پي ال اسکمترين مربعات جزئي )
ها خاص همچون توزيع نرمال معرف هایپیش فرض
و  ، قنواتيآذر) یستها نجم مناسبي از نمونهو داشتن ح
 .(2013غالمزاده،

بررسی مقادیر پرت تک متغیری و چند 

 متغیری
متغیری در متغیرهای برای بررسي مقادير پرت تك

در دامنه های کشیدگي و چولگي )شاخص ، ازپژوهش
( و نمودارهای ستوني و نمودارهای شاخه و +1تا  -1

هیچ مقادير پرت برگ استفاده شد. با توجه به نتايج 
ن به ها وجود نداشت. همچنیمتغیری در توزيع دادهتك

متغیره در میان منظور بررسي مقادير پرت چند
)پیش بین(، از شاخص فاصله متغیرهای مستقل 

 پژوهشکه در استفاده شد. با توجه به اين 2مهاالنوبیس
                                                           

1. partial least squares 

2. Mahalanobis Dsitance  

3. Multicollinearity     

دکارآمدی ورزشي، )خو حاضر سه متغیر پیش بین
مدار( و راهبردهای هیجانو مدار تكلیفراهبردهای 

تر از مقادير خي که بزرگ يداريم، مقادير مهاالنوبیس
 تر از)بیش 001/0در سطح الفای  3دو با درجه آزادی 

مقادير پرت چندمتغیره شناخته  باشد، به عنوان (26/16
(. با بررسي 2007،و المن فیدل ،شوند )تاباچنیكمي

داده پرت  پنجمقادير مهاالنوبیس مشخص شد 
داده وجود داشت که از مجموع چندمتغیری در میان 

نفر ادامه  195ها با و کار تحلیل داده نمونه حذف گرديد
 .پیدا کرد

بررسی همخطی چندگانه متغیرهای 

 تحقیق

در  3چندگانهبرای بررسي پیش فرض عدم هم خطي 
 4بین متغیرهای پیش بین، از دو شاخص پارامتر تحمل

استفاده شد. مقادير کوچكتر از  5و عامل تورم واريانس
در  10در شاخص پارامتر تحمل و بزرگتر از  01/0
خطي چندگانه خص عامل تورم واريانس، بیانگر همشا

ران، او همك میرزاست )بین متغیرهای پیش بین 
ه در شاخص دست آمدهنشان داد مقادير ب(. نتايج 2016

مل تورم و در شاخص عا 01/0تر از پارامتر تحمل بزرگ

4. Tolerance 

6. Variance Inflation Favtor                                              
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همچنین با  .(2)جدول  است 10تر از واريانس کوچك
شود ضريب مشاهده مي 3توجه به نتايج جدول

وجود  پژوهشبین متغیرهای  80/0همبستگي بیشتر از 

خطي چندگانه بین همندارد که همگي نشانگر عدم 
بنابراين پیش  .حاضر است پژوهشبین پیشمتغیرهای 

 شده است. خطي چندگانه رعايتهمفرض 
 

 های هم خطی چندگانه در متغیرهای پیش بینی کننده اضطراب رقابتیشاخص – 2جدول

 خطی مقادیر هم
 نام متغیرها

 پارامتر تحمل عامل تورم واریانس

 خودکارآمدی 80/0 24/1

 مدارراهبردهای تكلیف 82/0 21/1
 مدارراهبردهای هیجان 95/0 04/1

 

 پژوهشماتریس همبستگی بین متغیرهای  - 3جدول

 خودکارآمدی 
راهبردهای تکلیف 

 مدار

راهبردهای 

 مدارهیجان
 اضطراب

    1 خودکارآمدی
   1 **42/0 مدارراهبردهای تكلیف
  1 -13/0 **-21/0 مدارراهبردهای هیجان

 1 **37/0 **-40/0 **-54/0 اضطراب

  ساختاری-ارزیابی مدل مسیری

-مدل نهايي و ضرايب مسیر را نشان مي 2و  1شكل 

 ساختاری-به منظور بررسي برازش مدل مسیریدهد. 
( فهرستي از پي ال اسدر روش حداقل مربعات جزئي )

 معیارهای ارزيابي مدل مطرح شده است. در اين
  

گیری مدل اندازهبخش  سه در لمد کیفیتفهرست 
و )ارزيابي دروني(  مدل ساختاری )ارزيابي بیروني(،
 گیرد. بررسي قرار ميمورد برازش کلي مدل 
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 استاندارد نیتخم حالت در پژوهش شده آزمون مدل -1شکل 

 
 یدارمعنا اعداد حالت در پژوهش شده آزمون مدل -2شکل

 

 گیریمدل اندازه بررسی
گیری يا مدل دروني به سه بخش مدل اندازهارزيابي 

 شود.پايايي، روايي همگرا و واگرا تقسیم مي

 مدل پایایی

سه  موالًها معتشخیص ثبات دروني يا پايايي سازهبرای 
گیرد. اولین مالك ضريب مالك مورد بررسي قرار مي
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گلد  -. دومین مالك، ضريب ديلوناستآلفای کرونباخ 
)شاخص سازگاری دروني  1اشتاين يا پايايي ترکیبي

. اين مالك، معیار استها گیری( سازهمدل اندازه
رای ارزيابي پايايي مدل ب PLSتری است که مدرن

طي آن پايايي سازه نه به صورت  و دهدگزارش مي
ها با يكديگر تگي سازهمطلق بلكه با توجه به همبس

باشد. مقادير  7/0گردد که بايد بیشتر از محاسبه مي
در متغیرهای  هادست آمده برای اين شاخصهب

مدار و مدار و هیجانراهبردهای تكلیف خودکارآمدی،
ل قبول ايي قابحاکي از پاي 4جدول اضطراب رقابتي در

. سومین مالك بررسي پايايي استحاضر  پژوهشمدل 
که است ار عاملي متغیرهای مشاهده شده ها يا بمعرف

از طريق محاسبه مقدار همبستگي بین يك سازه و هر 
آيد. دست ميهمتغیرهای قابل مشاهده آن بکدام از 

( معتقد است اگر اين مقدار برابر يا بیشتر 1999) 2هالند
های آن از س بین سازه و شاخصشود، واريان 4/0از 

گیری آن سازه بیشتر بوده و اندازهواريانس خطای 
 ،پايايي آن مدل قابل قبول است )داوری و رضازاده

ناسب اين (. هر چند که برخي از منابع مقدار م2014
 4/0تر از پايینند و مقادير اگزارش کرده 7/0شاخص را 

 و يقنوات ،دانند )آذررا مستعد حذف از مدل مي
پي ال اس (. نتايج حاصل از الگوريتم 2013 ،غالمزاده

برای متغیرهای  3میزان بار عاملي خروجيو بررسي 
 گزارش شده است. 5مشاهده شده در جدول

 

 پژوهشهای روایی و پایایی سازه شاخصبررسی  -4جدول

 پايايي ترکیبي  الفای کرونباخ سازه
 90/0 88/0 خودکارآمدی

 85/0 85/0 مدارراهبردهای تكلیف

 77/0 75/0 مدارراهبردهای هیجان

 81/0 78/0 اضطراب

 
 هابار عاملی خروجی معرف - 5جدول

 
 یخودکارآمد

 یراهبردها
 مدارفیتکل

-جانیه یراهبردها

 مدار
 اضطراب

بار 
 عاملی

مقدار 
 تی

بار 
 عاملی

مقدار 
 تی

بار 
 عاملی

 مقدار تی
بار 

 عاملی
 مقدار تی

       09/12 62/0 1 سؤال
       07/28 79/0 2 سؤال
       11/12 64/0 3 سؤال
       51/14 68/0 4سؤال
       47/14 71/0 5 سؤال
       49/11 63/0 6 سؤال
       96/12 66/0 7 سؤال
       65/19 72/0 8 سؤال
       45/13 69/0 9 سؤال

                                                           
1. Composite Reliability (CR)  

2. Hulland 

3. Outer loadings 
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 هاوجی معرفبار عاملی خر - 5جدولادامة 

 یخودکارآمد 
 یراهبردها

 مدارفیتکل
 یراهبردها

 مدارجانیه
 اضطراب

 یراهبردها
-جانیه

 مدار

 
بار 

 عاملی
مقدار 

 تی
بار 

 عاملی
مقدار 

 تی
بار 

 عاملی
 مقدار تی

بار 
 عاملی

 مقدار تی

       56/19 70/0 10 سؤال
     74/13 70/0  آرام سازی

     50/25 82/0  تصويرسازی
     96/21 77/0  تحلیل منطقي

     73/12 68/0  کنترل افكار
     33/24 79/0  میزان تالش

جستجوی 
 حمايت

 40/0 45/3     

   47/10 73/0   گیریکناره
هیجانات 
 ناخوشايند

  72/0 96/11   

   21/16 79/0   تسلیم شدن
منحرف کردن 

 افكار
  43/0 78/3   

اضطراب 
 جسماني

   78/0 08/19 

اضطراب 
 شناختي

   70/0 92/26 

 33/10 81/0    نفسهاعتماد ب
 

 روایی مدل

های روايي ، شاخصپي ال اسبرای روايي مدل در 
. (5)جدول گیردمگرا و واگرا مورد بررسي قرار ميه

ها، از میانگین واريانس جهت بررسي روايي همگرا سازه
شود. استفاده مي 1AVEيا  ي(ئ یو یا) استخراج شده

میانگین واريانس استخراج شده بیانگر مقدار واريانس 
تبیین شده متغیرهای مكنون توسط متغیرهای مشاهده 

برای اين مالك  5/0شدۀ مربوطه است. مقادير باالتر از 
ه اين معني که يك متغیر مكنون ب .استقابل قبول 

                                                           
1. Average Variance  Extracted (AVE) 

2. Magner,Welker & Campbell 

ش از نیمي از پراکندگي تواند به طور میانگین بیمي
 ،غالمزاده و يقنوات ،تبیین کند )آذر هايش رامعرف
به باال  4/0( مقدار 1996) 2، ولكر و کمپل(، مگنر2013

 ،اند )داوری و رضازادههکافي دانست AVEرا برای 
تشخیصي واگرا يا منظور بررسي روايي  اما به(. 2014
-استفاده مي الرکر-فورنل از معیار پژوهشهای سازه

يك  AVEکند جذر مي(، پیشنهاد 1998) 3. چینشود
یشتر از همبستگي آن سازه سازه )متغیر مكنون( بايد ب

 (.2013 ،غالمزاده و يقنوات ،های ديگر باشد )آذربا سازه

3. Chin 
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های توان بیان کرد سازهمي 6با توجه به نتايج جدول
 همگرا و واگرا حاضر از روايي  پژوهشمورد بررسي در 

 . استبرخوردار  مناسبي

 پژوهشهای سازه (تشخیصیواگرا ) تایج بررسی روایین - 6جدول
 4 3 2 1 ای وی ئي هاسازه

    68/0* 47/0 خودکارآمدی 1

   70/0* 48/0 50/0 راهبردهای تكلیف مدار 2

  67/0* -20/0 -22/0 46/0 راهبردهای هیجان مدار 3

 76/0* 42/0 -46/0 -56/0 58/0 اضطراب 4

 AVE*جذر
 

 مدل ساختاری  بررسی
-مدل دروني، شاخصمدل ساختاری يا برای ارزيابي 

مقدار تي  توان بهمتعددی وجود دارد از جمله مي های
-هداری ضريب مسیر بامعنضرايب مسیر اشاره کرد.  و

که شود، به طوریمشخص مي tوسیله بررسي شاخص 

شود. در نظر گرفته مي دارامعن 96/1باالتر از  tمقادير 
ذکر شده  7 جدولنتايج مربوط به ضرايب مسیر در 

 است.

 
 پژوهشبرآورد ضرایب اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل در مدل اصلی  - 7جدول

 اثرات مستقیم مسیر
غرریررراثرررات 
 مستقیم

 یت مقدار اثرات کل

 50/10 -56/0 -17/0 -39/0 اضطراب رقابتي←خودکارآمدی 
 61/10 48/0 - 48/0 راهبردهای تكلیف مدار ←خودکارآمدی 
 03/3 -21/0 - -21/0 راهبردهای هیجان مدار ←خودکارآمدی 

 54/3 -21/0 - -21/0 رقابتي اضطراب ← راهبردهای تكلیف مدار
 73/5 29/0 - 29/0 رقابتي اضطراب← مدار راهبردهای هیجان

 
شود تمام مسیرها مشاهده مي 7طور که در جدولهمان

ند. بررسي مدل دارمعنا 96/1باالتر از  tبا شاخص 
دهد عالوه در يك نگاه نشان مي( 2و 1)شكل  پژوهش

بین خودکارآمدی ورزشي با  دارمعنابر ارتباط منفي و 
اضطراب رقابتي در مسیر مستقیم، خودکارآمدی ورزشي 

گذاری بر تأثیرواسطه هو ب مستقیمغیربه طور 
 ای انتخاب شده از طرف ورزشكار راهبردهای مقابله

شود. بررسي دقیق تر وجب تعديل اضطراب رقابتي ميم
-مستقیم )میانجيغیراست که مسیر  مدل حاکي از آن

مدار ارآمدی ورزشي به راهبردهای تكلیفگرانه( خودک
 tبه اضطراب رقابتي با ضرايب مسیر باالتر و شاخص 

ای تر برای تبیین نقش واسطهقوی تر، مسیربزرگ
ای در ارتباط بین خودکارآمدی راهبردهای مقابله

  .استورزشي و اضطراب رقابتي 
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 پژوهشبرازش کلی مدل بررسی 
گیری با شاخص برازش مدل اندازهدر اين بخش 

 2، برازش مدل ساختاری با شاخص افزونگي1اشتراکي
( 3جي او افنیكويي برازش ) و برازش کلي با شاخص

شود. شاخص افزونگي فقط برای گیری مياندازه
گردد و مانند متغیرها درونزا )متغیر مالك( محاسبه مي

شاخص اشتراکي بايد مقدار آن مثبت باشد. معیار 
GOF ( ا2004توسط تنهاوس و همكاران )يد دگراع بد

 -، ادکرکنتزلسدد. وير محاسبه ميگرل زطبق فرموو 
و  25/0، 01/0( سه مقدار 2009) 4اسچرودر و ون اپن

ای بری قوو متوسط ، ير ضعیفدمقاان به عنورا  36/0
GOF (.2014 زاده،ضارو )داوری ند ادهمعرفي نمو 

 

 های کیفیت مدلشاخصنتایج  - 8جدول

 شاخص افزونگی شاخص اشتراک هاسازه

 - 47/0 خودکارآمدی

 11/0 50/0 مدارراهبردهای تكلیف

 02/0 46/0 مدارراهبردهای هیجان

 09/0 58/0 اضطراب

 
ساس نتايج گیری برازش مدل اندازه ،در مجموع بر ا

نیز نشان  GOFو ساختاری مناسب است و مقدار 
 قوی متوسط تا از برازش 

 مدل دارد. 

 

 بحث و نتیجه گیری
 نیب داد نشان از پژوهش حاضر حاصل هایيافته

 انيدانشجو يرقابت اضطراب با يورزش یخودکارآمد
 یدارامعن ارتباط به طور مستقیم و غیرمستقیم ورزشكار

 پژوهش يدرون مدل آزمون از حاصل جينتا. دارد وجود
 يورزش یخودکارآمد ریمتغ میمستق اثر دهدمي نشان

 .است دارامعنمنفي و  ورزشكاران يرقابت اضطراب بر
که افزايش خودکارآمدی ورزشي موجب  ابدين معن

 تأثیر .کاهش اضطراب رقابتي ورزشكاران خواهد شد

                                                           
1. Communality 

2. Redundancy 

3. Good of Fitness 

4. Wetzels, Odekerken-Schröder & Van 

Oppen 

-جانیه و اضطراب کاهش و کنترل بر یخودکارآمد

کاستا،  جمله از يمختلف یهاپژوهش در يمنف یها
 6نیكولز، پولمن و لوی، (2016) 5سرانو و سالوادور

و  ، دنتیلور ،(2011) تهماسیان و مقدم ،(2010)
 تأيید (،2005) 8کمپو  ، ارسكترنر (،2006) 7سجرت

 مطرح را احتمال نيا توانيم اساس نيا بر .است شده
 کنديم کمك ورزشكار به يورزش یخودکارآمد که کرد

 يورزش یهارقابت مختص يمنف یهاجانیه بتواند تا
 .دهد کاهش نیهمچن و کنترل را يرقابت اضطراب مانند

5. Costa, Serrano & Salvador 

6. Nicholls, Polman & Levy 

7. Taylor, Dean & Siegert 

8. Turner, Ersek & Kemp 

35.024.*50.* 2  RiesCommunalitGOF
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( نیز 2016و همكاران ) کاستاز پژوهش نتايج حاصل ا
در بررسي رابطه بین خودکارآمدی ورزشي و عملكرد 
ورزشي نشان داد خودکارآمدی ورزشي يكي از 

بسیاری از عوامل کننده همترين متغیرهای تعديلم
قابتي در بین ر ختي از جمله اضطرابشناروان

شود. به عبارتي ورزشكاراني ورزشكاران محسوب مي
که دارای سطوح خودکارامدی بااليي بودند در شرايط 
رقابتي، عملكرد بهتری در کنترل و کاهش اضطراب و 

ی هاافتههمچنین ي استرس ناشي از مسابقات داشتند.
تهماسیان و  پژوهش از حاصل جينتا با پژوهش حاضر

-يم يورزش یخودکارآمد دادند نشان که (2011) مقدم
-هم دهد قرار تأثیر تحت را افسردگي و اضطراب تواند

 بندورا، يشناخت–ياجتماع هينظر يمبان در. است راستا
 یخودکارآمد یباال سطوح با افراد که است شده عنوان

 مقابل در کمتر، یخودکارآمد یدارا افراد با سهيمقا در
 کمتر اضطراب، و ديشد يجانیه یهايختگیبرانگ

 بر نيبنابرا(. 2001 و 1997 بندورا،) هستند ريپذ بیآس
 کرد مطرح را احتمال نيا توانيم بندورا ۀينظر اساس

 تا کنديم کمك ورزشكار به يورزش یخودکارآمد که
 از بتواند بهتر احساسات بر هیتك با مسابقه انيجر در

 فنون یریگ کار به یبرا خود یهایتوانمند و هاتیظرف
 چنین شرايطي، در. کند استفاده يورزش یهامهارت و
 از و ابدييم شيافزا ورزشكار نفسهب اعتماد سو كي از

 اضطراب) يرقابت اضطراب تأثیر تحت کمتر گريد یسو
 و ، هاسمنووالیک) ردیگيم قرار( يبدن و يشناخت
 (.2002 ،1فالبي
 شدت یامطالعه در( 1993) 2و هاردی نيسوا ،جونز

 دو) مرحله در را كنيباز 49 يجسم و يشناخت اضطراب
 مهم مسابقه كي از قبل (ساعت مین و دوساعت روز،
 شروع محض به افتنديدر آنها. دادند قرار يبررس مورد

 اما شد،يم کاسته يجسمان اضطراب زانیم از مسابقه
                                                           

1. Koivula, Hassmén & Fallby 

2. Jones, Swain & Hardy 

 شيافزا داده رخ حوادث نوع به بسته يشناخت اضطراب
 پژوهشگران از یاریبس راستا نیهم در. افتييم

 اضطراب خاطر به عملكرد يط در خطا بروز معتقدند
 نيا .يجسم اضطراب واسطه به نه و است يشناخت

 قرار تأيید مورد زین گريد نیمحقق يبرخ توسط موضوع
شايد  گريد عبارت به (.1998، کاکس) است گرفته

و اضطراب شناختي را  خودکارآمدیبتوان ارتباط بین 
 خودکارآمدی با ورزشكاران گونه تفسیر کرد کهاين 

 با مرتبط هاینشانه مثبت ارزيابي طريق از باال ورزشي
 اضطراب تا کندمي کمك خود به شده، تجربه اضطراب

 کند مقابله بهتر آن با بتواند و بداند شدني کنترل را
 ،3ماللي و ، برينهانتون ؛2002 کانتون، و هانتون)

مطالب ذکر  تأيیددر  (.2007 ،يبورتول و روباز ؛2003
 یخودکارآمد داد نشان حاضر پژوهش یهاافتهي شده،
. دارد يشناخت اضطراب با را ارتباط نيشتریب يورزش
 شيافزا با که است معنا بدان افتهي نيا يحيتلو اشاره

 يرقابت اضطراب توانيم تنها نه يورزش یخودکارامد
 لیدلهب بلكه داد کاهش را يشناخت اضطراب ژهيوهب و

که در  اجرا، فیتضع در يشناخت اضطراب مؤثر نقش
های مربوط به ارتباط بین اضطراب و عملكرد تئوری

به خوبي تبیین  4افت ناگهاني يا فاجعه ويژه نظريههب
 یریجلوگ اجرا حد از شیب افت از توانيمشده است، 

  .نمود
( در بررسي 2010) لویو  پولمن، نیكولز در همین راستا

 بارابطه بین خودکارامدی ورزشي و عملكرد ذهني 
شرکت کننده در مسابقات اضطراب رقابتي ورزشكاران 

نشان دادند بین خودکارآمدی ورزشي و  کشوری
عملكرد ذهني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 

ودکارآمدی ها نشان داد بین خنتايج پژوهش آنهمچنین 
 رابطهبه ويژه بعد شناختي  ورزشي و اضطراب رقابتي

3. Hanton Brien & Mellalieu 

4. Catastrophe Theory 
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دست ههای بتهوجود دارد که با ياف داریو معنا منفي
  دارد. مطابقتحاضر  آمده از پژوهش

ای راهبردهای بررسي نقش واسطهنتايج حاصل از 
 با يورزش یخودکارآمد نیب ارتباطای در مقابله

 نیب داد نشان ورزشكار انيدانشجو يرقابت اضطراب
 انيدانشجو يرقابت اضطراب با يورزش یخودکارآمد

 رابطه نیز یامقابله یراهبردها قيطر از ورزشكار
 ننشا پژوهش مدل نهايي يبررس. دارد وجود یدارامعن
بر  يورزش یخودکارآمد اثر مستقیم چه دهد اگرمي

ن آتر از اثر غیرمستقیم بزرگ يرقابت اضطراب کاهش
ن اما وجود اي است یامقابله یراهبردها واسطههب

-ار معناثر کل را به طو ی(امقابله یراهبردهامیانجي )
های اين يافته ايش داده است. عالوه برداری افز
ای هدهد اثر مستقیم راهبردهای مقابلنشان مي پژوهش

بتي مدار( بر اضطراب رقاتكلیفويژه راهبردهای هب)
شت ر دااتوان اظهدر نتیجه مي .دار استكاران معناورزش

ي به ای به عنوان متغیر میانجنقش راهبردهای مقابله
بهتر اضطراب رقابتي دانشجويان و تفسیر تبیین 

 کند.کمك مي ورزشكار
 داد نشان حاضر پژوهش یهاافتهي گريد عبارت به

 اضطراب کاهش جهت باال یخودکارآمد با ورزشكاران
و کمتر از  مدارفیتكل یراهبردها از شتریب خود يرقابت

 برعكس و کننديم استفاده مدارراهبردهای هیجان
 با داشتند یترنيیپا یخودکارآمد که يورزشكاران

استفاده کمتر و  مدارجانیه یراهبردها از شتریب استفاده
 اضطراب شيافزا موجبمدار از راهبردهای تكلیف

تر قیدق يبررسشايان ذکر است . شدنديم خود يرقابت
 از يحاک (2 و 1)شكل  پژوهش مدل درضرايب مسیر 

 یخودکارآمد( يانجیم) مستقیمغیر ریمس که است آن
 با يرقابت اضطراب به مدارفیتكل یراهبردها به يورزش
-یقو ریمس تر،بزرگ تي شاخص و باالتر ریمس بيضرا

 در یامقابله یراهبردها یاواسطه نقش نییتب یبرا تر
                                                           

1. Ozer 

 اضطراب و يورزش یخودکارآمد نیب ارتباط تبیین
 .است يرقابت

 را الگويي( 1984) و الزاروس فولكمن ارتباط نیهم در
 رخيب با که کردند طراحي یامقابله یراهبردها برای

 لگو،ا نيا پايه بر. بود مرتبط خودکارآمدی هایفرضیه
 ارزيابي و اولیه ارزيابي يعني شناختي، ارزيابي گونه دو

 ثیرتأ اضطراب آور هایموقعیت با رويارويي در ثانويه
 يك یبندطبقه از است عبارت اولیه ارزيابي. گذارندمي

 ردف بهزيستي برای که اهمیتي و معنا پايه بر موقعیت
، مساعد ندتوامي موقعیت يك اولیه، ارزيابي پايه بر. دارد

 يك که صورتي در. شود تفسیر نامربوط يا زااسترس
 يك به خودکارآمدی شود، ارزيابي زااسترس موقعیت،

و  فولكمن) شودمي تبديل ثانويه ارزيابي مهم مؤلفه
 يشافزا يا داشتن باندورا، نظر از(. 1984 الزاروس،
 را تهديدآمیز موقعیت تواندمي خودکارآمدی احساس

 هينظر مطابق .کند مطمئن موقعیت يك به مبدل
 با سهيمقا در یخودکارآمد یباال سطوح با افراد بندورا،

-يتگخیبرانگ مقابل در کمتر، یخودکارآمد یدارا افراد
 ريپذ بیآس کمتر اضطراب، و ديشد يجانیه یها

 (.2001 و 1997، بندورا) هستند
 با غالباً باال، خودکارآمدی دهديم نشان هابررسي

هنگام  دارد. در ارتباط مدارتكلیف ایمقابله راهبردهای
 افرادی ،زااسترس و نامطلوب رويدادهای با رويارويي

 انديشه بر توانندمي و دارند بااليي که خودکارآمدی

 نشان خود از بیشتری پايداری باشند، کنترل داشته خود

 را خود توانايي و خود درباره تفكرات منفي و دهندمي

 احساس در مقابل (.1990 و باندورا، 1)اوزر پذيرندنمي
 مدارهیجان ایمقابله راهبردهای با پايین، خودکارآمدی

ارتباط داشته  پرهیز انكار، ایمقابله راهبردهای چون هم
 روان عاليم افسردگي، ناراحتي،، اضطراب عاليم با و

 ،2یترر) شوندمي مشخص منفي بهزيستي و تني

2. Terry 
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در همین راستا . (1997 باندورا، ؛1992 ،1کاواناق ؛1994
( اظهار 2012) 2جانسون، استیوارت، هامفريز و چاموو

تر )مانند دوندگان ماراتن( به داشتند ورزشكاران باتجربه
و افزايش دلیل سطوح بااليي از خودکارآمدی ويژه درد 

ای مشارکتي و کاهش استفاده از راهبردهای مقابله
از تحمل درد ، 3ای غیر مشارکتيراهبردهای مقابله

باالتری برخوردارند که به عملكرد بهتر آنان منجر 
 .خواهد شد

 مثبت مقابله انتظار معتقدند( 2004) اريكسن و يورسین
 منابع با تیموقع کنترل ييتوانا احساس يعني ورزشكار،

 را يمنف یهاجانیه و اضطراب احتمال مقابله، موجود
 يورزش یخودکارآمد اديز احتمال به و دهديم کاهش

. دهد شيافزا ورزشكار در را مثبت مقابلۀ انتظار توانديم
 مانند) مدارفیتكل راهبردهایاز آنجا که  نیهمچن
 لیتحل تالش، زانیم ،یسازآرام ،يذهن رسازیيتصو
 واکنش و عمل بر شتریب( ياجتماع تيحما ،يمنطق

 دیتأک آوراضطراب و زااسترس عوامل مقابل در ورزشكار
 تواننديم شانييزدااضطراب تیخاص لیدل به دارند،
در همین راستا آنشل و  .شوند اضطراب کاهش باعث

( در پژوهشي نشان دادند ورزشكاران 2007) 4ساترسو
دارای اضطراب رقابتي باال در درجه اول، بیشتر تمايل 

آنها  مدار استفاده نمايند.ای تكلیفمقابلهرويكرد دارند از 
 کردن منحرف) مدارجانیه راهبردهای اظهار داشتند

( ياجتماع یریگکناره ،ينینش عقب /شدن میتسل افكار،
 يابيارز زا،استرس عامل به توجه در را ورزشكار ۀیروح

 و دهديم قرار تأثیر تحت عامل آن از را یو ریتفس و

 شيافزا باعث توانديم يمنف جاناتیه شيافزا لیدل به
 نيبنابرا .شود رقابت از ورزشكاران يمنف ریتفس

 رقابت ،راهبردها نوع نيا از کننده استفاده ورزشكاران
 امر نیهم و کننديم ریتفس زا اضطراب و يمنف را

 . داشت خواهد دنبال به را آنان يرقابت اضطراب شيافزا
 اي شيافزا داد نشان پژوهش نيا جينتا مجموع در

 میمستق صورت به تنها نه يورزش یخودکارامد کاهش
-مقابله یراهبردها يانجیم ریمتغ بر یگذارتأثیر با بلكه

 از فرد ریتفس توانديم مدارجانیه و مدارفیتكل یا
افزايش  موجب و هدد قرار تأثیر تحت را يرقابت طيشرا

 .شود دانشجويان ورزشكار يرقابت اضطراب يا کاهش
دست آمده از ههای بيافته بدين ترتیب با توجه به

گونه عنوان کرد که توجه توان اينپژوهش حاضر مي
رآمدی ورزشي بسیار حائز اهمیت ويژه به مقوله خودکا

چرا که با کاهش احساس خودکارآمدی ورزشي،  است؛
ای ا گرايش به سمت راهبردهای مقابلهورزشكاران ب

و موجب افزايش هیجانات منفي  مدار(ارامد )هیجانناک
ند. بر اين شوافزايش اضطراب رقابتي خود مي در نتیجه

ارآمدی دکشود با توجه ويژه به خواساس پیشنهاد مي
سي و طراحي شناروانهای ورزشي و استفاده از تكنیك

تمرينات مناسب خودکارآمدی ورزشكاران را افزايش 
چرا که اين موضوع نه تنها به صورت مستقیم بلكه  .داد

ايش استفاده از راهبردهای و با افز مستقیمغیربه طور 
 موجب ،مدار به عنوان متغیر میانجيای تكلیفمقابله

 اضطراب رقابتي ورزشكاران خواهد شد. کاهش
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