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 چکيده

رابطه بین خود گفتاری در ورزش با انگیزش ورزشی و اضطراب    هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل

ورزشی در دانش آموزان دختر ورزشکار استان همدان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از  

سازی معادالت ساختاری بود. جامعه آماری  همبستگی مبتنی بر مدل -ها توصیفیآوری داده نظر جمع 

کننده در سی دختر مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم شرکتاین پژوهش کلیه دانش آموزان  

نفر(. نمونه آماری بر    1062و پنجمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر استان همدان بودند )

نسبی انتخاب شدند. بر اساس    - نفر تعیین و به روش تصادفی    285اساس جدول کرجسی و مورگان  

اطالعات فردی، خود گفتاری در ورزش، انگیزش ورزشی و اضطراب ورزشی  اهداف از چهار پرسشنامه 

جمع  فرضیهجهت  آزمون  جهت  و  کمی  اطالعات  معادالت  آوری  مدل  و  پیرسون  همبستگی  از  ها 

گفتاری در ورزش با انگیزش ورزشی رابطه مثبت  ( استفاده شد. نتایج نشان داد خود  SEMساختاری )

(، خود گفتاری در ورزش با اضطراب ورزشی رابطه منفی و  ≥01/0Pو    =352/0rداری داشت )و معنی

)معنی داشت  و ≥01/0Pو    =r  -281/0داری  منفی  رابطه  ورزشی  اضطراب  با  ورزشی  انگیزش  و   )

مدل یابی معادالت ساختاری نشان داد  (. همچنین بررسی  ≥0P/ 01و    =r  -27/0داری داشت )معنی

ارائه  از برازش مناسبی برخوردار بود و خود گفتاری در ورزش از طریق نقش میانجی که مدل  شده 

داری داشت.  انگیزش ورزشی بر اضطراب ورزشی دانش آموزان دختر ورزشکار استان همدان تأثیر معنی

های خود گفتاری را به ورزشکاران  اد شد مهارت آموزی پیشنههای ورزشی دانش درنهایت به مربیان تیم

انگیزش بر اضطراب ورزشی غلبه کنند و عملکرد بهتری را به   خود آموزش دهند تا از طریق ایجاد 

   نمایش بگذارند.

 .آموز دخترخود گفتاری در ورزش، انگیزش ورزشی، اضطراب ورزشی، دانش واژگان کليدی:
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 مقدمه 
شناختی را در بر  سی ورزشی است که حیطه علمی آن مطالعات روان یکی از ابعاد مهم در بعد علمی ورزش بحث روانشنا

پردازد.  ها میهای روانی ورزشکاران، تأثیر شرایط محیطی و تعامل این شرایط با عملکرد ورزشی آنگیرد و به بررسی ویژگیمی

(.  2000،  1بهبود عملکرد است )گیل هدف این علم شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اجراهای ورزشی و ارائه راهبردهای کاربردی جهت  

شناختی )تأثیر عوامل روانروانشناسی ورزشی عموماً دو حوزه سالمت روان )تأثیر بدن بر روی ذهن انسان( و بهبود عملکرد ورزشی  

های مناسب مداخله (. در این بین راهکارهای شناختی یکی از روش 1380شود )واعظ موسوی،  و شخصیتی بر عملکرد( را شامل می

تواند در تغییر و تعدیل ادراک (. اطالع از راهکارهای شناختی می2006،  2جهت بهبود عملکرد ورزشکاران است )کران و ویلیامز 

دهند کاربرد راهکارهای شناختی  (، همچنین پژوهشات نشان می1386و در نتیجه در بهبود عملکرد سودمند باشد )وودز،  منفی  

عنوان یکی  (. در این بین خود گفتاری در ورزش به2011و همکاران،    3تواند عملکرد را در ورزش بهبود ببخشند )کلو ولونیس می

ای است که اجراکننده برای اکتساب یا اجرای مهارت و یا  مکالمه   4است. خود گفتاری  از راهکارهای شناختی مورد توجه محققین

  5گردد )کرونی برد و از این طریق بر اجرای خود فکر کرده و باعث تقویت آن میدر هنگام رقابت به شکل آشکار یا نهان به کار می

عنوان مکالمه درونی، ارتباط درون فردی، گفتار درونی یا  به( خود گفتاری را  2016و همکاران )  6(. ون رالت 2007و همکاران،  

منظور بهبود عملکرد ورزشی که توسط  ترین و مؤثرترین راهبردها بهاند و آن را یکی از رایجپنهان و نوعی خود ارتباطی تعریف کرده

ریافتند که خود گفتاری در ورزشکاران ذاتاً ( د2001و همکاران )  7اند. هاردی گیرد، معرفی کردهورزشکاران مورد استفاده قرار می

کند و  نفس را افزایش داده و انگیختگی را تنظیم میها بیان داشتند که در وهله اول خود گفتاری اعتمادبهماهیت مثبت دارد. آن

کنند که  سوم بیان می دانند؛ و در مرحلهدر مرحله دوم خود گفتاری را با مفاهیم پردازش اطالعات و تمرکز و توجه در ارتباط می

و همکاران،    8شود )هاتزی جورجیادیسدهد، از این رو سبب افزایش تمرکز میگر را کاهش میخود گفتاری تعداد افکار مداخله

انگیزشی و شناختی است )هاردی و همکاران،  2004 از دیدگاه عملکردی خود گفتاری در ورزش دارای دو عملکرد   .)2001  .)

به اجرای مهارت   عملکرد شناختی  به تمرکز توجه، خود یادگیری و  انگیزشی  بازی و عملکرد  راهبردهای  های ورزشی و توسعه 

نفس، آمادگی روانی، مقابله با استرس و ... اشاره دارد. نتایج پژوهشات مختلف نشان داده است که خود گفتاری  تشویقی، اعتمادبه

(. همچنین 2017و همکاران،    9شود )ون رالتخودکارآمدی ورزشکاران استفاده میوسیله بسیاری از مربیان برای بهبود عملکرد و  به

انگیزه با  گفتاری  خود  که  است  داده  نشان  مختلف  پژوهشات  ورزشینتایج  و همکاران،    10های  ولونیس  تاویرا2011)کلو  و    11؛ 

اضطراب ورزشی2013همکاران،   و  نشاطی 1394)قربانزاده،    12(  کاراکاسیدو 2016،  13؛  و  دارد.  2017،  14؛ جورجیکاکی  رابطه   )

کنند. جهت تالش اشاره به این دارد که فرد  عنوان جهت و شدت تالش فرد برای رسیدن به هدف تعریف میمحققین انگیزش را به 

به این دارد که فرد در یک موقعیت خاص برای یابد و شدت تالش اشاره  کند و به آن گرایش میموقعیت خاصی را جستجو می

های  شناختی در انواع ورزشهای روان(. از این رو در بین مهارت1395کند )احمدی و همکاران، رسیدن به هدف چقدر تالش می

وند چراکه قهرمانی و همگانی انگیزش توجه محققین را به خود جلب کرده است. مربیان نباید از انگیزش ورزشکاران خود غافل ش

شود. انگیزش با اصل شرکت کردن یا شرکت نکردن در  های تیمی و فردی محسوب میانگیزش عاملی مهم در دستیابی به هدف
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(.  1395ورزش و یا انتخاب نوع و شدت عملکرد و میزان تالش و مداومت برای کسب پیروزی سروکار دارد )ایرانمنش و همکاران، 

های درونی و بیرونی و تأثیر  گیزش، نظریه خودمختاری است که چارچوب جامعی را برای درک انگیزههای انترین نظریهیکی از مهم

(.  2003و همکاران،    15کند )استندیج ها بر فواید حاصل از ورزش فراهم میها بر پایداری بیشتر در ورزش و اثرات متفاوت آنآن 

ترین  ه در آن انگیزش درونی در باالترین و عدم انگیزش در پاییندر این نظریه پیوستاری از سطوح انگیزش معرفی شده است ک

تنظیمات درون  بیرونی،  بیرونی قرار دارد. تنظیمات  انگیزش  این دو سطح  فکنی شده،  سطح خودمختاری وجود دارد و در بین 

ن پژوهش نیز مبنای  ( که در ای2000،  16تنظیمات خود پذیر و تنظیمات آمیخته سطوح مختلف انگیزش هستند )دسی و رایان

اند که زنان دالیل موفقیت خود را بیشتر به عوامل بیرونی و دالیل شکست خود  گیری آن بر این اساس است. محققان دریافتهاندازه

هایی در زنان وجود دارد مبنی بر  (. از این رو ذهنیت1393دهند )عباسقلی پور و همکاران،  را به عوامل درونی و ذاتی نسبت می

دهند )پاین و دی،  های خود نشان میبر بخت و اقبال دارند و در مقایسه با مردان توجه کمتری به تواناییه برای موفقیت تکیه اینک

که  (. همچنین در مطالعه نیکولز مشخص شد که دختران تمایل داشتند شکست را به توانایی پایین نسبت دهند، درحالی1390

هایی همچون (. لذا قابلیت1386هایشان به توانایی باال وجود نداشت )مکاری ساعی، اد موفقیتمنظور اسن چنین تمایلی در آنان به

تواند انگیزاننده مناسبی برای بهبود عملکرد و اتکا به توانایی خود در دختران ورزشکار باشد خود گفتاری قبل یا حین رقابت می

تواند بر عملکرد تأثیر  شناختی است که مییکی دیگر از عوامل روان  که در این پژوهش به آن توجه شده است. اضطراب ورزشی نیز

تواند از شدت آن بکاهد. همچنین تر نیز گفته شد که خود گفتاری با اضطراب ورزشی رابطه دارد و میمنفی داشته باشد. پیش

(. اضطراب 2013و همکاران،    17ن؛ تورکم1391تواند اضطراب ورزشی را کاهش دهد )جمشیدی و همکاران،  انگیزش ورزشی نیز می

دهنده تأثیر شود و با عملکرد رابطه نزدیکی دارد. نتایج پژوهشات مختلف نشانهای ورزشی ظاهر میورزشی در موقعیت رقابتی

آید،  منفی اضطراب بر عملکرد ورزشی است. اضطراب شکل مبهمی از ترس و تشویش است که با آگاهی از انگیختگی پدید می

ناپذیر  دهد. اضطراب جز جداییمثابه موقعیتی تهدیدکننده روی میتی از هیجان منفی که به علت تلقی یک موقعیت بهیعنی حال

ای مؤثر را های مقابلهزا و مضطرب کننده برای ورزشکاران، ضرورت وجود مهارتشود و عوامل استرس ورزش رقابتی محسوب می

(. نتایج مطالعات نشان داد که  1386کند )وودز،  ناپذیر میموفقیت ورزشی اجتنابمنظور حفظ سالمت ورزشکار و دستیابی به  به

های  کنند و الزم است در بحث روانشناسی ورزشی راهدختران و زنان اضطراب بیشتری را نسبت به مردان در ورزش تجربه می

ایی بود تا بتوان از طریق آن عملکرد ورزشی را در  همقابله و کاهش آن مورد بررسی قرار گیرد و باید به دنبال راهکارها و برنامه

گرفته است که آیا مدل ارتباطی خود گفتاری در ورزش از طریق دختران بهبود بخشید. از این رو این سؤال در ذهن محقق شکل

 (1تواند باعث کاهش اضطراب دختران ورزشکار استان همدان شود؟ )شکل ای انگیزش ورزشی مینقش واسطه

 
 ( مدل مفهومی پژوهش 1شکل ) 
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 مبانی نظری

 خود گفتاری در ورزش

شماری را برای بهبود اجرا و رضایتمندی ورزشکاران به ای بیهای مداخلهتاکنون پژوهشات حوزه روانشناسی ورزشی، تکنیک

ویژه  (. در این میان به2006و همکاران،    18اند )گوداساشاره کردهها در پیشرفت اجرا  کار گرفته است و به نقش مهم این تکنیک 

سازی و تنظیم آرامش تأثیر یا تغییرات گزینی، آرامراهبردهای شناختی، با استفاده از الگوهای مؤثری از قبیل خود گفتاری، هدف

عنوان مرکز تعدیالت رفتارشناختی یاد  ن بهها، خود گفتاری است که از آاند. نوع خاصی از این تکنیکمثبتی را به وجود آورده

(. خود گفتاری یک حقیقت مشاهده شده است که ورزشکاران در طول تمرین و رقابت به  2006،  19کند )هاتزی جورجیادیسمی

کنند  عنوان یک پدیده چندوجهی مرتبط با کالمی سازی تفکرات توسط ورزشکارانی که با خود صحبت میپردازند و بهآن می

دهد.  ریف شده است. این کالمی سازی اجازه تفسیر ادراکات و احساسات، تنظیم شناخت، ارائه دستورالعمل و تقویت خود را میتع

صورت کالمی یا غیرکالمی به شکل یک کلمه، یک فکر، یک لبخند، اخم و ... اظهار شود؛ بنابراین در یک  تواند بهخود گفتاری می

دهید در حال خود گفتاری  کنید یا یک گفتگوی درونی با خود انجام میمان به چیزی فکر میتوان گفت هر زتر مینمای کلی

گیرد، بروز کند. در زمینه اهمیت خود گفتاری و درک  هستید که با صدای بلند یا به شکل تفکری که در ذهن شما شکل می

ها مقادیر  ند برای اجرا دارای اهمیت است. همه انسانگویکنند یا میاند: آن چیزی که ورزشکاران فکر میمحتوای آن چنین گفته 

کنند. بیشتر اوقات انسان از این محاوره درونی حتی خبر هم ندارند، چه رسد به  زیادی از وقت خود را صرف حرف زدن با خود می

کار نامناسب معموالً سبب عواطف گذارند. افها و نهایتاً اعمال شخص اثر میمحتوای آن. با این وجود این افکار مستقیماً بر احساس 

طور که افکار مثبت و مناسب منجر به توانمندی، احساسات و عملکرد  منفی شده و اجرای نامطلوب را به دنبال دارند، درست همان

(. خود گفتاری زمانی مفید خواهد بود که خود ارزشی و اجرای ورزشکار را بهبود بخشد. چنین 2011،  20شوند )کخ مطلوب می

مانده و بر روی تکلیفی که در حال اجرای آن است تمرکز کند. در مقابل  کند تا در لحظه حاضر باقیای به او کمک میالمهمک

بینی آینده  زمانی که خود گفتاری توجه را از تکلیف در دست اجرا منحرف کرده و فرد را به تفکر درباره اشتباهات گذشته یا پیش

ر شود که خودکاری عملکرد را برهم بزند و یا به هر دلیل دیگر سبب اختالل در اجرای تکلیف شود، ای تکرابکشاند، یا به اندازه

(. خود گفتاری کلید کنترل شناختی و ابزاری برای افزایش سطح اجرا و بهبود 2008،  21منفی بوده و باید با آن مقابله کرد )کشمور 

ها حرکت کرده و این افکار  کار با تمرکز روی افکار دلخواه به سمت آنسطح عملکرد است. اعتقاد روانشناسان این است که ورزش

ای از عبارت دیگر خود گفتاری دستورالعملی برای شروع و اجرای یک حرکت و یا زنجیرهسبب بروز رفتار دلخواه خواهند شد؛ به

های خاصی از مهارت ن بخشکه سبب پررنگ شدن و مشخص شدحرکات است. در این زمینه نوع خود گفتاری و محتوای آن 

طور قطع تمام انواع خود گفتاری به میزان برابر برای تمام تکالیف  کننده در اثربخشی خود گفتاری است. بهشوند عاملی تعیینمی

دی  عالوه شواهتواند برای برخی از تکالیف مؤثرتر از بقیه باشد. بههای کالمی خاص میاثربخش نیستند. استفاده از برخی نشانه

های کالمی  توانند نسبت به سایر کلمات برای اجرای تکالیفی خاص مؤثرتر باشند. نشانهها میوجود دارد که برخی عبارات و نشانه

مختلف عملکردهای متفاوتی دارند. انتخاب خود گفتاری مناسب باید بر اساس توجه دقیق به نیازهای تکلیف و نیازهای فرد و در  

ها زمانی  کنند بهترین اجرای ورزشی آن (. بسیاری از ورزشکاران اعالم می2006باشد )هاتزی جورجیادیس،  ارتباط با اهداف اجرا  

کنند. بسیاری  اند که گویی بدون تفکر هوشیار عمل میبیان دیگر طوری در اجرا غرق شدهاند، بهبوده که هیچ نوع تفکری نداشته

دهد. تالش در جهت چنین ورزشکار در حال فکر کردن به آن است رخ نمی  از روانشناسان ورزش معتقدند اوج اجرا زمانی که

ویژه  رسند، اما ورزشکاران معموالً قبل و حین بسیاری از مسابقات به اجراهایی که عاری از تفکر هوشیار هستند خوشایند به نظر می

ها در طول تمرین و حتی  کنند. آنی خود تفکر میهای بازی )فوتبال( درباره اجراپس از ردوبدل شدن امتیاز )تنیس( یا بین نیمه

نفس، خود پنداره و رفتارشان تأثیرگذار  ها روی اعتمادبهکنند. افکار آنخارج از زمان تمرین درباره عملکرد ورزشی خود فکر می
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ند کمک مهمی به اجرا و رشد  توااست؛ بنابراین ورزشکاران شناسایی و کنترل افکار را بیاموزند. در صورت استفاده مناسب، تفکر می

 (. 1393شخصی ورزشکاران باشد )اکرادی و عبدلی، 

ای است که اجراکننده برای اکتساب یا اجرای مهارت و یا در هنگام رقابت به شکل آشکار  مکالمهدر کل خودگفتار در ورزش  

 (.2007گردد )کرونی و همکاران، برد و از این طریق بر اجرای خود فکر کرده و باعث تقویت آن مییا نهان به کار می

 

 انگيزش ورزشی
ها، نیازهای مربوط  گذارند. این سائقاند که همیشه بر فعالیت آدمی اثر میهای اولیهگرسنگی، تشنگی و لذت طلبی از سائق

ر کار، پیشرفت،  هایی نظیآورند و سپس باعث پیدایش انگیزهبه امنیت عاطفی، محبت، تعلق، جلب احترام و غیره را به وجود می

شوند. درنهایت حالت انگیزش به پیدایش رفتارهایی مانند  طلبی در رقابت، پرخاشگری به هنگام خشم و غیره میارتقاء حس برتری 

 (. 1382گردد )خالقی آرانی، شناسی منجر میاحترام به خویشتن، خود کامیابی و خویشتن 

جویانه دیگراست. انگیزش باید در ارتباط  و در هر تالش مهم و مبارزه  انگیزش کلید انجام هر کاری در ورزش، تدریس، تجارت

کنند. از  ها، رفتار افراد را تحریک، تقویت و هدایت میبا عوامل گوناگونی باشد که رفتار را تحریک و کنترل نماید. در واقع انگیزه

های  صورت مکانیسم( باشد که انگیزش را به 1984ترین تعریف مربوط به سیج )بین تعاریف بسیار در مورد انگیزش، شاید جامع

(، انگیزش فرایندی است  1990کند. بنا بر نظر شانک )کند؛ که ضمن برانگیختن رفتار آن را هدایت میدرونی و بیرونی معرفی می

 (. 1395شود )سیدمحمدی، اندازی و نگهداری میگرا از طریق آن راهکه رفتار هدف

شود. جهت تالش اشاره به این دارد که فرد و شدت تالش فرد برای رسیدن به هدف تعریف میجهت    انگیزش ورزشیدر کل  

یابد و شدت تالش اشاره به این دارد که فرد در یک موقعیت خاص برای کند و به آن گرایش میموقعیت خاصی را جستجو می

 (.1395کند )احمدی و همکاران، رسیدن به هدف چقدر تالش می

 

 اضطراب ورزشی
صورت اضطراب  از مسابقه و یا در حین مسابقه است که به  قبلحالتی از نگرانی و استرس در ورزشکاران    اضطراب ورزشی 

دهد و در مواقعی در آن اخالل  ها را تحت تأثیر قرار میشود و عملکرد آنجسمانی، نگرانی و عدم تمرکز در ورزشکاران نمایان می

 (. 1391و هادی نژاد،  1990، و همکاران 22کند )اسمیتایجاد می

های تمرین، آسیب دیدن، مسائل مالی و ارتباطات؛  ورزشکاران ممکن است برای موضوعات بسیاری نگران باشند؛ مانند برنامه

ترین منبع اضطراب ورزشکاران مسابقه است و به همین علت، بررسی اضطراب مسابقه )اضطرابی که در  رسد که مهماما به نظر می

از روانشناسان ورزشی را جلب کرده است )وودز،  ای ویژه ورزش پدید میهمحیط (. اضطراب رقابتی،  1386آید( توجه بسیاری 

عنوان تابعی از  اضطرابی است که در موقعیتهای رقابت جویانه ورزشی ایجاد میشود؛ بنابراین شکل ویژهای از اضطراب است که به

(  1997بندی شود. مارتنز )عنوان صفت یا حالت طبقهتی نیز میتواند ازنظر ماهیت بهموقعیتهای رقابتی رخ میدهد. اضطراب رقاب

های ویژه یا مختص به ورزش  عنوان ساختار موقعیتبا تکیه بر مفهوم اسپیلبرگر از اضطراب صفتی، مفهوم اضطراب رقابتی را به

مثابه عاملی تهدیدکننده و نیز پاسخ به این  تهای رقابتی بهعنوان تمایل به درک موقعیاستنتاج نمود. او اضطراب صفت رقابتی را به

مراتب اشخاص دارای اضطراب صفت رقابتی باال موقعیتهای رقابتی را به  از این روموقعیتها با احساس نگرانی یا تنش تعریف کرد.  

میکنن تجربه  موقعیتها  آن  در  را  اضطراب  از  باالتری  درجات  درنتیجه  و  نموده  درک  در  تهدیدآمیز  که  اضطرابی  واکنش  اما  د، 

طورکلی شبیه به اضطراب حالتی است  موقعیتهای خاص رقابتی تولید میشود، اضطراب حالتی رقابتی نامیده میشود. این حالت به

 (. 1387با این تفاوت که محرک برانگیزاننده واکنش اضطراب همیشه موقعیت ورزشی است )خبیری، 
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 روش پژوهش 
منظور توسعه دانش کاربردی در زمینه مطالعات روانشناسی ورزشی و بررسی مدل  حاضر بر اساس هدف پژوهش و بهپژوهش  

رابطه خود گفتاری با انگیزش ورزشی و اضطراب ورزشی در دانش آموزان دختر ورزشکار مقاطع ابتدایی و متوسطه استان همدان 

پژوهش مورداستفاده در این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی مبتنی بر    های کاربردی بود. روشانجام گرفت که از نوع پژوهش

( بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی، متوسطه SEMسازی معادالت ساختاری )مدل

شرکت دوم  متوسطه  و  دختراول  آموزان  دانش  ورزشی  مسابقات  دوره  پنجمین  و  سی  در  رشته   کننده  در  همدان  های  استان 

ژیمناستیک، شطرنج، بسکتبال، والیبال، بدمینتون، تنیس روی میز، طناب زنی، هندبال و دوومیدانی )مدرسه قهرمان و کانون  

نفر برآورد شد. روش    285نفر(. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول گرجسی و مورگان برابر با    1062قهرمان( تشکیل دادند )

های ورزشی  کننده در تمامی رشتهآوری اطالعات از ورزشکاران دختر شرکتمنظور جمع نسبی به  - صورت تصادفیگیری بهنمونه 

صورت نسبتی( در نظر گرفته شد. در نهایت با توجه به نسبی کردن طبقهها و گرد کردن اعداد به دست آمده در هر طبقه، )به

 نفر رسید.  291تعداد نمونه به 

آوری ای و پرسشنامه بود. به این صورت که جهت جمعها در این پژوهش بر اساس مطالعه منابع کتابخانهی دادهآورروش جمع 

از منابع کتابخانه های علمی  ها و همایشای و مقاالت منتشرشده در سایتاطالعات در قسمت مبانی نظری و پیشینه پژوهش 

وپرورش استان همدان، برنامه  س از اخذ مجوزهای الزم از اداره کل آموزشها پمنظور توزیع پرسشنامهاستفاده شد. همچنین به

کنندگان در سی و پنجمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر استان ای برای مراجعه به خوابگاه شرکتبندی شدهزمان

ها در خصوص نحوه پاسخگویی به به آن همدان در نظر گرفته شد و پس از تحویل پرسشنامه به ورزشکاران و ارائه توضیحات الزم 

از آنهای تکمیلسؤاالت؛ پرسشنامه از جمعها جمعشده  وتحلیل اطالعات  ها، تجزیهآوری پرسشنامهآوری شد. درنهایت و پس 

پژوهش گیری متغیرهای مورد نظر محقق در این  پرسشنامه بدون ایراد انجام گرفت. ابزار اندازه   291آمده با استفاده از  دستبه

 صورت کامل معرفی شدند. پرسشنامه بود که در زیر به

 الف( خود گفتاری در ورزش

( در ایران 1395( طراحی و نسخه فارسی آن توسط حاتمی و همکاران )2007این پرسشنامه توسط زرواس و همکاران )

در طیف هرگز )یک امتیاز( تا  گویه است که بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت    11روایی سنجی شد. این پرسشنامه شامل  

( روایی صوری و محتوایی سؤاالت مورد بررسی 1395بندی شد. همچنین در پژوهش حاتمی و همکاران )همیشه )پنج امتیاز( رتبه 

 محاسبه شد.  82/0و تأیید قرار گرفت و پایایی درونی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 ب( انگيزش ورزشی 

( در ایران  1395( طراحی و نسخه فارسی آن توسط احمدی و همکاران )2013و همکاران ) 23شنامه توسط پلی تیراین پرس

نادرست )یک    17روایی سنجی شد. این پرسشنامه شامل   گویه است که بر اساس مقیاس هفت ارزشی لیکرت در طیف کامالً 

( روایی صوری و محتوایی 1395در پژوهش احمدی و همکاران )  بندی شد. همچنینامتیاز( تا کامالً صحیح )هفت امتیاز( رتبه 

ها باالتر  سؤاالت مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و پایایی درونی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در تمامی مؤلفه

 محاسبه شد.  6/0از 

 ج( اضطراب ورزشی

ایران  1394حی و نسخه فارسی آن توسط کاشانی و آذری )( طرا2006و همکاران )  24این پرسشنامه توسط اسمیت  ( در 

گویه است که بر اساس مقیاس چهار ارزشی لیکرت در طیف هرگز )یک امتیاز(، کم    15روایی سنجی شد. این پرسشنامه شامل  

( روایی  1394شانی و آذری )بندی شد. همچنین در پژوهش کا)دو امتیاز(، نسبتاً زیاد )سه امتیاز( و خیلی زیاد )چهار امتیاز( رتبه

  77/0صوری و محتوایی سؤاالت مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و پایایی درونی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 محاسبه شد.
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 های پژوهش یافته 

 آمار استنباطی

 گيری روایی سازه ابزار اندازه

افزار لیزرل استفاده و نتایج آن در زیر گزارش از تحلیل عاملی تأییدی در نرم  گیریمنظور بررسی روایی سازه ابزار اندازهبه

 شد. 

 تحليل عاملی تأیيدی سازه خود گفتاری در ورزش

( گزارش شد که با  1با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مشخصههای نیکویی برازش سازه خود گفتاری در ورزش در جدول )

به معیارهایی که گیفن )  و   25توجه  داده2000همکاران  برازش ( مطرح نمودند،  این مقیاس  عاملی  با ساختار  پژوهش  این  های 

 (.  1390مناسبی داشت و این بیانگر همسویی سؤاالت با سازه خود گفتاری در ورزش بود )هومن، 
 

 های نکویی برازش سازه خود گفتاری در ورزش ( مشخصه 1جدول )
 

 ( 2000گيفن و همکاران ) های  شاخص برآورد مشخصه 

 - 48/83 (2Xمجذور خی دو ) 

 - 36 (dfدرجه آزادی )

 3تر مساوی با کوچک  31/2 ( df/2Xنسبت مجذور خی دو به درجه آزادی ) 

 067/0 (RMSEAجذر برآورد واریانس خطای تقریب )
 خوب 05/0تر مساوی با کوچک 

 قبولقابل 08/0تر مساوی با کوچک 

 9/0تر مساوی با بزرگ 99/0 ( CFIشاخص برازش تطبيقی )

 9/0تر مساوی با بزرگ 97/0 ( NFIشاخص نکویی برازش )

 9/0تر مساوی با بزرگ 98/0 ( NNFIشده نکویی برازش )شاخص تعدیل

 

 تحليل عاملی تأیيدی سازه انگيزش ورزشی

سازه انگیزش ورزشی و حذف سؤاالت و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی    17و    16و    15داری سؤاالت  عدم معنیبا توجه به  

( مطرح نمودند، 2000( گزارش شد که با توجه به معیارهایی که گیفن و همکاران )2مشخصههای نیکویی برازش سازه در جدول )

رازش مناسبی داشت و این بیانگر همسویی سؤاالت با سازه انگیزش ورزشی  های این پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس بداده

 (.  1390بود )هومن، 
 

 های نکویی برازش سازه انگيزش ورزشی ( مشخصه 2جدول )
 

 ( 2000های گيفن و همکاران ) شاخص برآورد مشخصه 

 - 51/76 (2Xمجذور خی دو ) 

 - 59 (dfدرجه آزادی )

 3تر مساوی با کوچک  29/1 ( df/2Xنسبت مجذور خی دو به درجه آزادی ) 

 032/0 (RMSEAجذر برآورد واریانس خطای تقریب )
 خوب 05/0تر مساوی با کوچک 

 قبولقابل 08/0تر مساوی با کوچک 

 9/0تر مساوی با بزرگ 99/0 ( CFIشاخص برازش تطبيقی )
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 9/0تر مساوی با بزرگ 98/0 ( NFIشاخص نکویی برازش )

 9/0تر مساوی با بزرگ 99/0 ( NNFIشده نکویی برازش )شاخص تعدیل

 

 تحليل عاملی تأیيدی سازه اضطراب ورزشی 

( گزارش شد که با توجه به معیارهایی که  3تحلیل عاملی تأییدی مشخصههای نیکویی برازش سازه در جدول )با استفاده از  

های این پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس برازش مناسبی داشت و این بیانگر  ( مطرح نمودند، داده2000گیفن و همکاران )

 .  (1390همسویی سؤاالت با سازه اضطراب ورزشی بود )هومن، 
 

 های نکویی برازش سازه اضطراب ورزشی ( مشخصه 3جدول )
 

 ( 2000های گيفن و همکاران ) شاخص برآورد مشخصه 

 - 69/139 (2Xمجذور خی دو ) 

 - 68 (dfدرجه آزادی )

 3تر مساوی با کوچک  05/2 ( df/2Xنسبت مجذور خی دو به درجه آزادی ) 

 06/0 (RMSEAجذر برآورد واریانس خطای تقریب )
 خوب 05/0تر مساوی با کوچک 

 قبولقابل 08/0تر مساوی با کوچک 

 9/0تر مساوی با بزرگ 99/0 ( CFIشاخص برازش تطبيقی )

 9/0تر مساوی با بزرگ 98/0 ( NFIشاخص نکویی برازش )

 9/0تر مساوی با بزرگ 98/0 ( NNFIشده نکویی برازش )شاخص تعدیل

 

 بررسی نرمال بودن توزیع متغيرها

ها با استفاده از آزمون کلموگروف های تحقیق با استفاده از آمار استنباطی ابتدا الزم است نرمال بودن دادهجهت بررسی فرضیه 

اوانی  ( نرمال بودن توزیع فر4منظور استفاده از آزمون مناسب تعیین شود. در جدول )ها بهاسمیرنوف و چولگی و کشیدگی داده

 شده است.متغیرهای پژوهش گزارش
 

 ( بررسی نرمال بودن توزیع فراوانی متغيرهای پژوهش 4جدول )
 

 متغيرهای پژوهش
 کلموگروف اسميرنوف 

 توضيح کشيدگی چولگی 
 داریسطح معنی آماره آزمون

 نرمال 783/0 -083/0 001/0** 151/0 خود گفتاری در ورزش

 نرمال 441/0 - 667/0 001/0** 082/0 انگيزش ورزشی

 نرمال -371/0 776/0 001/0** 13/0 اضطراب ورزشی

01/0P≤ ** 

 

باشد و    05/0بزرگتر از  های تحقیق باید سطح معنیداری آزمون کلموگروف اسمیرنوف  منظور اطمینان از نرمال بودن دادهبه

یابی  کند در مدل  ( پیشنهاد می2011)  26بیشتر باشد. کالین   10و    3یا قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از  

بیشتر باشد. لذا    10و    3طوری که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از  علی، توزیع متغیرها باید نرمال باشد به

(. از این رو با توجه به نتایج جدول  1394با توجه به جدول فوق پیش فرض مدل یابی برقرار است )به نقل از تعجبی و همکاران،  

 
26. Kline 
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های پژوهش از آزمون پارامتریک  ها نرمال هستند، لذا جهت بررسی فرضیه ها در بازه مذکور قرار دارند و داده( مشخص است داده4)

 شود. ( استفاده میSEMسازی معادالت ساختاری )یعنی همبستگی پیرسون و مدل

 

 های پژوهش بررسی فرضيه

 فرضيه اول: 

( صفر  ورزشی 0Hفرض  انگیزش  با  ورزش  در  گفتاری  خود  بین  رابطه   (:  همدان  استان  ورزشکار  دختر  آموزان  دانش  در 

 داری وجود ندارد. معنی

( 5های از آزمون همبستگی پیرسون استفاده و نتایج آن در جدول )منظور بررسی این فرضیه و با توجه به نرمال بودن داده به

 گزارش شد.
 

 شی ( نتایج آزمون همبستگی بين خود گفتاری در ورزش و انگيزش ورز 5جدول )
 

 انگیزش ورزشی  همبستگی پیرسون 

 خود گفتاری در ورزش 

 352/0 ضریب همبستگی

 **001/0 داریسطح معنی

 291 تعداد 

01/0P≤ ** 
 

(  ≥01/0Pدار )( و معنی=352/0rدهنده رابطه مستقیم )مشخص شد نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان طور که  همان

 بین خود گفتاری در ورزش با انگیزش ورزشی در دانش آموزان دختر ورزشکار استان همدان بود.

ورزشی در دانش آموزان  در نتیجه فرض صفر رد و فرض یک تأیید شد به صورتی که بین خود گفتاری در ورزش با انگیزش 

 داری وجود دارد. دختر ورزشکار استان همدان رابطه مثبت و معنی

 

 فرضيه دوم: 

( صفر  رابطه  0Hفرض  همدان  استان  ورزشکار  دختر  آموزان  دانش  در  ورزشی  اضطراب  با  ورزش  در  گفتاری  خود  بین   :)

 داری وجود ندارد. معنی

(  6های از آزمون همبستگی پیرسون استفاده و نتایج آن در جدول )بودن داده  منظور بررسی این فرضیه و با توجه به نرمالبه

 گزارش شد.
 

 ( نتایج آزمون همبستگی بين خود گفتاری در ورزش و اضطراب ورزشی 6جدول )
 

 اضطراب ورزشی  همبستگی پیرسون 

 خود گفتاری در ورزش 

 -281/0 ضریب همبستگی

 **001/0 داریسطح معنی

 291 تعداد 

01/0P≤ ** 
 

نشانهمان پیرسون  همبستگی  آزمون  نتایج  شد  مشخص  که  )طور  غیرمستقیم  رابطه  معنی=r  -281/0دهنده  و  دار  ( 

(01/0P≤.بین خود گفتاری در ورزش با اضطراب ورزشی در دانش آموزان دختر ورزشکار استان همدان بود ) 

صفر رد و فرض یک تأیید شد به صورتی که بین خود گفتاری در ورزش با اضطراب ورزشی در دانش آموزان  در نتیجه فرض 

 داری وجود دارد.دختر ورزشکار استان همدان رابطه منفی و معنی
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 فرضيه سوم: 

داری (: بین انگیزش ورزشی با اضطراب ورزشی در دانش آموزان دختر ورزشکار استان همدان رابطه معنی0Hفرض صفر )

 وجود ندارد.

( 7های از آزمون همبستگی پیرسون استفاده و نتایج آن در جدول )منظور بررسی این فرضیه و با توجه به نرمال بودن داده به

 گزارش شد.

 بين انگيزش ورزشی و اضطراب ورزشی ( نتایج آزمون همبستگی 7جدول )
 

 اضطراب ورزشی  همبستگی پیرسون 

 انگیزش ورزشی 

 -27/0 ضریب همبستگی

 **001/0 داریسطح معنی

 291 تعداد 

01/0P≤ ** 
 

(  ≥01/0Pدار )( و معنی=r  -27/0دهنده رابطه غیرمستقیم )مشخص شد نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان طور که  همان

 بین انگیزش ورزشی و اضطراب ورزشی در دانش آموزان دختر ورزشکار استان همدان بود. 

دانش آموزان دختر در نتیجه فرض صفر رد و فرض یک تأیید شد به صورتی که بین انگیزش ورزشی با اضطراب ورزشی در  

 داری وجود دارد. ورزشکار استان همدان رابطه منفی و معنی

 

 گيری بحث ونتيجه
بین خود گفتاری در ورزش با انگیزش ورزشی در دانش آموزان دختر ورزشکار استان همدان های مربوط به فرضیه اول:  یافته

 داری وجود دارد.رابطه معنی

( بین خود گفتاری در ورزش با انگیزش ورزشی در دانش  4زمون همبستگی پیرسون )جدول  آمده از آدستبر اساس نتایج به

دهنده این است که توانایی  آمده نشاندستداری مشاهده شد. نتایج بهآموزان دختر ورزشکار استان همدان رابطه مستقیم و معنی

آمده با نتایج پژوهش  دستها شود. نتایج بهگیزش در آنهای خود گفتاری در ورزشکاران توانسته است منجر به ایجاد ان و مهارت

 همخوان است.( 2016تیبادوخ ) و (2013تاویرا و همکاران )

سازی ورزشکاران برای اجرای مهارت نتایج پژوهشات نشان داد که خود گفتاری در ورزش از طریق افزایش انگیزش برای آماده

های پیرامون خود گفتاری، استفاده از  منجر به بهبود در اجرا شده است. طبق نظریهو یا شرکت در مسابقه مفید بوده و در نهایت 

شود، بلکه به حفظ و کنترل تمرکز برای تنها سبب انتقال درست در متمرکز ساختن توجه ورزشکار میخود گفتاری در ورزش نه

عنوان یک راهکار پشتیبان برای تأثیرات خود هکند. در نتیجه تأکید بر تمرکز بهای خاص ورزشی بسیار کمک میانجام مهارت

خود گفتاری به دلیل افزایش    از این روشود.  گفتاری مطرح است و با ایجاد انگیزش موجب بهتر شدن سطوح عملکرد ورزشکار می

همدان بر این تواند باعث افزایش در انگیزش شود که در این پژوهش دانش آموزان دختر ورزشکار استان انرژی و تالش بیشتر می

آموزی دختران با توجه به سطح آمادگی دانش آموزان و سطح مسابقات که  های دانشمربیان تیم  از این رواند.  امر اذعان داشته

ها آموزش  سازی، کنترل افکار و صحبت با خود را به آنهای آرام شود روشای برگزار میحرفه ای و نیمهبیشتر در سطح غیرحرفه 

 ها نتایج بهتر و دلخواه را کسب کنند. یجاد انگیزش در آندهند تا با ا

بین خود گفتاری در ورزش با اضطراب ورزشی در دانش آموزان دختر ورزشکار استان همدان  های مربوط به فرضیه دوم:  یافته

 داری وجود دارد.رابطه معنی

گفتاری در ورزش با اضطراب ورزشی در دانش   ( بین خود2آمده از آزمون همبستگی پیرسون )جدول  دستبر اساس نتایج به

دهنده این است که مهارت  آمده نشاندستداری مشاهده شد. نتایج بهآموزان دختر ورزشکار استان همدان رابطه معکوس و معنی
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(،  1394انزاده )آمده با نتایج پژوهش قربدستها شود. نتایج بهخود گفتاری در ورزشکاران توانسته است منجر به کاهش اضطراب آن

 همخوان است. ( 2017( و جورجیکاکی و کاراکاسیدو )2013(، بابیک )2008(، هاتزی جورجیادیس و بیدلی )2016نشاطی )

شناسند و با کسب شناخت  های رفتاری خود را میوگو با خود ویژگیطبق نظریه رشد شناختی ویگوتسکی افراد از طریق گفت

شود هر زمان فرد دچار اضطراب، استرس و آشفتگی شد  شوند. این فرایند سبب میخویش میبیشتر از خود موجب تنظیم رفتار  

وگوی با خود و استفاده از کلمات نشانه با این شرایط مقابله کند و سطح عملکردش را بهبود ببخشد. اصطالحاتی  از طریق گفت

مربیان    از این رو اب، موجب بهبود سطح عملکرد و اجرا شود.  تواند این روند را کامل کند و با کاهش اضطرتوانم« میمانند »من می

های ورزشی دانش آموزان دختر در استان همدان ضمن آشنایی با فرآیندهای خود گفتاری و آموزش نحوه استفاده از آن به تیم

ها باید توجه داشته  دهد. آنتوان اضطراب ورزشکاران را کاهش  های مختلف باید بدانند که کاربرد صحیح آن میدانش آموزان رشته 

ای( میزان اضطراب و استرس پیش از مسابقه و حین حرفه ای و نیمه باشند به دلیل سطح آمادگی و مهارتی دانش آموزان )غیرحرفه

ه ای است، مشکالتی همچون عدم تمرکز بر بازی، احساس آشفتگی در بدن، ترس از ارائها زیادتر از ورزشکاران حرفه مسابقه در آن 

است که  آموزان  دانش  زیاد در  اضطراب  عوارض  از  مربی همگی  انجام دستورات  در  ناتوانی  و  انقباض عضالت  عملکرد ضعیف، 

موقع خود گفتاری در تمرینات پیش از شروع مسابقات، در مسابقات قبل از شروع بازی و در حین مسابقه مانند  های بهآموزش 

تمرکز، حفظ خونسردی، تشویق خود بعد از عملکرد خوب، ایجاد تفکر مثبت و دور  صحبت با خود برای افزایش تالش، افزایش  

توانند برای کردن تفکر منفی و صحبت با خود برای اصالح اشتباهات از جمله مواردی هستند که دانش آموزان دختر ورزشکار می

 ها استفاده کنند. کنترل و کاهش اضطراب خود از آن

بین انگیزش ورزشی با اضطراب ورزشی در دانش آموزان دختر ورزشکار استان همدان رابطه سوم:  های مربوط به فرضیه  یافته

 داری وجود دارد.معنی

( بین انگیزش ورزشی با اضطراب ورزشی در دانش آموزان  6آمده از آزمون همبستگی پیرسون )جدول  دستبر اساس نتایج به

دهنده این است که ایجاد انگیزش  آمده نشاندستداری مشاهده شد. نتایج بهدختر ورزشکار استان همدان رابطه معکوس و معنی

(  1391آمده با نتایج پژوهش اقدسی و همکاران )دستها شود. نتایج بهدر ورزشکاران توانسته است منجر به کاهش اضطراب آن 

باید در متفاوت بودن جامعه ورزشی مورد ( ناهمخوان است که دلیل آن را 2013تورکمن و همکاران )همخوان و با نتایج پژوهش 

های حرکتی )معلول( در رشته ورزشی بوچیا مورد آزمون قرار نظر بررسی کرد چراکه در این پژوهش ورزشکاران با محدودیت

ه  های فردی باشد به این معنی کگرفته بودند. دلیل دیگر باید سطوح سنی ورزشکاران دو پژوهش باشد و دلیل دیگر باید تفاوت

های جسمی  افراد این دو پژوهش چگونه در خود ایجاد انگیزش کردهاند که مسلماً در ورزشکاران عادی و ورزشکاران با محدودیت

 هایی جود دارد. و حرکتی تفاوت

هایی که در آن احساس توانمندی )کفایت(  سوی فعالیتطبق نظریه انگیزش کفایت که توسط هارتر بیان شده است، افراد به

شوند و این احساس عامل اصلی ایجاد انگیزش در افراد است؛ بنابراین ورزشکاران زمانی نسبت به فعالیتی  نند، برانگیخته میکمی

کنند که با آمادگی زیاد و البته اهداف مناسب در آن فعالیت شرکت کنند و پیشرفت خود را در آن احساس احساس توانمندی می

نفس و آمادگی بیشتری برخوردارند و این سبب  طلبی ورزشکاران بیشتر باشد، افراد از اعتمادبهبتکنند، لذا زمانی که انگیزش و رقا

آموزی دختران در استان همدان باید  های ورزشی دانششود در مسابقه اضطراب کمتری را متحمل شوند. از این رو مربیان تیممی

تواند سطح آمادگی مهارتی  سو تمرین منظم میوجه کنند، چراکه از یک های خود قبل از شروع مسابقات بیشتر تسازی تیمبه آماده

برای آماده ببرد و از سوی دیگر برگزاری یک مسابقه  نقاط قوت ضعف تیم و بازیکنان  ورزشکاران را باال  سازی تیم و شناسایی 

ها شود. همچنین در فصل مسابقات در آن  های الزم را به ورزشکاران تزریق کند و درنهایت منجر به کاهش اضطرابتواند انگیزهمی

باید توجه داشت عوامل روانی دیگری مانند تشویق و پاداش، احساس لذت از یادگیری بیشتر در ورزش، تمایل به پیشرفت در  

جه  توانند تمایل به موفقیت و کسب پیروزی در افراد را تحریک کنند و در نتیورزش، احساس هویت با ورزش کردن و ... نیز می

عنوان مثال ورزشکاری که  ها را مد نظر قرار دهد، بهها را تحت تأثیر قرار دهند که مربی تیم باید آنسطح اضطراب ورزشی آن 

های خود را درک کرده، برانگیخته شود و بر اضطراب خود غلبه  تواند تواناییتمایل به پیشرفت دارد با آزمودن و میدان دیدن می

 کند. 
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ترین عامل برای بازیکنان یک تیم ورزشی باشد، رقابت همراه با اضطراب ه اگر تمایل به برنده شدن مهمباید توجه داشت ک

گیرد و ممکن است تأثیرات بدی به همراه داشته باشد. نتایج پژوهشات نشان داده است که در مسابقات ورزشی زنان از صورت می 

ای داشته باشند که ایجاد آموزی دختران باید به این مسئله توجه ویژهشهای دان تر هستند از این رو مربیان تیممردان مضطرب 

توان به  ها باشد و نه صرفاً ترغیب به رقابت و نتیجه گرایی، چراکه از تبعات آن میها در جهت بهبود عملکرد آنانگیزش در آن

   کرد. ها اشاره های شدید در دانش آموزان و مختل شدن عملکرد ورزشی آنایجاد اضطراب 
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