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چکیده
زمینه و هدف پژوهش :ورزشکاران عالوه بر تمرینهای منظم ،جدی و پیشرفته ،ازنظر روانی نیز باید در وضعیت مطلوبی قرار داشته
باشند .برخورداری از عزتنفس ،خودکارآمدی و اضطراب مناسب دررسیدن ورزشکار به سطح نخبگی و اجرای عملکرد خوب نقش دارند.
هدف پژوهش حا ضر برر سی ارتباط بین عزتنفس و خودکارآمدی ورز شی با ا ضطراب رقابتی در بین ک شتی گیران شرکتکننده در جام
بینالمللی تختی برگزارشده در شهر کرمانشاه بود.
روش شنا سی :این پژوهش از نوع تحقیقات تو صیفی  -همب ستگی ا ست .برای گزینش نمونه آماری با ا ستفاده از روش نمونهگیری
تصادفی ساده ،با توجه به جدول کرجسی و مورگان 159 ،نفر از  277نفر از کشتی گیران انتخاب شدند .جهت جمعآوری اطالعات از سه
پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزشی (مارتنز  ،)1990عزتنفس کوپر ( )1967و خودکارآمدی ورزشی کرل و همکاران ( ،)2007استفاده شد.
جهت بررسییی پایایی ابزارهای تحقی  ،تعداد  30پرسییشیینامه بهعنوان مطالعه مقدماتی میان نمونهها پخش شیید و بعد از تجزیه و تحلی
دادهها میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عزتنفس  ،0/79پرسشنامه خودکارآمدی  0/81و پرسشنامه اضطراب رقابتی  0/84به دست
آمد .روایی پرسشنامهها هم توسط چند تن از اساتید تائید شد .برای تحلی آماری دادهها از آمار توصیفی و بهمنظور بررسی فرضیههای
پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و تحلی رگرسیون خطی به روش همزمان استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحلی دادههای این پژوهش نشییان داد که بین عزتنفس و اضییطراب رقابتی در سییطح ( )p>0/01و خودکارآمدی و
ا ضطراب رقابتی در سطح ( )p>0/01رابطه منفی و معناداری وجود دارد .نتایج تحلی رگر سیون ن شان داد که عزتنفس  38در صد و
خودکارآمدی  34درصد از تغییرات واریانس اضطراب رقابتی را تبیین میکنند.
نتیجهگیری :درنهایت میتوان اذعان داشییت که سییطح عزتنفس ،خودکارآمدی و اضییطراب رقابتی در کشییتیگیران در این سییطح از
رقابت بسیار مناسب است و تفاوتهای فنی میتواند نتیجه مسابقه را رقم بزند.
واژگان کلیدی :عزتنفس ،خودکارآمدی ورزشی ،اضطراب رقابتی ،جام بینالمللی تختی.

 .1استادیار ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه farzi_hamed@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه
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مقدمه
موفقیت در فعالیتهای ورزشییی ،بهویژه در میدان مسییابقه و سییطو رقابتی تحت تأثیر تواناییها و اسییتعدادهای
متعددی قرار میگیرد که در ابعاد جسمانی ،فیزیولوژیکی و روان شناختی قرار دارد .در محیطهایی که کمتر به ابعاد
روا ن شناختی افراد توجه می شود ،ممکن ا ست ورز شکاران شک ستهای پیاپی را متحم شوند که خ سارتهای
جبرانناپذیری برای تیم ورز شی و خود به همراه دارد ( .)1فعالیتهای بدنی و ورزش آمیخته با تربیت روانی است
و هر تجربه حرکتی یا جسمانی ،یﮏ تحول یا تجربه روانی را به همراه دارد ،از اینرو مشارکت در فعالیتهای
بدنی ،یکی از مهمترین روشهای تکام جسمانی و روانی است .اثرات مفید فعالیت بدنی بر سالمت روانی در
مطالعات بسیاری تشریح و مورد تأیید قرارگرفته است ( .)2شرکت در یﮏ م سابقه ورز شی ازنظر ا ستعداد ،تمرین،
انگیزش و ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی با یکدیگر متفاوت هستند .از اینرو پرداختن به روانشناسی ورزش
و متغیرهای مرتبط با عملکرد ورزشکاران ،نتایج سودمندی میتواند داشته باشد (.)3
سازه خودکارآمدی از تأثیرگذارترین سازه بر پی شرفتهای ورز شی مح سوب می شود .افرادی که خودکارآمدی
بی شتری دارند ،اهداف سختتری را در نظر میگیرند و تالش بی شتری برای د ستیابی به آن اهداف میکنند (.)4
فردی که اح ساس خود ارز شمندی زیادی دا شته با شد بهراحتی میتواند با تهدیدها و وقایع ا ضطرابآور زندگی
مقابله نماید .خودکارآمدی افراد ،سطح انگیزشی آنها را از طری کنترل میزان کوشش و مدت زمان پافشاری در
مقاب موانع تعیین میکند .به هنگام مقابله با د شواریها ،افرادی که به تواناییهای خود شﮏ دارند ،کو ششهای
خود را کاهش میدهند و بهسییرعت به راهح های سطح پایین تن میدهند در مقاب افراد با خودباوری قوی در
مورد تواناییها برای غلبه بر چالش ،کوشش بیشتری را اعمال میکنند .هر چه خود کارآمدی فردی باﻻتر باشد،
سریعتر از تردیدهای حاص از شک ستها بهبود مییابد و سریعتر دیگران را متقاعد میکند ( .)5خودکارآمدی یا
خود اثربخشی ازلحاظ روان شناسی عبارت است از انتظارات مورد نظر یﮏ فرد برای موفقیت در یﮏ کار یا رسیدن
به یﮏ نتیجه خوب از طری فعالیتهای فردی .بنابراین خودکارآمدی یﮏ فرآیند ذهنی است که شام شناسایی
هدف ،برآورد تالش و توا نایی های ﻻزم برای رسیدن به آن اهداف و پیشبینی نتی جه آن اسیییت .افراد دارای
خودکارآمدی باﻻ به تواناییهای خودباور دارند و برای رسیدن به هدف خود پافشاری میکنند و تسلیم نمی شوند،
از اینرو در متقاعد کردن دیگران موف عم میکنند ( .)6همچنین بندورا خودکارآمدی را باورهای افراد در مورد
قابلیتها و لیاقتهای خودشان برای اعمال کنترل در عملکرد خویشتن و بر رویدادها و حوادث مﺆثر زندگی تعریﻒ
کرده است ( .)7کسانی که خودکارآمدی باﻻیی دارند ،هدفهای چالش برانگیزتر و باﻻتری را برمیگزینند ،خود را
بیشتر باور دارند ،کوشش و پافشاری بیشتری نشان میده ند .)8( .مهمترین مﺆل فهای که برای هر یﮏ از افراد
متقاعدکننده ضروری است ،دارا بودن خودکارآمدی و عزتنفس ا ست .بنابراین در این راستا باید عوام گوناگونی
را که پیش زمینههای رسیدن به خودکارآمدی و عزتنفس باﻻ را سبب میشوند تقویت کرد (.)9
بین خود کارآمدی و اضطراب رقابتی ورزشکاران رابطه معنیدار وجود دارد .اضییطراب رقابتی واکنش هیجانی
و زودگذری است که موجب می شود ورزشکاران موقعیتهای خاصی را تهدیدآمیز ارزیابی کرده و این به نوبة خود
عملکرد ورزشی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد ،بهگونهای که هر چه میزان اضطراب رقابتی باﻻتر باشد ،عملکرد
ورزشکاران نیز در حین رقابت پایینتر خواهد آمد ( .)10ماهیت رقابتی و استرسزای ورزش ،مطالبات بسیاری را بر
ورزشکار تحمی میکند .بر این اساس ،پا سخهای هیجانی به این عوام ا سترسزا ،بهویژه اضطراب رقابتی ،یکی
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از حوزههای پژوهشی در روانشناسی ورزشی است ( .)11در تجربة اضطراب رقابتی سه بعد اصلی تمایز شده است:
ا ضطراب شناختی ،ا ضطراب بدنی ،ا ضطراب به خود .اضطراب شناختی بعد روانی اضطراب است که با انتظارات
منفی و شناختی فرد در مورد خود ،موقعیت و پیامدهای احتمالی مشخﺺ میشود .اضطراب بدنی بعد جسیییمانی
اضطراب است و ادراك فرد از پا سخهای فیزیولوژیﮏ و برانگیختگی منفی را نشان دهد .ا ضطراب به خود ،به باور
شخﺺ در مورد تسلط بر تکلیﻒ و توانایی انجام موف آن اطالق میشیییود ( .)12مجموعه یافتههای پژوهشی
بهطورکلی ن شاندهنده این ا ست که رابطة اضطراب شناختی و بدنی با عملکرد منفی ،درحالیکه رابطة اعتماد به
خود با عملکرد مﺜبت است (.)13
عزتنفس باﻻ با سییطو پایینتر اضییطراب در رابطه اسییت .وقتیکه عزتنفسییتان آسیییبدیده باشد ،باعﺚ
برانگیخته شدن اضطراب ،نگرانی و ترس خواهد شد .عزتنفس نشان میدهد که در درون افراد چه میگذرد .اگر
افراد احترام کمی برای خود قائ باشند ،در متقاعد کردن دیگران مشک خواهند داشت .افراد متخصﺺ در امور
متقاعدسازی دارای خود پنداره قوی ،عزتنفس باﻻ هستند و معموﻻً افکار مﺜبت را جایگزین افکار منفی میکنند.
عزتنفس عبارت ا ست از احساس ارز شمند بودن .این حس از مجموع افکار ،احساسها ،عواطﻒ و تجربیاتمان در
طول زندگی ناشی می شود :احساس میکنیم که شخصی منفور یا دوستداشتنی هستیم؛ خود را دوست داریم یا
نداریم .مجموعه هزاران برداشت ،ارزیابی و تجربهای که از خویش داریم باعﺚ می شود که نسبت به خود احساس
خو شایند ارز شمند بودن و یا برعکس اح ساس ناخو شایند بیکفایتی دا شته با شیم .عزتنفس را میتوان بهعنوان
میزان ارزشی که ما برای خود قائ میشویم در نظر گرفت .مطالعات حاکی از این است که آگاهی یا برداشت ما از
خود بیشتر ناشی از تجربههای اجتماعی ماست .ما خود را آنگونه میبینیم که فکر میکنیم دیگران ما را میبینند.
عزتنفس ،یکی از پایههای اساسی شخصیت آدمی و باعﺚ رسیدن انسان بهافتخار و سربلندی است .عزتنفس
مایه آزادی و واﻻیی همت است .عزتمندان هرگز به ذلت و بندگی دیگران تن نمیدهند و سرمایه شرافت و آزادی
خود را با هیچ قیمتی معامله نمیکنند .عزتنفس از طرفی برای تمام افراد یکی از بزرگترین ف ضیلتهای اخالقی
است و از طرف دیگر ،محرك آدمی در اجرای دیگر برنامههای اخالقی تلقی میشود (.)14
ا صفهانی و قزل سفلو ( ،)1390در تحقیقی به برر سی رابطه اعتمادبهنفس و عملکرد با ا ضطراب رقابتی زنان
فوتبالیست غیرحرفهای و حرفهای پرداختند .نتایج تحقی نشان داد که؛ بین اعتمادبهنفس و عملکرد ورزشکاران با
اضیییطراب رقابتی آنان ارتباط معناداری وجود دارد ( .)10جوال و همکاران ،)2009(1در تحقیقی در رابطه با ارتباط
اعتمادبهنفس ورزشی با اضطراب رقابتی ورزشکاران تیمی و انفرادی گزارش کردند که؛ تأثیر اعتمادبهنفس در بروز
اضیییطراب در ورزش های انفرادی بیش از گروهی اسیییت ( .)15نتیجه پژوهش پیرس ،)2007(2بر روی داوران و
فوتبالیستها بیانگر این بود که؛ اضطراب رقابتی با تأثیر بر روی تمرکز و اعتمادبهنفس ،باعﺚ افت عملکرد میشود
( .)16رحمانی و همکاران ( ،)1392به بررسی رابطه بین اضطراب ورزشی و خودکارآمدی فوتبالیستها پرداختند .با
توجه به دادهها بهد ستآمده از تجزیه و تحلی آمار م شاهده میگردد که بین خودکارآمدی و ا ضطراب ج سمانی
رابطه معنادار منفی وجود دارد؛ یعنی با کاهش اضییطراب جسییمانی خودکارآمدی افزایش مییابد ( .)17بشییارت و
همکاران ( ،)1390در تحقیقی که با عنوان تأثیر واسطه خودکارامدی ورزشی بر رابطة بین کمالگرایی و اضطراب
رقابتی انجام دادند به این نتیجه رسییییدند که؛ تالش برای کام بودن با اضطراب شناختی و بدنی ورزشکاران
همبستگی منفی و با اعتماد به خود آنها همبستگی مﺜبت دارد .واکنش منفی به ناکام بودن برعکس با اضطراب
2. Pears
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شناختی و بدنی همبستگی مﺜبت و با اعتماد به خود آنها همبستگی منفی داشت ( .)18بایرن )2000(1و سیفج-
کرنﮏ ،)1995(2نیز در پژوهش های خود رابطه باﻻی عزت نفس را با اضیییطراب پایین نشیییان دادهاند (.)20 ،19
کیﻒ و همکاران )2004(3و نیکالس ،)2007(4نیز نشیییان دادند که خودکارآمدی میتواند هیجان های منفی را
کنترل کند (.)22 ،21
بسیاری از ورزشکاران بخ صوص در رشتههای انفرادی در هنگام تمرین بهترین عملکرد خود را نشان میدهند
اما به هنگام م سابقه دچار نوعی اح ساس واماندگی می شوند .این اح ساس را تا مقدار زیادی میتوان به ا ضطراب
درك شییده از شییرایط مسییابقه نسییبت داد .حال شییناخت متغیرهای روانی که میتواند بر این مشییک غلبه کنند
مهمترین انگیزه برای انجام تحقیقات در این زمینه میباشد .با نگاهی اجمالی به بحﺚ ورزش جوانان در رشتههای
انفرادی بخ صوص ورزش ک شتی که ورزش اول ک شور ما میبا شد .متوجه می شویم که جوانان بیش از پیش به
جنبه روان شناختی نیاز دارند .حال با ن شان دادن اهمیت و نقش پررنگ م سای روانی در موفقیت در م سابقات بین
المللی بخ صوص اثبات این ق ضیه در رده بزرگ ساﻻن و سطو نخبه که به بهترین شک از م سای روانی برای
پیشبرد اهداف ورزشی استفاده میکنند؛ میتوان زمینه موفقیت این رشته ورزشی را در همه ردهها را فراهم کرد .با
توجه به موارد گفتهشیییده و اینکه که متغیرهای عزتنفس ،خودکارآمدی و اضیییطراب رقابتی از عوام مهم و
تأثیرگذار بر عملکرد ورزشییکاران در فعالیتهای ورزشییی محسییوب میشییوند و از آنجایی که به نظر میرسیید که
تحقیقات اندکی در رابطه با ارتباط آنها در محیط ورزشییی انجامشییده اسییت ،بنابراین هدف از انجام این تحقی
بررسی ارتباط بین عزتنفس و خودکارآمدی ورزشی با اضطراب رقابتی کشتی گیران شرکت کننده در جام تختی
است.
روششناسی
روش تحقی تو صیفی از نوع همب ستگی ا ست و سعی دارد ارتباط عزتنفس و خودکارآمدی را بهعنوان متغیر
پیشبین و اضیطراب رقابتی را بهعنوان متغیر مالك ارزیابی کند .جامعه آماری تحقی کشیتیگیران بزرگسیال
شرکتکننده در جام بینالمللی تختی برگزارشده در شهر کرمانشاه در سال  93است .برای گزینش نمونه آماری
با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،با توجه به فرمول نمونهگیری کرجسی و مورگان 159 ،نفر از 277
نفر از ک شتیگیران ک شورهای آمریکا ،آذربایجان ،ژاپن ،هند ،چین ،اوکراین ،قرقیز ستان ،کره شمالی ،گرج ستان،
پاکستان ،بنگالدش ،عراق ،مصر و کا ستاریکا و رو سیه انتخاب شدند .شایانذکر ا ست که با توجه به پیش بینی
عدم برگشت یا برگشت ناقﺺ تعدادی از پرسشنامهها ،تعداد  170پرسشنامه پخش شد که  150پرسشنامه قاب
بررسی بودند .ابزار پژوهش شام سه پرسشنامه به شر زیر بود .الﻒ) اضطراب رقابتی ورزشی :که برای ارزیابی
آن از پر س شنامه ا ستاندارد شده مارتنز ( )1990ا ستفاده شد؛ که روایی و پایایی آن را مارتنز ( )1990تأیید کرده
اسییت ( )0/78و به علت محتوای سییﺆاﻻت ،قابلیت اجرا در کشییورهای مختلﻒ بافرهنگهای متفاوت را دارد،
چنانچه در کشور ما نیز در پژوهشهای گوناگون مورداستفاده قرا ر گرفته و نتایج معتبری را نشان داده است .این
پرسشنامه شام  27گویه میباشدکه ابعاد اضطراب شناختی ،اضطراب جسمی و اعتماد به نفس را می سنجد که
هر بعد شام  9گویه میباشد .گویهها بر اساس معیار  4ارزشی لیکرت نمره گذاری می شوند به این صورت که به
گزینه «اصال»  1امتیاز و به گزینه خیلی زیاد  4امتیاز تعل میگیرد ب) عزتنفس :برای ارزیابی آن از پرسشنامه
3. Keef et.al
4. Nicholas

1. Byrne
2. Seiffge-Krenke

رابطه عزتنفس و خودکارآمدی ورزشی با اضطراب رقابتی کشتیگیران241 ...

کوپر ا سمیت ( ،)1967ا ستفاده شد که شام  58گویه ا ست که اح سا سات ،عقاید یا واکنشهای فرد را تو صیﻒ
میکند و آزمودنی باید با این مواد با عالمتگذاری یکی از دو گزینه «بلی» یا «خیر» پاسییخ دهد .مواد هر یﮏ از
زیر مقیاس ها عبارتند از :مقیاس عمومی  26گویه ،مقیاس اجتماعی  8گویه ،مقیاس خانوادگی  8گویه ،مقیاس
آموزشگاهی  8گویه و مقیاس دروغسنج  8گویه ،نمرات زیر مقیاسها و همچنین نمره کلی ،امکان مشخﺺ کردن
زمینهای را که در آن افراد واجد تصییویر مﺜبتی از خود هسییتند ،فراهم میسییازد .شیییوه نمره گزاری این آزمون
به صورت صفر و یﮏ ا ست به این معنا که در برخی از سﺆالها پا سخ بلی یﮏ نمره و پا سخ خیر صفر میگیرد و
باقی سﺆالها بهطور معکوس نمرهگذاری می شوند .روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشهای متعددی ازجمله
پژوهش پور شافعی و شوشتری ارزیابی و تأیید شده است ج) خودکارآمدی ورزشی :برای سنجش آن از پرسشنامه
 10سﺆالی  ESESکرل و همکاران ( ،)2007ا ستفاده شد .برای پا سخ به هر یﮏ از این سوا ﻻت تعداد  4جواب
(اصالً ،بهندرت ،گاهی اوقات ،همیشه) مشخﺺ شده است .به هر یﮏ از سﺆاﻻت از  1-4امتیاز داده می شود .دامنه
نظری امتیازات حاص ی بین ( 10کمترین میزان خودکارآمدی) تا ( 40بیشییترین میزان خودکارآمدی) اسییت .روایی
پرسشنامهها با نظر اساتید و متخصصین تأیید گردید و برای تعیین پایایی ابزارها از آلفای کرونباخ استفاده شد؛ که
مقدار آن برای پرسشنامه عزتنفس ( ،)0/79خودکارآمدی ورزشی ( )0/81و اضطراب رقابتی ( )0/84به دست آمد.
پس از گردآوری پر س شنامهها بهمنظور تجزیه و تحلی دادههای تحقی  ،از دو روش آمار تو صیفی و ا ستنباطی
استفاده شد .در بخش آمار توصیفی ،ابتدا با استفاده از جداول و نمودارهای فراوانی ،به توصیﻒ وضعیت جامعه
شناختی پا سخدهندگان به پر س شنامه پرداخته شد .سپس با ا ستفاده از آمار ا ستنباطی ،ارتباط عزتنفس و
خودکارآمدی با اضطراب رقابتی گشتی گیران بررسی شد .به این منظور از ضریب همبستگی پیرسون و تحلی
رگرسیون استفاده شد.
یافتهها
یافتهها در دو بخش یافتههای توصیفی و یافتههای مربوط به فرضیههای تحقی ارائه می شود؛ یافتههای توصیفی
مربوط به متغیرهای عزتنفس ،خودکارآمدی و اضطراب رقابتی در جدول زیر ارائهشده است.
جدول .1آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق
میانگین انحراف معیار
تعداد
مﺆلفه
6/25
38/59
150
عزتنفس
5/9
31/3
150
خودکارآمدی
3/57
15/28
150
اضطراب رقابتی
در ادامه با آزمون K.Sفرض نرمال بودن دادهها را بررسیییی کردیم که با توجه به اطالعات جدول زیر توزیع
دادههای پژوهش نرمال بود.
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جدول .2نتایج آزمون  K.Sبرای متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

عزتنفس

38/59

6/25

ک ل مو گرف -سطح معنیداری
اسمیرنﻒ Z
0/530
0/727

خودکارآمدی

31/3

5/9

0/624

0/87

اضطراب رقابتی

15/28

3/57

1/257

0/126

آزمون همبستگی
ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جامعه موردنظر ،بررسی شد؛ نتایج آزمون نشان داد بین عزتنفس و
ا ضطراب رقابتی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .همچنین بین خودکارآمدی و ا ضطراب رقابتی رابطه منفی و
معنیداری وجود دارد (جدول .)3
جدول  .3میزان همبستگی بین مؤلفههای عزتنفس وخودکارآمدی با اضطراب رقابتی
سطح معناداری
میزان همبستگی
متغیر وابسته
متغیر مستق
0/001
-0/48
اضطراب رقابتی
عزتنفس
0/001
-0/47
اضطراب رقابتی
خودکارآمدی
برای تعیین میزان تغییرات مربوط به متغیر اضییطراب رقابتی برحسییب متغیرهای عزتنفس و خودکارآمدی
ورزشی ،رابطه آنها در معادله رگرسیون بهصورت همزمان بررسی شد .بررسی نتایج مربوط به تحلی جداول زیر
حاکی از آن اسییت که عزتنفس و خودکارآمدی تبیینکننده خوبی برای واریانس اضییطراب رقابتی هسییتند .بر
ا ساس نتایج جدول  F ،5م شاهده شده معنادار ا ست؛ و 34در صد از واریانس مربوط به ا ضطراب رقابتی تو سط
عزتنفس و خودکارآمدی تبیین میشییود .ضییرایب رگرسیییون نشییان میدهند که عزتنفس  %38و خودکارآمدی
 34%واریانس اضطراب رقابتی را بهطور جداگانه تبیین میکنند.
جدول  .5خالصه مدل رگرسیون ،تحلیل واریانس و ضرایب رگرسیون برای پیشبینی
اضطراب رقابتی
متغیر

R

R2

F

SE

ضرائب
عزتنفس
خودکارآمدی

0/590

0/348

45/43

2/48

B

-0/388
-0/347

t

-5/99
-5/35

P
0/001
0/001
0/001

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی رابطه عزتنفس و خودکارآمدی با اضطراب رقابتی کشتی گیران شرکت کنده در جام
بینالمللی تختی است .با بررسی آمار توصیفی دادهها متوجه میشویم که بهطورکلی میانگین عزتنفس (،)38/5
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خودکارآمدی ( )31/3و اضطراب رقابتی ( )15/2است .این میانگینها سطح عزتنفس و خودکارامدی باﻻ و اضطراب
پایینی را نزد کشتی گیران نشان میدهد؛ که شاید به دلی سطح باﻻی کشتی گیران و تجربه باﻻی بینالمللی
آنها باشد .در آزمون همبستگی ،رابطه بین عزتنفس و اضطراب رقابتی ،منفی و معنادار بود .این یافتهها با نتایج
تحقیقات بایرن ( ،)2000سیفج کرنﮏ ( ،)1995اصفهانی و قزل سفلو ( ،)1390جوال و همکاران ( )2009و پیرس
( ،)2007که نشان داده بودند عزتنفس باﻻ با سطو پایینتر اضطراب در رابطه است؛ هماهنگ است،20 ،19( .
 .)16 ،15 ،10عزتنفس به معنی نگرش مﺜبت یا منفی فرد به خود و درمجموع ارزیابی فرد از حس خود ارزشمندی
است ( .)1فردی که احساس خود ارزشمندی زیادی داشته باشد بهراحتی میتواند با تهدیدها و وقایع اضطرابآور
زندگی مقابله نماید .برخورداری از عزتنفس زیاد و اضطراب کم دررسیدن به سطح نخبه نقش دارند .باورها و
اعتماد فرد به خود از عواملی است که عزتنفس را تحت تأثیر قرار میدهد .صفاتی همچون بلندپروازی،
خودبزرگبینی ،قلدری ،مغرور بودن و امﺜال اینها میتوانند باعﺚ کاهش عزتنفس در فرد شوند .این خصوصیات
در بعضی از ورزشکاران نخبه هم وجود دارد (.)23
نتایج دیگر پژوهش نشان داد که خودکارامدی با اضطراب رقابتی رابطه منفی معنادار دارد؛ و میتواند در رابطه
بین عزتنفس و اضطراب رقابتی تأثیر واسطهای داشته باشد .تحلی آماری دادهها مشخﺺ کرد که افزایش سطح
خودکارامدی رابطه بین عزتنفس و اضطراب رقابتی را کاهش میدهد؛ که با نتایج یافتههای کیﻒ و همکاران
( ،)2004نیکالس ( ،)2007رحمانی و همکاران ( )1392و بشارت و همکاران ( ،)1390همخوانی دارد (،17 ،22 ،21
 .)18بندورا ( ،)1997با مقایسه افراد با خودکارامدی زیاد و کم نشان داد که گروه نخست کمتر آسیبپذیر بودند و
رفتارهای سازش یافته تری از خود نشان دادند .بر این اساس ،میتوان این احتمال را مطر کرد که خودکارامدی
ورزشی به ورزشکار کمﮏ میکند تا در جریان مسابقه با تکیه بر احساسات بهتر بتواند از ظرفیتها و توانمندیهای
خود برای بهکارگیری فنون و مهارتهای ورزشی استفاده کند .درنتیجه این وضعیت ،از یﮏسو اعتمادبهنفس
ورزشکار افزایش مییابد و از سوی دیگر کمتر تحت تأثیر اضطراب رقابتی قرار میگیرد (  .)24خودکارآمدی باﻻ،
میتواند عزتنفس ورزشکار را باﻻ ببرد که این امر سبب کاهش اضطراب رقابتی خواهد شد .خودکارامدی ورزشی،
همچنین از طری تقویت راهبردهای مقابله کارآمد ورزشکار را برای مواجهه فعال با اضطراب رقابتی آماده میسازد.
بهکارگیری راهبردهای مقابله کارآمد با موقعیتهای اضطرابانگیز به ورزشکار کمﮏ میکند تا این موقعیتها را
بهتر مدیریت و کنترل کند و از این راه اضطراب رقابتی خود را کاهش دهد .تفسیر و ارزیابی مﺜبت نشانههای
مرتبط با اضطراب رقابتی ،تبیین دیگری است که میتوان بر اساس نظریه کنترل – فرایند و فرضیه «انتظار مقابله
مﺜبت» در نظریه فعالسازی شناختی استرس در این زمینه مطر کرد ( .)25خودکارامدی ورزشی از طری ارزیابی
مﺜبت نشانههای مرتبط با اضطراب تجربهشده از سوی بازیکن ،به ورزشکار کمﮏ میکند تا اضطراب را کنترل
شدنی بداند و بتواند با آن بهتر مقابله کند .اورسین و اریکسون ( ،)2004معتقد هستند که انتظار مقابله مﺜبت
ورزشکار ،یعنی احساس توانایی کنترل موقعیت با منابع موجود مقابله ،احتمال هیجانهای منفی را کاهش میدهد
( .)26خودکارامدی ورزشی بهاحتمال زیاد میتواند انتظار مقابله مﺜبت را در ورزشکار افزایش دهد؛ احتمالی که
یافتههای پژوهش حاضر آن را تأیید میکنند .بر این اساس ،میتوان نتیجه گرفت که عزتنفس از طری
خودکارامدی ورزشی به ورزشکار کمﮏ میکند که احتماﻻ با مهار و مدیریت شرایط مسابقه و تفسیر و ارزیابی
مﺜبت شرایط مسابقه ،اضطراب رقابتی را کاهش دهد .کاهش اضطراب رقابتی ،ازآنجاکه مقدمات موفقیت ورزشی
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فرد را نیز فراهم میسازد ،در یﮏ چرخه و تعام مﺜبت ،قدرت ورزشکار در مهار و مدیریت شرایط مسابقه را
تقویت میکند و اضطراب رقابتی را بیش از پیش کاهش میدهد.
نتایج دیگر این پژوهش در تحلی رگرسیون ،حاکی از این است که مﺆلفههای عزتنفس و خودکارآمدی
تبیینکننده خوبی برای کاهش اضطراب رقابتی در ورزشکاران هستند بهطوریکه عزتنفس  %38و خودکارآمدی
 34%واریانس اضطراب رقابتی را تبیین میکنند و میتوان از ورزشکارانی باعزت نفس باﻻ و خودکارآمد برای رسیدن
به عملکرد بهتر که ناشی از سطح پایین اضطراب در آنهاست بهره جست .بر این اساس ،میتوان این احتمال را
مطر کرد که خودکارامدی ورزشی و عزتنفس به ورزشکار کمﮏ میکند تا هیجانهای منفی مختﺺ رقابتهای
ورزشی مﺜ اضطراب رقابتی را کنترل کند و کاهش دهد .این توانمندی ،احساس تسلط و شایستگی ورزشکار را
در جریان مسابقه تقویت میکند .خودکارآمدی همچنین از طری تقویت پشتکار به حفظ و تداوم کنترل و مدیریت
شرایط استرسزای مسابقه کمﮏ میکند .درنتیجه چنین پشتکاری ،هیجانهای منفی ازجمله اضطراب رقابتی
کاهش خواهند یافت .این وضعیت ،احتمال عملکرد بهتر و موفقیت ورزشی را افزایش میدهد ( .)27بهطور خالصه،
نتایج این پژوهش نشان داد که خودکارآمدی ورزشی در رابطه بین عزتنفس با اضطراب رقابتی تأثیر واسطهای
دارد .همچنین میتوان اهمیت و ضرورت توجه به متغیرهای واسطهای مﺜ خودکارآمدی ورزشی را بهعنوان عوام
تأثیرگذار روانی رقابتی در ورزشکاران مطر ساختند .شناسایی این سازههای روانشناختی بهعنوان متغیرهای
واسطهای در ورزشکاران میتوان با عنوان گامی مﺆثر در پیشگیری از پیامدهای نامطلوب مسابقات ورزشی در نظر
گرفته شود .پژوهش حاضر به دلی اینکه در بین ورزشکاران سطح اول جهان صورت گرفته است .از اهمیت ویژهای
برخوردار است؛ و میتوان تأثیر واقعی عزتنفس و خودکارآمدی را که در بین کشتی گیران سطح اول جهان وجود
دارد؛ بر کاهش استرس آنها هنگام مسابقه مشاهده کرد؛ و نمونهای عملی برای ورزشکاران سطح پایینتر باشد.
امروزه ،به دلی توجه کمتر به روانشناسی ورزش ،ورزشکاران ممکن است شکستهای پیاپی ای را متحم شوند
که خسارتهای جبران ناپذیری برای آنان و جامعه ورزشی به بار میآورد .لذا توجه به روانشناسی ورزش و متغیرهای
مرتبط با عملکرد ورزشکاران می تواند نتایج سودمندی داشته باشد .باید خاطر داشت که استرس فقط در ذهن
ورزشکاران میباشد .به عبارت دیگر ،این شرایط خارجی نیستند که باعﺚ استرس میشوند بلکه شیوه تفکر ورزشکار
درباره یﮏ رویداد است که احساس استرس ،اضطراب و ترس را به وجود میآورد .برای ورزشکارانی که در حین
مسابقه دچار احساس درماندگی واضطراب میشوند دانستن این نکته حائز اهمیت است که میتوانند افکار خود در
مورد آن رویداد را با عزت نفس و رسیدن به سطح مطلوب خودکارآمدی کنترل کنند .از آنجایی که اکﺜر کشتی
گیران جوان به اهمیت مسای روانی در ورزش آگاه نیستند و ممکن است تجربیات بین المللی کمی اندوخته باشند،
انجام چنین پژوهشهایی برای کشتی گیران جوان و مربیان آنان میتواند مفید باشد.
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