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چكیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مدل پیشبینی اضطراب رقابتی بر اساس راهبردهای تنظیم هیجان با در نظر گرفتن نقش
میانجی سرسختی در ورزشکاران تیمهای ملی بود .روش پژوهش توصیفی و از نوع مدلسازی معادالت ساختاری بود.
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران تیمهای ملی انفرادی و تیمی در سال  1398بودند .تعداد افراد نمونه
 300ورزشکار بود که بر اساس مالکهای ورود و خروج پژوهش و به صورت در دسترس انتخاب شدند .ابزار پژوهش
ش��امل پرسشنامه سرسختی کوباس��ا ( ،)1989پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی ( )2006و مقیاس اضطراب
رقابتی مارتنز و همکاران( )1990بودند .دادههای گردآوری ش��ده با روش مدلس��ازی معادالت ساختاری تحلیل شدند.
نتایج تحلیل دادهها نشان داد که مدل پیشبینی اضطراب رقابتی بر اساس راهبردهای تنظیم هیجان با در نظر گرفتن نقش
میانجی سرسختی بر اساس دادههای تجربی از برازش مطلوبی برخوردار است .همچنین اثر مستقیم و غیرمستقیم تنظیم
هیجان بر اضطراب رقابتی ورزشکاران مورد تأیید قرار گرفت ( .)p<0.05همچنین سرسختی به طور مستقیم بر اضطراب
رقابتی ورزشکاران اثرمیگذارد ( .)p<0.05نتايج نشان داد که راهبردهاي تنظيم هيجان بهطور معناداري ،با اضطراب رقابتي
رابطهی دارند و راهبرد باز ارزیابی به صورت منفي و راهبرد بازداري به صورت مثبت تغييرات هر يک از ابعاد اضطراب
رقابت��ي را تبيين میکنند در مجموع نتاي��ج حاکي از آن بود که راهبردهاي تنظيم هيجان نقش مؤثري در ابعاد اضطراب
رقابتي ايفاء میکنند و سطوح اضطراب تکواندوکاران متناسب با اين راهبردها میباشد .تبیین چرایی وجود رابطهی معنادار
بین تنظیم هیجان و اضطراب رقابتی ،منوط به در نظر گرفتن مؤلفههای این متغیرهاست .خود مدیریتی ،به عنوان یکی از
مؤلفههای تنظیم هیجان ،نشانگر میزان توانایی فرد برای مدیریت رفتارهایش در موقعیتهای مختلف میباشد.
واژه های کلیدی :اضطراب رقابتی ،تنظیم هیجان ،سرسختی
 .1دانشجوی دکتری مشاوره ،گروه روانشناسی و مشاوره ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایران (نویسنده مسئول)Javadkhalatbaripsy2@gmail.com :
 .3استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایران.
 .4دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایران.
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مقدمه
ش��کل ویژهای از اضطراب که با عملکرد ورزش��ی ارتباط نزدیکی دارد ،اضطراب رقابتی اس��ت (پاول،
اس��تنلی و براون .)2018 ،1اضطراب رقابتی دارای سه جنبه اضطراب شناختی ،اضطراب بدنی و اعتماد
به خود میباش��د .اضطراب ش��ناختی مؤلفه روانی اضطراب و با انتظارات منفی و نگرانیهای ش��ناختی
دربارهی خود ،موقعیت و پیامدهای احتمالی مش��خص میشود .اضطراب بدنی مؤلفه جسمانی اضطراب
اس��ت و ادراک فرد از پاس��خهای فیزیولوژیک و برانگیختگی منفی را نش��ان میدهد .اعتماد به خود به
ب��اور ش��خص در مورد تس��لط بر تکلیف و توانایی انجام موفق آن گفته میش��ود (ریک��ورس و بریکی،2
 .)2015ورزشکاران حرفهای که اضطراب زیادی دارند در مقایسه با ورزشکارانی که اضطراب کمی دارند
بیش��تر دچار افزایش انگیختگی فیزیولوژیکی و کاهش عملکرد میشوند (آیوسو-مورنو ،فونتس-گارسیا،
کوالدو-ماتو و ویالفینا .)2020 ،3نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که اضطراب رقابتی میتواند به
ش��یوههای مختلفی در عملکرد ورزشکاران تأثیر بگذارد .برای مثال هرچه میزان اضطراب رقابتی بیشتر
باش��د ،اعتمادبهنفس پایینتر خواهد بود و احتمال بروز آس��یبدیدگی افزایش خواهد یافت .در نتیجه
تحت تأثیر اضطراب رقابتی ،ورزشکار نمیتواند موفق عمل کنند و این عدم موفقیت به مرور زمان باعث
میش��ود تا او تمرینات را یکنواخت ،فش��ارزا و بینتیجه ادراک کند .این عوامل در نهایت باعث تحلیل
رفتگی و کنارهگیری از ورزش میشوند .این در حالی است که ورزشکاران ماهرتر نشانههای اضطراب را
تس��هیلکنندهی تفس��یر میکنند و اضطراب رقابتی کمتری را گزارش میکنند (سینگ ،پراکاش ،پونیا
و کوالنداوالن)2017 ،4؛ بنابراین شناس��ایی عوامل مؤثر در اضطراب رقابتی ورزش��کاران به دلیل تأثیر
مستقیم و تهدیدکنندهی آن بر جنبههای مختلف عملکرد ورزشی ،از اهمیت مضاعف برخوردار است.
مطالعات (مبش��ری و کافی .)1395 ،نش��ان میدهد که افراد رویدادهای اس��ترسزا را به ش��یوههای
متفاوت��ی ارزیابی میکنند .در این راس��تا ،تنظیم هیجان یکی از مهمترین عوامل در س��ازگاری مثبت
با رویدادهای پراس��ترس در نظر گرفته ش��ده اس��ت (مارتینت ،لدوز ،فراند ،کمپ��و و نیکول.)2015 ،5
راهبردهای تنظیم هیجان مقولهای اس��ت که افراد را ب��ر هیجانهایی که تجربه میکنند و همچنین بر
زم��ان تجربه آن و چگونگی تجربه و ابراز آن مس��لط میکند (گراس .)2015 ،6بس��یاری از فرایندهای
تنظیم هیجان بین انس��انها مشترک اس��ت اما به نظر میرسد که هر فرد به استفاده از برخی الگوهای
مش��خص تمایل دارد .ب��ه این الگوها راهبردهای تنظیم هیجان و به حیطهی ش��ناختی آن راهبردهای
تنظیم ش��ناختی هیجان گفته میشود (کلودیوس ،منین و ارینگ .)2020 ،7راهبردهایی که افراد برای
تنظیم هیجاناتش��ان اس��تفاده میکنند ،در پژوهشهای نظری و کاربردی بس��یاری مورد بررس��ی واقع
شده است (آلداو ،نولن-هاکسمن و شوزر2010 ،8؛ اپلتون ،بوکا ،لوکاس ،گیلمن و کوبزانسکی2013 ،9؛
1. Powell, Stanley & Brown
2. Recours & Briki
3. Ayuso-Moreno, Fuentes-García, Collado-Mateo & Villafaina
4. Singh, Prakash, Punia & Kulandaivelan
5. Martinent, Ledos, Ferrand, Campo & Nicolas
6. Gross
7. Cludius, Mennin & Ehring
8. Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer
9. Appleton, Buka, Loucks, Gilman & Kubzansky

مجله روان شناسی اجتماعی

55

توم��اس ،همریک ،اونز و تک��ی .)2019 ،1آگاهی از هیجانهای کالمی و غیرکالم��ی و ارزیابی آنها در
خود یا دیگران ،میتواند موجب تمایل به پاسخدهی ارادی در جهت تعدیل و استفاده از هیجانها شود
(رایو ،اردرو ،پاالزلو ،ش��وریک و فلپس .)2013 ،2تنظیم هیجانها مستلزم مدیریت هیجانهای مثبت و
4
منفی در خود و در دیگران بر مبنای ش��رایط موجود اس��ت (اپیاال 3و همکاران .)2015 ،تروی و ماوس
( )2011نیز ارزیابی مجدد ش��ناختی را به عنوان یک راهب��رد انطباقی فرض میکنند و اعتقاد دارند از
آنجا که تأثیر مس��تقیمی بر ارزیابیها میگذارد افراد میتوانند با بهرهگیری از آن واکنش هیجانی خود
را ب��ه رویدادهای اس��ترسزا جهت بهبود عملکرد تغییر دهند .نتایج پژوه��ش محبی و زارعی ()1398
نش��ان داد که راهبردهای تنظیم هیجان بهطور معناداری ،با اضط��راب رقابتی رابطۀ دارند و راهبرد باز
ارزیاب��ی بهصورت منف��ی و راهبرد بازداری بهصورت مثبت تغییرات هر ی��ک از ابعاد اضطراب رقابتی را
تبیین میکنند.
سرسختی روانشناختی بهعنوان یک ویژگی شخصیتی مقاومساز در مقابله با فشارهای روانی ،امروزه
م��ورد توجه قرار گرفته است.کوباس��ا 5و هم��کاران (1982؛ به نقل از ازم )2010 ،6مفهوم سرس��ختی
شخصیت را به عنوان یک منبع مقاومت که واسطه پیامدهای منفی استرس سطح باال هستند ،توصیف
کردند .سرس��ختی در واقع به عملکرد فرد بر اس��اس ارزیابی ش��ناختی اشاره داش��ته افراد سرسخت با
جنبههای منفی خود و زندگیشان کمتر مبارزه میکنند (سندویک ،هنسن ،هیستاد ،جانسن و بارتون،7
 .)2015کوباسا )1979( 8با استفاده از نظریههای موجود درباره شخصیت ،سرسختی را ترکیبی از باورها
در مورد خود و جهان که از عمل یکپارچه و هماهنگ تعهد ،کنترل و مبارزهجویی سرچشمه میگیرد،
تعریف کرد .افراد متعهد به توانایی خود برای تغییر تجارب زندگی در جهتی جالب و معنیدار اطمینان
دارند (مبش��ری و کافی .)1395 ،افرادی که در مؤلفه کنترل قوی هس��تند ،رویدادهای زندگی را قابل
پیشبینی و کنترل میدانند و بر این باورند که قادرند با تالش آنچه را در اطرافش��ان رخ میدهد تحت
تأثی��ر ق��رار دهند .عملکرد افرادی که کنترل کامل دارند نش��ان میدهد که آنها با حوادث اس��ترسزا
برخورد میکنند و در مس��ئولیتهای خود برای زندگی اصرار دارند و قادرند بهطور مستقل عمل کنند.
افرادی که در مؤلفه مبارزهجویی در س��طح باالیی قرار دارن��د ،بهجای اتکا بر جنبههای ثابت زندگی بر
انج��ام تغییرات و تطابق با ش��رایط تمرکز دارند (تاریمردی .)2014 ،9جباری ( )1396پژوهش��ی تحت
عنوان نقش سرسختی ذهنی در پیشبینی اضطراب رقابتی ورزشکاران استان مازندران انجام داد .نتایج
پژوهش نشان داد سرسختی ذهنی رابطه معناداری با اضطراب رقابتی ورزشکاران دارد.
بیشتر تحقیقات نشان میدهد که اضطراب تأثیر مخربی بر عملکرد ،لذت از تجربه ورزشی و احساس
سرخوش��ی دارد .بهعالوه ،اضطراب رقابتی سبب میش��ود بسیاري از جوانان از تجربه کردن ورزشهای
س��ازمان یافته خودداري ورزند یا از ورزش کنارهگیری کنند .س��طح باالي اضطراب رقابتی بر س�لامت
1. Thomas, Hamrick, Owens & Tekie
2. Raio, Orederu, Palazzolo, Shurick & Phelps
3. Opialla
4. Mauss
5. Kobasa
6. Azeem
7. Sandvik, Hansen, Hystad, Johnsen & Bartone
8. Kobasa
9. Tarimoradi
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جسمانی نیز تأثیر میگذارد و عامل خطري براي آسیب در حین فعالیتهای ورزشی محسوب میشود.
بنابراین بررس��ی تأثیر اضطراب بر عملکرد ورزش��کاران و سعی در کاهش دادن آن اهمیت بسیار زیادي
دارد (اس��کندري ،بدري و جنانی؛  .)1394بنابراین پژوهش درباره اضطراب رقابتی ورزش��کاران به ویژه
ورزش��کاران تیم ملی ،بس��یار مهم اس��ت و عدم توجه به آن میتواند منجر به شکس��تهای مس��تمر و
کنارهگی��ری از ورزش ش��ود .همچنین بررس��ی این نکته که کدامیک از متغیره��ای راهبردهای تنظیم
هیجان و سرسختی روانشناختی نقش مؤثرتری در پیشبینی اضطراب رقابتی ورزشکاران دارد ،میتواند
در ارائهی راهکارهایی برای جلوگیری از عواقبت نامطلوب مرتبط با اضطراب ورزشی مؤثر باشد .بنابراین
پژوهش حاضر درصدد پاس��خگویی به این سؤال اس��ت که مدل پیشبینی اضطراب رقابتی ورزشکاران
تیم ملی بر اس��اس راهبردهای تنظیم هیجان با میانجیگری سرسختی روانشناختی از برازش مطلوبی
برخوردار است؟
رو 
ش
روش پژوهش توصیفی و از نوع طرحهای همبس��تگی و روش مدل یابی معادالت ساختاری میباشد.
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران تیمهای ملی انفرادی و تیمی در سال  1398بودند.
برای انتخاب نمونه مورد پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند اس��تفاده ش��د ،به این صورت که از بین
ورزش��کاران تیمهای ملی بر اس��اس مالکهای ورود و خروج پژوهش (مالکهای ورود افراد به پژوهش
ش��امل قرار داش��تن در رده سنی ( )35-18سال ،داش��تن حداقل تحصیالت دیپلم ،عضویت در یکی از
تیمهای ملی و با حداقل  6ماه س��ابقه ملی و مالکهای خروج از پژوهش عبارتاند از س��ابقه یا ابتال به
اختالالت حاد روانپزشکی (مانند اختالالت سایکوتیک ،دوقطبی و افسردگی اساسی ،اختالالت عصبی-
ش��ناختی) طی یک س��ال گذشته) و به صورت در دسترس به عنوان گروه نمونه انتخاب شد .با توجه به
نوع مطالعه و تعداد متغیرهای پیشبین در تحلیل معادالت ساختاری بنا به توصیه محققان (تاباچنیک
و فیدل .)2001 ،حجم نمونه باید حداقل  10برابر تعداد متغیرها به اضافه  50باش��د .در پژوهش حاضر
در مجموع  21خرده مقیاس مشاهده شده وجود دارد ( .)21*10+50=280بنابراین حداقل  280نمونه
مورد نیاز اس��ت .در این مطالعه برای کاهش خطای نمونهبرداری و جلوگیری از افت آزمودنیها تا 300
نفر افزایش داده شد.
ابزارهای پژوهش:

الف) پرسش�نامه اضطراب حالتی رقابتی ( :)SCAL-2پرسش��نامه اضطراب حالت��ی رقابتی()2-SCAL
توس��ط مارتنز و همکاران( )1990س��اخته ش��ده اس��ت و  27ماده دارد که س��ه عامل مستقل شامل
اضطراب شناختی ،اضطراب جسمانی و اعتمادبهنفس را اندازه میگیرد .پاسخها بهصورت یک مقیاس 4
درجهای (اص ً
ال ،کمی ،نسبتاً و خیلی) میباشد .شیوهی نمرهگذاری به صورت  1تا  4است .توصیه شده
ش��رکتکنندگان  30تا  40دقیقه قبل از مس��ابقه به پرسش��نامه مذکور پاسخ دهند .این پرسشنامه در
مطالعات خارجی و داخلی بسیاری استفاده شده و از روایی و پایایی کافی برخوردار بوده است .مارتنز و
همکاران ( )1990ضرایب پایایی مقیاسها را بین  0/79تا  0/90محاسبه نمودند .محسن پور ()1381
پایایی و روایی نسخهی فارسی این پرسشنامه را به ترتیب  0/83و  0/75محاسبه نمود.
ب) پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی :پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی ،یک پرسشنامهی
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خودسنجی است که توسط گارنفسکی و همکاران ( )2001برای شناسایی راهبردهای مقابلهای شناختی
پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیتهای منفی تدوین ش��د .نس��خه اصلی این پرسش��نامه با  2مؤلفه
(تنظی��م هیجان مثبت :پذیرش تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت،
دیدگاه پذیری و تنظیم هیجان منفی :مالمت خویش ،نش��خوارگری ،فاجعه س��ازی و مالمت دیگران)
دارای  36ماده است .این پرسشنامه در گروههای بهنجار و بالینی از سن  12سال به باال قابل اجرا است.
پاس��خهای این پرسش��نامه در یک پیوستار  5درجهای (همیش��ه ،اغلب اوقات ،معموالً ،گاهی و هرگز)
جمعآوری میگردد .این آزمون در ایران توس��ط حس��نی ( )1389ترجمه و مورد اس��تفاده قرار گرفت.
سازندگان این پرسشنامه اعتبار آن را از طریق آلفای کرونباخ برای راهبردهای مثبت  ،0/91راهبردهای
منفی  0/87و کل پرسش��نامه  0/93محاس��به کردهاند .اعتبار بدست آمده برای کل آزمون با استفاده از
روش آلفای کرونباخ  0/92و برای عاملهای تشکیلدهندهی آزمون بین  0/77تا  0/88قرار داشت و با
استفاده از روش باز آزمایی برای کل آزمون  0/77به دست آمد.
ج) پرسش�نامه سرسختی روانشناختی کوباس�ا ( :)1979این آزمون به وسیله کوباسا ( )1979تهیه شده
اس��ت .آزمون زمینهیابی دیدگاههای ش��خصی ،یک پرسشنامه خودگزارش��ی است که میزان سرسختی
روانش��ناختی اف��راد با آن س��نجیده میش��ود و دارای  50ماده و س��ه خرده مقیاس کنت��رل ،تعهد و
مبارزهجویی است که هر یک از آنها  17 ،16 ،17ماده از آزمون را به خود اختصاص دادهاند .آزمودنی
برای پاسخگویی باید نظر خود را در یک مقیاس لیکرت  4درجهای (اص ً
ال صحیح نیست ،تقریباً صحیح
اس��ت؛ غالباً صحیح است و کام ً
ال صحیح است) بیان کند .نمرهگذاری مقیاس از صفر تا سه میباشد .در
مطالعه کیامرثی و ابوالقاس��می ( ،)1391پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ محاس��به شده است که
مقدار ضریب به دس��ت آمده برای مقیاس سرس��ختی روانشناختی و خرده مقیاسهای تعهد ،کنترل و
مبارزهجوی��ی به ترتیب  %72 ،%82 ،%86و  %69بود .ضمناً این آزمون توس��ط قربانی و دژکام ()1373
ترجمه و روایی صوری و محتوایی آن محاس��به شده است .در مطالعهای که توسط مدی صورت گرفته،
بر اس��اس آلفای کرونباخ ثبات درونی این آزمون برای هر یک از مقیاسها عبارت است از :مبارزهجویی:
 ،a=%71کنترل ،a =84 :تعهد ،a =75 :سرسختی بهطور کامل a =84 :مطالعه جمهری ( )1380نشان
میدهد که مؤلفههای سرس��ختی یعنی تعهد ،کنترل و مبارزهجویی هر یک به ترتیب از ضریب پایایی
 %52 ،%70و  %52برخوردارند و این ضرایب برای کل صفت سرسختی  %75محاسبه شده است.
براي انجام تجزیهوتحلیل دادههاي تحقيق از نرمافزار كامپيوتري  Amosو  SPSSنسخه  22استفاده
شد .همچنین به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد.
یافتهها
یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  1آورده شده است.
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جدول  .1یافتههای توصیفی خرده مقیاسهای تحقیق
شاخص آماری
مقیاس

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

تنظیم هیجان مثبت

30.06

9.32

0.36

0.59

تنظیم هیجان منفی

32.09

6.63

0.75

0.78

کنترل

30.19

7.41

0.50

0.03-

تعهد

26.82

8.66

0.07-

0.53

مبارزهجویی

26.85

8.79

0.02-

0.54

سرسختی

83.86

18.03

0.41

0.30

اضطراب شناختی

18.73

3.06

0.78-

1.30

اضطراب جسمانی

19.65

2.17

0.14

0.21

اعتمادبهنفس

17.56

2.99

0.49-

0.22

اضطراب رقابتی

55.93

6.61

0.43-

0.40

نتایج مربوط به اجرای مدل در حالت استانداردش��ده و اس��تاندارد نش��ده به همراه برخی از مهمترین
شاخصهای برازش تحلیل مسیر مدل اولیه در شکل و جدول زیر ارائه شده است.

شکل  .1مدل در حالت ضرایب استاندارد نشده
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شکل  .2مدل در حالت ضرایب استاندارد شده
جدول  .2شاخصهای برازش مدل
شاخصهای برازش
مقدار

حد مجاز

نام شاخص

1.11

کمتر از 3

(ریشه میانگین خطای برآورد)RMSEA1

0.04

کمتر از0/1

(CFI2برازندگی تعدیلیافته)

0.98

باالتر از 0/9

(NFI3برازندگی نرم شده)

0.95

باالتر از 0/9

(GFI4نیکویی برازش)

0.97

باالتر از 0/9

(AGFI5نیکویی برازش اصالح شده)

0.95

باالتر از 0/9

به طور کلی در کار با برنامه اموس هر یک از ش��اخصهای بدس��ت آمده به تنهایی دلیل برازندگی یا
عدم برازندگی مدل نیستند و این شاخصها را در کنار هم بایستی تفسیر نمود .مقدارهای بدست آمده
برای این ش��اخصها نش��ان میدهد که در مجموع الگو در جهت تبیین و برازش از وضعیت مناس��بی
برخوردار است .در ادامه شاخصهای مدل اندازهگیری ابتدا گزارش میشود.
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جدول  .3ضرایب و معناداری بارهای عاملی مدلهای اندازهگیری
مؤلفه

مقیاس
تنظیم هیجان

تنظیم هیجان مثبت
تنظیم هیجان منفی
کنترل
تعهد

سرسختی

مبارزهجویی

اضطراب رقابتی

اضطراب شناختی

اضطراب جسمانی
اعتمادبهنفس

وزن استانداردشده
0.92

55.-

آمارهیt

sig
0.001

12.89

0.001

9.43

0.82

12.77

0.001

0.72

10.63

0.001

0.78
0.57
0.34
39.-

0.001

11.89

0.001

9.45

0.001

5.07

0.001

6.14

آنچه از نتایج جدول  3برمیآید این اس��ت که عوامل هر ش��ش مقیاس بار عاملی معناداری در سطح
اطمینان  95درصد دارند .با توجه به اینکه در مدلهای آزمون ش��ده باال ،مسیرهای بین متغیرها همان
فرضیههای پژوهش هستند ،در ادامه به همراه جداول اثرات مستقیم به آزمون سایر فرضیههای پژوهش
پرداخته شده است .برای آزمون این فرضیه اثر مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول  .4ضرایب و معناداری اثر مستقیم و غیرمستقیم تنظیم هیجان بر اضطراب رقابتی
متغیر مالک

متغیر پیشبین

نوع اثر

ضریب استاندارد نشده

 βاستانداردشده

آماره معناداری

sig

اضطراب رقابتی

تنظیم هیجان

مستقیم

-0.36

-0.40

-4.23

0.001

اضطراب رقابتی

تنظیم هیجان

غیرمستقیم
(سرسختی)

-0.46

-0.53

-5.02

0.001

آنچه از نتایج جدول  4برمیآید این اس��ت که تنظیم هیجان اثر مس��تقیم بر اضطراب رقابتی داش��ته
اس��ت ،رابطۀ تنظیم هیجان با اضطراب رقابتی به صورت مس��تقیم برابر( t =- 4/23و  )β=-0/40است.
بنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر مستقیم تنظیم هیجان بر اضطراب رقابتی ورزشکاران
تیمهای ملی با  95درصد اطمینان مورد تأیید بوده اس��ت .آنچه از نتایج جدول فوق برمیآید این است
که فرضیه مطرح ش��ده در ارتباط با وجود اثر غیرمستقیم تنظیم هیجان بر اضطراب رقابتی ورزشکاران
تیمهای ملی به واسطهی سرسختی با  95درصد اطمینان مورد تأیید بوده است (.)0.05<p
جدول  .5ضرایب و معناداری اثر مستقیم سرسختی بر اضطراب رقابتی
متغیر مالک

متغیر پیشبین

نوع اثر

ضریب استاندارد نشده

 βاستانداردشده

آماره معناداری

sig

اضطراب رقابتی

سرسختی

مستقیم

-0.79

-0.68

-7.35

0.001

آنچه از نتایج جدول  5برمیآید این است که عوامل سرسختی اثر مستقیم بر اضطراب رقابتی داشته
است ،رابطۀ سرسختی با اضطراب رقابتی به صورت مستقیم برابر( t =- 7/35و  )β=-0/68است .بنابراین
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فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر مستقیم سرسختی بر اضطراب رقابتی ورزشکاران تیمهای ملی
با  95درصد اطمینان مورد تأیید بوده است.
بحث و نتیجهگیری
پژوه��ش حاضر با ه��دف تدوین مدل پیشبینی اضطراب رقابتی ورزش��کاران تیمهای ملی بر اس��اس
راهبردهای تنظیم هیجان با میانجیگری سرس��ختی روانش��ناختی انجام شد .نتایج آزمون آماری نشان
داد ش��اخصهای برازش مدل پژوهش در وضعی��ت مطلوبی قرار دارد .همچنین متغیر راهبردهای تنظیم
هیجان بر متغیر اضطراب رقابتی هم اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم معنیداری دارد .همسو با پژوهش
حاض��ر ،محب��ی و زارعی ( )1398پژوهش��ی تحت عنوان رابط��ه بين راهبردهاي تنظي��م هيجان و ابعاد
صفتي-حالتي اضطراب رقابتي در تکواندوکاران جام س��فير کرهی جنوبي انجام دادند .نتايج نشان داد که
راهبردهاي تنظيم هيجان بهطور معناداري ،با اضطراب رقابتي رابطهی دارند و راهبرد باز ارزیابی به صورت
منف��ي و راهب��رد بازداري به صورت مثبت تغييرات هر يک از ابع��اد اضطراب رقابتي را تبيين میکنند در
مجم��وع نتايج حاکي از آن بود ک��ه راهبردهاي تنظيم هيجان نقش مؤثري در ابعاد اضطراب رقابتي ايفاء
میکنند و س��طوح اضطراب تکواندوکاران متناس��ب با اين راهبردها میباشد .تبیین چرایی وجود رابطهی
معنادار بین تنظیم هیجان و اضطراب رقابتی ،منوط به در نظر گرفتن مؤلفههای این متغیرهاس��ت .خود
مدیریتی ،به عنوان یکی از مؤلفههای تنظیم هیجان ،نشانگر میزان توانایی فرد برای مدیریت رفتارهایش
در موقعیتهای مختلف میباش��د .ورزشکاری که توانایی ش��ناخت و مدیریت هیجانها و رفتارهای خود
را ندارد و از بکارگیری تواناییهای بالقوهاش محروم اس��ت ،مس��لماً کمتر به موفقیت دس��ت مییابد و با
احتمال بیش��تری دچار بیانگیزگی و فرسودگی ذهنی و جس��می میشود .همراستا با این یافته ،میتوان
از یافتههای جباری ( )1396اس��تفاده کرد .طبق پژوهش این محققان ،بین مؤلفههای هیجان با اضطراب
حالتی(رقابتی) همبس��تگی منفی وجود دارد ،زیرا رسیدن به آرامش مستلزم خودآگاهی درست ،آموزش
ذهنی ،انعطافپذیری هیجانی و پذیرش مس��ئولیت شخصی برای رفتار خود است .با توجه به همبستگی
منفی معنیداری که بین اداره کردن هیجان و اضطراب حالتی در ورزش��کاران وجود دارد ،پس هر چقدر
کنترل هیجانی ورزشکاران بهتر باشد ،میزان اضطراب حالت رقابتی آنها در شرایط پرفشار کمتر خواهد بود
و این امر سبب میشود ورزشکار عملکرد بهتری داشته باشد.
نتایج آزمون آماری نش��ان داد سرس��ختی بر اضطراب رقابتی به طور مستقیم اثر میگذارد .این یافته
با نظر لوهر ( )1986که تأکید کرد مربیان و ورزشکاران بر این باورند که حداقل  ۵۰درصد موفقیت در
نتیجه عوامل روانی اس��ت که از سرسختی ذهنی ،منتج میش��ود .نیز هماهنگ است .بر طبق نظریه او
ورزشکاران با سرسختی ذهنی باال به شیوههای مختلفی پاسخ میدهند که منجر به احساسات آرمیدگی،
آرامش و انرژیزایی میش��ود چرا که آنها یاد گرفتهاند تا دو مهارت خود را بهبود بخش��ند؛ از س��ویی
استفاده از انرژی به صورت مثبت در شرایط بحرانی و سخت و از سوی دیگر تفکر به شیوه اختصاصی که
آنها را قادر میسازد با صفات و خصوصیات درست و صحیح ،با مسائل ،فشارها و اشتباهات در مسابقه
رودر رو شوند از آن جا که در تمرینات آموزشی این تحقیق در جلسه نخست روی تمرکز بر تنفس جهت
کنترل حالتهای انگیختگی آموزش داده ش��د که یک روش آرامس��ازی بیولوژیکی اثبات شده میباشد
موجب شد که توانایی عملکرد در موقعیتهای پرفشار و تنشزا افزایش یابد (ازم .)2010 ،تبیین دیگر
ای��ن یافته را میتوان طبق نظریه چندبعدی اضطراب نش��ان داد ک��ه ارتباطات دوطرفه را بین اضطراب
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شناختی (یا نگرانی) اضطراب بدنی ،اعتمادبهنفس و اجرا توصیف میکند (کلودیوس و همکاران.)2020 ،
دیویدسون و شوارتز ( )۱۹۷۶نظریه چند بعدی بودن اضطراب و اجرای ورزشی را اینگونه پیشنهاد کردند
که مؤلفههای شناختی و بدنی اضطراب حالتی از طریق سازوکارهای متفاوتی بر عملکرد تأثیر میگذارند.
این نظریه پیشبینی میکند که چون مؤلفه ش��ناختی با نتایج شکست سروکار دارد رابطه خطی منفی با
اجرا دارد و مؤلفه بدنی دارای رابطه  Uوارونه با اجرا اس��ت .در واقع تکنیک به کار گرفته ش��ده تمرکز بر
تنفس در جلسه آموزش با تمرکز بر مؤلفه بدنی یا جسمانی اضطراب موجب کاهش اضطراب شده است از
آن جا که در موقعیتهای تحت فشار ورزشکار با عجله تنفس میکند در این حال بیش از هر زمان دیگری
نیاز به اس��تفاده تکنیک در تنفس نیاز دارد .همچنین آموزش در جلسه پنجم که عالوه بر تنفس متمرکز
با تمرینات ذهنی (خودگویی مثبت ،تصویرس��ازی ذهنی) روی بعد ش��ناختی اضطراب متمرکز است .که
موجب به کارگیری ورزشکاران و کاهش اضطراب در آنان شده است.
بر اس��اس تعریف ،سرس��ختی ذهنی ،مجموعهای از ارزشها ،نگرشها ،ش��ناختها و هیجانات ذاتی و
اکتس��ابی توس��عه یافته که بر چگونگی نزدیک شدن ،پاس��خ دادن و ارزیابی فرد از نامالیمات ،چالشها و
فشارهای درک شده مثبت و منفی ،در مسیر رسیدن به هدف تأثیر میگذارند .در واقع سرسختی ذهنی را
توانایی مقابله با سختی و انجام عملکرد بهتر در شرایط استرسزا بیان کردهاند (لیوینگستون و ایساکویتز،
 .)2019در تبیین دیگر این یافتهها طبق نظر گیز و همکاران ( )۲۰۰۴در بافت سرسختی ذهنی ،میتوان
چنین اظهار داشت که باور به تواناییها و قابلیتهای خود در هنگام مسابقه که تحت عنوان اعتماد به نفس
از آن یاد میشود ،کلید اصلی و پیش شرط مهارتهای کنترل هیجانات منفی مانند استرس و اضطراب و
پایداری و ثبات در عملکرد علیرغم شرایط پرفشار و چالش انگیز رقابت ،میباشد.
از جمله محدودیت های پژوهش حاضر شامل :روابط ساختاری متغیرها از طریق مدل سازی معادالت
ساختاری که یک روش غیر آزمایشی است ،آزمون شد .روش های غیر آزمایشی دارای محدودیت هایی
از قبیل عدم کنترل برخی مداخله گرها مانند س��طح تحصیالت رش��ته ی ورزشی هستند که باید مورد
توجه قرار بگیرند .نمونه مورد بررس��ی تحقیق حاضر ورزش��کاران تیم های ملی ایران بودند .بنابراین در
تعمیم نتایج به سایر گروه ها و سایر ورزشکاران بایستی جانب احتیاط را رعایت کرد .بنابراین پیشنهاد
می ش��ود که پژوهش در مورد اضطراب رقابتی و پیشایند های آن در جوامعی به جز جامعه ورزشکاران
تیم های ملی (به طور مثال ورزش��کاران نیمه حرفه ای) انجام ش��ود تا امکان مقایس��ه میزان اثرپذیری
اضطراب رقابتی از متغیرهای پژوهش در گروه های مختلف فراهم شود.
منابع
اسکندری ،زهرا؛ بدری آذرین ،یعقوب و جنانی ،حمید .)1394( .ارتباط هوش هیجانی مربیان با احساس
خودس��ودمندی و اضطراب رقابتی دختران ورزش��کار نخبه تنیس روی میز کش��ور .نش��ریه مدیریت
ورزشی.113-130 ،)1( 7 ،
جباری ،ش��یما .)1396( .نقش سرس��ختی ذهنی در پیش بینی اضطراب رقابتی ورزش��کاران اس��تان
مازندران .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
جمهری ،فرهاد .)1380( .بررس��ی رابطه بین س��خت رویی و گرایش به افسردگی و اضطراب در بین زنان و
مردان دانشجوی دانشگاه های شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
حس��نی ،جعف��ر .)1389( .خصوصیات روان س��نجی پرسش��نامه نظم جویی ش��ناختی هیجان .مجله
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.73-83 ،)3( 2 ،روانشناسی بالینی
 الگوی رفتاری تیپ آ و رفتار مستعد بیماری، ارتباط سخت رویی.)1373( . محمود، نیما و دژکام،قربانی
.33-45 ،)3( 18 ، نشریه پژوهش در پزشکی.)2 های کرونری (تیپ
 انتشارات دانشگاه آزاد: اردبیل. روانشناسی سرس��ختی.)1385( . عباس، و ابوالقاس��می،. آذر،کیامرثی
. چاپ اول،اسالمی اردبیل
 رابطه ویژگیهای شخصیتی و سرسختی روان شناختی کارکنان.)1395( . موسی، فاطمه و کافی،مبشری
.47-56 ،)143( 23 ، مجله علوم پزشکی رازی.1393 اتاق عمل در بیمارستان الزهرای اصفهان در سال
حالتي- رابطه ي بين راهبردهاي تنظيم هيجان و ابعاد صفتي.)1398( . س��حر، محمود و زارعی،محبی
،)2(6 ، روانشناسی و روانپزشکی شناخت.اضطراب رقابتي در تکواندوکاران جام س��فير کره ي جنوبي
.86-101
 بررسی مقایسه اضطراب حالتی رقابتی پسران ورزشکار رشته های انفرادی.)1381( . فرهاد،محسن پور
 دانشگاه، پایان نامه کارشناسی ارشد.و گروهی مس��ابقات قهرمانی آموزش��گاه های استان خوزس��تان
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