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جسمانی و اعتماد به نفس  - بینی اضطراب شناختی اي در پیش نقش راهبردهاي مقابله
  ورزشکاران انفرادي و تیمی

 2؛ سعید آریاپوران*1کشاورزي.ع. محمد

 
  چکیده

هدف . اند کرده اي در تعدیل اضطراب رقابتی و اعتماد به نفس ورزشی اشاره ها به نقش راهبردهاي مقابلهپژوهش :زمینه
اعتماد به نفس ورزشکاران  جسمانی و -بینی اضطراب شناختی اي در پیشحاضر بررسی نقش راهبردهاي مقابله مطالعه

  .انفرادي و تیمی بود
اي گیري خوشه ی و انفرادي استان کرمانشاه بود که با روش نمونهمنفر از ورزشکاران تی  700نمونه آماري شامل : ها روش

اي در ورزش رقابتی و مقیاس اضطراب رقابتی  هاي راهبردهاي مقابله نتخاب و پرسشنامهشهرستان ا 5اي از بین  چندمرحله
ها از همبستگی ساده، رگرسیون  براي تجزیه و تحلیل داده .تحقیق این پژوهش همبستگی بود روش. را تکمیل نمودند

  . استفاده شده است متغیريانه و آنالیز واریانس چند گچند
اي مبتنی بر  جسمانی و بین راهبردهاي مقابله-اي مبتنی بر عمل و هیجان با اضطراب شناختی ي مقابلهبین راهبردها :هایافته

اي مبتنی بر عمل و راهبردهاي راهبردهاي مقابله .)p>005/0(دار وجود داشت ارابطه معن ،عمل با اعتماد به نفس ورزشی
تماد به نفس ورزشی را تبیین واریانس اع 541/0مانی و جس- واریانس اضطراب شناختی 779/0 ،اي مبتنی بر هیجان مقابله

جسمانی در ورزشکاران تیمی و اعتماد به نفس در ورزشکاران -میانگین نمرات اضطراب شناختی). p<001/0(کردند 
  .   نداي متفاوت نبود هبردهاي مقابلهاما ورزشکاران تیمی و انفرادي در را ،)p<001/0( بیشتر بود ،انفرادي

جسمانی را کاهش و اعتماد به نفس ورزشی را افزایش  -اضطراب شناختی ،اي مبتنی بر عمل راهبردهاي مقابله :یريگ نتیجه
اي مبتنی بر  به همین دلیل آموزش راهبردهاي مقابله. تأثیر برعکس دارد ،اي مبتنی بر هیجان ردهاي مقابلهباما راه. دهد می

  . شود عمل پیشنهاد می
  جسمانی، اعتماد به نفس، ورزشکاران تیمی، ورزشکاران انفرادي-اي مقابله اي، اضطراب شناختیراهبرده :ها کلیدواژه

 »6/11/1388 :پذیرش    14/6/1388 :دریافت«
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،گروه علوم تربیتی  - 1
  ، اردبیلدانشگاه محقق اردبیلیشناسی، دانشکده علوم انسانی،  روانگروه   - 2
  09181323581: کرمانشاه، دانشگاه آزاده اسالمی واحد کرمانشاه، گروه علوم تربیتی، تلفن :دار مکاتبات دهعه *
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  مقدمه
ــه    ــارات بلندپروازان ــه انتظ ــوامعی ک ــروزه در ج اي از  ام

ـ     کارانورزش خصوصـی   هدارند، رقابـت ورزشـی از اهمیـت ب
رقابت ورزشی تقاضـاهاي   ،نوع جوامع در این. برخوردار است

کند و اغلـب اوقـات    زیادي را در ورزشکاران رقابتی ایجاد می
تفـاوت در ادراك و مهـارت   در نتیجه  هاي ورزشی نتایج رقابت

ـترس بـاالیی را در   . شود کنندگان مشخص می رقابت این امر، اس

کند و این استرس معموالً ناشـی از   کننده ایجاد می افراد شرکت
در  زیـادي تحقیقـات   ).1( ورزشـکاران اسـت   ضطراب رقابتیا

انجـام  بخش اضطراب بر عملکرد ورزشکاران  تأثیرات زیانزمینه 
ـنش ناشـی از    اضطراب به. شده است عنوان احساس ناآرامی و ت

تقاضــاهايِ فشــارزاي محیطــی تعریــف شــده اســت کــه بــا 
ـی    و نشان داردبرانگیختگی ارتباط  ن دهنـده ادراك ناهمـاهنگی ب

ـیط و توانـایی ورزشـکار بـراي انجـام دادن آن       تقاضاهاي مح
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و  (Martens) بـر اسـاس ادعـاي مـارتنز    ). 2(اسـت  تقاضاها 
، اضطراب شناختی، بخش ذهنی اضطراب اسـت و بـه   همکاران

آیـد،   اجرا به وجود می ارزشیابی منفی در مورد عملکرد و هوسیل
فی در حالی که اضطراب جسمانی عنصـر فیزیولوژیـک و عـاط   

تجربــه اضــطرابی اســت و بــا برانگیختگــی دســتگاه عصــبی  
اساس نتـایج مـارتنز و همکـاران    بر ). 3( خودمختار ارتباط دارد

ـنش   عالیم اضطراب بدنی شامل دل پیچه، تعریق کف دسـت، ت
اعتمـاد  ). 3( عضالتی، افزایش ضربان قلب و تنگی نفس اسـت 

ب رقـابتی  به نفس ورزشی نیز از جمله متغیرهاي مرتبط با اضطرا
اي از اطمینـان افـراد    عنوان اعتقاد یا درجه و به استورزشکاران 

هایشان براي موفقیت در فعالیت ورزشی تعریـف   درباره توانایی
هـاي فیزیکـی    مهـارت  ،این اعتماد به نفس ورزشـی  .شده است

در  ).4( کنـد  الزم براي انجام آن  فعالیت ورزشی را تقویت مـی 
رتقاء عملکرد و اعتماد به نفـس  در زمینه اچند سال اخیر 

هـاي   به مهـارت  آنانورزشکاران در مسابقات و دستیابی 
هـاي   کاهش اضطراب رقابتی، پژوهش برايمؤثر ورزشی 

روانشناســان ورزش و  .متعــددي صــورت گرفتــه اســت
هاي مناسـبی  ند که راههست پژوهشگران اضطراب در صدد

و کـاهش  را براي ارتقاء عملکرد ورزشی، اعتماد به نفس 
هـا  از جملـه ایـن راه  ). 5( پیـدا کننـد  اضطراب رقابتی  
ـ    .اسـت اي  راهبردهاي مقابلـه  فـولکمن و   هبـر اسـاس نظری

در علـوم ورزشـی،   )  6(  (Folkman & Lazarus) الزاروس
ـتفاد  عنوان تالش مقابله به یـک   ههاي شناختی و رفتاري مورد اس

ط بـا ورزش  کنترل درونی و بیرونی مرتب اداره و برايورزشکار 
اي در ورزشـکاران شـامل    راهبردهاي مقابله. تعریف شده است

شامل کنتـرل فکـر،     راهبردهاي متمرکز بر عمل: دو بخش است
آرامـی، صـرف وقـت روي تـالش،      تصویرسازي ذهنـی، تـن  

راهبردهـاي متمرکـز بـر    و جستجوي حمایت و تحلیل منطقـی  
تصـمیم،  / شامل برونریزي هیجانات نامطلوب، عدم تعهد هیجان
هـا   در بعضی پژوهش. گیري اجتماعی پرتی ذهنی و کناره حواس

و تجربیـات  )  7(بین عملکرد ورزشکاران و رسیدن بـه هـدف   
ـ ) 8( مثبت مرتبط با عملکرد در مسابقه ـ اارتباط معن دسـت   هدار ب

نشان داده شده است که بین استفاده زیـاد از راهبردهـاي    آمده و
  ان با ـاز راهبردهاي مبتنی بر هیجاده کم ـل  و استفـمبتنی بر عم

  ). 10و  9( دار وجود داردارابطه معن ،استحکام روانی
هاي مختلـف بـه نقـش و اهمیـت راهبردهـاي       در پژوهش

در . اي در اضطراب رقابتی ورزشکاران اشاره شـده اسـت   مقابله
ـتفاد  ،(Gaudreau & Blondin) گائودریو و بالندین همطالع  هاس

ـ  ،دهاي مبتنی بـر تکلیـف  ورزشکاران از راهبر مثبـت در   هعاطف
ـتفاد     رقابت را افـزایش مـی   هـا از   آن هدهـد، در حـالی کـه اس

راهبردهاي  مبتنی بر هیجان عاطفه منفـی در رقابـت را افـزایش    
نشـان   (Anshel & Delany) آنشل و دیالنـی ). 11( دهد می

در حـین رقابـت،    دادند که  هنگام تفسیر منفی از استرس
گزینـی اسـتفاده    اي دورياهبردهـاي مقابلـه  بازیکنان از ر

 (Hanton and Jones) هـانتون و جـونز  ). 12( نماینـد  مـی 
ماننـد تنظـیم    شـناختی  هـاي روان  نشان دادند که مهـارت 

هدف، خودگویی، تصویرسـازي ذهنـی و منطقـی کـردن     
اي بر تغییر تفسیرهاي منفی  تأثیر عمده ،افکار و احساسات

ــاد  ــزایش اعتم ــطراب، اف ــرد   از اض ــس و عملک ــه نف ب
و هانتون  نشان  (Fletcher) فلتچر).  13( ورزشکاران دارد

دادند که اعتماد به نفس، تصویرسازي ذهنی و خودگویی 
تفسیر ورزشکاران از اضطراب را تعدیل  ،صورت مثبت به

نشـان   (Aufenanger) در مطالعـه اوفنـانگر   .)14( کند می
از جملـه  هـاي اساسـی ورزشـکاران     داده شد که مهارت

 مـواردي ماننـد   ،تنظیم هدف، اعتمـاد بـه نفـس و تعهـد    
تصویرسـازي، تمرکـز دوبـاره، تمـرین ذهنـی و تمرکـز       

صورت مثبت  اضطراب و اعتماد به نفس ورزشکاران را به
و  (Ntoumanis)نتومــانیس). 1(بینــی نمــوده اســت  پــیش

هاي اضـطراب   نشان دادند زمانی که نشانه )15( همکاران
شدند،  تأثیر تفسیر می رقابت ناچیز و بی جسمانی در حین

ـ ورزشکاران از راهبردهاي مقابله له أاي متمرکز بر حل مس
هـاي رقـابتی اسـتفاده     نظیر تالش زیاد و بازداري فعالیت

اضطراب جسـمانی   ،اما زمانی که ورزشکاران ،ندکرد می
نمودنـد، از راهبردهـاي    کننـده تفسـیر مـی    باال را نـاتوان 

نظیـر برونریـزي هیجـانی و     ،ز بر هیجـان اي متمرک مقابله
هنگـامی کـه   همچنین . کردند استفاده میاجتناب رفتاري 

نـد، از  کرد تفسـیر مـی   کننـده  اضطراب شناختی را ناتوان
در مطالعه  .نمودند گزینی استفاده میاي دوريراهبرد مقابله
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نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیري نشـان داد   ،)16( ابوالقاسمی
بین بـراي   بهترین متغیرهاي پیش ،اي مقابله هايراهبردکه از میان 

 هـاي ترتیـب راهبرد  به ،عملکرد ورزشی در ورزشکاران انفرادي
ـلیم و   / گیـري  اي جستجوي حمایت اجتماعی و کنـاره  مقابله تس

اي تجزیـه و تحلیـل    در ورزشکاران تیمی به ترتیب راهبرد مقابله
. انـد  تماعی  بودهاي جستجوي حمایت اج منطقی و راهبرد مقابله

 ،همچنین در این پژوهش نشان داده شد که ورزشـکاران تیمـی  
کـه   با توجـه بـه آن  .  کنند اضطراب رقابتی بیشتري را تجربه می

هرکدام به نحوي بـه ارتبـاط راهبردهـاي     ،هاي مختلفپژوهش
اي بــا اضــطراب رقــابتی و اعتمــاد بــه نفــس ورزشــی  همقابلــ

ـتفاده از ایـن    اند وجود تحقیقات منسـج  پرداخته م در زمینـه اس
نظـر   ضـروري بـه   ،راهبردها در ورزشـکاران انفـرادي و تیمـی   

نقـش  سـی  رحاضر با هـدف بر  رو، مطالعه از این. رسد می
 -بینـی اضـطراب شـناختی   اي در پـیش  راهبردهاي مقابله

دلیـل   به. انجام شدجسمانی و اعتماد به نفس ورزشکاران 
در داخل کشور،  مخصوصاً ،تحقیقات اندك در این زمینه

تواند ادبیات پژوهشـی مربـوط بـه     انجام این پژوهش می
دهد و حسن آن بر  ءراهبردهاي مقابله در ورزش را ارتقا

هاي دیگر این است که براي اولین بار بـه نقـش    پژوهش
بینـی اضـطراب رقـابتی و    اي در پـیش  راهبردهاي مقابلـه 

ـ  . اعتماد به نفس ورزشی پرداخته اسـت  ن همچنـین در ای
ــژوهش ــهر ،پ –اي، اضــطراب شــناختی اهبردهــاي مقابل

جســمانی و اعتمــاد بــه نفــس ورزشــی در ورزشــکاران 
     .مقایسه شدانفرادي و تیمی 

 
  هامواد و روش

در ایــن . روش تحقیــق در ایــن مطالعــه همبســتگی بــود
بـین   عنوان متغیر پیش اي بهمتغیر راهبردهاي مقابله ،مطالعه

جسمانی و اعتماد به نفس  -و متغیرهاي اضطراب شناختی
جامعـه   .بین در نظر گرفته شد شیعنوان متغیر پ ورزشی به

آماري این پژوهش را کل ورزشکاران انفـرادي و تیمـی   
سـال بـه بـاال      3استان کرمانشاه که داراي سابقه ورزشی 

 بار در مسابقات استانی شرکت نمـوده  قل یکابوده و حد
این جامعه  ،ي قبلیها بر اساس پژوهش. بودند تشکیل داد

نفـر انفـرادي و    3000تقریبـاً  (نفـر   7000بالغ بر آماري 
نمونه بر اساس فرمـول  حجم ). 17( بودند) گروهی 4000

 تعـداد . دسـت آمـد   نفر به 366، )18(گرجسی و مورگان 
نفر در نظر گرفته شده  8000 ،جامعه به دلیل تقریبی بودن

نفـرادي و تیمـی   جمله ا دلیل تعدد متغیرها از اما به .است
دالیـل   هـا بـه   بودن ورزشکاران و مشکالت افت آزمودنی

نمونه آماري را   ،مختلف از جمله تکمیل ناتمام پرسشنامه
ــر ورزشــکار  700 ــه در نظــر گــرفتیمنف صــورت  کــه ب

به ایـن  . اي انتخاب شدند اي چندمرحلهگیري خوشه نمونه
مرکـز   ،هاي استان کرمانشـاه  صورت که از بین شهرستان

صورت  شهرستان دیگر به 5و ) شهرستان کرمانشاه( ستانا
ها افـراد  بعد از انتخاب شهرستان. تصادفی انتخاب شدند

قل اسـال بـه بـاال و سـابقه حـد      داراي سابقه ورزشی سه
در . بار شرکت در مسابقات ورزشـی انتخـاب شـدند    یک

تیمـی و  (ورزشـکار   325از شهرسـتان کرمانشـاه   نهایت 
آبـادغرب،   اسـالم هاي  شهرستاندام از هر ک و از) انفرادي

 نفـر ورزشـکار   75، گیالنغرب، جوانرود، سنقر و هرسین
  . در تحقیق شرکت داده شدند) تیمی و انفرادي(

ابزارهاي گردآوري اطالعات در این پژوهش عبـارت  
  :بودند از

ــف ــنام) ال ــه هپرسش ــاي مقابل اي در ورزش  راهبرده
) 11(النـدین  ایـن پرسشـنامه توسـط گـادرو و ب     :رقابتی

هـر آزمـودنی بـه     .اسـت آیـتم   39داراي  وساخته شده 
 ")4( تـا کـامالً موافـق   ) 1( کامالً مخـالف  "سؤاالت از 

: هاي این پرسشنامه عبارتند از خرده مقیاس. دهد پاسخ می
آرامـی، صـرف وقـت     کنترل فکر، تصویرسازي ذهنی، تن

روي تالش، تحلیل منطقی، جستجوي حمایت، برونریـزي  
تسـلیم  / پرتی ذهنی، عدم تعهد ات نامطلوب، حواسهیجان

ضـریب آلفـاي   ). گیـري اجتمـاعی   کنـاره ( گیري و گوشه
هـاي آن بـین    باخ این پرسشـنامه و خـرده مقیـاس    کرون

ضــریب اعتبــار ایــن . گــزارش شــده اســت 87/0-67/0
در ایـن  . بخـش بیـان شـده اسـت     پرسشنامه نیز رضـایت 

راهبرد  مقیاسباخ براي زیر  ضریب آلفاي کرون ،پژوهش
   73/0به ترتیب  ،اي مبتنی بر عمل و مبتنی بر هیجانمقابله
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  ). 11( دست آمد هب 705/0و 
توسط مارتنز  این مقیاس :مقیاس اضطراب رقابتی) ب

 3 و دارايآیـتم   27داراي ساخته شده و  )3(و همکاران 
زیرمقیاس اعتماد به نفس، اضـطراب حالـت شـناختی و    

 االت ایـن  ؤسآزمودنی به .استاضطراب حالت جسمانی 
پاسـخ   ")4( تـا خیلـی زیـاد   ) 1( خیلی کـم "از مقیاس 

. متغیر است 27-108نمرات نهایی این مقیاس از . دهد می
باخ این پرسشنامه بـراي زیرمقیـاس اعتمـاد     آلفاي کرون

ــه ــس  ب ــناختی 88/0نف ــطراب ش ــطراب  88/0، اض و اض
 ،در ایـن پـژوهش  . گـزارش شـده اسـت    85/0جسمانی 

هـاي اضـطراب   باخ براي زیر مقیاس یب آلفاي کرونضر
، 71/0بـه ترتیـب    ،شناختی، جسمانی و اعتماد بـه نفـس  

  ). 3( دست آمد هب 76/0و  78/0
 

  هایافته
درصد  4/51 ،کننده در مطالعه هاي شرکت از بین نمونه

درصـد در   6/48هـاي انفـرادي و    ورزشکاران در رشـته 
اوانی دیگر مشخصـات  فر .فعالیت داشتند هاي تیمی رشته

هل، تحصیالت أشامل جنسیت، وضعیت تشناختی  جمعیت
  . تسقابل مشاهده ا 1و سابقه ورزشی در جدول 

اي ـردهـبین راهب نتایج آزمون همبستگی نشان داد که
ـ ـاي مبتنی بر عم هـمقابل ، اد بـه نفـس ورزشـی   ـل با اعتم

 -دار و بــا اضــطراب شــناختیاهمبســتگی مثبــت و معنــ
همچنـین  . دار وجود داردابستگی منفی و معنهم ،جسمانی

اي مبتنـی بـر هیجـان بـا اضـطراب       بین راهبردهاي مقابله
امـا  . دست آمد هدار بارابطه مثبت معن ،جسمانی -شناختی

ـ    دار نبـود  ااین همبستگی با اعتماد به نفـس ورزشـی معن
   .)2جدول (

اي تصویرسازي ذهنی، صرف وقت روي  راهبرد مقابله
مبتنی بـر  (گیري اجتماعی  و کناره) ر عمل مبتنی ب(تالش 
دلیل عدم معناداري در رگرسیون اولیه، حـذف   ، به)هیجان

 شدند و تحلیل رگرسیون چند متغیري با روش ورود براي
ــیش ــق   پ ــکاران از طری ــابتی ورزش ــطراب رق ــی اض  بین

  آرامی، تحلیل کنترل فکر، تن(راهبردهاي مبتنی بر عمل 

ها به تفکیک نوع ورزش و جنسیت،  ودنیتوزیع فراوانی آزم -1جدول 
  ها تأهل، تحصیالت و سابقه ورزشی، آزمودنی

  درصد  فراوانی  متغیر

  نوع ورزش
  4/51  360  انفرادي
  6/48  340  تیمی

  جنسیت
  4/34  227  مؤنث
  6/67  473  مذکر

  تأهل
  0/73  511  مجرد
  0/27  189  متأهل

  تحصیالت

  9/22  160  دیپلم و دبیرستان
  0/35  245  کاردانی

  1/37  260  کارشناسی
  0/5  35  کارشناسی ارشد

سابقه 
  ورزشی

  57/52  368  سال 5تا  3
  43/42  297  سال 10تا  6
  0/5  35  سال به باال 10

  
برونریزي (و مبتنی بر هیجان ) منطقی و جستجوي حمایت

) پرتـی  تسـلیم و حـواس  /هیجانات نامطلوب، عدم تعهـد 
ــد ــدار  .انجــام ش ــه مق ــه ب ــا توج ــده RS ب ــازگار ش  س

)78/0Adj.RS= ،782/0=RS(، اي مبتنی راهبردهاي مقابله
آرامی، تحلیل منطقی و جستجوي  کنترل فکر، تن (بر عمل

ــت ــه )حمای ــاي مقابل ــان  و راهبرده ــر هیج ــی ب  اي مبتن
تســلیم و /برونریــزي هیجانــات نــامطلوب، عــدم تعهــد(

جسمانی -واریانس اضطراب شناختی 78/0 ،)پرتی حواس
بنابراین با توجه به مقـدار  . )3جدول ( ین کرده استرا تبی

اي مبتنی بر  از بین راهبردهاي مقابله ،داريابتا و سطح معن
آرامی، تحلیل منطقی، کنترل فکـر و جسـتجوي    تن ،عمل

اي  صورت منفـی و از بـین راهبردهـاي مقابلـه     حمایت به
مبتنی بر هیجـان، برونریـزي هیجانـات نـامطلوب، عـدم      

صـورت مثبـت در    پرتـی ذهنـی بـه    و حواستسلیم /تعهد
ــیش ــناختی   پ  جســمانی  ســهیم -بینــی اضــطراب ش
  . )F= 609/354 و >001/0p(هستند

 مبتنـی بـر  (پرتی ذهنی  اي حواس مقابله بعد از حذف راهبرد
ـ    به ،)هیجان ـیون اولیـه،  ادلیـل عـدم معن تحلیـل  داري در رگرس
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تفکیک   جسمانی ورزشکاران به- ، اعتماد به نفس ورزشی و اضطراب شناختی)مبتنی بر عمل و هیجان(اي  همعیار سن، راهبردهاي مقابلمیانگین و انحراف - 2 جدول 
  بین با مالك تیمی و انفرادي و همبستگی متغیرهاي پیش

  همبستگی متغیرها با هم  تیمی  انفرادي  متغیرها
  5  4  3  2  انحراف استاندارد میانگین  انحراف استاندارد میانگین

   -   -   -   -  71/3  05/24  51/4  5/25  سن  -1
  -35/0*  411/0*  333/0*  -  74/7  29/59  98/5  25/60  راهبردهاي مقابله اي مبتنی بر عمل -2
  116/0**  07/0  -   -  87/3  71/32  70/3  20/32  اي مبتنی بر هیجان راهبردهاي مقابله -3
  - 486/0*  -  -  -  47/3  19/12  01/4  89/17  اعتماد به نفس ورزشی -4
  -  -  -  -  61/4  27/17  35/4  95/15  شناختی -ضطراب جسمانیا -5

  .می باشد 002/0و  001/0در سطح ) p(نشان دهنده معنی داري **و  *عالمت: توجه
  

و مبتنی بر اي مبتنی بر عمل  شناختی ورزشکاران از طریق راهبرد مقابله - بینی اضطراب جسمانی تحلیل رگرسیون چند متغیري با روش ورود براي پیش - 3جدول 
  هیجان 

 T value P value  ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد  بین متغیرهاي پیش

  بتا  خطاي استاندارد  Bمقدار 

مل
ر ع

ی ب
مبتن

  

  000/0  620/18  -   902/0  797/16  )مقدار ثابت(
  000/0  - 679/14  - 233/0  025/0  - 295/0  کنترل فکر

  000/0  - 385/14  - 309/0  032/0  - 455/0  آرامی تن
  000/0  - 918/11  - 250/0  030/0  - 355/0  تحلیل منطقی

  001/0  - 434/3  - 063/0  034/0  - 117/0  جستجوي حمایت
نی 

مبت
جان

ر هی
ب

  

  000/0  927/23  483/0  036/0  869/0  برونریزي هیجانات نامطلوب
  000/0  053/7  154/0  035/0  244/0  تسلیم/ عدم تعهد

  016/0  418/2  047/0  055/0  134/0  پرتی ذهنی حواس
  

ـیش    بینـی اعتمـاد    رگرسیون چندمتغیري بـا روش ورود بـراي پ
کنتـرل  (نفس ورزشکاران از طریق راهبردهاي مبتنی بر عمـل   به

و مبتنـی بـر   ) آرامی، تحلیل منطقی و جستجوي حمایت فکر، تن
ـلیم و  /برونریزي هیجانـات نـامطلوب، عـدم تعهـد    (هیجان  تس

ــواس ــی ح ــد ) پرت ــام ش ــه   .انج ــا توج ــدار  ب ــه مق  RSب
راهبردهـــاي   ،)541/0Adj.RS= ،547/0=RS(سازگارشـــده 

اي مبتنـی بـر    اي مبتنی بر عمل و راهبردهاي مقابلـه مقابله
واریانس اعتماد به نفس ورزشی را تبیـین   541/0 ،هیجان

بنابراین با توجه بـه مقـدار بتـا و    . )4جدول ( کرده است
نـی بـر   اي مبت از بین راهبردهـاي مقابلـه   ،دارياسطح معن

تصویرسازي ذهنی، صرف وقت روي تالش، کنترل  ،عمل
از بـین   صورت مثبت و آرامی به فکر و تحلیل منطقی و تن

گیــري  کنــاره ،اي مبتنــی بــر هیجــان راهبردهــاي مقابلــه
ــامطلوب و عــدم      ــات ن ــزي هیجان ــاعی، برونری اجتم

بینی اعتماد بـه نفـس    صورت منفی در پیش تسلیم به/تعهد
  . )F= 681/92 و p<001/0(ورزشی سهیم بودند
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 اي مبتنی بر عمل و مبتنی بر هیجان اعتماد به نفس ورزشی از طریق راهبردهاي مقابله بینی تحلیل رگرسیون چند متغیري با روش ورود براي پیش - 4 جدول 

 T value P value  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد  بین متغیرهاي پیش

  بتا خطاي استاندارد  Bمقدار 

مل
ر ع

ی ب
مبتن

  

  000/0  752/7  -   426/1  056/11  )مقدار ثابت(
  000/0  403/8  265/0  042/0  350/0  کنترل فکر

  000/0  647/16  499/0  049/0  823/0  تصویرسازي ذهنی
  020/0  330/2  075/0  049/0  115/0  آرامی تن

  000/0  956/7  318/0  082/0  653/0  صرف وقت روي تالش
  032/0  146/2  063/0  044/0  094/0  تحلیل منطقی

  000/0  595/7  245/0  063/0  476/0  جستجوي حمایت

نی 
مبت

جان
ر هی

ب
  

  000/0  - 850/3  - 124/0  061/0  - 233/0  برونریزي هیجانات نامطلوب
  003/0  - 951/2  - 110/0  062/0  - 182/0  تسلیم/ عدم تعهد

  001/0  - 228/3  - 114/0  107/0  - 345/0  گیري اجتماعی کناره
  

 تصحیحتنهایی، با استفاده از  هریک از متغیرها به تحلیل
نشان داد که دو گروه از نظر راهبردهاي ) 012/0( آلفاي بنفرونی

) p=076/0(و هیجان  )p=066/0( اي مبتنی بر عمل مقابله
اما دو گروه ورزشکاران انفرادي و تیمی از . اندمتفاوت نبوده

و اعتماد به  )P>001/0(جسمانی- نظر میزان اضطراب شناختی
با . دار داشتنداتفاوت معن باهم )P>001/0( ورزشینفس 

براي تفاوت میانگین دو  گروهیکه در مانواي دو  نایتوجه به 
میانگین  ،دهد آزمون تعقیبی جواب نمی ،SPSSگروه در 

= 95/15 ±0135/4( ورزشکاران تیمی در اضطراب رقابتی
ین ورزشکاران انفرادي و میانگ) تیمی =27/17 ±61/4انفرادي ، 

= 19/12 ±47/3انفرادي، = 89/17 ±01/4(در اعتماد به نفس
  .)2جدول ( بیشتر بود )تیمی

  
  بحث

ـین راهبردهـاي        ـتگی پیرسـون نشـان داد کـه ب نتایج همبس
ـناختی       مقابله  ،جسـمانی  - اي مبتنـی بـر عمـل بـا اضـطراب ش

 اي مبتنـی بـر هیجـان بـا     همبستگی منفی و بین راهبردهاي مقابله
ـ  ،جسمانی - اضطراب شناختی . وجـود دارد دار ارابطه مثبت معن

خـوانی   هـم ) 16و  1- 13(  هاي قبلـی این نتیجه با یافته پژوهش

ها به رابطه مثبت راهبردهاي مبتنـی   نتایج کلی این پژوهش. دارد
آرامی، تصویرسازي، خودگـویی مثبـت بـا     جمله تن بر عمل از

دها با اضطراب رقـابتی  عملکرد ورزشی و رابطه منفی این راهبر
هـاي گـائودریو و   همچنین با آن جنبـه از یافتـه  . اند اشاره نموده

ورزشکاران  هخوانی دارد که نشان دادند استفاد هم) 11(بالندین 
مثبت و راهبردهاي مبتنـی   هعاطف ،از راهبردهاي مبتنی بر تکلیف

نظـر   بـه  .دهـد  عاطفه منفی در رقابت را افـزایش مـی   ،بر هیجان
ماننـد تصویرسـازي   ( چون راهبردهاي مبتنی بـر عمـل   سدر می

ـنش بیشتر بر عمل و ) آرامی ذهنی، تن ورزشـکار در مقابـل    واک
ـیت    زا  تأکید دارند، بـه زا و اضطراب عوامل استرس دلیـل خاص

توانند باعث کاهش اضطراب و افـزایش  شان می زدایی اضطراب
ردهـاي  امـا راهب . عواطف مثبت مرتبط با فعالیت ورزشی شـوند 

توانـد باعـث    دلیل افزایش هیجانات منفی مـی  مبتنی بر هیجان به
ـیر منفـی ورزشـکاران از رقابـت شـود، بنـابراین         افـزایش تفس

کننده از این نوع راهبردها رقابت را منفـی و   ورزشکاران استفاده
کنند و همین امر افزایش اضطراب رقـابتی   زا تفسیر می اضطراب
  .  تدنبال خواهد داش آنان را به

همچنــین نتــایج همبســتگی پیرســون نشــان داد کــه بــین  
رابطه مثبـت   ،راهبردهاي مبتنی بر عمل با اعتماد به نفس ورزشی

اي مبتنی بر هیجـان   دار وجود دارد، اما بین راهبردهاي مقابلهامعن
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به ایـن  .  دار وجود ندارداهمبستگی منفی و معن ،با اعتماد به نفس
اهبردهاي مقابله اي مبتنی بـر عمـل،   معنی که با افزایش نمرات ر

این نتیجه بـا  . اعتماد به نفس ورزشکاران افزایش پیدا کرده است
در پژوهش ایشـان نشـان   . خوانی دارد هم) 1(هاي اوفنانگر  یافته

نفس مـرتبط   به شناختی با اعتماد- هاي روانی داده شد که مهارت
و بالنـدین  هاي گـائودریو   همچنین این نتیجه با یافته. بوده است

از راهبردهـاي  دنبال استفاده  مبنی بر افزایش عاطفه مثبت به )11(
ـتفاده   بنابراین می. درخوانی دا مبتنی بر عمل هم توان گفت که اس

افـزایش اعتمـاد    ،ورزشکاران از راهبردهاي مقابله مبتنی بر عمل
تـوان گفـت    در توجیـه ایـن یافتـه مـی    . همراه دارد نفس را به به

بتنی بر عمل که باعـث کـاهش اضـطراب رقـابتی     راهبردهاي م
جـا   د توانایی ارتقاي افکار مثبت در رقابت را دارد و از آنشو می

 که اضطراب رقابتی با اعتماد به نفس ورزشی رابطـه منفـی دارد  
از . تواند باعث افـزایش عملکـرد ورزشـکاران شـود     ، می)14(

اطفـه  ، چون راهبردهاي مبتنی بر هیجان باعـث افـزایش ع  طرفی
، ارتبـاط منفـی راهبردهـاي    )11( شـود  منفی در ورزشکاران می

در  .اي مبتنی بر هیجان و اعتماد به نفس قابل توجیـه اسـت   مقابله
اي مبتنـی بـر    راهبردهاي مقابلهدار بین ناخصوص عدم رابطه مع

اضـطراب را  کـه  توان گفت  اعتماد به نفس ورزشی می وهیجان 
، امـا اعتمـاد   )19( نظـر گرفـت  عنوان یک هیجان در  توان به می
تـوان   عبارت دیگـر مـی   به. یک ویژگی شخصیتی است ،نفس به

عنـوان   بـه  ،اي مبتنی بر هیجان با اضطرب گفت راهبردهاي مقابله
تـر بـا    تواند رابطه داشته باشد، اما ممکن است کم یک هیجان می

. هاي شخصیتی از جمله اعتماد به نفس رابطه داشته باشـد  ویژگی
ین با توجه به احتمالی بودن این تفسیر، در تعمیم نتایج بایـد  بنابرا

  .عمل آید احتیاط الزم به
ـیش      با توجه به نتایج مـی   بینـی   تـوان گفـت کـه معادلـه پ

شناختی هر ورزشکار از طریق مؤلفـه هـاي راهبـرد     –اضطراب
 :عبارت است از   y=a+ bxاي براساس فورمول   مقابله

جســـمانی - اضـــطراب شـــناختی  = 797/16  +869/0  

)برونریـزي هیجانـات نـامطلوب   (  + )455/0 -( )آرامـی تـن (   + 

)355/0 -( )تحلیل منطقی(   + )295/0 -( )کنتـرل فکـر  (   + 244/0  

ـلیم /عدم تعهد( )تس  + 134/0 ـپرتی ذهنـی  (  )حواس  + )117/0 -(  

)جستجوي حمایت(   

)  17و  1- 14( هــاي قبلــیایــن نتیجــه بــا یافتــه پــژوهش
به رابطه منفـی راهبردهـاي    قبلیهاي شپژوهدر . خوانی دارد هم

اي مبتنی بر عمل و رابطه مثبت راهبردهاي مبتنی برهیجـان   مقابله
چـون  رسـد   نظـر مـی   بـه . انـد  با اضطراب رقابتی اشاره نمـوده 

صــورت مثبــت و  بــه ،اي مبتنــی بــر عمــل راهبردهــاي مقابلــه
صـورت منفـی در    بـه  ،اي مبتنـی بـر هیجـان   راهبردهاي مقابله

ــ  انــد،  جســمانی ورزشـکاران ســهیم بــوده - ناختیاضـطراب ش
 ،اي مبتنی بر عمـل  کننده از راهبردهاي مقابله ورزشکاران استفاده

دیدگاهی مثبت دارنـد و   ،هاي خویش نسبت به خود و توانمندي
ایـن امـر بـه    . کننـد  صورت مثبت تفسیر می هرقابت ورزشی را ب

مبتنـی بـر    اي راهبردهاي مقابله ینتر کند که از کم آنان کمک می
اضـطراب رقـابتی    ،هیجان استفاده نمایند تا بتوانند از این طریـق 

  . خود را کاهش دهند
بینی اعتماد به نفس ورزشـی هـر ورزشـکار از     معادله پیش

   y=a+bxاي بـر اسـاس فورمـول      هاي راهبرد مقابله طریق مؤلفه
 :عبارت است از

056/11 =اعتماد به نفس  + 823/0 )تصویرسازي ذهنـی  (   

+ 653/0 ــالش  (  ــت روي ت ــرف وق )ص  + )476/0-(  

)جستجوي حمایت(  + 350/0 )کنترل فکـر (   + )345/0-(  

)کناره گیري اجتماعی(  + )233/0-( برونریزي هیجانات ( 
)نامطلوب  + )182/0-( )تسلیم/عدم تعهد(   + 115/0 تـن  ( 
)آرامی  + 094/0 ) تحلیل منطقی(    

ـ ) 16و  1- 13( هاي قبلـی این نتیجه با یافته . خـوانی دارد  مه
اي  ها به رابطه مثبت راهبردهـاي مقابلـه  نتایج این پژوهش

مبتنی بر عمل و رابطه منفی راهبردهاي مبتنی برهیجان بـا  
. انـد  اعتماد به نفـس و عملکـرد ورزشـی اشـاره نمـوده     

هاي نیکوالس  توان گفت که این نتیجه با یافته همچنین می
(Nicholls) کایسلر  و همکاران و(Kaiseler)    و همکـاران

اي مبتنـی   رابطه مثبت راهبردهاي مقابلهمبنی بر  ،)10و  9(
خـوانی   هـم بر عمل و مبتنی بر هیجان با استحکام روانـی  

تــوان گفــت برخــورداري از  در توجیــه ایــن یافتــه مــی. دارد
) 11( دهـد  عاطفه مثبت را افزایش مـی  ،راهبردهاي مبتنی برعمل

دیـد   ،شود که ورزشـکاران  یو این افزایش عاطفه مثبت باعث م
تري نسبت به تکلیف و عمل خود داشته باشند، بنابراین بـا   مثبت
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هاي مثبت، از طریـق راهبردهـاي    برخوردار بودن از این ویژگی
دهنـد و   نفـس خـود را افـزایش مـی     اعتماد به ،اي درست مقابله

ـتفاده مـی  تر از راهبردهاي مقابله کم . کننـد  اي مبتنی بر هیجان اس
عاطفـه منفـی در آنـان را افـزایش      ي مبتنی بر هیجـان ردهاراهب
نفـس و رقابـت    و مانع از رشد مثبـت اعتمـاد بـه   ) 10( دهد می

   .ها خواهد شد ورزشی بهتر آن
نتایج آنالیز واریانس چند متغیـري نشـان داد کـه دو گـروه     

اي مبتنی بـر   ورزشکاران انفرادي و تیمی از نظر راهبردهاي مقابله
- میزان اضطراب شناختیدر اما . اند متفاوت نبودهعمل و هیجان 

 انـد  دار داشتهاجسمانی و اعتماد به نفس ورزشی باهم تفاوت معن
میانگین ورزشکاران تیمـی در اضـطراب رقـابتی و میـانگین      و

  . نفس بیشتر بوده است ورزشکاران انفرادي در اعتماد به
ـ  اینباتوجه به  اي  ه در زمینـه تفـاوت راهبردهـاي مقابلـه    ک

دو گـروه ورزشـکاران    در) مبتنی بر عمل و مبتنـی بـر هیجـان   (
تـوان ایـن    پژوهشی صورت نگرفته است، نمی ،انفرادي و تیمی

 ایـن امـر   امـا  ،هاي قبلی مقایسه کـرد  عدم تفاوت را با پژوهش
ـترك فعالیـت ورزشـی در ورزشـکاران       احتماالً  بـه متغیـر مش

هـاي   در صحنه ورزش و فعالیت بدنی و قرار گرفتن .گردد برمی
شود که ورزشکاران  تیمی و انفرادي به میـزان   ورزشی باعث می

اي مبتنـی بـر عمـل و هیجـان      نسبتاً مشابهی از راهبردهاي مقابله
ــه نفــس ورزشــی در بــین  م .اســتفاده کننــد یــانگین اعتمــاد ب

در ) جسـمانی - شناختی( ورزشکاران انفرادي و اضطراب رقابتی
 هـاي قبلـی   این نتیجه با یافته. ستورزشکاران تیمی بیشتر بوده ا

نشـان داده  ) 16( در پـژوهش ابوالقاسـمی  . خوانی دارد هم) 16(
شد که اضطراب رقابتی ورزشکاران تیمی بیشتر از انفرادي بـوده  

ــرادي در صــحنه شــاید حضــور . اســت ــت  انف ــاي رقاب و ه
اعتمـاد بـه نفـس ورزشـی     باعـث افـزایش    ثیرگذاري فردي،أت

در ورزشـکاران تیمـی    ،بر عکـس  ،شود یانفرادي م ورزشکاران
هـا سـهیم    رقابت که هر کدام از اعضاي تیم در نتایج  دلیل این به

هستند، ممکن است نسبت به عملکـرد تیمـی همـدیگر نگـران     
احتمـال عـدم همـاهنگی و نگـرفتن      ،باشند و در هنگام رقابـت 

  .   شود منجر به اضطراب رقابتی آنان  ،نتیجه تیمی خوب
 
  يگیر نتیجه

جسمانی و اعتماد - اي با اضطراب شناختی راهبردهاي مقابله
انـدرکاران امـر    ، بنـابراین بـه دسـت   رابطه داردنفس ورزشی  به

شـود کـه بـه     هاي رقابتی پیشنهاد میمخصوصاً ورزش ،ورزش
اي مثبـت در ورزشـکاران    نقش و اهمیـت راهبردهـاي مقابلـه   

ین راهبردهـا و  اهمیت داده و زمینه را براي مجهز کردن خود به ا
آموزش این راهبردها به ورزشکاران فراهم نمایند تـا بتواننـد در   
مسابقات ورزشی با اضطراب رقابتی بهتر مقابلـه کـرده و نتـایج    

  .  بهتري کسب نمایند
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