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Abstract

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش استحکام ذهني در پیش -
بیني راهبردهاي مقابله اي و اضطراب رقابتي دو و میداني کاران
نخبه بود .روش پژوهش استفاده شده از نوع توصیفي-
همبستگي بود .براي این منظور تعداد  182نفر از دو و میداني -
کاران نخبه (میانگین سني 23/ 65 ،و انحراف معیار) 3/ 81 ،
به صورت داوطلبانه انتخاب شدند .جهت سنجش اضطراب
رقابتي از پرسشنامه اضطراب رقابتي ( ) SCATو همچنین از
پرسشنامه راهبردهاي مقابله اي براي ارزیابي راهبردها و
پرسشنامه استحکام ذهني ورزشي ( ) SMTQدر ورزشکاران
استفاده گردید .داده ها از طریق نرم افزار  SPSSنسخه 20
تجزیه و تحلیل شد .نتایج آزمون آماري همبستگي پیرسون و
رگرسیون چندگانه نشان داد ،استحکام ذهني با اضطراب
رقابتي و راهبرد هاي مقابله اي مبتني بر هیجان ارتباط منفي
معنادار ،و با راهبردهاي مقابله اي مبتني بر عمل ارتباط مثبت
و معناداري دارد  .نتایج رگرسیون چندگانه نشان دهند ه پیش -
بیني اضطراب رقابتي و راهبردهاي مقابله اي توسط استحکام
ذهني بود .نتایج کلي نشان داد ورزشکاران با استحکام ذهني
باال از اضطراب رقابتي کمتري برخوردارند و همچنین در
شرایط رقابتي ،بیشتر از راهبردهاي مقابله اي مبتني بر عمل
استفاده مي کنند.
واژههای کلیدی :سرسختي ذهني ،راهبردهاي مقابلهاي ،اضطراب
صفتي رقابتي

The aim of the present study was to investigate
the role of mental toughness in prediction of
coping strategies and competitive anxiety of
elite track and field. the method of current
research was descriptive-correlation. 182 male
(mean age 23.65 years, SD=3.81) athletes in
track and field, voluntary participated in the
study. The sport competitive anxiety test
(SCAT) was used to assess competitive anxiety,
and also a coping strategies questionnaire for
assessing strategies and sports mental
toughness questionnaire (SMTQ) in athletes.
The results were analyzed with SPSS 20. the
data analyzed by pearson correlation and
multiple regression methods. The results
showed, mental toughness has a significant
negative correlation with competitive anxiety
and emotion orientation strategies and has a
positive and significant relationship with task
orientation strategies. the results of multiple
regression
showed
competitive
anxiety
prediction and coping strategies by mental
strength. the overall results showed that athletes
with high mental toughness had lower
competitive anxiety and also, in competitive
conditions, used more than task orientation
strategies.
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مقدمه
انتظارات و خواستههایي که از ورزشکاران در هر دو سطح مبتدي و حرفهاي وجود دارد ،اغلب ميتواند منجر به
فروپاشي رواني در طول رقابت شود .مواردي وجود دارد که در آن ورزشکاران نميتوانند عملکرد تمریني خودشان را
در شرایط رقابت با توجه به اضافه شدن تنش و فشار به محیط رقابت ،تکرار کنند (هیل و شاو .)2013 ،در ورزشهاي
رقابتي ،ورزشکاران براي بهدست آوردن رتبه و مدال تحت فشار زیادي قرار ميگیرند ،و به همین دلیل از سطح
اضطراب باالیي برخوردارند (میتلمن ،ماکلر ،شروود ،مورلي و تافلر2006 ،؛ به نقل از فیروزي .)2014 ،نتایج پژوهش-
هاي انجام شده در زمینه روانشناسي ورزشي نشان دادهاند ،یکي از چالشهاي روانشناختي که اغلب از سوي
ورزشکاران رقابتي مطرح ميشود ،اضطراب رقابتي است (اونگ و جریوا .)2016 ،این جنبه از اضطراب که در
موقعیتهاي رقابت جویانه ورزشي ایجاد ميشود ،در سالهاي اخیر توجه پژوهشگران حوزه روانشناسي ورزش را
به خود معطوف کرده است .اشپیلگر ( )1966بیان ميکند که اضطراب داراي دو بخش حالتي و صفتي است (واینبرگ
و گولد .)2011 ،اضطراب صفتي رقابتي زماني رخ ميدهد که یک ورزشکار شرایط رقابتي را بهصورت بالقوه تهدید
کننده درک ميکند که در نتیجه منجر به یک پاسخ هیجاني آزار دهنده ميشود (پتل2010 ،؛ انگلرت و برترامس،
 .)2012تجربه کردن اضطراب در قبل و حین رقابت ورزشي ميتواند انواعي از نتایج ناخواسته ،از جمله ضعف عملکرد
ورزشي را به دنبال داشته باشد (شیفر و همکاران .)2016 ،با این تفاسیر ،کنترل و تنظیم سطوح انگیختگي براي
ورزشکاران ميتواند به معناي موفقیت یا عدم موفقیت وي در یک مسابقه ورزشي باشد (دني و همکاران2003 ،؛ به
نقل از حاجلو .)1395 ،حتي ماهرترین ورزشکاران اغلب در زماني که اضطراب بیش از اندازه شود ،آسیبپذیر ميشوند
و در معرض خطر قرار ميگیرند (اردکاني ،بهرامي ،توکلي و معیني فرد .)2016 ،گرچه سطح کمي از اضطراب عادي
در نظر گرفته ميشود ،ولي با این تفاسیر زماني که سطح اضطراب از حد آستانهاش فراتر رود ،ميتواند در انگیزش،
لذت و عملکرد اخالل ایجاد کند (هانتون2003 ،؛ گروسبرد ،اسمیت2009 ،؛ پتل .)2010 ،محققان اثرات منفي
اضطراب رقابتي بر عملکرد را در رشتههاي مختلف ورزشي مورد بررسي قرار داده ،و گزارش کردهاند که یکي از
عوامل موثر در عملکرد ضعیف ورزشکاران ،سطح باالیي از اضطراب رقابتي است (وین و موري2011 ،؛ انگلرت و
برترامس .)2012 ،به عبارت دیگر ،هر چه میزان اضطراب صفتي رقابتي بیشتر باشد ،عملکرد ورزشکاران در حین
رقابت ضعیفتر خواهد شد (گلوچي و نیکوالس .)2013 ،یکي از مواردي که ورزشکاران براي ارتقاء عملکرد ورزشي
و کاهش استرس و اضطراب مورد استفاده قرار ميدهند ،راهبردهاي مقابلهاي است .از دیدگاه فولکمن و الزاروس
( )1986مقابله یک پدیده پویا است که از یکسو وضعیت کنشهاي 1شناختي و عاطفي فرد را در مواجهه با عناصر
تنیدگيزا یا پیامدهاي ناشي از آنها ،و از سوي دیگر ،مهار نیازهاي دروني و انتظار هاي بیروني خاص را نشان
ميدهد (فولکمن و الزاروس1986 ،؛ به نقل از شکوهيیکتا ،غباريبناب ،زماني و پورکریمي .)2015 ،راهبردهاي
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مقابلهاي عمدتاٌ شامل فعالیتها و اقدامات شناختي و رفتاري فرد براي مدیریت استرس است .استون ،کندي ،نیومن،
گرینبرگ و نیل ( )1992مقابله را معادل تالش هوشیارانه براي مواجهه با مطالبات استرسزا ميدانند .بـر اسـاس
نظریـه فـولکمن و الزاروس ( )1986در علـوم ورزشـي ،مقابله بهعنوان تالشهاي شناختي و رفتاري مورد استفاده
یـک ورزشکار براي اداره و کنترل دروني و بیروني مرتبط بـا ورزش تعریف شده است .راهبردهاي مقابلهاي در
ورزشـکاران شـامل دو بخش است :راهبردهاي مبتني بر عمل شامل (کنتـرل فکـر ،تصویرسازي ذهنـي ،تن آرامي،
صـرف وقـت روي تـالش ،جستجوي حمایت و تحلیل منطقـي) و راهبردهـاي مبتني بـر هیجان شامل (برونریزي
هیجانات نامطلوب ،عدم تعهد /تصـمیم ،حواسپرتي ذهني و کنارهگیري اجتماعي) .در سالهاي اخیر ،پژوهشهاي
مختلفي به بررسي راهبردهاي مقابلهاي مورد استفاده ورزشکاران در برابر موقعیتهاي استرسزاي ورزشي در محیط
رقابتي و تمریني پرداختهاند (نیکولز ،پولمن و لیوي .)2011 ،نیونهوس و همکاران ( )2008نشـان دادند که هنگام
تفسیر منفي از اضطراب در حـین رقابـت ،بازیکنان از راهبردهـاي مقابلهاي دوري گزیني اسـتفاده مينمایند .در
ادامه پژوهشها در این زمینه ماللئو ،هانتون و توماس ( )2009نشان دادند که اعتماد به نفس ،تصویرسازي ذهني و
خودگویي به صورت مثبت ،تفسیر ورزشکاران از اضطراب را تعدیل ميکند .یکي دیگر از ویژگيهاي تفاوتهاي
فردي در ورزشکاران که ممکن است در تفسیر انگیختگي و تجربه اضطراب رقابتي و همچنین استفاده از راهبردهاي
مقابلهاي تاثیرگذار باشد ،استحکام ذهني است (نیکولز و همکاران2008 ،؛ چن و چسمن2013 ،؛ شیفر و همکاران،
 .)2016این سازه روانشناختي نقش مهمي در رسیدن ورزشکاران به باالترین سطوح رقابتي در ورزش دارد،
به نحوي که برخي از پژوهشگران این مهارت را عامل اصلي تفاوت بین ورزشکاران در باالترین سطوح
رقابتي مي دانند (گوچیاردي و جونز .)2012 ،استحکام ذهني را به عنوان " ظرفیت هاي شخصي مشخص،
براي ارائه سطح باالیي از عملکرد ذهني یا عیني با وجود چالش ها ،عوامل استرس زا و یا سختيها و
مشقتها" تعریف کرده اند (گوچیاردي ،هانتون ،گوردن ،مالت و تمبي .) 2015 ،عالوه بر این  ،استحکام
ذهني نشان مي دهد که ورزشکاران چگونه براي باقي ماندن در زمینه رقابت تالش مي کنند (ماهوني ،مالت
و گوچیاردي .) 2014 ،نتایج برخي مطالعات مانند مطالعه سلیمني و همکاران (  )2016نشان داد که بین افراد
بازنده و برنده تفاوت معناداري در استحکام ذهني و مولفه هاي آن وجود دارد ،و استحکام ذهني مي تواند
نتایج رقابت و عملکرد ورزشکاران را پیش بیني کند و نقش تاثیرگذاري در عملکرد و موفقیت ورزشي داشته
باشد .کراست (  )2008بیان مي کند ورزشکاراني که ا ز استحکام ذهني باالیي برخوردارند  ،ممکن است تفسیر
سازگاران ه بیشتري از تجربه کردن هیجانات مثبت و منفي که شامل اضطراب رقابتي است ،داشته باشند .در
همین راستا ،نتایج مطالعه شیفر و همکاران (  ) 2016نشان داد ،ورزشکاران با سطوح استحکام ذهني باالتر،
توانایي بهتري در کنترل سطوح اضطراب و هیجانات در زمان رقابت دارند و از انگیزش دروني باالتري
برخوردارند .استحکام ذهني با عملکرد بهتر ورزشکاران همراه است .همچنین کارهاي تجربي نشان داده
است که ورزشکاراني که سطوح باالتري از استحکام ذهني دارند ،هیجانات مثبت بیشتر و هیجانات منفي
کمتري را در شرایط ورزش تجربه مي کنند (گو چیاردي ،جونز 2012 ،؛ ماهوني ،مالت و گوچیاردي.)2014 ،
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استحکام ذهني به عنوان یک منبع مقاومت در برابر استرس عمل ميکند (گربر و همکاران2013 ،؛ آلگاني ،یونیاردي
و ماستور .)2017 ،گوکیاردي و جونز ( ) 2012در مطالعهاي که ورزشکاران رشتهکریکت انجام دادهاند ،گزارش کردند
که ورزشکاران داراي استحکام ذهني باالتر تجربه کمتري از اضطراب رقابتي داشتند .همچنین نتایج پژوهش
کریستان و همکاران (  ) 2017که در هندبالیست هاي نخبه انجام شد ،نشان داد که افراد با استحکام ذهني
باالتر از اضطراب کمتري برخوردارند و سطح باالیي از اضطراب باعث در ضعف در عملکرد ميشود.
جونز و همکاران ( )2002در پيریزي مفهوم اســـتحکام ذهني ،مهارت هاي مقابلهاي موثر را بهعنوان ویژگي
افراد داراي ا ستحکام ذهني نام بردند .کوبا سا و مدي ( )1999بیان کردند که افرادي که سر سخت ه ستند ،وقتي با
مشــکل مواجه ميشــوند ،بیشــتر احتمال دارد از رویکرد مبتني بر عمل مقابلهاي اســتفاده کنند .اما درباره اینکه
راهبردهاي مقابلهاي که افراد داراي اســتحکام ذهني باال ممکن اســت یا ممکن نیســت در مقایســه با ورزشــکاران
داراي اســـتحکام ذهني پایین اســـتفاده کنند ،اطالعات کمي وجود دارد .نیکولز و همکاران ( )2008بیان کردند که
رابطه میان مقابله و اســتحکام ذهني به نظر ميرســد که بدیهي و آشــکاري اســت ،ولي تاکنون مورد بررســي قرار
نگرفته است .آنها در مطالعهاي مشخص کردند که استحکام رواني با  8مولفه از  10مولفه راهبردهاي مقابله رابطه
دا شت .بهطوري که ،افرادي که موفق به ک سب نمرات باالتري در ا ستحکام ذهني شدند ،از راهبردهاي مقابلهاي
مبتني بر عمل و رویکردي (تصــویرســازي ذهني ،تالش بیشــتر ،کنترل فکر و تجزیه و تحلیل منطقي) اســتفاده
ميکردند ،اما این افراد کمتر از راهبردهاي اجتنابي (فاصله گرفتن ،آشفتگي ذهني و کنارهگیري) استفاده ميکردند.
در پژوه شي بکفورد و همکاران ( )2016ارتباط ا ستحکام ذهني و راهبرد هاي مقابلهاي در دوندگان سرعت را مورد
بررسي قرار دادند .نتایج کلي پژوهش نشان داد که ورزشکاران نخبه از استحکام ذهني باالتر و راهبردهاي مقابلهاي
بهتري نسبت به ورزشکاران غیر نخبه برخوردارند .اندروز و چن ( )2014در مطالعهاي استحکام ذهني و راهبردهاي
مقابلهاي در دوندگان را مورد برر سي قرار دادند .نتایج ن شان داد شرکت کنندگان نخبه از ا ستحکام ذهني باالتري
نسبت به دو گروه دیگر برخوردار بودند .همچنین مردان در کل ،استحکام ذهني باالتري نسبت به زنان نشان دادند.
همچنین مردان شــرکت کننده در این پژوهش از راهبردهاي مقابلهاي مبتني بر عمل مانند تصــویرســازي ذهني و
تمرکز بر مهارت در هنگام مواجهه با آ سیب ورز شي بی شتر ا ستفاده ميکردند .در پژوه شي دیگر مدریگال ،گیل و
ویلســي ( )2017به بررســي روابط اســتحکام ذهني و راهبردهاي مقابلهاي در  570نفر از داشــنجویان ورزشــکاران
پرداخته شد .نتایج این پژوهش ن شان داد که ورز شکاراني که نمرات ا ستحکام ذهني باالیي ثبت کردند ،بی شتر از
راهبردهاي مقابله مبتني بر عمل اســتفاده ميکردند و اســتحکام ذهني یک پیشبیني کننده قوي از ســبکهاي
مقابلهاي اســـت .مدریگال و همکاران ( )2017بیان ميکند که آموزش اســـتحکام ذهني ميتواند رویکردي براي
افزایش تالشهاي مقابله با اضــطراب در ورزشــکاران باشــد .بهطور کلي ،در مســابقات ورزشــي ،نقش عوامل
روانشناختي در قابلیتهاي ورزشـــي بســـیار مهـــم و قابل توجه اســـت (گولد و واینبرگ )2014 ،مفاهیمي نظیر
اســتحکام ذهني و راهبردهاي مقابلهاي از عوامل مهم روانشــناختي در رویارویي با شــرایط تنش زا در رقابتهاي
ورز شي ميبا شند و همچنین با توجه به آنچه بیان شد ،ا ضطراب بخش جدایي ناپذیر ورزش رقابتي ا ست .برر سي
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پیشــنیه پژوهش نشــان ميدهد که اضــطراب رقابتي ،راهبردهاي مقابلهاي و اســتحکام ذهني اهمیت بســزایي در
پیشرفت ورزشکاران دارند .بنابراین ،تمامي افرادي که به نوعي در ورزش و مسابقات ورزشي درگیرند ،باید با عوامل
و منابع ایجادکننده ا ضطراب و راهکارهاي مقابله موثر با آن آ شنا با شند .بنابراین ،شناخت منابع ا ضطراب رقابتي
براي کنترل بهینه آن و بهبود عملکرد ورزشکاران مفیدتر خواهد بود .با توجه به آنچه بیان شد ،اهداف این پژوهش
بررســي ارتباط بین اســتحکام ذهني و اضــطراب صــفتي رقابتي ،و همچنین ارتباط اســتحکام ذهني و راهبردهاي
مقابلهاي ميباشــد .همچنین هدف اصــلي این پژوهش نقش اســتحکام ذهني در پیشبیني راهبردهاي مقابلهاي و
اضطراب رقابتي در دو و میداني کاران نخبه ميباشد.
روش
پژوهش حاضر با توجه به اهداف پیش بیني شده ،از نوع تحقیقات توصیفي -همبستگي بود که به شیوه میداني انجام
گردید .جامعه آماري این تحقیق شامل دو و میداني کاران شرکت کننده در مسابقات لیگ باشگاه هاي کشور در شهر
تهران بودند .مطابق با جدول کرجسي  -مورگان ،نمونه ا ین تحقیق را  182دو و میداني کار در دسترس با دامنه سني
 32 - 18سال (میانگین  23/ 65 ±سال) تشکیل دادند.
ابزار
نسخه فارسی پرسشنامه استحکام ورزشی (  :) SMTQبه منظور جمع آوري اطالعات استحکام ذهني
شرکت کنندگان پژوهش از پرسشنامه استحکام پرسشنام ه ذهني ورزشي شیرد و همکاران (  ) 2009استفاده شد .این
پرسشنامه تنها ابزار اختصاصي سنجش استحکام ذهني در ورزش و شامل  14گویه و  3مؤلفه (اطمینان ،پایداري یا
ثبات ،کنترل) مي باشد ،و هر سؤال داراي  4گزینه پاسخ (از کامالً نادرست=  1تا کام الً درست=  ) 4است .پایایي این
پرسشنامه از طریق بررسي ضریب آلفاي کرون باخ مورد بررسي قرار گرفت و خرده مقیاس هاي اطمینان ،پایداري و
کنترل به ترتیب با مقادیر  0 /80و  0 / 74و  0 / 71از مقادیر قابل قبولي برخوردار بودند .روایي این پرسشنامه نیز از
طریق تحلیل عاملي اکتشافي و تأییدي مورد تایید قرار گرفت (شیرد ،گلبي و ون ورسچ .) 2009 ،کاشاني (  )1392در
مطالعه جامع دیگري روایي عاملي نسخه فارسي این پرسشنامه را در بین  197مرد و زن ( 106مرد و  91زن) با
سطوح مختلف مهارتي (مبتدي ،ماهر و نخبه) در  10رشته ورزشي تیمي و انفرادي مورد بررسي قرار داد .نتایج تحلیل
عاملي تأییدي نشان دهنده برازش مطلوب مدل سه عاملي و  14سؤالي نسخه فارسي پرسشنامه استحکام ذهني
ورزشي بود.
نسخ ه فارسی پرسشنامه راهبردهــای مقابله ای در ورزش رقابتی :این پرسشنامه با دو بعد مبتني بر
عمـل (تکلیف مدار) ،شامل راهبرد کنترل افکار ،تصویرسازي ذهني ،آرام سازي (تن آرامي) ،صرف وقت روي تالش،
تحلیل منطقي ،جستجوي حمایت و بعد هیجان مدار (مبتني بر هیجان) ،شامل راهبرد برونریزي هیجانات نامطلوب،
منحرف کردن افکار (حواس پرتي) کناره گیري اجتماعي و تسلیم شدن (عدم تعهد) ورزشکاران توسط گادریو و بلوندین
(  ) 2002طراحي شد .این پرسشنامه  10خرده مقیاس و  39سؤال دارد ،به طوري که هر خرده مقیاس آن به غیر از
خرده مقیاس میزان تالش که سه سؤال دارد؛ از چهار سؤال ت شکیل شده است .بنابراین ،بعد تکلیف مدار با شش
خرده مقیاس و  23سؤال و بعد هیجان با چهار خرده مقیاس و  16سؤال در مقیاس لیکرت پنج گزینهاي (عدم
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استفاده=  1؛ استفاده بسیار زیاد=  ) 5سنجیده مي شود .گا د ریو و بالندین (  ) 2002ضـریب آلفـاي کرونباخ خـرده-
مقیاس هاي این پر سشنامه را بـین  0/ 67 -0 / 87گزارش کردند .همچنین شاخص هاي برازش در بررسي اعتبار عاملي
ایـن پرسشنامه رضایت بخش بیان شده اسـت .حسني ،شهابي کاسب و زیدآبادي (  ) 2015به بررسي ویژگي هاي
روان سنجي این پرسشنامه در داخل کشور پرداختند و روایي این پرسشنامه را بعد از حذف  4سوال مناسب گزارش
کردند (  .) RMSEA= 0 / 07 , CFI=0 / 94 , TLI= 0/ 93 P<0 /001 , χ²/ df = 1 / 70همچنین ضریب آلفاي
کرونباخ براي خرده مقیاس هاي این پرسشنامه در دامنه  0 /64تا  0/ 80قرار داشت.
پرسشنامه اضطراب صفتی رقابتی ( :) SCATاین آزمون اضطراب صفتي رقابتي ورزشکاران را مي سنجد و
به پرسشنامه رقابتي ایلي نویز نیز معروف است .داراي  15عبارت است که با مقیاس  3ارزشي لیکرت مورد سنجش
قرار مي گیرند .در این پرسشنامه به عبارات  15 ،14 ،12 ،9 ،8 ،5 ،3 ،2به ترتیب " به ندرت " ( 1امتیاز) " ،گاهي
اوقات " ( 2امتیاز) و " غالب اً " ( 3امتیاز) امت یاز داده مي شود .عبارات  6و  11نیز به صورت معکوس نمره دهي مي شوند؛
اما عبارات  13 ،10 ،7 ،4 ،1نمره ندارند و براي حفظ ظاهر پرسشنامه به کار رفته اند .دامنه نمرات این پرسشنامه
بین  10تا  30هستند .نمره هاي باالتر از  21نشان دهنده اضطراب شدید ،بین  15تا  20نشان ه اضطراب متوسط و
پایین تر از  14نشانه اضطراب خفیف هستند .ضریب پایایي به روش بازآزمایي 0 /73تا  0 / 88به دست آمده و روایي
آن  0 /89مناسب تشخیص داده شده است (واعظ موسوي و مسیبي.)2011 ،
اجرا
ابتدا براي توزیع پرسش نامه ها با همراه داشتن معرفي نامه از معاونت پژوهش ي دانشگاه تهران ،به فدراسیون دو و
میداني مراجعه کرده و سپس با کسب اخذ مجوز از فدراسیون ،طي  2روز در مجموعه ورزشي آفتاب انقالب تهران و
از طریق هماهنگي با سرپرست و مربیان تیمها ،پرسشنامه هاي مذکور  30دقیقه قبل از شروع مسابقه توسط دو و
میداني کاران تکمیل گردید .جهت تجزیه و تحلیل آماري در این تحقیق ،آمارهاي توصیفي نظیر فراواني ،میانگین و
انحراف معیار مورد استفاده قرار گرفت  .از آزمون کلموگراف -اسمیرنوف براي بررسي توزیع طبیعي داده ها استفاده
شد که نتایج نشان دهنده طبیعي بودن توزیع در تمامي متغیرها ي اندازه گیري تحقیق بود .براي بررسي رابطه بین
متغیرهاي پیش بین و مالک از آزمون ضریب همبستگي پیرسون استفاده گردید .از رگرسیون چندگانه جهت بررسي
ارتباط چندگانه بین استحکام ذهني و اضطراب صفتي رقابتي و همچنین استحکام و راهبردهاي مقابلهاي استفاده
شد  .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSنسخه  20استفاده گردید.

یافته ها
جدول  1شـاخصهاي آماري و ضـرایب همبسـتگي مربوط به عوامل اسـتحکام ذهني (اطمینان ،پایداري ،کنترل)،
اضطراب صفتي رقابتي و راهبردهاي مقابلهاي (مبتني بر عمل و مبتني بر هیجان) را نشان ميدهد:
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جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و همبستگی بین متغیرها

متغیرها

آمار توصیفی

همبستگی بین عاملی

میانگین

انحراف معیار

1

2

3

4

5

6

7

 .1اطمینان
 .2پایداري
 .3کنترل

21/86
14/26
13/84

3±/88
3/14
2/95

-

**0/811
-

**0/754
**0/758
-

**0/769
**0/778
**0/712

**-0/597
**-0/557
**-0/513

**0/587

**-0/602

**0/598
**0/528

**-0/547
**-0/562

 .4استحکام ذهني

49/12

6/58

-

**-0/596

**0/667

**-0/619

 .5اضطراب رقابتي

17/85

4/29

-

 .6مبتني بر عمل
 .7مبتني بر هیجان

54/55
33/12

6/84
5/32

**0/524
-

**0/541
**

-0/791
-

نتایج آزمون همبستگي نشان داد که بین استحکام ذهني با اضطراب صفتي رقابتي ( )P<0/01 ،r=-0/596و
راهبردهاي مقابلهاي مبتني بر هیجان ( )P<0/01 ،r=-0/619ارتباط منفي و معنادار و با راهبردهاي مقابلهاي مبتني
بر عمل ( )P<0/01 ،r=0/667ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین بین اضطراب صفتي رقابتي با راهبردهاي
مقابلهاي مبتني بر عمل ( )P<0/01 ،r=-0/524ارتباط منفي و معنادار و با راهبردهاي مقابلهاي مبتني بر هیجان
( )P<0/01 ،r=0/541ارتباط مثبت و معناداري وجود داشت.
بررسي نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش ورود براي پیش بیني اضطراب صفتي رقابتي از طریق عوامل
استحکام ذهني (اطمینان ،پایداري و کنترل) پرداخته شد که نتایج آن در جدول  2و  3ارائه شده است.
جدول  .2نتایج تحلیل واریانس رگرسیون چندمتغیری در مدل نهایی برای پیشبینی اضطراب صفتی
رقابتی از طریق عوامل استحکام ذهنی با استفاده از روش ورود
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

اثر رگرسیوني

38/08

3

4/761

باقیمانده
کل

14/04
52/13

178
181

0/06

مقدار
F

سطح
معنیداری

R

R2

46/64

0/0001

0/809

0/654

مطابق با نتایج جدول  ،2همانگونه که ضریب تعیین ( ،)R2نشان ميدهد عوامل استحکام ذهني ( اطمینان ،پایداري
و کنترل) قابلیت تبیین حدود  65درصد از تغییرات واریانس اضطراب صفتي رقابتي را دارند.
85

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،1سال هشتم

جدول  . 3ضرایب متغیرهای پیشبین در مدل نهایی مربوط به پیشبینی اضطراب صفتی رقابتی از
طریق عوامل استحکام ذهنی
ضرایب استاندارد نشده

مدل
ثابت
اطمینان
پایداري
کنترل

ضرایب
استانداردشده

خطای استاندارد
1/02
0/162
0/093
0/075

B
6/11
-0/621
-0/459
-0/374

تی

سطح معنیداری

بتا
*0/0001
*0/0001
*0/0001
*0/001

11/684
-8/877
-4/721
-3/729

-0/374
-0/381
-0/198

متغیر مالک :اضطراب صفتي رقابتي

بررسي مقادیر بتا و سطح معناداري در جدول  3نشان ميدهد که اطمینان ( t=-8/87و  ،)p= 0/0001پایداري
( t=-4/72و  )p= 0/0001و کنترل ( t=-3/72و  ،)p= 0/001بهصورت مثبت و معنادار در پیشبیني اضطراب
صفتي رقابتي سهیم بودند .از میان متغیرهاي پیشبین عامل اطمینان باالترین تاثیر را بر متغیر مالک داشت و
مطـابق با ( )Beta=-0/621افزایش یک انحراف استاندارد در متغیـر اطمینان  0/621انحــراف اســتاندارد کاهش
را در متغیـر مـالک اضطراب اضطراب صفتي رقابتي پیشبیني ميکند .در ادامه پژوهش به بررسي نتایج تحلیل
رگرسیون چندگانه براي پیش بیني راهبردهاي مقابلهاي از طریق استحکام ذهني ميپردازیم.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیری در مدل نهایی برای پیش بینی راهبردهای
مقابلهای از طریق استحکام ذهنی
متغیر مالک

ضرایب استانداردشده

نتایج آنوا

R2

سطح معنی-
داری
0/001
0/0001

F

سطح معنیداری

بتا

راهبردهای مبتنی بر عمل

26/558

0/0001

0/511

0/635

راهبردهای مبتنی بر
هیجان

21/564

0/0001

-0/637

0/749

نتایج رگرسیون چندگانه در جدول  4نشان ميدهد که رابطه خطي معناداري بین استحکام ذهني و تغییرات راهبردهاي
مقابلهاي مبتني بر عمل ( (P=0/0001 ،F=26/558و راهبردهاي مقابلهاي مبتني بر هیجان (،F=21/564
 (P=0/0001وجود دارد .همچنین ضرایب تعیین بهدست آمده نشان داد که استحکام ذهني قادر است حدود 63
درصد واریانس راهبردهاي مقابلهاي مبتني بر عمل ( )R2=635و  74درصد واریانس راهبردهاي مقابلهاي مبتني بر
هیجان ( ،)R2=749را پیشبیني کند .مقادیر بتا و سطح معناداري نشان ميدهد عامل استحکام ذهني به صورت
مثبت در پیشبیني راهبردهاي مقابلهاي مبتني بر عمل ( )Beta=0/511و بهصورت منفي در پیشبیني راهبردهاي
مقابلهاي مبتني بر هیجان ( )Beta=-0/637سهم دارد.
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بحث و نتیجه گیری
استحکام ذهني یکي از سازههاي روانشناختي است که بهمنظور تبیین تفاوت در عملکرد ورزشکاران توجه زیادي را
به خود جلب کرده ا ست (چن و چ سمن .)2013 ،پژوهشهاي زیادي ن شان دادهاند که ا ستحکام ذهني در د ستیابي
به بهترین عملکرد نقش مهمي دارد و بهعنوان یک منبع مقاومت در برابر اســترس عمل ميکند (گربر و همکاران،
2013؛ آلگاني ،یونیاردي و ماستور .)2017 ،استرس و اضطراب در ورزشکاران متفاوت است ،در برخي باعث کاهش
عملکرد مي شود ،در حالي که برخي دیگر روشهاي سازگاري با شرایط استرسزا را پیدا ميکنند (مدریگال ،گیل و
ویل سي .)2017 ،توانایي ورز شکاران براي مقابله با ا ضطراب در شرایط رقابت ،براي دا شتن یک عملکرد موفقیت
آمیز ،مهم اســت (اســکومیانکي و فلتز .)2010 ،اضــطراب و ناتواني در مقابله با آن ،بهطور موثر منجر به ضــعف در
عملکرد و مسائل مرتبط با سالمت مانند افسردگي ،تنش عضالني و آسیب در ورزش ميشود ( نیکوالس ،بکهوس،
پولمن و مکانا .)2009 ،توانایي تفسیر مثبت در شرایط رقابتي ،حفظ آرامش در زمان تحت فشار و همچنین توانایي
کنترل هیجانات از ویژگيهاي ا ستحکام ذهني ا ست که ممکن ا ست عامل محافظت کنندهاي در مقابله با شرایط
رقابتي باشــد (مدریگال ،گیل و ویلســي .)2017 ،هدف از اجراي پژوهش حاضــر بررســي ارتباط اســتحکام ذهني،
راهبردهاي مقابلهاي و ا ضطراب صفتي رقابتي در دو و میداني کاران نخبه بود .نتایج پژوهش حا ضر ن شان داد که
بین ا ستحکام ذهني و ا ضطراب صفتي رقابتي ارتباط منفي و معناداري وجود دارد .همچنین نتایج همب ســـــتگي
نش ـان داد ک ـه بین استحکام ذهني با راهبرده ـاي مقابلهاي مبتن ـي ب ـر عم ـل (کنترل افکار ،تصویرسازي ذهني،
آرام سازي ،صرف وقت روي تالش ،تحلیل منطقي ،جستجوي حمایت) همبستگي مثبت و معنادار ،و با راهبردهاي
مقابلهاي مبتنـي بـر هیجـان (برونریزي هیجانات نامطلوب ،منحرف کردن افکار و تسلیم شدن) همبستگي منفي
و معنــــادار وجــــود دارد .بخشي از یافتههاي پژوهش حاضر نشان داد که بین استحکام ذهني و اضطراب صفتي
رقابتي دو و میداني کاران نخبه ارتباط منفي و معناداري وجود دارد .همچنین عوامل اســـتحکام ذهني به صـــورت
معناداري قادر به پیشبیني اضطراب صفتي رقابتي در دو و میداني کاران نخبه بودند .در همین راستا ،در مطالعهاي
شیفر و همکاران ( )2016ارتباط استحکام ذهني و اضطراب صفتي رقابتي را در گلف بازان مورد بررسي قرار دادند.
در این پژوهش که  173ورز شکار شرکت دا شتند ،پس از برر سي نمرات ثبت شده در ا ستحکام ذهني و ا ضطراب
صفتي رقابتي افراد به سه گروه استحکام ذهني باال ،متوسط و پایین تقسیم شدند .بررسيهاي آماري نشان داد که
گروه اســتحکام ذهني باال نســبت به دو گروه دیگر اضــطراب رقابتي کمتري را در طول رقابت تجربه ميکنند و
افرادي که در گروه استحکام ذهني پایین قرار داشتند ،بهمراتب نسبت به دو گروه دیگر از اضطراب رقابتي بیشتري
برخوردار بودند .در نهایت بر اســاس مفهوم اســتحکام ذهني ميتوان پیشبیني کرد ،افرادي که ســطح باالیي از
اســتحکام ذهني دارند رویدادهاي اســترسزا را بهعنوان یک چالش درک ميکنند و زماني که یک واقعه اســترس
زایي را تجربه ميکنند ،با ثبات هیجاني بیشتري همراه مي شوند .جونز و همکاران ( )2002بر اساس پژوهش انجام
شده و برر سي ویژگيهاي ورز شکاران نخبه  12ویژگي براي افراد سر سخت بیان کردند که یکي از آنها مقابله و
مواجهه بهتر ورزشکاران سرسخت در برابر اضطراب رقابتي ميباشد .پذیرفتن اینکه اضطراب رقابتي اجتناب ناپذیر
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اســت و ميتوان با آن کنار آمد ،یکي از ویژگيهاي ورزشــکاراني اســت که از اســتحکام ذهني باالیي برخوردارند.
عالوه بر این ،ورزشکاران سرسخت به صورت اختصاصي از ثبات و پایداري بهتري نسبت به حریف خود در مصمم
بودن ،متمرکز و با اعتماد به نفس بودن و همچنین کنترل شــرایط پر فشــار ،برخوردارند .کریســتان و همکاران
( ) 2017ارتباط مهارت هاي روانشــناختي ،اســتحکام ذهني و اضــطراب رقابتي در هندبالیســت هاي نخبه را
مورد بررســـي قرار دادند  .در این پژوهش  174ورزشـــکار ،جهت اندازه گیري متغیرهاي موردنظر پژوهش،
ســیاهه اســتحکام ذهني ورزشــي و اضــطراب ورزشــي را تکمیل کردند .نتایج این پژوهش نشــان داد،
ورز شکاران با ا ستحکام ذهني باالتر ،ا ضطراب رقابتي کمتري را در حین رقابت تجربه مي کنند و همچنین
پژوه شگران گزا رش کردند که سطح باالیي از ا ضطراب باعث مي شود ورز شکاران عملکرد ضعیفي ارائه
دهند .این نتایج تاییدي بر ویژگي هاي افراد ســرســخت مي باشــد .در همین راســتا کراســت ( ) 2008بیان
مي کند ،افراد سر سخت در کنترل هیجانات توانمند مي با شند و ممکن ا ست تف سیر سازگارانه بی شتري از
تج ربه کردن هیجانات مثبت و منفي که شامل ا ضطراب رقابتي ا ست ،دا شته با شند .همچنین نتایج این
بخش از پژوهش حاضـــر با پژوهش آلگاني ،یونیاردي و ماســـتور ( )2017همخواني دارد .آنها در پژوهش خود
ارتباط ا ستحکام ذهني و ا ضطراب رقابتي در  118نفر والبیالی ست را مورد برر سي قرار دادند و بیان ميکنند که بین
ا ستحکام ذهني و ا ضطراب رقابتي ارتباط منفي و معنادار وجود دارد و والیبالی ستهایي که ا ستحکام ذهني باالتري
داشتند ،در شرایط رقابتي تحت فشار اضطراب کمتري تجربه ميکنند .قاسمي ،اصالنخاني و فرخي (  )1393نیز
ارتباط استحکام ذهني و اضطراب رقابتي واترپلویست هاي نخبه را مورد بررسي قرار دادند .در این پژوهش
 41ورزشکار پرسشنامه اضطراب رقابتي و استحکام ذهني را یک ساعت قبل از رقابت تکمیل کردند .نتایج
نشـــان داد که بین اســـتحکام ذهني و اضـــطراب رقابتي ارتباط منفي و معناداري وجود دارد و با افزایش
اســتحکام ذهني ،دو مولفه اضــطراب رقابتي یعني اضــطراب جســماني وشــناختي کاهش یافته ،ولي مولفه
اعتماد به نفس ورز شکاران افزایش مي یابد .بخش دیگر نتایج پژوهش حا ضر ن شان داد که ا ستحکام ذهني با
راهبردهاي مقابلهاي مبتني بر عمل رابطه مثبت و معنادار ،و با راهبردهاي مقابلهاي مبتني بر هیجان رابطه منفي و
معنادار دارد .در زمینه بررســي ارتباط اســتحکام ذهني و راهبردهاي مقابلهاي ميتوان چنین تفســیر کرد که رابطه
میان ا ستحکام ذهني و راهبردهاي مقابله به نظر مير سد که بدیهي و آ شکار ا ست ،ولي تاکنون زیاد مورد برر سي
قرار نگرفته اســت (نیکولز و پلمن .)2008 ،پژوهشهاي گذشــته نیز به اهمیت راهبردهاي مقابلهاي بهعنوان یک
عامل کلیدي مرتبط با اســـتحکام ذهني تاکید کردهاند (بول و همکاران2005 ،؛ جونز و همکاران .)2007 ،هایز
( )2015پس از مطالعهاي که در اسکي بازان سطح دانشگاهي انجام داد ،بیان ميکند که مسئله مهم این است که
ا ستحکام ذهني ن شاندهنده یا پیشبیني کننده ا ستفاده از یک راهبرد مقابلهاي در شرایط رقابت ميبا شد ،نه اینکه
راهبرد مقابلهاي ن شاندهنده سطوح ا ستحکام ذهني ا ست .بهعنوان مثال ،برخي از ورز شکاران از خودگفتاري به
عنوان یک راهبرد مقابلهاي براي حفظ عملکرد در شرایط استرس و خستگي استفاده ميکنند .در پژوهشي بکفورد
و همکاران ( )2016ارتباط استحکام ذهني و راهبردهاي مقابلهاي در دوندگان سرعت را مورد بررسي قرار دادند .در
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این پژوهش ،به بررســي تفاوت بین ورزشــکاران نخبه و غیر نخبه در اســتحکام ذهني و اســتفاده از راهبردهاي
مقابله اي پرداخته شــد .نتایج کلي پژوهش نشــان داد که ورزشــکاران نخبه از اســتحکام ذهني باالتر و راهبردهاي
مقابلهاي بهتري ن سبت به ورز شکاران غیر نخبه برخوردارند .اندروز و چن ( )2014در مطالعهاي ا ستحکام ذهني و
راهبرد هاي مقابلهاي در دوندگان را مورد بررسي قرار دادند .دوندگان شرکت کننده در پژوهش به سه سطح مبتدي
( 47نفر) ،متو سط ( 294نفر) و نخبه ( 137نفر) تق سیم شدند .نتایج ن شان داد شرکت کنندگان نخبه از ا ستحکام
ذهني باالتري ن سبت به دو گروه دیگر برخوردار بودند .همچنین مردان در کل ،ا ستحکام ذهني باالتري ن سبت به
زنان نشـــان دادند .همچنین مردان شـــر کت کننده در این پژوهش از راهبرد هاي مقابلهاي مبتني بر عمل مانند
تصویرسازي ذهني و تمرکز بر مهارت در هنگام مواجهه با آسیب ورزشي بیشتر استفاده ميکردند.
طبق نظریه فولکمن و الزاروس ( )1985در فرآیند مقابله مبتني بر حل مسئله ورزشکاران با بهکار بستن سبک
مقابله کارآمد از مهارتهاي شــناختي براي حل مســئله اســتفاده ميکنند .بر این اســاس ،راههاي مقابله با مشــکل
مستقیماً بررسي ميشوند و معموالً با یافتن راهحلهاي مناسب براي مشکل رضایت روانشناختي حاصل ميشود .از
سوي دیگر ،این وضعیت باعث نظم و انسجام فکري ميشود و آشفتگي هیجاني را کاهش ميدهد .در سایه انسجام
فکري و آرامش هیجاني به د ست آمده منبع ا ضطراب نیز بهتر شنا سایي ميگردد و ممکن ا ست قابلکنترل شود.
شــناخت منبع کنترل از یک ســو ،و قابل کنترل ارزیابي کردن آن از ســوي دیگر به بهبود عملکرد کمک ميکند.
همچنین شــناخت منبع اضــطراب از طریق افزایش اعتماد به نفس ،شــدت اضــطراب را کاهش داده و باعث بهبود
و ضعیت رواني ورز شکار مي شود .برعکس ا ستفاده از راهبرد هیجان مدار ،ورز شکار را از درگیري م ستقیم و مؤثر با
مشکل باز ميدارد و توانمندي او براي حل مشکل را کاهش ميدهد .این وضعیت باعث اختالل در انسجام فکري
و آشفتگي هیجاني مي شود .آشفتگي فکري و هیجاني امکان شناخت صحیح منبع اضطراب را نیز تحلیل ميبرد و
وضــعیت مناســب رواني را به صــورت منفي تحت تأثیر قرار ميدهد (ولف و ییس و کالینرت .)2014 ،مدریگال و
همکاران ( )2017در پژوهشــي جامعتر که از حجم نمونه خوبي برخوردار بود ،روابط اســتحکام ذهني و راهبردهاي
مقابلهاي در  570نفر از ورزشکاران دانشگاهي را مورد بررسي قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد ،ورزشکاراني
که نمرات اســتحکام ذهني باالیي ثبت کردند ،بیشــتر از راهبردهاي مقابلهاي مبتني بر عمل اســتفاده ميکردند و
اســتحکام ذهني یک پیشبیني کننده قوي از ســبکهاي مقابلهاي اســت .همچنین پیشــنهاد ميکنند که آموزش
ا ستحکام ذهني ميتواند رویکردي براي افزایش تالشهاي مقابله با ا ضطراب در ورز شکاران با شد .در مطالعهاي
نیکولز و همکاران ( )2008مشخص کردند ،استحکام ذهني با  8مولفه از  10مولفه راهبردهاي مقابله ارتباط معنادار
داشت .بهطوري که ،استحکام ذهني باالتر با راهبردهاي مقابلهاي مبتني بر عمل (کنترل افکار ،تصویرسازي ذهني،
آرامســـازي ،صـــرف وقت روي تالش ،تحلیل منطقي ،جســـتجوي حمایت) رابطه داشـــت ،اما این افراد کمتر از
راهبردهاي مبتني بر هیجان (برونریزي هیجانات نامطلوب ،منحرف کردن افکار و تسلیم شدن) استفاده ميکردند.
همچنین در این مطالعه اســـتحکام ذهني با خوشـــبیني نیز رابطه داشـــت و در کل افرادي که نمرات باالتري در
ا ستحکام ذهني ک سب کردند ،از مهارتهاي مقابلهاي مبتني بر عمل ن سبت به مهارتهاي مبتني بر هیجان بی شتر
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اســتفاده ميکردند .در پژوهشــي دیگر کراســت و آزادي ( )2010به بررســي ارتباط اســتحکام ذهني و اســتفاده از
راهبردهاي روانشناختي در ورزشکاران رشتههاي انفرادي و تیمي پرداختند .نتایج نشان داد ورزشکاران از راهبردهاي
مقابلهاي متنوعي در طول مســابقه اســتفاده ميکنند ،بهنحوي که راهبردها با هم معاوضــه و یا جاي یکدیگر قرار
ميگرفتند و درکل استحکام ذهني با موثربودن راهبردهاي مقابلهاي و روانشناختي رابطه دارد .نتایج پژوهش کیسلر
و همکاران ( )2009که  305( 482ورز شکار مرد و  177ورز شکار زن با میانگین سني  20سال) ورز شکار در آن
شرکت داشتند ،نشان داد ورزشکاراني که از استحکام ذهني باالیي برخوردارند ،بیشتر از راهبردهاي مقابلهاي مبتني
بر عمل ا ستفاده ميکنند ،و ورز شکاراني که از ا ستحکام ذهني کمتري برخوردارند ،بی شتر از راهبردهاي مبتني بر
هیجان استفاده ميکنند و و نتایج کلي این پژوهش نیز ارتباط موثر راهبردهاي مقابلهاي و استحکام ذهني را نشان
داد .راهبردهاي مقابلهاي عمدتاٌ شــامل فعالیتها و اقدامات شــناختي و رفتاري فرد براي مدیریت اســترس اســت.
استون ،کندي ،نیومن ،گرینبرگ و نیل ( )1992مقابله را معادل تالش هوشیارانه براي مواجهه با مطالبات استرسزا
ميدانند .بـر اسـاس نظریـه فـولکمن و الزاروس ( )1986در علـوم ورزشـي ،مقابله بهعنوان تالشهاي شناختي و
رفتاري مورد استفاده یــــک ورزشکار براي اداره و کنترل دروني و بیروني مرتبط بــــا ورزش تعریف شده است.
راهبردهاي مقابلهاي در ورزشـــکاران شـــامل دو بخش است :راهبردهاي مبتني بر عمل شامل (کنتـــرل فکـــر،
تصویرسازي ذهن ـي ،تن آرامي ،ص ـرف وق ـت روي ت ـالش ،جستجوي حمایت و تحلیل منطق ـي) ،و راهبرده ـاي
مبتني بــــر هیجان شامل (برونریزي هیجانات نامطلوب ،عدم تعهد /تصــــمیم ،حواسپرتي ذهني و کنارهگیري
اجتماعي) .در سالهاي اخیر ،پژوهشهاي مختلفي به بررسي راهبردهاي مقابلهاي مورد استفاده ورزشکاران در برابر
موقعیتهاي ا سترسزاي ورز شي در محیط رقابتي و تمریني پرداختهاند (نیکولز ،پولمن و لیوي .)2012 ،در مطالعه
دیگر در این زمینه ،گایکي ( )2016ارتباط ا ستفاده از ت صویر سازي و سر سختي ذهني را در ورز شکاران جوان مورد
بررسي قرار دارند و رابطه مثبت و معناداري بین استفاده از تصویرسازي ذهني و سرسختي ذهني گزارش کردند .به
بیان دیگر ،ورز شکاراني که بی شتر از ت صویر سازي ذهني ا ستفاده ميکردند ،از ا ستحکام ذهني باالتري برخوردار
بودند .متي و چندلر ( )2012نیز به بررســـي رابطه بین اســـتفاده از تصـــویرســـازي بهعنوان یکي از مهارتهاي
روانشناختي و استحکام ذهني در بین  151نفر از ورزشکاران تیم هاي دانشگاهي پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که استحکام ذهني بهطور معناداري کاربرد تصویرسازي را پیشبیني ميکند .در پژوهشي دیگري کودالکوا ()2011
ارتباط بین استحکام ذهني ،فعالیتهاي آرام سازي و خواب را در ورزشکاران با سطوح مهارتي متفاوت بررسي کرد.
 55ورز شکار براي هر کدام از سه گروه تفریحي دان شکدهاي و حرفهاي (جمعا  165نفر) بهکار گرفته شدند .نتایج
پژوهش آنها ن شان داد که ورز شکاران با سطوح مهارتي باالتر ،نمرات باالتري در ا ستحکام ذهني ک سب کردند و
بی شتر از فعالیتهاي آرام سازي ا ستفاده ميکنند .بنابراین ،ارتباط بین ا ستحکام ذهني و فعالیتهاي آرام سازي در
این پژوهش یافت شد .در مجموع ،پیشبیني معنادار کاربرد راهبردهاي مقابلهاي مبتني بر عمل تو سط ورز شکاران
با استحکام ذهني باال در این پژوهش ،ميتواند بازگوکننده این موضوع باشد که ورزشکاران با استحکام ذهني باال
خواهان به کارگیري راهبردهاي مقابلهاي مبتني بر عمل در مقایســـه با راهبردهاي مقابلهاي مبتني بر هیجان
90

نقش استحکام ذهني در پیش بیني راهبردهاي مقابلهاي و اضطراب رقابتي ...

ميباشــند ،که احتماال به آنها کمک ميکند تا در شــرایط رقابت و پر تنش عملکرد بهتري داشــته باشــند .در کل
ميتوان با توجه به نتایج پژوهشهاي بررسي شده اینگونه تفسیر کرد که انسداد در ورزش در شرایط تحت فشار
باعث کاهش قابل توجهي در عملکرد ورز شي مي شود و در کوتاه مدت تاثیر بدي بر اجراي ورز شکار دارد و ممکن
است سطح موفقیتهاي ورزشياش در بلند مدت محدود کند (هیل و شاو .)2013 ،همچنین الزاروس معتقد است
در شرایط ا سترس و ا ضطراب و مقابله با آن ،فردي که در این شرایط قرار ميگیرد ،ارزیابي اولیه را در مورد اینکه،
آیا نشانه ها تهدید کننده هستند و همچنین تصورات مربوط به این رویداد استرسزا ،توانایي کنترل ،چالش برانگیز
یا نشانهها طبیعي هستند ،انجام ميدهد و خصوصیات مثبت روانشناختي مانند استحکام ذهني ممکن است موجب
تغییر رفتار فرد شــود (مدریگال و همکاران .)2017 ،در خصــوص این ارتباط مثبت و معنادار ميتوان گفت افراد با
ا ستحکام ذهني باال داراي ثبات و در مقای سه با حریفان خود فردي متمرکز ،داراي اعتماد به نفس ،م صمم و داراي
کنترل در موقعیت فشار ميباشند و تجارب منفي مانند استرس و اضطراب را چالشي در نظر ميگیرند که ميتوانند
بر آن غلبه کنند (گایلن والبردن.)2014 ،
با توجه به اینکه پژوهش بسیاري محدودي به بررسي روابط استحکام ذهني و راهبردهاي مقابلهاي پرداختند و
همچنین شرکت کنندگان در این پژوهش دو و میدانيکاران نخبه حاضر در لیگ دو و میداني کشور بودند ،پیشنهاد
ميشــود پژوهشهاي مشــابه در مورد ورزشــکاران رشــتههاي انفرادي و تیمي انجام گیرد .پیشــنهاد ميشــود در
پژوهشهاي آینده ،روابط متغیرهاي پژوهش حاضر با عملکرد ورزشکاران مورد بررسي قرار گیرد .در نهایت پیشنهاد
مي شود ورز شکاران ،مربیان و همچنین مدیران ورز شي ،با توجه به نتایج پژوهش حا ضر و پژوهشهاي گذ شته،
به صورت جديتر به مسائل رواني نگاه کنند .چرا که امروزه مرز بین پیروزي و شکست محدود شده و ورزشکاران
ميتوانند با بهرهگیري از ویژگيهاي روانشــناختي ،مســیر پیشــرفت و موفقیت در میادین ورزشــي را هموارتر کنند.
بدین وسیله از همکاري فدراسیون دو و میداني جمهوري اسالمي و همه شرکت گنندگان در پژوهش حاضر ،تشکر
و قدرداني مي شود .امید ا ست که نتایج این پژوهش گامي مثبت و مفید هر چند کوچک ،در جهت تو سعه و ر شد
این رشته ورزشي که همانا یکي از رشتههاي پر مدال در عرصه رقابت هاي بینالمللي است ،برداشته باشد.
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