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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش خودگویی ،کمالگرایی ،اضطراب و سبکهای مقابلهای در
عملکرد ورزشی جودوکاران استان آذربایجان شرقی است .جامعۀ آماری مطالعۀ حاضر را کلیه
جودوکاران ردۀ سنی جوان و بزرگسال استان آذربایجان شرقی تشکیل میدادند که از میان
آنها  364نفر بهصورت در دسترس انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامۀ
اضطراب حالت رقابتی ( ،)CSAIپرسشنامۀ خودگویی ( ،)S-TQمقیاس کمالگرایی مثبت و
منفی و پرسشنامۀ شیوههای مقابلهای بیلینگز و موس استفاده شد .برای تحلیل دادهها از
 SPSS-20و  AMOS-20و برای برازش الگوی پیشنهادی از مدل معادالت ساختاری )(SEM
استفاده شد .مقادیر برخی شاخصهای برازندگی نشان داد الگو نیاز به بهبود دارد که بدین
منظور چندین مسیر غیرمعنیدار حذف و چند مسیر جدید به مدل افزوده شد و الگوی نهایی
با توجه به شاخصهای برازندگی و شاخص مجذور کای برازش خوبی داشت .نتایج نشان می-
دهد کمالگرایی مثبت بیشترین اثر مستقیم و اثر کلی و خودگویی شناختی بیشترین اثر
غیرمستقیم را بر عملکرد ورزشی جودوکاران دارد.
واژگان کلیدی :خودگویی ،کمالگرایی ،اضطراب ،سبکهای مقابلهای ،عملکرد ورزشی،
جودو
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مقدمه
با توجه به وضعیت مسابقات ورزشی در عرصههای بینالمللی ،میتوان دریافت که نقش عوامل
روانشناختی در توانمندیهای ورزشی بسیار مهم و قابل توجه است ()1؛ از این رو جوامعی که
همراه با افزایش کارآیی فنی و تکنیکی به بهبود توانایی روانشناختی ورزشکاران نیز
میپردازند ،هم در صحنههای رقابت بینالمللی و هم در سالمسازی جامعۀ ورزشی ،موفقیت
قابل مالحظهای کسب میکنند .امروزه ،روانشناسان ورزشی تأثیر ورزش را بر متغیرهای
مختلف روانشناختی و نیز تأثیر این متغیرها را بر عملکرد ورزشی بررسی کردهاند .در این
مطالعه چندین متغیر روانشناختی شامل کمالگرایی ،سبکهای مقابلهای اضطراب رقابتی و
خودگویی بررسی شدهاند که برخی مطالعات پیشین حاکی از ارتباط آنها با عملکرد ورزشی
است.
کمالگرایی بهعنوان تمایل افراطی به در نظر گرفتن معیارهای کامل و ارزیابی خودانتقادگرانۀ
شدید تعریف شده است ( .)2پژوهشگران قبالً کمالگرایی را تکبعدی میدانستند ،اما امروزه
اعتقاد بر این است که این سازه ماهیتی چندبعدی دارد ( .)3کمالگرایی مخصوصاً در ورزش
میتواند تأثیرات مثبت یا منفی داشته باشد .بهطور کلی داشتن معیارهای باال جزء الینفک هر
ورزشی محسوب میشود و اغلب میتواند کارکرد ورزشی ورزشکاران را بهبود ببخشد .در
حقیقت ،بسیاری از ورزشکاران برای رسیدن به کارکردی عالی و بینقص تالش میکنند ،با این
حال افرادی که ویژگیهایی چون داشتن معیارهای کمالگرایانه و دستیابی به ایدهآلها را
دارند دچار اضطراب میشوند؛ زیرا بین خود واقعیشان و خود ایدهآلشان تفاوت وجود دارد (.)4
در ورزش ،این پدیده بهوضوح بعد از انجام مسابقه نمود پیدا میکند .آنهایی که مساوی گرفتن
را یک شکست بد میدانند و اصالً به عوامل دخیل در نتیجهگیری توجهی ندارند ،احتماالً
افرادی کمالگرا هستند .تحقیقات نشان دادهاند کمالگرایی عالوه بر تأثیر مستقیم بر کارکرد
ورزشی ،میتواند از طریق تأثیر بر برخی متغیرهای میانجی ،بهصورت غیرمستقیم کارکرد
ورزشکاران را تحت تأثیر قرار دهد؛ بهعنوان مثال پژوهشگران نشان دادهاند کمالگرایی فرد با
اضطراب رابطۀ معنیدار مثبتی دارد ( ،)5اما باید در نظر داشت که بر حسب اغلب پژوهشها
اضطراب با کمالگرایی منفی در ارتباط است ،نه با کمالگرایی مثبت (.)4
بهطور کلی یافتهها بر رابطۀ بین اضطراب و عملکرد ورزشی تأکید کردهاند و غالباً تأثیر منفی
آن را بر عملکرد ورزشکاران نشان دادهاند .اضطراب ورزشی یا رقابتی بهصورت تمایل به ادراک
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موقعیتهای رقابتی بهصورت تهدیدآمیز و پاسخ دادن به این موقعیتها همراه با بیم و تنش
تعریف شده است ( .)6ورزشکاران به دالیل مختلف از جمله اهمیت کسب موفقیتهای ورزشی،
تفاوت میان تواناییهای خود و قابلیت مورد نیاز برای انجام ورزش و عوامل اجتماعی مضطرب
میشوند ( .)7مطالعۀ رابطۀ بین اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی به نتایج متناقضی منجر شده
است بهطوری که برخی مطالعات رابطۀ منفی آن را با عملکرد ورزشی ( )8،9و برخی دیگر
رابطۀ مثبت این دو را نشان دادهاند ( .)11همچنین فیالیر 1و همکاران ( )2119به این نتیجه
دست یافتند که برندگان تنیس ،در مقایسه با بازندگان اضطراب کمتری دارند (.)11
یکی دیگر از متغیرهایی که احتماالً میتواند عملکرد ورزشی ورزشکاران را تحت تأثیر قرار دهد
استرسهای ورزشی و سبکهای مقابله با آنها است .با وجود اهمیت سبکهای مقابله با
استرس در ورزش مخصوصاً بهدلیل تأثیر مستقیم آن بر پیشرفت ورزشکاران ،تحقیقات کمی در
این زمینه وجود دارد ( .)12ورزشکاران نیز مانند افراد عادی استرسهای زیادی را در زندگی
روزمره تحمل میکنند .کارکرد و پیشرفت ورزشی بهطور وسیعی تحت تأثیر عوامل تنشزای
معمول است مانند :مرتکب خطا شدن ،تحمل درد و ناراحتی ،شاهد تقلب رقیب بودن ،اخطار
گرفتن از داور یا تنبیه توسط مربی ( .)12راهبردهای مقابلهای ،مجموعهای از تالشهای
شناختی و رفتاری فرد است که برای تعبیر و تفسیر و اصالح وضعیتی تنشزا به کار میرود
و به کاهش رنج حاصل از آن منجر میشود ( .)13سبکهای مقابلهای روشهایی است که
نحوۀ مقابله فرد را در واکنش به تنشها در موقعیتها و زمانهای مختلف تعیین میکنند
2
( .)14رث و کوهن سبکهای مقابلهای را به دو نوع تقسیم کردند :سبک مقابلهای گرایشی
(سبک حساس کردن ،تعهد ،گوش به زنگی یا توجه نیز نامیده میشود) و سبک مقابلهای
اجتنابی( 3سبک سرکوبی ،عدم تعهد یا طرد نیز نامیده میشود) ( .)15مقابلۀ گرایشی بهصورت
گرایش فرد به رخداد تنشزا تعریف میشود که در آن فرد میکوشد بهصورت فعال با تنشها
رو در رو شود و آنها را مدیریت کندۀ برای مثال ورزشکاری که به سبک مقابلهای گرایش دارد
هنگامی که با اخطار داور مواجه میشود ،سعی میکند با داور بحث و جدل کند و به دنبال
تشریح و توضیحات اضافی داور در مورد خطایش است .از سوی دیگر مقابلۀ اجتنابی سبکی
است که در آن فرد سعی میکند تا بهصورت فیزیکی و روانشناختی از منبع استرس و تهدید
دوری جوید برای مثال ورزشکاری که دارای سبک اجتنابی است هنگامی که با اخطار داور
1. Filaire
2. Approach
3. Avoidant
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مواجه شوند ،ترجیح میدهند تا اهمیت موضوع را کمتر جلوه دهند یا بهطور کلی آن را نادیده
بگیرند .اثربخشی مقابلۀ اجتنابی یا گرایشی بستگی به مدت استرس و نیز کنترلپذیری
ادراکشده دارد .برای استرس حاد و کنترلنشدنی ( مثال یک دوره بیماری جسمانی دردناک)
مقابلۀ اجتنابی میتواند خیلی مؤثرتر از مقابله گرایشی باشد ،اما برای استرسهای کنترلپذیر
(مثل بیماری مزمن) گرایشی مؤثرتر است ( .)12کروهن 1و هیندل )1998( 2سبکهای
مقابلهای ورزشکاران را در مسابقۀ تنیس روی میز بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که
مقابلۀ اجتنابی با اضطراب کم و عملکرد بهتر رابطه دارد ،در حالی که مقابلۀ گرایشی با اضطراب
بیشتر مرتبط است .آنها پیشنهاد کردند در موقعیتهای ورزشی که به تصمیمگیری فوری
نیازمند است ،تکنیکهای مقابلۀ اجتنابی میتواند ورزشکار را در برابر افکار و رفتارهای مخل و
مزاحم ،مقاوم کند ( .)16آنشل و همکاران ( )1997نیز در تحقیقی که روی دانشآموزان و
دانشجویان انجام دادند به نتایج مشابهی دست یافتند (.)17
از سوی دیگر خودگویی مسئلۀ روانشناختی مهمی است که با یادگیری مهارت و عملکرد
ورزشی مرتبط است ( .)18،19خودگویی به اظهارات خودآیند انعکاسی اشاره دارد که
ورزشکاران برای جهت دادن به افکار مرتبط با ورزش استفاده میکنند ( .)21عالوه بر این،
مطابق نظر هاردی ( ) 21باید نکات زیر در تعریف خودگویی مد نظر قرار گیرد :الف) کالم یا
اظهاراتی که خطاب به خود هستند؛ ب) ماهیت چندبعدی دارند؛ ج) مؤلفههای تفسیری
مرتبط با محتوای اظهارات هستند؛ د) نسبتاً پویا هستند و ه) دستکم دو کارکرد (تعلیمی و
انگیزشی) دارند .در واقع میتوان گفت خودگویی به ورزشکار کمک میکند از کلمات مناسب
برای کنترل و سازماندهی افکار استفاده کند ،بر عناصر مهارتهای اساسی تمرکز کند یا خود را
برای انجام عمل بیشتر آماده کند ( .)22از نظر عملکرد ،دو نوع عمدۀ خودگویی شناسایی
شدهاند که شامل خودگویی تعلیمی (یا شناختی) و انگیزشی است ( .)21خودگویی تعلیمی به
اظهاراتی اشاره دارد که برای افزایش عملکرد از طریق تحریک فعالیتهای مطلوب همراه با
تمرکز توجه بر جنبههای تکنیکی مهارت در نظر گرفته شده است .خودگویی انگیزشی نیز به
اظهاراتی اشاره دارد که برای تسهیل عملکرد از طریق افزایش اعتماد ،تالش ،انرژی و ایجاد
خُلق مثبت و تنظیم اضطراب تدوین شدهاند ( .)23 ،24 ،25خودگویی تعلیمی انجام ورزش را
تعیین میکند ،اما مؤلفۀ انگیزشی به تمرکز ،تشویق خود ،اعتماد به نفس ،آمادگی ذهنی،
تنظیم برانگیختگی و شیوۀ مقابله اشاره دارد ( .)18در مورد خودگویی تعلیمی بیشتر از
1. Krohen
2. Hindle
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خودگویی انگیزشی پژوهش شده است و تأثیرات مثبت آن بر عملکرد گلفبازان (،)26
مهارتهای بازیکنان تنیس ( )27تأیید شده است .مطالعات تجربی ،شواهدی برای تأثیر
خودگویی در زمینههای ورزشی بهدست دادهاند ،بهویژه مطالعات نشان دادهاند خودگویی
تأثیری مثبت بر مهارت پرتاب در بسکتبال ( )28و عملکرد شوت کردن بازیکنان زن فوتبال
( )29دارد و حتی در توانبخشی آسیبهای ورزشی نیز مفید بوده است ( .)31یافتههای این
مطالعات نشان میدهند خودگویی تعلیمی عملکرد افراد را در ورزشها و تکالیف مختلف،
ورزشکاران دارای دامنۀ سنی و تخصص متفاوت افزایش داده است ( ،)31اما تأثیر خودگویی
انگیزشی بر عملکرد ورزشی چندان روشن نیست .البته چنانچه زرواس و همکاران ()2117
اشاره کردهاند ،تأثیر خودگویی بر عملکرد بیشتر وابسته به ماهیت خودگویی است که با توجه
بدین مسئله ،خودگویی میتواند مثبت یا منفی باشد ( .)18با این حال هاردی ،گمج و هال
( )2111به این نتیجه دست یافتهاند که خودگوییهای ورزشکاران از نظر محتوا بیشتر مثبت
است (.)32اگرچه مطالعات معدودی در زمینۀ رابطۀ بین خودگویی و اضطراب ورزشی انجام
شده است ،مطالعات روانشناسی تربیتی با تأکید بر اهمیت خودگوییها ،اشاره کردهاند که
تفکرات منفی که با خودگوییها مرتبط است در شکلگیری نگرانی و اضطراب دخیلاند (،)25
بهطوری که چندین مطالعه ( )33،34،35از رابطۀ بین اضطراب صفت و خودگویی منفی
حمایت کردهاند .همچنین کنری و متزلر )2114( 1و هاتزی جورجیاس و بیدل ( )2118به این
نتیجه دست یافتند که اضطراب ورزشی جسمانی و شناختی با خودگویی منفی ارتباط
متوسطی داشته و میتواند تمایل به تجربه خودگویی منفی را افزایش دهد ( .)36 ،37با توجه
به مطالب فوق ،هدف مطالعۀ حاضر یافتن الگویی علّی برای تأثیر متغیرهای روانشناختی
مذکور بر عملکرد ورزشی جودوکاران از طریق مدلیابی معادالت ساختاری است.
روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و هدف تحقیق از نوع مطالعات توصیفی و همبستگی
است .هرچند در پژوهشهای همبستگی هدف صرفاً یافتن رابطه و حداکثر پیشیبینی
متغیرهاست ،در پژوهش حاضر با استفاده از مدل معادالت ساختاری تأثیرات علّی بین متغیرها
بررسی شده است .این روش یکی از روشهای نویدبخش برای بررسی روابط علّی بین متغیرها
بهصورتی منسجم است ( .)38جامعۀ آماری مطالعۀ حاضر را کلیۀ جودوکاران ردۀ سنی جوان و
بزرگسال استان آذربایجانشرقی تشکیل میدهند که در یکی از باشگاههای جودوی استان
1. Conroy & Metzler
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دستکم به مدت یک سال بهصورت حرفهای زیر نظر مربی به ورزش جودو پرداختهاند .از میان
این ورزشکاران  211نفر بهصورت در دسترس انتخاب شدند ،اما به دلیل عدم همکاریهای الزم
برخی ورزشکاران یا مربیان و نیز مخدوش بودن برخی از پرسشنامهها در نهایت تعداد نمونۀ
مورد بررسی به  162نفر کاهش یافت .در این مطالعه از ابزارهای زیر استفاده شده است:
الف) پرسشنامۀ اضطراب حالت رقابتی ( :)CSAIاین پرسشنامه توسط مارتنز و همکاران
( )1991برای سنجش اضطراب رقابتی تدوین شده است و شامل  27گویه است که دو نوع
اضطراب ورزشی شناختی و جسمانی و اعتماد به نفس را ارزیابی میکند ( .)39هر گویه بر
اساس مقیاس لیکرت چهار درجهای نمرهگذاری میشود که نمرات بهدستآمده از  9تا  36برای
هر خردهمقیاس متغیر است .همۀ گویه ها بهجز  ،14بهصورت مستقیم نمرهگذاری میشوند و
نمرات باالتر نشانۀ سطح باالی اضطراب است .ضریب آلفای کرونباخ برای همسانی درونی برای
اضطراب شناختی  1/89و برای جسمانی و اعتماد به نفس  1/92بهدستآمده است (.)11
ب) پرسشنامۀ خودگویی ( :)S-TQاین پرسشنامه توسط زرواس و همکاران ( )2117برای
سنجش خودگوییهای ورزشکاران تدوین شده است .این پرسشنامه دو نوع راهبرد خودگویی
انگیزشی و شناختی (تعلیمی) را ارزیابی میکند و شامل  11گویه است .شیوۀ نمرهگذاری این
پرسشنامه بر اساس لیکرت پنجدرجهای است که در کل سه نمره از آن بهدست میآید (.)18
زوراس و همکاران ( )2117برای تهیه این پرسشنامه ابتدا با استفاده تحقیقات پیشین  14آیتم
را انتخاب کرده و سپس ،برای بررسی اعتبار محتوایی ،آنرا در اختیار چهار روانشناس ورزشی
قرار دادند و پس از اعمال تغییرات الزم ،دو سرمربی دارای مدرک دکتری در علوم ورزشی با
 21سال تجربه و  21ورزشکار باتجربه از ورزشهای تیمی و انفرادی آن را تکمیل کردند و
اصالحاتی جزئی با توجه به پیشنهادهای آنان انجام شد .تحلیل عاملی اکتشافی دو عامل به
نامهای انگیزشی و شناختی را تأیید کرد و سه گویه به دلیل بار عاملی نامناسب حذف شدند.
مطالعۀ پایایی آزمون نشان داد دو عامل مذکور همسانی درونی خوبی دارند ،بهطوری که آلفای
کرونباخ بهدستآمده برای عاملهای انگیزشی ،شناختی و کل پرسشنامه برابر با  1/84 ،1/91و
 1/92بود (.)18
ج) مقیاس کمالگرایی مثبت و منفی :این مقیاس شامل  41آیتم است که  21مادۀ آن
کمالگرایی مثبت و  21آیتم دیگر کمالگرایی منفی را میسنجد .پاسخها در مقیاس لیکرت
پنجدرجهای قرار داشته و کمترین نمره برای هر یک از مقیاسهای آزمون  21و بیشترین آن
 111خواهد بود .همسانی درونی این پرسشنامه در ایران (شامل مقیاس کمالگرایی مثبت و
کمالگرایی منفی) به روش آلفای کرونباخ به ترتیب  1/91و  1/87است .همچنین پایایی این
آزمون به روش باز آزمایی  1/86است (.)41
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د) مقیاس چندبعدی مقابله با بحران اندلر و پارکر :پرسشنامۀ مقابلهای بیلینگز و موس
( ،)1981شامل  19آیتم است و بر اساس بررسیهای بیلینگر و موس از طریق روش تحلیل
عوامل جملهای این پرسشنامه شامل پاسخهای مقابلۀ شناختی با شش جمله ،پاسخهای مقابلۀ
رفتاری فعال با شش جمله و پاسخهای مقابلۀ اجتنابی با هفت جمله است ،از طرفی این
پرسشنامه به دو شیوۀ مقابلۀ متمرکز بر حل مسئله با هشت جمله و شیوۀ مقابلۀ متمرکز بر
هیجان با  11جمله را در بر میگیرد .در این آزمون از مقیاس چهار گزینهای همیشه ،اغلب،
گاهی ،هیچوقت ،استفاده شده است و آزمودنی بر اساس گزینهای که انتخاب میکند بین صفر
تا  3نمره میگیرد .پایایی این آزمون توسط پورشهباز ( )1372به روش تصنیف و با استفاده از
روش اسپیرمن  -براون محاسبه شده و ضریب پایایی آن برابر با  78درصد بهدست آمده است
(.)41
بعد از جمعآوری اطالعات از آزمودنیها ،دادهها بهمنظور بررسی نتایج و تحلیل آنها وارد
نرمافزار  SPSS-20شد .برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی از شاخصهای مرکزی و پراکندگی
(مثل میانگین و واریانس) از نرمافزار  SPSS20استفاده شد و مدلیابی معادالت ساختاری با
استفاده از نرمافزار آماری  AMOS-20انجام شد.
نتایج
ابتدا آمار توصیفی متغیرها شامل میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر (جدول  )1ارائه
شده است.
جدول  .1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
خودگویی

اضطراب

کمالگرایی
سبکهای مقابلهای

فراوانی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

خودگویی شناختی

162

4

18

11/59

4/29

خودگویی انگیزشی

162

7

31

16

7/21

اضطراب شناختی

162

9

33

16/85

6/24

اضطراب جسمانی

162

9

27

16/59

5/56

اضطراب کل
کمالگرایی منفی
کمالگرایی مثبت

162
162
162

27
31
26

82
83
61

44/66
53/37
45/25

11/23
11/78
8/41

مسئله مدار
هیجانمدار

162
162

13
9

43
21

31/37
15/74

6/29
2/98

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،42مرداد و شهریور 3131

311

مدل معادالت ساختاری
الگوی مفهومی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد ورزشی جودوکاران در نمودار  1نشان داده شده
است .در این مدل ،متغیرهای خودگویی شناختی و انگیزشی و کمالگرایی مثبت و منفی
بهعنوان متغیر برونزا در نظر گرفته شدهاند .همچنین متغیرهای اضطراب ،سبک مقابلهای
مسئلهمدار و هیجان مدار بهعنوان متغیر دورنزا در نظر گرفته شدهاند و در نهایت تأثیر
مستقیم و غیرمستقیم این متغیرها بر عملکرد ورزشی بررسی شده است.

خودگویی شناختی

اضطراب

خودگویی انگیزشی

عملکرد ورزشی
سبک مسئله مدار

سبک هیجان مدار

کمالگرایی منفی

کمالگرایی مثبت

شکل  .1مدل مفهومی عوامل روانشناختی مؤثر بر عملکرد ورزشی جودوکاران

پیش از بررسی ضرایب ساختاری ،برازندگی مدل مفهومی پیشنهادی بررسی شد .برازش الگوی
اولیه بر اساس شاخصهای برازندگی نشان داد برخی شاخصهای برازندگی نیاز به بهبود دارد
که بدین منظور شش مسیر غیرمعنیدار از الگوی اولیه حذف شدند که در شکل  2بهصورت
خطچین نشان داده شده است .این مسیرها شامل اثر کمالگرایی منفی بر سبک مقابلهای
مسئلهمدار ،هیجانمدار و عملکرد ،اثر کمالگرایی بر سبک مقابلهای هیجان مدار ،اثر سبک
مقابلهای هیجانمدار بر اضطراب و عملکرد ورزشی بودند .با توجه به بیتأثیر بودن سبک
مقابلهای هیجان مدار ،این متغیر از معادله خارج گردید .عالوه بر حذف مسیرهای غیرمعنیدار،
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برای بهبود شاخصهای برازندگی هفت مسیر به مدل افزوده شدند که معنیدار بودند.
مسیرهای اضافه شده در شکل  2نشان داده شدهاند که از بین آنها پنج مسیر شامل رابطۀ
کمالگرایی مثبت با کمالگرایی منفی و خودگویی انگیزشی ،رابطۀ کمالگرایی منفی با
خودگویی انگیزشی و خودگویی شناختی و رابطۀ خودگویی شناختی با خودگویی بود و دو
مسیر شامل اثر خودگویی شناختی و انگیزشی بر سبک مقابلهای مسئلهمدار بود.

خودگویی شناختی
اضطراب
عملکرد ورزشی

سبک مسئله مدار

سبک هیجان مدار

خودگویی انگیزشی

کمالگرایی منفی

کمالگرایی مثبت

شکل  .2مسیرهای حذف شده (نقطهچینها) و اضافه شدۀ (خطچینها) مدل مفهومی اولیه

مدل نهایی برازششده پس از حذف و اضافه کردن مسیرها بهصورت شکل  3بهدستآمده که
در زیر همراه با ضرایب ساختاری نشان داده شده است.
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G
خودگویی شناختی

-1/14
-1/42

1/21
1/46

عملکرد ورزشی

1/34

اضطراب

-1/15

1/23
1/11
1/11

1/82

-1/18

1/33

خودگویی انگیزشی
-1/13

1/16

1/35

1/13

سبک مسئله مدار

کمالگرایی منفی

-1/15

1/11

کمالگرایی مثبت

1/65

شکل  .3مدل نهایی برازششده عوامل روانشناختی مؤثر بر عملکرد ورزشی

جدول  .2شاخصهای مدل برازندگی نهایی را نشان میدهد.
جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل ساختاری عوامل روانشناختی تأثیرگذار بر عملکرد ورزشی
مدل

X2

Df

X2/df

GFI

CFI

AGFI

RMSEA

IFI

NFI

TLI

مدل نهایی

8/64

4

2/16

1/98

1/98

1/91

1/18

1/98

1/97

1/93

چنانچه جدول  2نشان میدهد ،مقدار شاخص  X2/dfبرابر  2/16است که نشانگر تناسب دادهها
با مدل نهایی است .در تحلیل معادالت ساختاری ،مقادیر بیش از  1/91نشانۀ برازش خوب مدل
است و با توجه به اینکه شاخصهای  GFIو  CGFIبرابر  1/98و  AGFبرابر  1/91است که نشان
میدهد الگوی نهایی برازش خیلی خوبی دارد .مقدار شاخص  RMSEAکه برابر  1/8است نشانگر
برازش نسبتاً خوب دادهها در مدل نهایی است که این میزان هرچه به صفر نزدیکتر باشد،
نشانۀ برازش خوب است ،ولی مقدار آن نباید بیشتر از  1/18باشد .دیگر شاخصهای موجود در
جدول نیز همگی نشانۀ برازش خوب مدل است .اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کلی متغیرهای
مدل بر متغیر پیامد در جدول  3نشان داده شده است.

-1/11
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جدول  .3اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کلی متغیرهای برونزا بر متغیرهای درونزا و متغیر پیامد

کمالگرایی مثبت
کمالگرایی منفی
خودگویی انگیزشی
خودگویی شناختی
سبک مقابله مسئلهمدار
اضطراب

مستقیم

ضریب اثر
غیرمستقیم

کلی

1/65
1/111
1/23
-1/14
1/11
-1/15

1/11
-1/12
1/11
1/19
-1/14
1/11

1/65
-1/12
1/24
-1/15
1/17
-1/15

مطابق این جدول ،ضریب اثر مستقیم و کلی کمالگرایی مثبت بر عملکرد ورزشی  1/65است،
اما این متغیر تأثیر غیرمستقیمی بر عملکرد ورزشی ندارد .برعکس متغیر فوق ،کمالگرایی
منفی تأثیر مستقیم بر عملکرد ورزشکاران ندارد و ضریب اثر غیرمستقیم و کلی آن برابر -1/12
است .ضریب اثر متغیر خودگویی انگیزشی بهصورت مستقیم برابر  1/23و بهصورت غیرمستقیم
برابر  1/11است که اثر کلی آنها برابر  1/24بهدستآمده است ،اما خودگویی شناختی اثر
مستقیم منفی بر عملکرد دارد که ضریب اثر آن برابر  -1/14است ،همچنین ضریب اثر
غیرمستقیم این متغیر  1/19است و ضریب اثر کلی  -1/15بهدست آمده است .ضریب اثر
مستقیم و غیرمستقیم سبک مقابله مسئلهمدار به ترتیب برابر  1/11و  -1/14بوده و اثر کلی آن
 1/17بهدستآمده است .اضطراب نیز اثر مستقیم منفی بر عملکرد داشته است که ضریب اثر
آن برابر  -1/15بهدست آمده و ضریب اثر کلی نیز به همان میزان است.
بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعۀ حاضر برازش الگوی برخی متغیرهای روانشناختی مؤثر بر عملکرد ورزشی
جودوکاران استان آذربایجان شرقی بود .مطالعات پیشین ،تأثیر برخی از این متغیرهای
روانشناختی را بر ورزشکاران بررسی کردهاند ،اما هیچ پژوهشی مدلی برای تأثیر همزمان
متغیرهای روانشناختی بر عملکرد ورزشی ارائه ندادهاست .برازش الگوی اولیه بر اساس
شاخصهای برازندگی نشان داد برخی شاخصهای برازندگی به بهبود نیاز دارد .بدین منظور
شش مسیر غیرمعنیدار از الگوی اولیه حذف شدند که شامل اثر کمالگرایی منفی بر سبک
مقابلهای مسئلهمدار ،هیجانمدار و عملکرد ،اثر کمالگرایی بر سبک مقابلهای هیجانمدار ،اثر
سبک مقابلهای هیجانمدار بر اضطراب و عملکرد ورزشی بودند .با توجه به اینکه سبک مقابلهای
هیجانمدار در مدل نقشی نداشت ،این متغیر از معادله خارج شد .عالوه بر این ،برای بهبود
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شاخصهای برازندگی هفت مسیر به مدل افزوده شد که معنیدار بودند .پنج مسیر شامل رابطۀ
کمالگرایی مثبت با کمالگرایی منفی و خودگویی انگیزشی ،رابطۀ کمالگرایی منفی با
خودگویی انگیزشی و خودگویی شناختی و رابطۀ خودگویی شناختی با خودگویی انگیزشی بود
و دو مسیر شامل اثر خودگویی شناختی و انگیزشی بر سبک مقابلهای مسئلهمدار بود .نتایج
تحلیل مسیر نشان داد مدل نهایی با دادههای این تحقیق برازش نسبتاً خوبی دارد و  46درصد
واریانس عملکرد ورزشی از طریق متغیرهای روانشناختی شامل ابعاد کمالگرایی ،خودگویی،
اضطراب رقابتی و سبکهای مقابلهای تبیین گردیده است.
بنا بر نتایج ،از میان متغیرهای مورد مطالعه ،کمالگرایی مثبت بیشترین اثر مثبت را بهصورت
مستقیم بر عملکرد ورزشی دارد ،اما تأثیر غیرمستقیمی بر عملکرد ندارد .همچنین کمالگرایی
منفی تأثیر مستقیمی بر عملکرد ورزشی ندارد و تأثیر غیرمستقیم آن بهواسطۀ اضطراب منفی و
خیلی ضعیف است.
این نتایج با برخی یافتههای مطالعات پیشین همسو و با برخی دیگر ناهمسو است .مثالً نتایج
برخی مطالعات ،مانند نتایج مطالعۀ حاضر ،نشان داده است ورزشکاران کمالگرایی مثبت زیاد و
کمالگرایی منفی کمی دارند ( .)42همچنین هنسن ( )2111نیز اظهار کردهاست نوع
سازگارانه یا مثبت کمالگرایی عملکرد خوب ورزشکاران را بازنمایی میکند ( .)43در مطالعهای
دیگر گوتوالس و همکاران ( )2112نشان دادند
کمالگرایی با برخی متغیرهای روانشناختی ازجمله رضایت از عملکرد و شایستگی رابطه
مثبتی دارد (.)44
با این حال ،همانگونه که فلت و هویت ( )2115اشاره کردهاند برخی مطالعات نشان میدهند
کمالگرایی ناسازگارانه یا منفی ،عملکرد ورزشکاران را کاهش و نارضایتی از عملکرد را افزایش
میدهد ( .)45در این زمینه گلد و همکاران ( )1996در مقایسۀ گروهی از تنیسبازان برگزیده،
کمالگرایی را مطالعه کردند و به این نتیجه دست یافتند که بازیکنان حرفهای تنیس ،سطوح
باالیی از نگرانی دربارۀ اشتباهات و سطوح پایینی از استانداردهای فردی را که به ترتیب
عناصری از کمالگرایی سازگارانه و ناسازگارانه به شمار میروند گزارش کردند ( .)46با این
حال ،شاید تعمیم نتایج آنها با مشکل مواجه شود؛ زیرا آزمودنیهای مورد مطالعۀ آنها سطوح
باالیی از فرسودگی را نشان داده بودند .در واقع ،نتایج مطالعۀ آنها نشان میدهد کمالگرایی
ناسازگارانه بیشتر با فرسودگی مرتبط است و لزوماً بدین معنی نیست که ورزشکاران سطوح
باالیی از کمالگرایی منفی را نشان میدهند.
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در تبیین این یافتهها باید به اظهارنظر گلد و همکاران ( )2112اشاره کرد که کمالگرایی
هنجار را ویژگیای کلیدی برای کسب عملکرد ورزشی در نظر گرفتهاند ( .)47حتی پیشنهاد
شده است که تمایل به کمال در زمینۀ ورزش اهمیت اساسی دارد و به نوبه خود به عملکرد
پیروزمندانه در ورزش منجر میگردد .بدین دلیل انتخاب استانداردهای باال بخشی از ویژگی-
های ورزشکاران برگزیده و برای عملکرد ورزشکاران سودمند است ( .)4با این تفاسیر ،شاید
بتوان کمالگرایی مثبت را ضرورتی برای ورزشکاران حرفهای در نظر گرفت.
در زمینۀ تأثیر غیرمستقیم کمالگرایی منفی بر عملکرد ،یافتههای مطالعۀ حاضر بهطور کلی
همسو با پژوهشهایی است که نشان میدهند نگرانی دربارۀ اشتباهات و واکنشهای منفی به
کمالگرایی منفی یا ناسازگار با اضطراب رقابتی رابطۀ مثبت دارند و برعکس ،اهداف فردی و
تالش برای کمال (کمالگرایی مثبت یا سازگار) با اضطراب رقابتی رابطۀ معکوس دارند (.)48
چنین یافتههایی نشان میدهند ورزشکاران کمالگرای سازگار که برای کمال تالش میکنند و
دربارۀ اشتباهاتشان نگران نیستند ،سطح پایینی از اضطراب را طی رقابت تجربه میکنند که با
عملکرد خوب ورزشی نیز همراه است ( .)49همچنین یافتههای حاضر با پژوهش سیندن
( )1999همسو است که دریافت بین اضطراب و الگوی خاصی از کمالگرایی (نگرانی زیاد در
مورد اشتباهات ،تردید در مورد فعالیتها و معیارهای شخصی ضعیف) رابطۀ معنیدار وجود
دارد (.)51
از آنجا که در بیشتر موارد ،کمالگرایان منفی بین خواستههای کمالگرایانه روانرنجورانه و
عملکرد واقعی تضادی درک میکنند ،اعتقاد بر این است که تضاد حاصل ،تأثیرات نامطلوبی بر
اضطراب فرد بر جای میگذارد ( .)51همچنین یافتههای پژوهش هویت و فلت ( )2114نشان
داد افکار خودکار درگیر در کمالگرایی و جنبههای بین فردی سازۀ کمالگرایی با شدت
اضطراب در ارتباط است .همچنین کمالگرایان مایلاند تا وقایع روزمره زندگیشان را
تهدیدکنندهتر و پراسترستر از دیگران تعبیر کنند (.)52
از سوی دیگر محرک اصلی در زندگی افراد کمالگرای منفی خود شکوفایی استعدادها نیست،
بلکه برتری یافتن است .آنها باید در هر کاری به حد کمال برسند و به بهترین نحو آن را انجام
دهند وگرنه راضی نخواهند شد .نرسیدن به کماالت آنان را دچار اضطراب و احساس گناه شدید
میکند .این افراد معموالً در رسیدن به اهداف خود با شکست مواجه میشوند؛ در نتیجه ارزش
آنان در نظر خودشان کاهش مییابد ،دچار احساس کهتری میشوند و چنین تصور میکنند که
دیگران هم در مورد آنان همین نظر را دارند و به این باور میرسند که حرمت و اعتبار خود را
نزد دیگران نیز از دست دادهاند؛ در نتیجه دچار اضطراب میشوند (.)53
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همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد خودگویی انگیزشی اثر مثبت مستقیم نسبتاً خوبی بر
عملکرد دارد ،اما اثر غیرمستقیم آن (بهواسطۀ سبک مقابلۀ مسئلهمدار) خیلی ضعیف است .اما
خودگویی شناختی اثر مستقیم منفی بر عملکرد ورزشی دارد ،اگرچه اثر غیرمستقیم مثبتی
(بهواسطۀ سبک مقابلۀ مسئله مدار) بر عملکرد داشته است .یافتههای مطالعۀ حاضر در زمینه
تأثیر منفی خودگویی شناختی ناهمسو با پژوهشهایی است که تأثیرات مثبت آن را بر عملکرد
ورزشی در رشتههای ورزشی مختلف نشان دادهاند .مثالً تأثیر خودگویی شناختی بر عملکرد
بازیکنان گلف ( ،)26مهارتهای بازیکنان تنیس ( ،)27مهارتهای بازیکنان بسکتبال (،)28
عملکرد بازیکنان راگبی ( )54و عملکرد شوت کردن بازیکنان زن فوتبال ( )29تأیید شده است.
هر پنج مطالعه نشان دادند خودگویی شناختی تأثیری مثبت بر عملکرد بازیکنان این رشتههای
ورزشی و افزایش مهارت آنها داشته است.
با این حال ،باید اشاره کرد که اغلب مطالعات موجود در زمینۀ تأثیر خودگویی بر عملکرد،
آزمایشی بوده است .فقط مطالعۀ نخست مانند مطالعۀ حاضر پژوهشی غیرآزمایشی بود که نشان
داد استفاده از خودگویی شناختی با عملکرد بهتر در بازی گلف همبسته است ،اما دیگر
مطالعات ذکر شده بهصورت آزمایشی تأثیر خودگویی شناختی را بر عملکرد بررسی کرده بودند.
مثالً کاتون و الندین ( )2117گروهی از بازیکنان غیرحرفهای تنیس را انتخاب کردند و آنها را
در سه گروه قرار دادند که دو گروه هفت جلسه آموزش خودگویی (همراه با دانش عملکرد و
بدون آن) دریافت کرده بودند ،ولی یک گروه از طریق یادگیری پسخوراند آموزش دیده بودند.
نتایج نشان داد عملکرد هر سه گروه در متغیرهای مربوط به عملکرد بهبود یافته بودند .با این
حال ،ورزشکارانی که در زمینۀ خودگویی آموزش دیده بودند ،در توالی حرکات ،عملکرد بهتری
در مقایسه با دیگران داشتند .همچنین آنها اشاره کردهاند که گروههای دریافتکنندۀ شناختی
در مقایسه با دیگران درصد بیشتری از پرتابهای درست داشتند که تأثیر مثبت خودگویی را
نشان میدهد (.)27
همچنین در مطالعهای آزمایشی تأثیر مثبت تأثیر خودگویی انگیزشی بر عملکرد بازیکنان
راگبی ( )54و عملکرد و خودکارآمدی بازیکنان تنیس ( )25نشان داده شد .البته هر دو مطالعه
بهصورت آزمایشی انجام شدهاند .مثالً در مطالعۀ نخست ،برای بررسی تأثیر خودگویی بر
عملکرد  46بازیکن تنیس انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند .تمرینات بهصورت آزمایشی به
یک گروه ارائه شده و به دیگری ارائه نشد و نتایج نشان داد استفاده از خودگویی انگیزشی
موجب افزایش خودکارآمدی و عملکرد ورزشکاران میشود.
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مطالعات همبستگی معدودی در زمینۀ رابطۀ انواع خودگویی و عملکرد ورزشی انجام شده است
که بیشتر آنها مطالعات آزمایشی بودهاند و غالباً یافتهها نشان میدهند خودگویی شناختی و
انگیزشی عملکرد ورزشی را در رشتههای ورزشی مختلف افزایش میدهد .با این حال ،مطالعۀ
حاضر تأثیر مثبت خودگویی انگیزشی و تأثیر منفی خودگویی شناختی را بر عملکرد ورزشی
نشان داد .با توجه به ماهیت آموزشی خودگوییها در مطالعات آزمایشی که محتوای مثبتی
دارند ،طبیعی به نظر میرسد که در چنین مطالعاتی خودگویی موجب افزایش عملکرد شود.
در تبیین رابطۀ خودگویی با عملکرد ورزشی توجه به تعاریف ابعاد خودگویی و تأثیر آن بر
بهبود عملکرد ورزشکاران میتواند مفید باشد .خودگویی شناختی به اظهاراتی اشارهدارد که
برای افزایش عملکرد از طریق تحریک فعالیتهای مطلوب همراه با تمرکز توجه بر جنبههای
تکنیکی مهارت در نظر گرفته شده است و خودگویی انگیزشی نیز به اظهاراتی اشاره دارد که
برای تسهیل عملکرد از طریق افزایش اعتماد ،تالش ،انرژی و ایجاد خلق مثبت و تنظیم
اضطراب تدوین شدهاند ( .)23 ،24 ،28به سخن دیگر ،مؤلفۀ شناختی خودگویی به یادگیری و
انجام مهارتهای ورزشی اشاره دارد و راهبردهای الزم برای انجام ورزش را تعیین میکند ،اما
مؤلفۀ انگیزشی به تمرکز ،تشویق خود ،اعتماد به نفس ،آمادگی ذهنی ،تنظیم برانگیختگی و
شیوۀ مقابله اشاره دارد .البته ،تأثیر خودگویی بر عملکرد بیشتر به ماهیت خودگویی وابسته
است که با توجه بدین مسئله ،خودگویی میتواند منفی باشد .در این حالت ،مانند مطالعۀ
حاضر ،احتماالً تأثیری منفی بر عملکرد خواهد داشت .با این حال ،قبل از هرگونه نتیجهگیری
بهتر است مطالعات دیگری این موضوع را مکرراً بررسی کنند (.)18
البته عالوه بر چنین تفاوتی ،احتماالً انواع خودگویی نیز بر ابعاد متفاوت عملکرد تأثیر
میگذارند .زینسر و همکاران ( )2116اظهار کردهاند که خودگویی شناختی احتماالً در افزایش
و جهتدهی به توجه مؤثر است ،در حالی که خودگویی انگیزشی در افزایش انگیزه ،اعتماد به
نفس و نظمدهی به کوشش و تالش مؤثرتر است ( .)22چنانچه تئودوراکیس و همکاران
( )2111اشاره کردهاند ،تفسیر فرآیندهای توجیهی میتواند در تبیین تأثیر خودگویی بر
عملکرد تأثیرگذار باشد (.)23
برخی پژوهشگران ساز و کارهای زیربنایی تأثیر خودگویی را بر عملکرد ،یعنی ساز و کارهایی را
که خودگویی از طریق آنها بر عملکرد تأثیر میگذارد ،بررسی کردهاند؛ مثالً جانسون و
همکاران ( )2114پیشنهاد کردهاند که هستۀ خودگویی تمرکز بر افکار خوشایندی است که به
رفتارهای خوشایند منجر میشود .به عبارت دیگر ،خودگویی دستوری است که عمل یا توالیای
از اعمال را بهکار انداخته یا تکمیل میکند ( .)29تئودوراکیس و همکاران ( )2111در این
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زمینه معتقدند راهبردهای شناختی مثل خودگویی شامل فعالسازی فرآیندهای ذهنی برای
تغییر یا تأثیرگذاشتن بر الگوهای فکری بهکار گرفته میشوند .نکتۀ مهم این است که تمرکز بر
افکار خوشایند به عمل یا رفتار خوشایند منجر خواهد شد (.)23
در زمینۀ تأثیر خودگویی بر اضطراب ،طبق دانش ما تاکنون مطالعهای رابطۀ خودگویی شناختی
و انگیزشی را با ابعاد اضطراب رقابتی بررسی نکرده است و معدود مطالعات موجود نیز رابطۀ
اضطراب را با در نظر گرفتن خودگویی به شکل مثبت و منفی بررسی کردهاند .در پژوهشی
رابطۀ اضطراب ورزشی و خودگویی در ورزشکاران بررسی شده که نتایج آن نشان میدهد
افرادی که نشانههای اضطراب را عاملی تسهیلکننده ارزیابی کردهبودند ،در مقایسه با گروهی
که نشانههای اضطراب را تضعیفکننده ارزیابی کرده بودند ،منفی کمتری را تجربه کرده بودند
( .)37همچنین فلتچر و هانتون ( )2111نشان دادند خودگویی مثبت تفسیر ورزشکاران از
اضطراب را تعدیل میکند (.)55
با وجود مطالعات معدود در زمینۀ رابطۀ بین خودگویی و اضطراب در حیطۀ روانشناسی ورزش،
مطالعات روانشناسی تربیتی با تأکید بر اهمیت خودگوییها اشاره کردهاند که تفکرات منفی باا
خودگویی مرتبط و در شکلگیری نگرانی و اضاطراب دخیالاناد ( ،)37باهطاوری کاه چنادین
مطالعه ( )33 ،34از رابطۀ بین اضطراب صفتی و خودگویی منفی حمایت کاردهاناد .دو مطالعاه
( )36 ،37به این نتیجه دست یافتند که اضطراب ورزشای جسامانی و شاناختی باا خودگاویی
منفی ارتباط متوسطی دارد و میتواند تمایل به تجربۀ خودگویی منفی را افزایشدهد.
هاتزی جورجیاس و همکاران ( ،)2117همسو با مطالعه حاضر ،بر این باورند که بین اضطراب و
انواع خودگویی رابطۀ منفی وجوددارد که البته خودگویی شناختی بیشتر از خودگویی انگیزشی
اضطراب را کاهش میدهد ( .)56همچنین یافتههای هاتز جورجیاس و همکاران ( )2119نشان
میدهد اضطراب شناختی و نه اضطراب رقابتی با خودگویی رابطه دارد .البته یافتههای مطالعه
حاضر نیز نشان دادند ،ابعاد خودگویی بیشتر با اضطراب شناختی و نه اضطراب جسمانی رابطه
دارد ،اگرچه پیشبینی اضطراب بر اساس خودگویی معنیدار نبود ( .)57عالوه بر این ،مطالعۀ
نخست روی دانشجویان انجام شده بود ،نه ورزشکاران رشته خاص .با توجه به این مسئله ،شاید
بتوان نتیجهگیری کرد که بین این دو متغیر در ورزشکاران رابطۀ ضعیفی وجود دارد.
مطالعۀ حاضر نشان داد سبک مقابلهای هیجانی نقشی مدل ندارد؛ بنابراین از مدل حذف شد،
ولی سبک مقابلهای مسئلهمدار تأثیر مستقیم مثبت نسبتاً ضعیف و تأثیر غیرمستقیم منفی (از
طریق اضطراب) بر عملکرد دارد .این یافته با اغلب پژوهشهای قبلی که نشان میدهند
راهبردهای مقابلهای مؤثر با عملکرد خوب ورزشی همراهاند ،همسو است (برای مرور مراجعه
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شود به  .)58از سوی دیگر ،یافتههای حاضر با مطالعۀ گائودریو 1و بالندین )2112(2ناهمسو
است که در پژوهش خود نشان دادهبودند استفادۀ ورزشکاران از راهبردهای مبتنی بر تکلیف
عاطفۀ مثبت در رقابت را افزایش میدهد ،در حالی که استفاده از راهبردهای مبتنی بر هیجان
عاطفۀ منفی را در رقابت افزایش میدهد ( .)59به نظر میرسد بین اضطراب و عملکرد ورزشی
و سبکهای مقابلهای روابط متقابل وجود دارد .نتایج مطالعهای ( )61نشان داده است زمانی که
نشانههای اضطراب جسمانی در حین رقابت ناچیز و بیتأثیر تفسیر میشدند ،ورزشکاران از
راهبردهای مقابلهای متمرکز بر حل مسئله نظیر تالش زیاد و بازداری فعالیتهای رقابتی
استفاده میکردند ،اما زمانی که ورزشکاران اضطراب جسمانی زیاد را ناتوانکننده تفسیر
میکردند ،از راهبردهای مقابلهای متمرکز بر هیجان نظیر برونریزی هیجانی و اجتناب رفتاری
استفاده میکردند.
در زمینۀ تأثیر اضطراب رقابتی بر عملکرد نیز یافتهها نشان دادند اضطراب رقابتی تأثیر منفی
مستقیم بر عملکرد ورزشکاران دارد .رابطۀ بین اضطراب و عملکرد بهطور کلی و عملکرد ورزشی
بهطور ویژه مورد مناقشه محققان است .برخی پژوهشگران اضطراب را برای عملکرد مفید و
برخی دیگر مضر میدانند .از سوی دیگر ،برخی نظریهپردازان به وجود رابطۀ غیرخطی بین
اضطراب و عملکرد معتقدند .دادههای پژوهش حاضر از وجود رابطۀ خطی منفی بین این دو
سازه حمایت کرد .این یافته همسو با یافتۀ مارتنز و همکاران ( )1991است که پیشنهاد کرده
بودند بین بعد شناختی اضطراب و عملکرد رابطۀ خطی منفی وجود دارد ( .)39همچنین این
یافته با یافتههای ابولقاسمی و همکاران ( )1385و چندین مطالعۀ دیگر ( )8 ،61-63همسو
است که در پژوهش خود نشان دادند در میان ورزشکاران غیرحرفهای نیز رابطۀ بین اضطراب
ورزشی با عملکرد ورزشی منفی است ( ،)9اما از این نظر که تأثیر اضطراب جسمانی بر عملکرد
ورزشی بیشتر از اضطراب شناختی است با پژوهش کرافت و همکاران ( )2113مغایر است
(مراجعه کنید به  .)49وجود اضطراب جسمانی این دلیل حائز اهمیت است که معموالً افراد
اضطرابی عالئم جسمانی خود را اغراقآمیز و فاجعهبار تفسیر میکنند؛ از این رو ممکن است
ورزشکارانی که دچار عالئم جسمانی اضطراب میشوند (مانند طپش قلب ،تهوع ،سرگیجه،
احساس گرما ,تعریق و  )...این عالئم را به مسائلی چون بیماریهای قلبی -عروقی نسبت دهند؛
در نتیجه باعث افزایش اضطراب خود میشوند و هم عملکردشان ضعیف میشود .همچنین
مطابق نظریۀ فاجعه برانگیختگی شناختی در رابطۀ بین برانگیختگی فیزیولوژیکی و عملکرد در
1. Gaudreau
2. Blondin
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)؛ به عبارت دیگر وقتی ورزشکار دچار اضطراب شناختی زیادی64( نقش میانجی ظاهر میشود
 افزایشی نهفته در انگیختگی باالتر از سطح بهینه میتواند افت قابل مالحظهای را در،میشود
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Abstract:
The aim of the current study was to investigate self-talk, perfectionism,
anxiety and coping styles roles in sort performance of judo. The population
of present study was all young and adult judo athletes of east Azarbayjan.
Among them 162 athletes were selected by available sampling. Data were
gathered using Competitive State Anxiety Inventory (CSAI), Self-Talk
Questionnaire (S-TQ), Perfectionism Questionnaire, Coping styles
Questionnaire (CSQ). SPSS-20 and AMOS-20 was used for data were
analysis. There was used Structural equation Modeling (SEM) for fitness of
suggested model. Some of fitness indexes suggested that the model needs
modification and to this aim, some non significant paths canceled and some
new paths were added. Final model, with regard to fitness indexes and Chisquare had good efficacy. The final model showed that Positive
perfectionism has the most direct effect and total effect and Cognitive selftalk had the most indirect effect on sport performance.
KeyWords: Self-talk, Perfectionism, Anxiety, Coping styles, Sort
performance, judo
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