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چكيده
 یکی از کشاکشهای اصلی مسائل روانشناختی است که از سوی ورزشکاران رقابتی مطرح شده و باعث ضعف در عملکرد، موضوع اضطراب:زمينه
 اما مسئله اصلی این است آیا آموزي توانشهای. آموزي توانشهای روانشناختی میتواند یکی از مداخالت مؤثر در زمینه اضطراب باشد.میگردد
 بررسی ت ثیر آموزي، هدف از پژوهش حاضر:روانشناختی بر اضطراب رقابتی و اعتماد به خود در دانشآموزان ورزشکار ت ثیر دارد؟ هدف
 بدین منظور از بین. تحقیو از نوع نیمهتجربی بود: روش.مهارتهای روانشناختی بر اضطراب رقابتی و اعتمادبهخود در دانشآموزان ورزشکار بود
 نفری02  انتخابشده و به شکل تصادفی به چهار گروه08/1  دانشآموز با میان ین سنی84  تعداد،دانشآموزان پسر بسکتبالیست شهرستان بوکان
: ابزار پژوهش عبارتند از. آموزي خود گفتاری و ترکیبی (خود گفتاری و تصویرسازی ذهنی) و گواه تقسیم شدند،آموزي تصویرسازی ذهنی
 برای تحلیل دادهها از آزمون.)2103(  فرناندس و همکاران2-) و سیاهه اضطراب حالتی رقابتی2101( تمرین توانشهای روانشناختی برتون و ردیك
 نتایج نشان داد که آموزي توانش های روانشناختی بر اضطراب رقابتی و: يافتهها.تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد
 میتوان: نتيجهگيری.)P<1/110(  همچنین بین گروهها از لحاظ ت ثیرپذیری تفاوت معناداری وجود داشت،اعتمادبهخود دانشآموزان ت ثیر داشت
برای کاهش اضطراب شناختی و جسمانی و افزایش اعتماد به خود در دانشآموزان ورزشکار از آموزي تصویرسازی ذهنی و خود گفتاری بهره
. اعتمادبهخود، اضطراب جسمانی، اضطراب شناختی، توانشهای ذهنی: واژه كليدها.برد
Background: The subject of anxiety is one of the major psychological issues raised by competitive athletes
and causes poor performance. Training of psychological abilities can be one of the effective interventions in
the field of anxiety. But the key question is whether training in psychological abilities affects competitive
anxiety and self-esteem in athletic students? Aims: The purpose of this study was to investigate the effect of
psychological skills training on competitive anxiety and self-confidence in athletic students. Method: This was
a quasi-experimental study. For this purpose, 48 students with the mean age of 14.9 were selected and divided
into four groups of 12 subjects each consisting of 12-subject mental imagery training, self-talk and blended
learning (self-talk and mental imagery) and The evidence was divided. Research tools include: Burton & Redick
(2010) Psychological Abilities Practice and Competitive State Anxiety Inventory-2 Fernandez et al. (2013).
Covariance analysis and Bonferroni post hoc test were used for data analysis. Results: The results showed that
psychological abilities training had a significant effect on students' competitive anxiety and self-esteem. Also,
there was a significant difference between the groups in terms of effectiveness (P<0/001). Conclusions: Mental
and speech imagery training can be used to reduce cognitive and physical anxiety and increase self-esteem in
athletic students. Key Words: Mental abilities, cognitive anxiety, physical anxiety, self-confidence.
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در رشتههای مختلف ورزشی مورد بررسی قرار دادهاند و اثر منفی

امروزه به دلیل گستري عوامل اضطراب آفرین و کاهش توان

اضطراب بر عملکرد را گزاري کردهاند (ویلسون ،وود و وین،

مقابله انسان در برابر آنها ،اضطراب به پدیدهای پیچیده و بزرگ

 ،2111وین ،موری و ویلسون ،ان لرت و برترامس ،2102 ،ولف،

تبدیلشده است ،چراکه تحت ت ثیر عوامل متعدد قرار دارد .همچنین،

اییس و کلینرت.)2105 ،

تفاوت عملکرد قهرمانان ورزشی بیش از زمانهای دی ر به آمادگی

اخیراً درزمینهی ارتقاء عملکرد و اعتمادبهخود ورزشکاران در

ذهنی آنها مربوط میشود و یکی از عوامل مهمی که آمادگی روانی،

مسابقات و توانشهای کاهش اضطراب رقابتی ،پژوهشهای

بدنی و حتی عملکرد را تحت ت ثیر قرار میدهد اضطراب رقابتی 0

متعتددی صتورت گرفتته استت (ویلیامز و کومینگ.)2105 ،

است (چنگ و هاردی .)2102 ،پژوهش ران اضطراب را یك حالت

روانشناستان ورزي و پژوهش رانی که در حوزه اضطراب رقابتی

هیجانی منفی که با بیقراری ،تشویش ،ن رانی و فعالسازی یا

مشغول تحقیواند ،که هم ی درصدد هستند راهکارهای مناستبی را

ان یخت ی بدنی همراه است توصیف کردهاند (واینبرگ و گولد،

برای ارتقاء عملکرد ورزشی ،اعتمادبهخود و کتاهش اضطراب رقابتی

 .)2108تحقیقات در حوزه اضطراب معموالً بین مؤلفههای حالتی و

و عوامل مرتبط با آن پیتدا کننتد (چنگ و هاردی .)2102 ،یکی از

صفتی تمایز قائل میشود (چنگ و هاردی .)2102 ،اضطراب صفتی

حیطههایی که نظر متخصصان این حوزه را به خود جلب کرده است

بخشی از شخصیت ،استعداد یا گرایش رفتاری اندوخته شدهای است

تمرین یا آموزي توانشهای روانشناختی  2است .مطالعات و فرا

که رفتار را تحت ت ثیر قرار میدهد .اضطراب صفتی ،فرد را مهیای

تحلیلهای متعدد نشان میدهند که برنامههای آموزي توانشهای

شرایطی میکند که بهطور عینی از جنبههای روانشناختی یا جسمانی

روانشناختی میتوانند در بهبود عملکرد ورزشکاران مؤثر باشند

خطرناک نبوده ولی فرد آنها را بهصورت تهدیدکننده فرض میکند

(گاروین .)2108 ،تمرین توانشهای ذهنی یا روانشناختی (پیاستی)

(کریستجاندوتیر ،ارلین سدوتیر ،سونسون و ساودرا .)2104 ،از سوی

که گاهی تمرین توانشهای ذهنی (اماستی) هم نامیده میشود،

دی ر ،اضطراب حالتی ،یك حالت هیجانی موقت و متغیر است که

شامل " تمرین منظم ،مداوم و باثبات راهبردهای روانشناختی است

از ادراک آگاهانه ن رانی و تنش فرد ناشی میشود و با فعالیت سیستم

که بهمنظور بهبود عملکرد ،افزایش لذت و یا دستیابی به رضایتمندی

عصبی خودمختار در ارتباط است (چنگ و هاردی .)2102 ،عالوه بر

یا خود خشنودی بیشتر حاصل از فعالیت بدنی و یا ورزشی" ،استفاده

تجربه افکار منفی و درک فعالیت فیزیولوژیکی ،میزان باور فرد از

میگردد .پیاستی ،شامل رويها و تکنیكهایی است که از منابع

توانایی مقابله با کشاکشها نیز در به وجود آوردن اضطراب حالتی

مختلف و بهویژه از مسیر اصلی روانشناسی شامل اصالح رفتار ،تئوری

مهم است (واگستاف ،نیل ،ماللئو و هانتون .)2102 ،اضطراب حالتی

شناختی و درمان شناختی -رفتاری ،درمان منطقی هیجانی رفتاری،

را در سه جنبه بررسی میکنند؛ اضطراب شناختی بخش ذهنی

هدفگزینی ،گواه توجه ،آرمیدگی تدریجی عضله ،و حساسیت

اضطراب استت و بهوسیله ارزشیابی منفی در مورد عملکرد و اجرا به

زدایی منظم است ،حاصلشده است (گلد و واینبرگ )2108 ،و

وجود میآید ،و شامل ن رانی و افکار منفی است .اضطراب جسمانی،

(گاروین .)2108 ،در مداخالت چندمؤلفهای از آموزي چند راهبرد

عالئم جسمانی (فیزیولوژیکی) که یك فرد ممکن است تجربه کند

روانشناختی (مثالً ،هدفگزینی ،آرامسازی ،خود گفتاری ،8

و بتا بران یخت تتی دستتت اه عصتتبی خودمختار ارتباط دارد.

تصویرسازی ذهنی  )5باهدف افزایش آگاهی نسبت به راهبردهای

درحالیکه اعتمادبهخود  3باور فرد به توانایی او برای انجام کاری

روانشناختی یا بهبود توانشهای روانشناختی (مثالً ،اعتمادبهخود،

است که میخواهد انجام دهد (روبازا و بورتولی2111 ،؛ به نقل از

تمرکز) یا نتایج عملکردی استفاده میشود .برنامههای آموزي

آونگ و گریوا .)2101 ،اضطراب رقابتی در موقعیتهای رقابت

توانشهای روانشناختی که از قالب چندمؤلفهای بهره میگیرند و در

جویانة ورزشی ایجاد میشود .تجربه اضطراب در قبل و حین رقابت

رشتههای گوناگون ورزشی در گروههای مختلف سنی به کار گرفته

ورزشی میتواند انواعی از نتایج ناخواسته ازجمله ضعف عملکرد

میشوند .رایجترین مداخالت چندمؤلفهای مداخالتی هستند که از

ورزشی را به دنبال داشته باشد (کرافت و مایر ،2113،وودمن و

ترکیب سه یا چند مورد از این راهبردها استفاده میکنند :تنش زدایی،

هاردی .)2113 ،ت ثیرات زیانبخش اضطراب بر عملکرد را محققان

خود گفتاری ،تصویرسازی (تجسم) ،تمرکز ،توقف افکار ،کانون
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ت ثیر آموزي توانشهای روانشناختی بر اضطراب رقابتی و اعتماد...

توجه ،هدفگزینی ،و گواه تنیدگی (گاروین .)2108 ،پژوهشها

ابزار

مؤید این نکته است که آموزي توانشهای ذهنی برای آمادهسازی

نسخة فارسی سیاهة اضطراب حالتی رقابتی :2-در این پژوهش از

ورزشکاران بهمنظور عملکرد بهینه روي خوبی محسوب میشود.

سیاهة جای زین شده اضطراب حالتی رقابتی 2-که یك سازة

پژوهش روتلین ،بیرر ،هوروات و گروس کولتفورت ( )2102نشان

چندبعدی است استفاده شد (فرناندس و همکاران .)2103 ،این سیاهه

داده است که مداخله روانشناختی موجب کاهش عالئم اضطراب

حاوی  02سؤال است .سیاهة مذکور ،از سه خرده مقیاس اضطراب

شده است.

جسمانی (برای مثال ،در عضالتم احساس لرزي میکنم) ،اضطراب

با توجه به مطالب عنوانشده و همچنین با توجه به اهمیت زیاد

شناختی (برای مثال ،ن رانم که دی ران را از خودم ناامید کنم) و

ورزي در عرصه جهانی ،هزینههای بسیار باالیی در بهبود عملکرد

اعتمادبهخود (برای مثال ،مطمئنم که عملکرد خوبی خواهم داشت)

ورزشی صورت میگیرد که یکی از بخشهای اصلی آن ،آموزي

تشکیلشده است .در این سیاهه مؤلفة اضطراب جسمانی از  2سؤال

توانشهای روانشناختی است (آونگ و گریوا .)2101 ،از طرفی

تشکیلشده و بقیه خرده مقیاسها  5سؤالی میباشند .نحوة امتیازدهی

موضوع اضطراب ،یکی از کشاکشهای اصلی مسائل روانشناختی

آن بر اساس مقیاس  8ارزشی لیکرت است که در دامنة هرگز ( )0تا

است که از سوی ورزشکاران رقابتی مطرح میشود و همچنین یکی

خیلی زیاد ( )8قرار دارد .نمرات کل برای هر مؤلفه از مجموع نمرات

از عوامل مؤثر در ضعف عملکرد ورزشکاران است ،پژوهشهایی که

سؤاالت مربوط خرده مقیاس به دست میآید .مهر صفر ،خبیری و

ت ثیر شیوههای کاهش و مقابله با اضطراب را همراه با ویژگیهای

مقدم زاده ( )0315نتایج حاصل از تحلیل عاملی ت ییدی را برای این

فیزیولوژیکی آن بررسی کردهاند در مراحل ابتدایی هستند که این

سیاهه قابلقبول گزاري کردهاند (،P<1/110 ،χ²= 220/30

موارد ازجمله توجیهات ضروری بودن انجام پژوهشهای متعدد در

.)RMSEA= 1/122 ،RMR= 1/184 ،CFI= 1/15 ،NNFI= 1/18

این زمینه است .ازاینرو در این پژوهش محقو به دنبال پاسخ به این

همچنین این پژوهش ران همسانی درونی (آلفای کرونباخ) خرده

پرسش است که آیا آموزي توانشهای روانشناختی (خودگویی،

مقیاسهای این سیاهه را بین  1/43تا  1/45به دست آوردند.

تصویرسازی ذهنی و ترکیبی از خودگویی و تصویرسازی ذهنی) بر

فرم مشخصات دموگرافیك :برای جمعآوری اطالعات جمعیت

اضطراب رقابتی و اعتمادبهخود در دانشآموزان ورزشکار ت ثیر

شناختی از یك فرم که دربرگیرندة  2سؤال باز پاسخ (شامل سن و

دارد؟

پایه تحصیلی) و  2سؤال بسته پاسخ (شامل میزان فعالیت جسمانی و
سابقه قهرمانی) بود ،استفاده گردید.

روش
پژوهش از نوع نیمه تجربی کاربردی با طرح پیش و پسآزمون

در اولین روز کلیه شرکتکنندگان با مراحل انجام پژوهش آشنا

بود .جامعه آماری تحقیو حاضر کلیه دانشآموزان بسکتبالیست مقطع

شدند ،و پرسشنامه اطالعات فردی و پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

متوسطه شهرستان بوکان با دامنه سنی  03تا  01سال در سال 0311

را تکمیل کردند .پس از تقسیم تصادفی شرکتکنندگان در چهار

بودند که از میان آنها تعداد  84نفر با توجه به نوع پژوهش بهصورت

گروه ،گروههای آزمایش (خود گفتاری ،تصویرسازی ذهنی و

هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و بهطور تصادفی در چهار گروه

ترکیبی) به مدت  4هفته و هر هفته سه جلسه ( 85دقیقه) تمرین

گواه ( 02نفر) ،خود گویی ( 02نفر) ،تصویرسازی ذهنی ( 02نفر) و

توانشهای روانشناختی را اجرا کردن که شامل دو جلسه مرحله

ترکیب خودگویی و تصویرسازی ( 02نفر) قرار گرفتند .این شرکت-

آموزي مقدماتی و تمرکز و آگاهی 01 ،جلسه اکتساب ،تمرکز بر

کنندگان هیچگونه مشکل جسمی و ذهنی نداشتند و هم ی در

یادگیری و  02جلسه مرحله اجرا و تمرکز بر عملکرد و پریادگیری

اردوی آمادهسازی مسابقات منطقهای بودند و با تکمیل فرم رضایت

بو ) برتون و ریدیك2114 ،؛ واینبرگ وگولد ،)2108 ،و گروه گواه

آگاهانه در پژوهش شرکت کردند .مالک ورود به این پژوهش

به تمرینات مرتبط با رشتهی ورزشی خود پرداختند .در مرحله

تکمیل فرم رضایتنامه ،حداقل سابقه حضور در مسابقات استانی و

پیشآزمون هم نی گروهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس

سالمت کامل جسم و روان بود.

یكراهه مورد بررسی قرار گرفت که با توجه عدم معناداری این
آزمون توزیع گروهها هم ن بود .برنامه توسعه توانشهای ذهنی بر
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اساس (برتون و ردیك2101،؛ روانشناسی ورزي برای مربیان،

ت ثیر متغیرهای مستقل بر وابسته از تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی

ترجمه غرایاق زندی ،حسن )0318 ،بود .درنهایت پسآزمون نیز

بونفرونی استفاده شد (تاباچنیك و فیدل .)2111 ،کلیه عملیات آماری

همانند پیشآزمون اجرا و اطالعات جمعآوری شد .جمعآوری

در سطو  1/15و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  01انجام گردید

پرسشنامه در ورزشکاران زیر نظر مربیان انجام گرفت .همچنین به

يافتهها

پاسخدهندگان اطمینان داده شد که پاسخ آنها محرمانه شمردهشده و

میان ین و انحراف معیار نمرات اضطراب شناختی ،جسمانی و

تنها برای اهداف پژوهشی از آنان بهره گرفته میشود .عالوه بر این

اعتماد به خود در گروههای خود گفتاری ،تصویرسازی ذهنی،

موارد ،برای جلوگیری از سوگیری در بین پاسخدهندگان ،به آنها

ترکیبی و گواه در مرحله پیشآزمون و پسآزمون در جدول 0

اطالع داده شد که نتایج پژوهش هیچ ت ثیری در گزینش و انتخاب

ارائهشده است.

آنها در رشته ورزشی مربوط ندارد (مارتنز ،ولی و بارتون.)0111 ،

در ادامه تحقیو به بررسی تفاوتهای بینگروهی با استفاده از

الزم به ذکر است در این پژوهش اضطراب صفتی و اعتمادبهخود

آزمون تحلیل کوواریانس تك متغیره پرداخته شد .پیشفرض

صفتی بهعنوان متغیر همپراي در نظر گرفته شد.

استفاده از این آزمون توزیع نرمال دادهها و هم نی واریانسها است،
که با توجه به نتایج آزمون شاپیروویلکز ( )P<1/15و لوین

با توجه به پیشفرض نرمال بودن دادهها و هم نی واریانسها

( )P<1/15این پیشفرضها برقرار است.

مطابو با نتایج آزمون شاپیروویلك و آزمون لوین برای تحلیل مقایسه

جدول .0یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیو
متغیر

پیشآزمون

گروه

اضطراب شناختی

اضطراب جسمانی

اعتمادبهخود

پسآزمون

میان ین

انحراف استاندارد

میان ین

انحراف استاندارد

خود گفتاری

02/1

0/40

03/1

0/41

تصویرسازی

05/51

0/44

03/54

0/30

ترکیبی

05/22

2/01

01/54

0/31

گواه

02/14

0/43

05/10

0/12

خود گفتاری

21/51

2/12

01/02

0/21

تصویرسازی

01/25

2/38

02/33

2/31

ترکیبی

21/14

2/82

02/43

0/28

گواه

01/1

2/80

04/22

2/34

خود گفتاری

00/14

2/05

03/43

2/24

تصویرسازی

00/25

0/42

03/15

0/58

ترکیبی

00/02

0/18

05/25

0/25

گواه

01/43

0/18

00/1

0/15

جدول .2نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیره در نمرات پسآزمون متغیرهای وابسته
متغیر
اضطراب شناختی

اضطراب جسمانی

اعتمادبهخود

میان ین مجذورات

آمارهF

سطو معناداری

ضریب اثر

34/800

1/1110

1/124

اثر

مجموع مجذورات

درجاتآزادی

گروه

051/380

3

53/008

خطا

51/851

83

0/343

کل

4183/1

84

-

گروه

222/332

3

41/885

خطا

22/120

83

0/823

کل

03114/1

84

-

گروه

11/812

3

32/811

خطا

24/311

83

1/254

کل

4152/1

84

-

2224

-

-

-

51/121

1/1110

1/411

-

-

-

81/352

1/1110

1/115

-

-

-
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طبو نتایج جدول  2مشاهده میشود که تفاوت معناداری بین

متغیرهای اضطراب شناختی ،اضطراب جسمانی و اعتمادبهخود به

گروههای پژوهش در متغیرهای اضطراب شناختی (،sig= 1/1110

ترتیب  41/1 ،12/4و  11/5درصد از این تفاوتها ناشی از متغیرهای

 ،)F= 34/80 ،η2= 1/124اضطراب جسمانی (،sig= 1/1110

مستقل است .با توجه به این نتایج در ادامه پژوهش برای یافتن جای اه

 )F= 51/12 ، η2= 1/411و اعتمادبهخود (،η2= 1/115 ،sig= 1/1110

تفاوتها از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد .نتایج این بخش از

 )F= 81/35وجود دارد .با توجه به مجذور اتا ،میتوان گفت در

تحلیل در جدول  3ارائه شده است.

جدول . 3نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در بررسی جای اه تفاوتها در متغیرهای وابسته
متغیر

گروه ()I
گواه

اضطراب شناختی
خودگفتاری
تصویرسازی
گواه
اضطراب جسمانی
خودگفتاری
تصویرسازی
گواه
اعتماد به خود
خودگفتاری
تصویرسازی

گروه ()J

تفاوت میان ینها

سطو معنیداری

خودگفتاری

2/421

*1/1110

تصویرسازی

0/145

*1/110

ترکیبی

5/148

*1/1110

تصویرسازی

-1/442

1/882

ترکیبی

2/204

*1/1110

ترکیبی

3/01

*1/1110

خودگفتاری

2/524

*1/1110

تصویرسازی

2/500

*1/1110

ترکیبی

2/215

*1/1110

تصویرسازی

-1/151

0/ 1

ترکیبی

8/131

*1/1110

ترکیبی

8/113

*1/1110

خودگفتاری

-2/221

*1/1110

تصویرسازی

-2/381

*1/1110

ترکیبی

-3/125

*1/1110

تصویرسازی

1/222

0/ 1

ترکیبی

-0/382

*1/110

ترکیبی

-0/510

*1/1110

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،نتایج آزمون تعقیبی

ورزشکار بود .نتایج این پژوهش نشان داد که یك دوره برنامه

بونفرونی نشان داد که در اضطراب شناختی بین گروه ترکیبی با خود

آموزي توانشهای روانشناختی ت ثیر معناداری بر اضطراب شناختی

گفتاری ( )P= 1/1110و تصویرسازی ذهنی ( )P= 1/1110تفاوت

و جسمانی در دانشآموزان ورزشکار دارد .همچنین با توجه به نتایج

معناداری وجود دارد .درحالیکه تفاوت معناداری بین گروههای

بهدستآمده از آزمون تعقیبی بونفرونی در متغیرهای اضطراب

تصویرسازی و خود گویی یافت نشد ( .)P= 1/882همچنین نتایج

شناختی و جسمانی تفاوت معنیداری در میزان اثربخشی آموزي

آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که در اضطراب جسمانی و

تصویرسازی و خود گفتاری دیده نشد اما نتایج حاکی از تفاوت

اعتمادبهخود نیز بین گروه ترکیبی با خود گفتاری ( )P= 1/1110و

معناداری بین گروه آموزي ترکیبی تصویرسازی و خود گفتاری با

تصویرسازی ذهنی ( )P= 1/1110تفاوت معناداری وجود دارد .اما

دو گروه آموزي تصویرسازی و خود گفتاری بهتنهایی داشت .نتایج

این تفاوت بین گروههای تصویرسازی و خود گفتاری معنادار نبود

این بخش ،با یافتههای ماماسیس و دوگانیس ( ،)2118پولند و

(.)P<1/15

همکاران ( ،)2111هاتزی رو گیادیس و همکاران ( ،)2111کویین و
بحث و نتيجهگيری

همکاران ( ،)2102تریالو ( ،)2108یون و یونگ یون (،)2108

هدف از این پژوهش ،بررسی ت ثیر آموزي توانشهای

روتلین ،بیریر ،هوراوات و هولتفورث (( ،)2102آونگ و گریوا،

روانشناختی بر اضطراب رقابتی و اعتمادبهخود در دانشآموزان

 ،)2101لیم و سالیوان ( ،)2102جورجاکاکی و کاراکاسیدو ()2101
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و پرماناندرا و بهومینك ( )2101همسو است .تمامی این پژوهشهای

که با افزایش تصویرسازی ذهنی و ایجاد افکار مثبت در ورزشکار،

به این نتیجه رسیدند که تمرین توانشهای روانشناختی (با انواع

کاهش اضطراب و اعتمادبهخود وی را در حد مطلوب افزایش می

مختلف) باعث کاهش اضطراب میشوند .درحالیکه این نتایج با

دهد این امر منجر به تسهیل شوندگی عملکرد و اجرای ورزشکار

پژوهش ونتو و همکاران ( )2101و مارشال و گیبسون ( )2101ناهمسو

میشود (آونگ و گریوا .)2101 ،هرچند در این پژوهش بعد جهت

است .از دالیل غیرهمسویی احتماالً میتوان به مدتزمان مداخله این

اضطراب رقابتی (تسهیلکنندگی  -ناتوانکنندگی) اندازهگیری نشده

پژوهشها در مقایسه با پژوهشهای دی ر و پژوهش حاضر ،اشاره

است اما پژوهشهای آتی میتوانند از این رویکرد برای مالحظه بهتر

کرد .تمرینات توانشهای روانشناختی چند روز قبل از مسابقه عموماً

اثرات تمرین توانشهای روانشناختی بهره گیرد.

ت ثیری ندارد و این دسته تمرینات میباید بهطور ایدهآل در فصل

همچنین نتایج این بخش از پژوهش نشان داد که یك دوره برنامه

خارج از مسابقه یا دستکم در ابتدای فصل شروع شود (برتون و

آموزي توانشهای روانشناختی ت ثیر معناداری بر اعتمادبهخود

ردیك .)2101،آونگ و جریوا ( )2101در پژوهشی به بررسی ت ثیر

دانشآموزان ورزشکار دارد .نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که تفاوتی

آموزي توانشهای روانشناختی بر اضطراب رقابتی در ورزشکاران

بین اثربخشی آموزي تصویرسازی ذهنی و خود گفتاری وجود ندارد

راگبی پسر دانشآموز با میان ین سنی  03/3پرداختند که نتایج این

اما آموزي دو مهارت تصویرسازی و خود گفتاری بهصورت ترکیبی

پژوهش حاکی از اثربخشی آموزي توانشهای روانشناختی بر

تفاوت معنادار و مؤثرتر نسبت به آموزي بهصورت تکی توانشها

اضطراب رقابتی در دانشآموزان بود .در توجیه یافتههای پژوهش

داشت .نتایج این بخش ،با یافتههای ماماسیس و دوگانیس (،)2118

حاضر میتوان عنوان داشت که عوامل زیادی دخیل است تا تمرین

هتزی روگیدس و همکاران ( ،)2111تریالو ( ،)2108یون و یونگ

توانشهای روانشناختی به کاهش اضطراب رقابتی منجر شود .در

یون ( ،)2108سلیمنی و همکاران ( ،)2102مارشال و گیبسون ()2101

تصویرسازی ذهنی و خود گویی ورزشکار با رمزگذاری بعنوان یك

همسو است .نتایج نشان داد که گروه آزمایش عملکرد و اعتماد به

تکنیك ذهنی و با استفاده از تمام حواس ت ثیر مثبتی را بر اجرای

خود بهتر و تفسیر تسهیلکننده اضطراب بهتری نسبت به گروه گواه

حرکتی میگذارد (مونرو و همکاران .)2111 ،همچنین

در پایان دوره مداخله داشتند .همچنین سلیمنی و همکاران ( )2102به

هاتزی وردیادیس و همکاران ( )2111عنوان میکنند که خود گویی

بررسی اثربخشی آموزي توانشهای روانشناختی (خودگویی

مثبت باعث جهتدهی مؤثر به توجه و افکار و کاهش اضطراب

آموزشی و ان یزشی و تصویرسازی ذهنی) بر اعتمادبهخود در

میشود و باریك شدن توجه را منحرف میسازد که این باعث بهبود

بوکسورها پرداختند .نتایج نشان داد که گروه خود گویی ان یزشی و

عملکرد میگردد ،بعالوه تصویرسازی ذهنی بهعنوان تکنیکی مؤثر

تصویرسازی ذهنی نسبت به گروههای دی ر از اعتمادبهخود باالتری

در خیلی از حوزههای ورزشی شامل تقویت اجرا ،مدیریت تنیدگی،

برخوردار بود .هرچند گروه خودگویی ان یزشی هم نسبت به گروه

افزایش اعتمادبهخود و بهبود توجه بکار گرفته میشود (موریس و

گواه از اعتمادبهخود باالتری برخوردار بود ولی میتوان اینگونه

وات .)2113 ،به نظر میرسد که تصویرسازی و خودگویی مثبت با

نتیجه گرفت که بسته ترکیبی از مزیتهای بهتری در افزایش

تصور تصاویر و لحظات خوشایند و افکار منطقی و دوری از افکار

اعتمادبهخود و مدیریت هیجانات برخوردار است .بهطورکلی میتوان

منفی باعث نوعی حواسپرتی از موقعیت اضطرابزا گردیده و

نتیجه گرفت که در اثر تمرین توانشهای روانشناختی ورزشکاران

تمرکز فرد را بر عامل تنیدگیزا میکاهد (حمزه و همکاران.)0315 ،

توانستهاند با پذیري توانایی خود و کاهش اضطراب (که رابطهای

با توجه به اهمیت تصویرسازی ذهنی و خود گویی مثبت ،افزایش

منفی با اعتمادبهخود دارد) ،اعتمادبهخود خود را افزایش دهند.

تصویرسازی ذهنی و افکار مثبت در ورزشکار سبب کاهش اضطراب

همچنین ،در اثر تمرین توانشهای روانشناختی افراد با وقایع آشفته

شناختی و جسمانی در ورزشکار میشود که در نتیجه منجر به تسهیل

ساز بهتر مقابله میکنند و از آنجاییکه توانشهای روانشناختی باعث

عملکرد ورزشکار میشود .همچنین بین تصویرسازی ذهنی و ایجاد

آشکارسازی محدودیتها میشود و چارهاندیشی مشکالت در این

افکار مثبت از طریو خودگویی مثبت با تفسیر مثبت اضطراب و

مبحث صورت میگیرد میتواند شرایطی را به وجود میآورد که فرد

اعتمادبهخود رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .این بدین معناست
2222
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