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مقدمه
ورزشکاران به دالیل مختلفی از جمله تفاوت در میزان توانایی نسبت به رقیب ،شانس برد و سطح رقابت سطوح مختلفی از اضطراب را
تجربه می کنند .نوع تجربه این اضطراب در ورزشکاران و همچنین در ورزش های مختلف متفاوت است .اضطراب خود به دو دسته
شناختى و بدنى تقسیم میشود .اضطراب شناختى را که بخش ذهنی اضطراب نیز میگویند بهوسیله ارزشیابى منفى اجرا به وجود
میآید ،این درحالی است که اضطراب بدنى نوع جسمانی و عاطفى تجربه اضطراب است و با انگیختگى در دستگاه عصبى خودکار
ارتباط دارد( .)2رقابتهای پراضطراب که بهوسیلهی ورزشکاران نخبه تجربه میشود ممکن است شرایطی را به وجود آورد که باعث
تغییرات پایدار رفتاری در آنها شود .ورزشکارانی که توانایی مقابله مناسب با این شرایط را نداشته باشند ،ممکن است بهتدریج دچار
تحلیل رفتگی شوند .تحلیل رفتگی ممکن است منجر به آسیب ،کاهش انگیزه ،کاهش عملکرد و یا حتی به ترک ورزش منجر شود
( .)1شناسایی ارتباط نوع اضطراب تجربه شده با نوع تحلیل رفتگی برای تجویز نوع سبک مقابلهای برای جلوگیری از پیامدهای تحلیل
رفتگی در هر رشته ورزشی ضروری مینماید .بنابراین در این تحقیق به بررسی تاثیر نوع اضطراب تجربه شده بر نوع تحلیل رفتگی در
سطوح نخبه شمشیربازی پرداخته شده است .هدف از این تحقیق بررسی اثر نوع اضطراب ورزشی بر میزان تحلیل رفتگی شمشیربازان
نخبه بود.
روش شناسی
این تحقیق توصیفی و از نوع علی – مقایسهای بود .شرکتکنندگان در این تحقیق شامل  48ورزشکار مرد و زن شمشیرباز در دامنه
سنی  11تا  03سال با میانگین ( 22/8انحراف معیار  )±0/5بودند که بهصورت در دسترس پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی و
پرسشنامههای مذکور را تکمیل کردند .در این تحقیق از مقیاس اضطراب ورزشی  (SAS)1برای ارزیابی اضطراب و پرسشنامه تحلیل
رفتگی ورزشکار (ABQ) 2برای اندازهگیری میزان تحلیل رفتگی ورزشکاران استفاده شد(2و .)8اسمیت و همکاران در سال 1993
ویژگیهای روانسجی مقیاس اضطراب ورزشی را مناسب گزارش کردند .رادک و اسمیت در سال  2331ضریب همسانی درونی برای
خرده مقیاس کم ارزش بینی ،3/49احساس عدم موفقیت 3/48و تحلیل رفتگی جسمی_هیجانی 3/49گزارش کردند .با توجه به نرمال
بودن توزیع دادهها طبق آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،از آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه نوع اضطراب رقابتی و میزان
تحلیل رفتگی در سطح معنیداری ( )P≥ 3/35استفاده گردید.

. Sport Anxiety Scale
. Athlete Burnout Questionnaire
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یافته ها
جدول  .1میزان همبستگی بین متغیرهای مختلف تحقیق
تحلیل رفتگی

احساس عدم موفقیت

احساس بیارزشی

فرسودگی جسمی-هیجانی

اضطراب

پیکری

-3/123
3301

3/191
3/109

*

3/060
3/335

نگرانی

*3/092
33332

3/361
33611

*3/862
3/331

اختالل تمرکز

*3/811
3/331

3/208
33316

*3/892
3/331

بحث و نتیجهگیری
همان طورکه تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد اضطراب از نوع نگرانی و اختالل تمرکز میتواند باعث به وجود آمدن تحلیل رفتگی از نوع
عدم موفقیت شمشیربازان شود .در این نوع تحلیل رفتگی ورزشکار دیگر امیدی به موفقیت ندارد و احتمال کناره گیری از ورزش
رقابتی وجود دارد .روان شناسان میتوانند از ورزشکارانی که این نوع اضطراب را تجربه میکنند برای پیشبینی این نوع از تحلیل
رفتگی استفاده کنند ( .)0احساس بیارزشی در ورزشکاران شمشیرباز با هیچ یک از عوامل اضطرابی ارتباط معناداری نداشت .درنتیجه
افرادی که این نوع از تحلیل رفتگی را تجربه میکنند به احتمال فراوان از این نوع اضطراب صدمه ندیدهاند و عوامل آن خارج از تجربه
اضطراب است .درنهایت خرده مقیاسهای اضطراب پیکری ،نگرانی و اختالل تمرکز میتوانند در فرسودگی جسمی  -هیجانی اثرگذار
باشد .در این نوع از تحلیل رفتگی فرد برای بازیابی نیازهای جسمی_هیجانی تمایلی ندارد ( .)5پیشنهاد میشود که در ورزشکارانی که
احساس فرسودگی جسمی -هیجانی می کنند و تالش و انرژی کافی برای رقابت ندارند ،در جهت رفع یا کاهش اضطراب رقابتی آنها از
نوع پیکری ،نگرانی و اختالل تمرکز اقدامات الزم صورت گیرد و آموزشهای الزم به ورزشکار جهت مقابله با این نوع از اضطراب
آموزش داده شود .آموزش ورزشکار برای مقابله مناسب با اضطراب توسط مربی یا روانشناس ورزش میتواند میزان تحلیل رفتگی را در
شمشیربازان به طور چشمگیری کاهش دهد.
واژه های کلیدی :اضطراب ورزشی ،تحلیل رفتگی ،اختالل تمرکز ،واماندگی جسمی -هیجانی
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