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مقاله اصلی

بررسی تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر عزتنفس و اضطراب رقابتی شناگران
زن نخبه
تاریخ دریافت -99/09/25 :تاریخ پذیرش99/02/ 61 :

اهللیار عرب

مومنی*1

خالصه
مقدمه

استادیار فیزیولوژی ورزشي ،دانشكده علوم انساني ،دانشگاه آزاد

ورزشكاران همواره از روشهای تمریني و مهارتهای روانشناختي گوناگوني جهت دستیابي به

اسالمي واحد خمینيشهر ،خمینيشهر ،اصفهان ،ایران.

حداکثر پتانسیلهای ورزشي خویش استفاده ميکنند .خودگفتاری انگیزشي یكي از شیوههایي است
که ورزشكاران از آن برای عملكرد مطلوب و بهینه استفاده ميکنند .لذا ،هدف از پژوهش حاضر

Email: arabmomeni@iaukhsh.ac.ir

بررسي تأثیر خودگفتاری انگیزشي بر عزتنفس و اضطراب رقابتي شناگران نخبه زن شهر اصفهان
بود.
روش کار
این تحقیق نیمه تجربي بهصورت پیشآزمون ،پسآزمون با گروه کنترل انجام شد .جامعه آماری این
مطالعـه شامل کلیه شناگران نخبه زن بزرگ سال شهر اصفهان بود که با استفاده از شیوه نمونهگیری
سیستماتیک تعداد  40نفر انتخاب و به دو گروه آزمایش ( 20نفر) وگواه ( 20نفر) تقسیم شدند .گروه
آزمایش ،به مدت  8هفته ،هر هفته سه جلسه برنامه خودگفتاری انگیزشي (تئودوراکیس )2000،را
اجرا نمود ،ولي در این مدت گروه گواه هیچ گونه مداخله روانشناختي دریافت نكرد .آزمودنيهای
هر دو گروه در ابتدا و انتهای پژوهش بوسیلهی پرسشنامههای استاندارد عزتنفس روزنبرگ
( )1931و اضطراب رقابتي ورزشي ( )SCATمورد آزمون قرار گرفتند .دادهها با استفاده از
آزمونهای تحلیل کوواریانس ،کواریانس چند متغیری و تعقیبي بونفروني تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج
نتایج پژوهش نشان داد که عامل خودگفتاری انگیزشي بر میزان متغیرهای عزت نفس و اضطراب
رقابتي در شناگران نخبه تأثیر معناداری دارد ( ،)P<0/01اما بین میزان تأثیر خودگفتاری انگیزشي بر
این متغیرها در شناگران نخبه تفاوت معناداری مشاهده نشد (.)P>0/01
نتیجه گیری
خودگفتاری انگیزشي باعث بهبود متغیرهای عزت نفس و اضطراب رقابتي ميشود ،لذا پیشنهاد
ميشود ،مربیان و ورزشكاران از این روش برای پیشرفت و بهبود عملكرد ورزشي استفاده کنند.
کلمات کلیدی
خودگفتاری انگیزشي ،عزت نفس ،اضطراب رقابتي ،شناگر
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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مقدمه

کار ميرود ( .)7بنابراین خودگفتاری در مهارتهای ورزشي از

امروزه ورزشكاران در تمامي سطوح از روشهای تمریني

مهمترین راهبردها برای بهبود وضعیت رواني و ذهني در

گوناگوني جهت دستیابي به حداکثر پتانسیلهای ورزشي

رشتههای ورزشي از جمله شنا است.

خویش استفاده ميکنند .آنها از راهكارهای شناختي و علوم

زو و همكاران معتقد است که ورزشكاران از خودگفتاری

ورزشي مختلف از جمله؛ بیومكانیک ،تغذیه ،فیزیولوژی و

بهعنوان یک راهبرد انگیزشي جهت کسب مهارت ،کنترل

روانشناسي ورزشي استفاده نموده تا در طراحي تمرینهای

تمرکز ،افزایش توجه و اعتماد به نفس استفاده مينماید (.)8

مناسب برای رسیدن به موفقیت از آنها بهرهمند شوند .همچنین

اعتماد به نفس حالتي از یقین و باور آن است که نیرو و

ورزشكاران دریافتهاند که افكار و احساسات ،اجرای فعالیتهای

اندیشهای برای انجام یک کار خاص در فرد وجود دارد و مبنای

ورزشي آنها را تحت تأثیر قرار ميدهد و ميدانند که ذهن و

شكلگیری عزت نفس را تشكیل ميدهد ( .)9بنابراین ميتوان

جسم در اجرای فعالیتهای ورزشي نميتوانند از هم جدا باشند

گفت خودگفتاری انگیزشي ممكن است بر عزت نفس نیز تأثیر

و ممكن است یک ورزشكار برجسته در یک رقابت بدلیل این

داشته باشد .مطالعات نشان دادند که اشخاص با عزت نفس باال

که نتوانسته افكارش را کنترل و متمرکز نماید ،شكست را

از لحاظ اعتماد به نفس در سطح باالیي قرار دارند و

پذیرفته است .خودگفتاری انگیزشي یكي از مهارتهای

تالشهایشان آنها را به سوی موفقیت سوق ميدهد .در این

روانشناختي است که ورزشكاران ميتوانند از آن برای عملكرد

افراد احساس شایستگي و لیاقت عاملي برای دستیابي به سطوح

مطلوب و بهینه استفاده کنند .بهنظر ميرسد ،این مهارت روی

باالیي از انگیزش دروني ميباشد .انتظارات باال موجب

شاخصهایي مانند؛ عزت نفس ،اطمینان به نفس وکاهش

شكلگیری اهداف مشكل ميشود و اهداف مشكل به

اضطراب رقابتي موثر بوده و آنها را بهبود ميبخشد .یكي از

برانگیختن تمرکز و تالشهای مداوم کمک ميکند که نتیجه

مهارتهای ذهني و روانشناختي که در ورزش ميتوان به خوبي

آن پیشرفت و تقویت عزت نفس ميباشد .اما افراد با عزت نفس

از آنها استفاده کرد ،خودگفتاری است ( .)1گلدمن و همكاران

پایین ،انتظارات پاییني را برای عملكردهای خود در موقعیتهای

بیان نمودند که واژههای متفاوت خودگفتاری ،باعث اثرات

گوناگون در نظر ميگیرند و عموماً توانایيهای اولیه خود را

متفاوت بر اجرا ميشود و انواع مختلف خودگفتاری

دستکم ميگیرند ،زیرا فاقد اعتماد به نفس هستند و از شكست

کارکردهای متفاوت ارائه ميدهند ( .)6 ،2استفاده از

ميترسند (.)10

خودگفتاری موجب کنترل و سازماندهي افكار ورزشكاران

اضطراب ورزشي یكي دیگر از متغیرهایي است که با عملكرد

ميشود و از این طریق زمینه را برای بهبود اجرای ورزشكاران

ورزشي دارای ارتباط نزدیكي است ،اضطراب حالت هیجاني

مهیا ميکند ( .)4خودگفتاری ميتواند از طریق استفاده از

منفي با احساس نگراني ،عصبي بودن ،و بیم همراه با فعالسازی

نشانههای کالمي ،کنترل و سازماندهي افكار ،توجه به مؤلفههای

بدن است و دارای زیر مولفههایي چون اضطراب خصیصهای و

مهم مهارت و انگیزهدادن به خود برای تالش بیشتر به

اضطراب حالتي ،اضطراب حالتي شناختي و اضطراب حالتي تني

ورزشكاران کمک کند ( .)1عموماً در ادبیات بیشینه از دو نوع

است .مطالعات بر رابطه بین اضطراب و ورزش تأکید دارند و از

خودگفتاری ،انگیزشي و آموزشي یاد شده است (.)3

تأثیر منفي اضطراب بر عملكرد ورزشكاران ابراز نگراني

خودگفتاری انگیزشي ،نوعي از خودگفتاری است که به وسیله

ميکنند .هرچه میزان اضطراب باالتر باشد ،عملكرد ورزشكاران

تالش و صرف انرژی بیشتر و با ایجاد انگیزش مثبت در اجرا،

نیز درحین رقابت پایینتر خواهد آمد ( .)11با توجه به مطالب

باعث تسهیل کار ميشود و برای کنترل انگیختگي و اضطراب به

عنوان شده و با عنایت به این که مطالعات بر اهمیت خودگفتاری
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انگیزشي در ورزشكاران تأکید نمودهاند ،و محققین بر موثر

هدف اصلی

بودن این روش بر بهبود عملكرد رواني ورزشكاران و وجود

تعیین تأثیر خودگفتاری انگیزشي بر عزت نفس و اضطراب

رابطه بین مولفههای مختلفي همچون اضطراب ،عملكرد ،بهبود

رقابتي شناگران زن نخبه

مهارتها ،اعتماد به نفس و عزت نفس اذعان کردهاند ،و یكي

اهداف فرعی

از مشكالتي که ورزشكاران نخبه با آن در عدم موفقیت روبه رو

 .1تعیین تأثیرخودگفتاری انگیزشي بر عزت نفس شناگران زن

ميشوند ،ممكن است ناشي از عزت نفس پایین و اضطراب

نخبه

رقابتي باال باشد و ورزشكاران شناگر از این امر مستثني نیستند ،و

 .2تعیین تأثیرخودگفتاری انگیزشي بر اضطراب رقابتي شناگران

از سوی دیگر پژوهشهای اندکي درباره تأثیرخودگفتاری

زن نخبه

انگیزشي بر شاخصهای عزت نفس و اضطراب رقابتي در

فرضیه اصلی

ورزشكاران بهطور همزمان صورت گرفتهاست .همچنین از آن

خودگفتاری انگیزشي بر عزت نفس و اضطراب رقابتي شناگران

جا که روشهای مختلف تمریني و شیوههای اجرای مهارت،

زن نخبه تأثیر معناداری دارد.

تكامل یافتهاند و فاصله بین قهرمانان به چند هزارم ثانیه و چند

فرضیه های فرعی

میليمتر کاهش پیدا کردهاست ،به نظر ميرسد ،تفاوت عملكرد

 .1خودگفتاری انگیزشي بر عزت نفس شناگران زن نخبه تأثیر

قهرمانان بیش از هر زماني به آمادگي رواني آنها بستگي دارد.

معناداری دارد.

یكي از تكنیکها روانشناختي مفید در این خصوص استفاده از

 .2خودگفتاری انگیزشي بر اضطراب رقابتي شناگران زن نخبه

خودگفتاری انگیزشي است .به عالوه ،خودگفتاری انگیزشي با

تأثیر معناداری دارد.

افزایش انرژی و ایجاد انگیزش مثبت موجـب تسـهیل عملكرد

روش کار

ورزشكاران ميشود .به احتمال زیاد ،این راهبرد تقویتي

روش تحقیق حاضر از نـوع تحقیقـات نیمـه تجربـي است که به

مي تواند ،افزایش عزت نفس و کاهش اضطراب رقابتي را هم به

صورت پـیش آزمون  -پس آزمون با گروه گواه اجرا شد.

دنبال داشته باشد ،ولي با وجود مزایای فراوان خودگفتاری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شناگر زن بزرگ سال شهر

انگیزشي ،بهنظر ميرسد ورزشكاران هنوز به روشني آن را

اصفهان بود .مالک های ورود شامل؛ داشتن حداقل سه سال

درک نكرده و کمتر مورد توجه قرار ميدهند .اگر چه

سابقهی تمرین منظم در رشته شنا ،داشتن حداقل دو حكم

پژوهشهای پیشین بر اهمیت خودگفتاری انگیزشي بر بهبود

قهرماني استاني ،تكمیل فرم رضایت نامه ،داوطلبانه بودن و

عملكرد رواني و جسماني ورزشكاران تأکید نمودهاند ،اما در

حضور فعال در برنامه مداخلهو مالک خروج ،غیبت بیش از سه

مطالعات کمتر به تأثیر خودگفتاری انگیزشي روی مقولههای

جلسه در برنامه مداخله بود .در این پژوهش کلیه موارد اخالق

عزت نفس و اضطراب رقابتي در ورزشكاران پرداخته شده

در پژوهش رعایت شده است و به منظور رعایت اخالق حرفه

است .لذا ،در تحقیق حاضر به بررسي تأثیر خودگفتاری

ای ،محقق به آزمودنيها اطمینان خاطر داد که اطالعات به

انگیزشي بر عزت نفس و اضطراب رقابتي در شناگران نخبه

صورت کامالً محرمانه در نزد محقق محفوظ خواهد ماند و نتایج

پرداخته شدهاست .در واقع این مطالعه درصدد است به این

کسب شده کامالً محرمانه بوده و اطالعات هر فرد فقط به خود

پرسش پاسخ دهد که آیا خودگفتاری انگیزشي بر عزت نفس و

وی اطالع داده خواهد شد.

اضطراب رقابتي شناگران نخبه تأثیر دارد؟

برای تعیین نمونه آماری ابتدا به هیأت شنای شهر اصفهان مراجعه
و لیست ورزشكاراني که مالکهای ورود به مطالعه را داشتند،
( 246نفر) دریافت شد .سپس با استفاده روش نمونه گیری
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غیرتصادفي در دسترس تعداد  40نفر بهعنوان نمونه آماری

سنجش عزت نفس دارد ،لذا روایي محتوایي آن نیز مورد تأیید

انتخاب شد .پس از همسانسازی آزمودنيها بر اساس سن و

است (.)11

مدت فعالیت ،آزمودنيها بهطور تصادفي به دو گروه؛ آزمایش

ب :پرسشنامه اضطراب رقابتی

( 20نفر) وگواه شنا ( 20نفر) تقسیم شدند .آزمودنيهای هر

مارتنز در سال  1977پرسشنامه اضطراب رقابتي ورزشي

گروه در ابتدا و انتهای پژوهش بوسیلهی پرسشنامههای عزت

 SCATرا به وجود آورد که اختصاصاً برای سنجش اضطراب

نفس و اضطراب رقابتي مورد آزمون قرار گرفتند.

صفتي رقابتي بهکار ميرود .این آزمون شامل  11سؤال است که

الف :پرسشنامه عزت نفس

 1سؤال آن در نمره گذاری وارد نميشوند (سؤاالت بهصورت

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ ،عزت نفس کلي و ارزش

انحرافي ميباشند) .مارتنز ( )1977روایي و پایایي این پرسشنامه

شخصي را اندازهگیری ميکند .این مقیاس شامل  10عبارت

را مورد بررسي قرار داد .وی برای بررسي پایایي این مقیاس از

کلي است که میزان رضایت از زندگي و داشتن احساس خوب

روش آلفای کرنباخ استفاده و میزان آن را  0/91تشخیص داد

در مورد خود را ميسنجد ( .)12به نظر کست و بورک مقیاس

( .)13عطاردی و همكاران نیز در پژوهش خود ضریب آلفای

عزت نفس روزنبرگ ( )SESیكي از رایجترین مقیاسهای

کرنباخ این پرسشنامه را  0/79گزارش کردند .همچنین آنها

اندازهگیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته

روایي محتوایي این پرسشنامه را نیز مطلوب ارزیابي کردند

ميشود ،زیرا برای عزت نفس از مفهومي مشابه با مفهوم ارائه

( .)0/78با توجه به ویژگيهای آزمون اضطراب رقابتي مارتنز در

شده در نظریههای روان شناختي درباره خود استفاده ميکند.

این مطالعه از آن برای سنجش اضطراب آزمودنيها استفاده شد

 SESبهمنظور ارائه یک تصویر کلي از نگرشهای مثبت و

(.)17

منفي درباره خود به وجود آمدهاست .این مقیاس ضرایب

برای بررسي اضطراب رقابتي ،مارتنز تست اضطراب رقابت

همبستگي قویتری نسبت به پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

ورزشي ( )SCATیک مقیاس خود سنجي را تهیه کرد ،با نمره

( )SEIدارد و در سنجش سطوح عزت نفس دارای روایي

بهدستآمده از طریق ( )SCATميتوان میزان اضطراب رقابتي

باالتری ميباشد ( .)16برای اجرای این آزمون ،مقیاس به

را سنجید .این پرسشنامه دارای  11سؤال بوده که هر سؤال

آزمودنيها داده شد و از آنها خواسته شد پس از خواندن

دارای سه گزینه به ندرت ،بعضي اوقات و اغلب است .برای هر

جمالت ،موافقت یا مخالفت خود را با آن جمالت از طریق

پاسخ نمره بین  1تا  6تعلق ميگیرد ،بدین صورت که برای پاسخ

انتخاب گزینه موافقم یا مخالفم ابراز کنند.

به ندرت نمره  ،1گاهي اوقات نمره  ،2و اغلب نمره  ،6سپس

روزنبرگ باز پدیدآوری مقیاس را  0/9و مقیاس پذیری آن را

مجموع نمرات برای هر فرد بهعنوان نمره اضطراب فرد در نظر

 0/7گزارش کرده است ( .)12ضرایب آلفای کرونباخ برای این

گرفته ميشود ،نمره سؤاالت -10-7-4-1و 16صفر ميباشد.

مقیاس در نوبت اول  0/87برای مردان و  0/83برای زنان و در

همچنین سئواالت  3و  11بهصورت برعكس نمره گذاری

نوبت دوم 0/88 ،برای مردان و  0/87برای زنان محاسبه شده

ميشود .پژوهش جامع با  SCATبهوسیله مارتنز و همكاران

است ( .)14همبستگي آزمون مجدد در دامنه  0/82 – 0/88و

بهطور همساز اعتبار  SCATرا بهعنوان یک پیشبیني کننده

ضریب همساني دروني یا آلفای کرونباخ در دامنه 0/77 – 0/88

حالت اضطراب پیش از عملكرد ثابت ميکند.

قرار دارد (جمشیدی و همكاران .)1691 ،این مقیاس از روایي

ج :ابزار مداخله ،برنامه خودگفتاری

داخلي رضایت بخشي ( )0/77برخوردار است .همچنین

در این مطالعه برنامهآموزشي برگرفته از برنامه خودگفتاری

همبستگي باالیي با پرسشنامه ملي نیویورک و گاتمن در

تئودوراکیس و همكاران مورد استفاده قرار گرفت ( .)18شیوه
اجرای برنامه خودگفتاری به این صورت بود که در ابتدا به گروه

هللایار عرب مومنی
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تجربي گفته شد که کلید واژههای خودگفتاری انگیزشي به چه

روانشناختي دریافت نكرد .پس از آن ،شرکت کنندگان در دو

نشانهای است و مفهوم کلیدواژه و دلیل استفاده از خودگفتاری

گروه مجدداً با استفاده از پرسشنامههای عزت نفس و اضطراب

انگیزشي چیست؟ سپس برنامه خودگفتاری انگیزشي-آموزشي

رقابتي مورد ارزیابي قرار گرفتند تا میزان تأثیر متغیر مستقل بر

با عباراتي مانند؛ من ميتوانم ،بدن صاف و مستقیم ،آرنج کامالً

متغیرهای وابسته سنجیده شود.

صاف و انگشتان دست کشیده اجرا شد و با تكرار عبارات"من

جهت تجزیه و تحلیل ،دادههای پژوهش در سطح آمار توصیفي

ميتوانم"" ،بیشترین تمرکزم را بر اجرا دارم""،با موفقیت کارم

از فراواني ،درصد ،میانه ،میانگین ،انحراف استاندارد و واریانس

را انجام ميدهم" ،من ميتوانم انجام دهم ،من بهترینم ،من این

استفاده شد .جهت اطمینان از نرمال بودن توزیع نمونهها ،آزمون

کار را به بهترین وجه انجام ميدهم ،من مي توانم عالي باشم،

کلموگروف -اسمیرنوف و برای اطمینان از همسان بودن

مي توانم با حفظ آرامش این تمرین را انجام بدهم ،ادامه یافت.

واریانس دادهها ،آزمون لوین بهکار برده شد .همچنین از آزمون

این عبارات را آزمودنيها با صدای بلند یا زمزمه با خود تكرار

تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبي بونفروني برای بررسي

ميکردند (.)18

اختالف معنادار بین میانگین گروهها و تفاوت بین نمرات

د :شیوه اجرا

پاسخگویان در متغیرهای عزت نفس و اضطراب رقابتي استفاده

پس از انتخاب نمونه و گمارش تصادفي آزمودنيها در گروه

و سطح احتمال  0/01در نظر گرفته شد .ضمن اینکه داده های

مداخله و گواه ،ورزشكاران شرکت کننده در پژوهش (گروه

بهدست آمده از طریق نرم افزار  SPSSنسخه  26و در سطح

مداخله و گواه) پرسشنامههای عزت نفس و اضطراب رقابتي را

معناداری  P >0/01انجام شد.

بهعنوان پیش آزمون تكمیل نمودند ،گروه مداخله ،برنامه

نتایج

آموزشي خود را به مدت  24جلسه در  8هفتۀ پیاپي هر هفته سه

جداول  1تا  6تجزیه و تحلیل توصیفي مربوط به پاسخ دهندگان

جلسه ،با کمک مربي دارای گواهینامه رسمي از فدراسیون شنا

و متغیرهای پژوهش را نشان ميدهد.

اجرا نمودند ،ولي در این مدت گروه گواه هیچگونه مداخلهای

جدول -1میانگین و انحراف معیار ویژگيهای عمومي
متغیر

میانگین  ±انحراف معیار

سن

19±1/2

قد

137±2/4

وزن

32/31 ±6/21

جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیر عزت نفس
متغیر
عزتنفس

گروه

گواه

آزمایش

آزمون

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

پیش آزمون

26/21±4/972

22/8±7/031

پس آزمون

24/61±1/294

29/60±6/729

هللایار عرب مومنی
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جدول -6میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیر اضطراب رقابتي
متغیر
اضطراب رقابتي

گروه

گواه

آزمایش

آزمون

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

پیش آزمون

18/21±2/68

21/00±2/791

پس آزمون

20/61±6/086

11/30±6/817

جدول -4نتایج آزمون مانكوا برای پس آزمون عزت نفس و اضطراب رقابتي
متغیرهای وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذورمیانگین

F

سطح معناداری

پسآزمون مهارت ذهني

61634/406

6

11788/164

19/011

0/0001

پسآزمون عزت نفس

419/420

6

116/140

3/164

0/001

پسآزمون اضطراب رقابتي

933/278

6

622/096

66/190

0/0001

تفاوت معنادار بین گروههایآزمایش و گواه شده است.

هدف از ارائه فرضیه فوق اثربخشي متغیر آزمایشي بود.
همانطور که جدول نشان ميدهد ،مداخله آموزشي منجر به

جدول  -1نتایج آزمون تعامل بین گروه ها با استفاده آزمون کوواریانس برای متغیر عزت نفس
منبع

مجموع مجذورها

درجه آزادی

میانگین مجذورها

F

سطح معناداری

پیش آزمون

21/314

1

21/314

0/941

0/664

گروه

112/123

6

184/042

8/048

0/000

خطا

1711/163

71

22/838

کل

36946/000

80

جدول فوق نشان ميدهد که خودگفتاری انگیزشي بر عزت

تأثیر از اختالف میانگینهای تعدیل شده با آزمون (بونفروني)

نفس شناگران نخبه تأثیرمعناداری داشته است .برای بررسي نوع

استفاده شد.

جدول  -3نتایج اختالف میانگینهای تعدیل شده با آزمون (بونفروني) برای متغیر عزت نفس
گروه )(I

گروه )(J

آزمایش شنا

گواه شنا

اختالف میانگین
))I- J

انحراف معیار

سطح معناداری

1/116

0/011

4/903

با توجه به نتایج جدول اختالف میانگین گروهها مثبت شده

سطح  %91اطمینان
کران پایین

کران باال

0/803

9/003

نفس شناگران نخبه گردیده است.

است .لذا ،تأثیر خودگفتاری انگیزشي باعث افزایش متغیر عزت
جدول  -7نتایج آزمون تعامل بین گروهها با استفاده آزمون کوواریانس برای متغیر اضطراب رقابتي
میانگین مجذورها

F

سطح معناداری

پیش آزمون

36/136

1

36/136

3/741

0/011

گروه

974/619

6

624/776

64/319

0/0001

خطا

702/787

71

9/670

کل

27927/000

80

منبع

مجموع مجذورها

درجه آزادی
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همانطور که جدول  7نشان ميدهد ،خودگفتاری انگیزشي بر

بررسي نوع تأثیر از اختالف میانگینهای تعدیل شده با آزمون

اضطراب رقابتي شناگران نخبه تأثیرمعناداری داشته است .برای

(بونفروني) استفاده شد.

جدول  -8نتایج اختالف میانگین های تعدیل شده با آزمون (بون فروني) برای متغیر اضطراب رقابتي
گروه )(I

گروه )(J

آزمایش شنا

گواه شنا

اختالف میانگین
))I- J

انحراف معیار

سطح معناداری

1/011

0/0001

-1/816

سطح  %91اطمینان
کران پایین

کران باال

-8/332

-2/931

با توجه به نتایج جدول فوق اختالف میانگین گروهها منفي شده

اثر معناداری بر خودکارامدی جسماني و عزت نفس افراد داشت

است .لذا ،اثربخشي خودگفتاری انگیزشي باعث کاهش متغیر

(.)21

اضطراب رقابتي شناگران نخبه گردیده است.

با توجه به نتایج این مطالعات و این که خودگفتاری ،روشي

بحث

برای مقابله با افكار منفي و یكي از مزایای عزتنفس ،مقابله با

نتایج این مطالعه نشان داد که خودگفتاری انگیزشي بر عزت
نفس و اضطراب رقابتي شناگران نخبه تأثیر معناداری داشته
است .بر این اساس ،مداخله برنامه آموزشي خودگفتاری
انگیزشي باعث افزایش عزت نفس و کاهش اضطراب رقابتي
آزمودنيها شده است .همسو با این یافتهها امامي و همكاران در
مطالعهای به بررسي تأثیر خودگفتاری و بازخورد بر اکتساب و
یادداری مهارت پاس سینه بسكتبال پرداختند و نشان دادند،
خودگفتاری در اکتساب مهارت پاس سینه موثرتر از بازخورد
است و استفاده از بازخورد در کنار خودگفتاری ميتواند به
پیشرفت بهتر یا سریعتر در مراحل ابتدایي یادگیری منجر شود
( .)19همچنین واعظ موسوی در تحقیقي با هدف بررسي تأثیر
خودگفتاری انگیزشي آشكار و پنهان بر یادگیری مهارت پرتاب
آزاد بسكتبال ،نشان داد که گروههای خودگفتاری انگیزشي
آشكار و پنهان در مرحله اکتساب ،یادداری و انتقال بهتر از
گروه کنترل عمل کردند .این محقیقین نتیجهگیری کردند که
خودگفتاری انگیزشي با تأثیر بر شاخصهای روانشناختي مانند
افزایش عزت نفش توانسته است ،منجر به بهبود عملكرد ورزشي
شود (.)20
همسو با این یافتهها موحدی و همكاران نیز در تحقیقي به بررسي
تأثیر شیوههای مختلف خودگفتاری انگیزشي ،آموزشي و
ترکیبي بر خودکارامدی جسماني ،اکتساب و یادگیری تكلیف
پرتاب دارت پرداختند و گزارش کردند که مداخلههای مختلف

افكار منفي است ،خودگفتاری انگیزشي توانسته با ایجاد تأثیر بر
عزتنفس و افزایش تمرکز باعث پیشرفت در عملكردهای
ورزشي شود .ضمن اینکه خودگفتاری ظرفیت صحبت با خود
را در فرد ایجاد و تقویت مينمایند و صحبت با خود
(خودگفتاری)کلید شكلگیری عزت نفس ميباشد .بیشتر
تحقیقات این مطلب مهم و اساسي را تأیید ميکنند که
عزتنفس باال از عوامل مثبت و مؤثر در بهداشت رواني و
عزتنفس پایین از عوامل مستعد کننده ناراحتيهای رواني
ميباشد .از طرف دیگر عزتنفس مبنای شكلگیری اعتماد به
نفس ميباشد و اعتماد به نفس حالتي از یقین و باور است که
نیروی و اندیشهای برای انجام کار خاص در فرد وجود دارد.
همچنین با استفاده از خود گفتاری ،فرد ميتواند تفكرات منفي
را حذف کند و بر کارهای مورد نیاز برای اجرای بهترین
عملكرد خود تمرکز کند و عزت نفس خود را باال ببرد (.)22
افكاری که به کالم در ميآیند ،بر روی اعتماد به نفس و
هیجانات و در نتیجه عملكرد تأثیر ميگذارد .اگر خودگفتاری
ورزشكار ،مثبت باشد باعث تجربه احساساتي مانند آرامش و
تمرکز ميشود ،نتیجه اینکه ،شانس عملكرد خوب ورزشكار
بهصورت شگرفي افزایش پیدا ميکند .اگر ورزشكار درگیر
خودگفتاری منفي شد ،عملكرد او تحت تأثیر خستگي ،خشم و
یا اضطراب بیش از حد قرار گرفته و این حاالت هیجاني ،تنفس
را دچار مشكل کرده و تنشهای ماهیچهای را افزایش ميدهد .
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این فرآیندهای ناخوشایند ،تمرکز ورزشكار را کاهش داده و

عزتنفس و نیز نگراني و عزتنفس رابطهای معنادار و معكوس

باعث افت عملكرد ميشود.

وجود دارد ( .)23با توجه به نتایج این پژوهش و تحقیقات

بهعالوه نتایج مطالعه حاضر نشان داد که خودگفتاری انگیزشي

مشابه بهنظر ميرسد ،عملكرد ورزشكاران آشكارا تحت تأثیر

بهطور قابل مالحظهای باعث کاهش اضطراب رقابتي شناگران

ویژگيهای رواني قرار ميگیرد .عوامل رواني ميتواند موجب

نخبه گردیده است .این نتایج با یافتههای حاتمي و همكاران

تمایز بین ورزشكاران نخبه و غیرنخبه شود .افزایش سطح

همسو است .این محققین گزارش کردند که بین خودگفتاری

آمادگي رواني باعث افزایش درصد موفقیت ورزشكاران

انگیزشي و کاهش اضطراب رابطه معنادار وجود دارد ( .)26در

ميشود و احساس کفایت و شایستگي در آنها به وجود ميآورد

همین راستا جورجاکاکي و کاراکاسیدو در مطالعهای با هدف

که باعث افزایش انگیزش ،اعتماد به نفس و عزتنفس ميشود

بررسي تأثیر خودگفتاری انگیزشي بر اضطراب رقابتي و

و در نهایت ،به پیشرفت در عملكرد ورزشي منجر ميگردد.

خودکفایي شناگران نشان دادند که پس از اجرای برنامه

اضطراب رقابتي ،شكل ویژهای از اضطراب ميباشد که بهعنوان

آموزشي ،خودگفتاری انگیزشي در شرکت کنندگان گروه

تابعي از موقعیتهای رقابتي رخ ميدهد و رقابت تقریباً در هر

تجربي افزایش و سطح اضطراب رقابتي کاهش یافت ( .)24این

کسي تا اندازهای ایجاد اضطراب ميکند و شدت اضطراب یا

یافتهها از دیدگاه اثربخشي استراتژیهای خودگفتاری انگیزشي

مانعي برای عملكرد خوب است و یا فعالیت را لذت بخشتر

در ایجاد حالتهای عاطفي مطلوب در ورزشهای رقابتي

ميکند .رقابت کنندگان ممكن است گسترهای از حالتهای

حمایت ميکنند .هتزیگورگیادیس و همكاران هم در تحقیقي

اضطراب از نسبتاً آرام تا کامالً مضطربانه را تجربه کنند ،تصور

به بررسي اثرات خودگفتارى روى محتواى افكار و اجراى

بر این است که استفاده از خودگفتاری ،اضطراب رقابتي را از

تكالیف واترپلو پرداختند .این پژوهش تأثیر خودگفتارى

طریق کاهش افكار مزاحم تسهیل ميکند که در نهایت منجر به

انگیزشي و آموزشي بر وقوع تداخل در افكار و اجراى دو

افزایش اجرای ورزشي از طریق تقویت تمرکز بر تكلیف مورد

تكلیف واترپلو با ویژگيهاى مشابه و در یک محیط یكسان را

نظر ميشود .احتماالً ،فعال سازی مجدد افكار سرکوب شده

بررسي کرد .نتایج این مطالعه نشان داد که در تكالیف دقت ،هر

پیشین ،منجر به افزایش حاالت عاطفي ميشود که بهطور منفي

دو گروه خودگفتارى اجرایشان بهبود یافت ،هرچند شرکت

بر پیامدهای اجرایي مورد نظر تأثیر خواهد گذاشت .این

کنندگاني که از خودگفتارى آموزشي استفاده کرده بودند،

پیامدهای آشكار بهعنوان فرایندهای کنایهای کنترل ذهن استناد

پیشرفتشان بیشتر بود .در تكلیف قدرت ،تنها گروهي که از

شده است .استفاده از خودگفتاری منجر به فعالیت شناختي بیش

خودگفتارى انگیزشي استفاده کرده بودند ،بهبود معناداری را در

از حد ميشود که منجر به تالشهایي با نتیجه معكوس برای

اجرایشان نشان دادند ( .)21نتایج این پژوهش از این موضوع

کنترل فعالیت ميشود .فرآیندهای شناختي و خود متمرکز

که خودگفتارى از طریق کاهش افكار بيربط و مداخله کننده

اضافي با احتمال مستعد کاهش ظرفیت ورزشكار در بكارگیری

مانند اضطراب نامناسب در اجرا به پیشرفت اجراى ورزشي

خودکار مهارت ورزشي ،پاسخ به عالئم زمینهای و توجه به

کمک ميکند ،حمایت کرد .همچنین اقدسي و همكاران در

جنبههای الزم برای رقابت ميباشند (.)24

مطالعهای نشان دادند که در ورزشكاران نخبه ،در مقایسه با

اگر چه این مطالعه نقاط قوت فراواني داشت که به انها اشاره

همتایان غیرنخبه آنها ،جو انگیزشي ادراک شده بیشتر از نوع

گردید ،ولي بدون شک پژوهشگران در مسیر انجام پژوهشهای

تكلیفمحور است ،اما از لحاظ عزتنفس و اختالل تمرکز

خود با محدودیتهایي مواجه ميشوند .پژوهش حاضر نیز با

تفاوت معناداری بین دوگروه وجود ندارد .بهعالوه

محدودیتهایي مواجه بوده است که از جمله مهمترین آنها

اضطرابپیكری و جو تكلیفمحور ،اضطراب پیكری و
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به مربیان و روانشناسان توصیه ميشود از تمرینات خودگفتاری

استفاده از آزمودنيهای زن و عدم اجرای مرحله پيگیری به

 برای افزایش، بهعنوان یک استراتژی اثرگذار،انگیزشي منظم

.علت شرایط آزمودنيها و محدودیت زماني بوده است

 بهمنظور بهبود عملكرد در،عزتنفس وکاهش اضطراب

نتیجهگیری

.ورزشكاران و فراگیرندگان استفاده نمایند

 برنامه آموزش خودگفتاری،یافتههای این مطالعه نشان داد

تشکر و قدردانی

انگیزشي تأثیر مثبتي بر کاهش سطوح اضطراب رقابتي و افزایش

نویسنده مقاله از همكاری هیأت شنای شهر اصفهان و تمامي

 اهمیت آموزش، مطالعه حاضر.سطح عزتنفس دارد

 تشكر و قدرداني،شناگراني که در مطالعه حاضر شرکت داشتند

 مانند،خودگفتاری انگیزشي در تنظیم متغیرهای عملكرد

.مينماید

 مهم است.اضطراب رقابتي و اعتماد به نفس را برجسته ميکند

تعارض منافع

 که، نه تنها برای افزایش عملكرد،که این برنامههای آموزشي

.هیچگونه تعارض منافعي وجود ندارد

 بلكه همچنین،مهمترین نگراني ورزشكاران رقابتي است
، لذا.بهمنظور ارتقاء سالمت روان ورزشكاران ارائه و اجرا شوند
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Abstract
Introduction: Athletes always use a variety of training methods and
psychological skills to reach to their full potential. motivational self-talk is
one of the ways that athletes use optimum performance.So, The purpose of
this study was to the effects of motivational self-talk on self-Esteem, and
competitive anxiety in elite swimmers female players in Isfahan.
Materials and Methods: This quasi-experimental study was performed as a
pre-test, post-test with the control group. The statistical population of this
study was all elite female adult swimmer players in Isfahan city. Using
systematic sampling, 40 people were selected and assigned to experimental
(20) and control (20 people) groups. Experimental groups performed three
sessions each week of motivational self-talk program (Theodorusky, 2000)
for 8 weeks, but during this period the control group did not receive any
psychological intervention. Subjects in each group were evaluated at the
beginning and end of the study by standard Rosenberg Self-Esteem
Questionnaire (1965), and Sports competitive anxiety (SCAT) for estimating
the variables of the research. Data were analyzed using covariance analysis,
multivariate covariance and Bonferroni's’ post hoc tests.
Results: The results of this study indicated that the motivational self-talk
factor has a significant effect on the variables of self-esteem and competitive
anxiety in elite swimmer players (P <0.05).However, there was no significant
difference between the amounts of motivational self-talk effects on these
variables (P>0.05).
Conclusion: Motivational self-talk improved the self-esteem and competitive
anxiety variables, therefore, it is suggested that coaches and athletes use
motivational self-talk methods to improve and develop exercise performance.
Key words: Motivational Self-Talk, Self-Esteem, Competitive Anxiety,
Swimmer Player
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