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ویژگی های روانش��ناختی، از مهم ترین ش��اخص های تعیین موفقیت ورزشی است. پژوهش های متعددی به 
نقش متغیرهای روانش��ناختی از جمله تعارض کار- خانواده، فش��ار روانی ادراک شده و سرمایه روانشناختی در 
پیش بینی موفیت ورزش��ی ورزشکاران پرداخته است. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش تعارض کار- خانواده، 
فش��ار روانی ادراک ش��ده و ابعاد س��رمایه روانش��ناختی )خودکارآمدی، امیدواری، خوش��بینی  و تاب آوری( در 
پیش بینی موفقیت و شکست ورزشی ورزشکاران حرفه ای می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه ورزشکاران 
حرفه ای رش��ته های مختلف ورزشی در سطح استان خوزستان در سال 1397 می باشد که نمونه ای شامل 240 
ورزش��کار حرفه ای به روش نمونه گیری هدفمند )120 موفق و 120 ناموفق( در پژوهش حاضر ش��رکت یافتند. 
از ش��رکت کنندگان خواسته ش��د که به پرسشنامه »تعارض کار – خانواده« کاریکسی )2003(، »مقیاس استرس 
ادراک ش��ده« کوهن و همکاران )1983( و پرسشنامه »سرمایه  روانشناختی« لوتانز و همکاران )2007( پاسخ 
دهند. فرضیه های پژوهش با اس��تفاده از روش تحلیل ممیز همزمان و گام به گام مورد آزمون قرار گرفت. نتایج 
به دس��ت آمده با روش تحلیل ممیز همزمان، فرضیه پژوهش مبنی بر پیش بینی موفقیت و شکس��ت ورزش��ی بر 
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اس��اس تعارض کار- خانواده، فشار روانی ادراک شده و ابعاد س��رمایه روانشناختی )خودکارآمدی، امیدواری، 
خوش��بینی  و تاب آوری( را تأیید کرد )ضریب پیش بینی برابر 0/717(. همچنین، نتایج تحلیل تمیز با روش گام 
به گام نشان داد که متغیرهای خوشبینی، خودکارآمدی، امیدواری، تعارض کار- خانواده و تاب آوری قوی ترین 

پیش بین  های موفقیت و شکست ورزشی ورزشکاران حرفه ای هستند )ضریب پیش بینی برابر 0/719(. 
بر اساس یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که وضعیت خانوادگی، استرس ادراک شده و سرمایه 
روانشناختی فرد نقش مهمی در موفقیت ورزشی ورزشکاران دارد. لذا جهت موفقیت ورزشی و افزایش سرمایه 
روانش��ناختی پیش��نهاد می گردد که ورزش��کاران به یادگیری مهارت های کنترل اس��ترس حین تمرین بپردازند و 

گاهی خانواده ها از ورزش قهرمانی ارتقا یابد. آ

واژگان کلیدی: تعارض کار- خانواده، فش��ار روانی ادراک ش��ده، سرمایه روانش��ناختی، موفقیت ورزشی، 
شکست ورزشی و ورزشکاران حرفه ای
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مقدمه
یک��ی از ابعاد ورزش که می تواند انگیزه های مناس��بی برای ورزش کردن در اف��راد جامعه به ویژه جوانان ایجاد 
کند، ورزش قهرمانی اس��ت. کس��ب عنوان در رویدادهای ورزش��ی بزرگ)اعم از ملی و بین المللی( که درکانون 
توجه بس��یاری از کش��ورها قرار دارد می تواند شر ایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یك جامعه را تحت تأثیر قرار 
دهد. از این رو، بسیاری از کشورها در تالش اند تا با برنامه ریزی، ورزشکارانی را آماده و روانۀ مسابقات کنند که 
موفقی��ت آن ها را در رویدادهای بزرگ تضمین کنند)س��جادی، 1390: 1(. عملکرد و موفقیت ورزش��ی به میزان 
زیادی تحت تاثیر عوامل اس��ترس زای معمول ورزش��ی مثل ارتکاب خطای روانی یا بدنی، تحمل درد، مشاهده 
تقل��ب ی��ا موفقیت رقیب، دریافت جریمه از س��وی داور و توبیخ توس��ط مربی قرار دارد)س��انی اوگلو1، 2017: 
289(. بررس��ی و ش��ناخت ش��اخص های مهم روانی ورزش��کاران جوان و تعیین مقادیر اضطراب، مهارت ها و 
توانمندی ها می تواند راهنمای خوبی برای مربیان، خانواده و والدین ورزش��کاران و خود ورزشکار باشد تا از هدر 
رفتن انرژی و اس��تعداد ورزشکار در رشته ورزشی که در آن توانایی پیشرفت ندارد، جلوگیری شود)فرزی،1392: 
75(. از یک طرف، یافته های پژوهش��ی مختلف نش��ان داده اند که بین ویژگی های شخصیت هیجانی، استرس 
ادراک ش��ده و اضطراب با فش��ار خون باال رابطه وجود دارد)کاکاوند، 1395: 275( و از طرف دیگر، مجموعه 
این عوامل باعث افت عملکرد بویژه در س��طح ورزش قهرمانی می گردد. لذا ورزش��کارانی می توانند به موفقیت 
دس��ت یابند ک��ه در کنار آمادگی جس��مانی، از آمادگ��ی روانی خوبی برخ��وردار باش��ند)میکوگوالری2، 2017: 
2312(. نتایج تحقیقات انجام ش��ده بر روی ورزش��کاران نخبه و المپیکی نیز مؤید این مطلب است که تمرینات 
آمادگی روانی جزء الینفک برنامه های تمرینی این ورزش��کاران برای کاهش اس��ترس  و فش��ار روانی را تش��کیل 
می دهد)اصفهانی،1391: 117(. گولد و همکاران3)2014: 39( در بررس��ی ویژگی های مربیان و ورزش��کاران 
المپیک��ی گزارش کردند افرادی که حین تمرین، مهارت های روانی را آموخته اند،  از لحاظ ویژگی های رفتاری و 
عملکرد ورزش��ی در سطح مطلوب تری در مقایسه با سایر ورزش��کاران بودند. برخورداری از ویژگی های رفتاری 
مثبت از قبیل توانایی کنترل تنش ها و هیجانات منفی در رویدادهای حس��اس، دارا بودن س��طح انگیزش مطلوب 
و همچنین اعتماد به نفس باال از مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت ورزش��کاران در رویدادهای حس��اس می باشد. 
احدی)1394: 11( معتقد اس��ت عوامل تنش زای شغلی و سازمانی بیشترین تأثیر را در ایجاد استرس بر مربیان 
دارند و دو عامل استرس زای شغلی و سازمانی با یکدیگر دارای رابطه مثبت و معنی دار هستند و موجب کاهش 
موفقیت ورزش��ی می گردند. جمالی)1394: 815( در تحقیقی بر روی داوران لیگ برتر فوتبال نتیجه  گرفت که 
عوامل استرس زا در ارتباط مستقیم با تحلیل  رفتگی شغلی آنهاست و تأثیر زیادی بر کاهش عملکرد داوری دارد. 
یکی دیگر از س��ازه های روانش��ناختی موثر بر رفتار و موفقیت ورزش��ی، تعارض کار- خانواده است. از آنجا که 
فعالیت در سطوح قهرمانی به صورت سازمان یافته است، لذا ورزش قهرمانی به عنوان یک شغل، کار و صنعت 

1. SANIOGLU
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قلمداد می شود که برای نیل به اهداف ورزشی باید بین آنها هماهنگی و توازن الزم برقرار نمود)رضایی صوفی، 
1396: 87(. ژنگ1)2018: 22( معتقد است که تعارض کار- خانواده به واسطه ناهماهنگی و ناسازگاری پدید 
آم��ده بین تقاضاهای کاری ب��ا تقاضاهای خانواده یا زندگی خانوادگی ایجاد می ش��ود. از دیدگاه وی، این پدیده 
زمانی رخ می دهد که انتظارات، توقعات و محدودیت های زمانی وابسته به زندگی حرفه ای و شخصی یك فرد با 
هم سازگاری نداشته باشند که در این صورت اداره کردن این دو سخت و دشوار می شود. نتایج حاصل از پژوهش 
حسینی نیا)1394: 48( نشان داد حمایت اجتماعی خانواده و مربی با میانجیگری تعارض کار-خانواده می تواند 
بر فرس��ودگی ش��غلی کارکنان و ورزشکاران تأثیر داشته باش��د و به منظور جلوگیری از عوارض فرسودگی شغلی 
باید در جهت افزایش میزان حمایت های سرپرس��ت و خانواده و کاهش تعارض کار-خانواده گام برداش��ت. در 
واقع، آسودگی خیال ورزشکار از حمایت معنوی خانواده موجب بروز استعداد و عملکرد بهتر در محیط رقابتی 
می گردد. عرفانی)1396: 22( در پژوهش��ی در بین ورزش��کاران بخش قهرمانی اس��تان همدان پیش��نهاد داد به 
گاهی خانواده  منظور کاهش تعارضات کار- خانواده، راهکارهایی از جمله تمرین مهارت های روانی و ارتقای آ
از ورزش قهرمان��ی باعث بهبود عملکرد ورزش��کاران می گردد و ورزش��کاران کمتر دچار مش��کالت خانوادگی 
می گردند. عس��کریان و همکاران)1394: 39( معتقد هس��تند که بهبود توزیع درآمد و ش��اخص س��المت)امید 
ب��ه زندگ��ی(، ضمن کاه��ش تعارضات درون خان��واده در بهب��ود عملک��رد ورزش قهرمانی موثر اس��ت و فقدان 
اضطراب و وجود آرامش فردی و خانوادگی موجب گرایش مردم به ورزش و به تبع آن ورزش قهرمانی می گردد.
هم��ان ط��ور که در مطالب فوق اش��اره گردید موفقیت یک ورزش��کار به ویژه در س��طح قهرمان��ی، عالوه بر 
داش��تن س��المت روان و هماهنگ��ی کار- خانواده، به برخ��ورداری از حس اعتماد به نفس یا به عبارتی س��رمایه 
روانشناختی بستگی دارد که  منعکس کننده دیدگاه شخصی خود فرد یا همان حس اعتماد فرد به خودش می باشد 
)یلدیز2، 2018: 102( از این رو، سرمایه روانشناختی را می توان به عنوان حس یا دیدگاه فرد در مورد توانایی اش 
در اس��تفاده موفقیت آمیز از س��رمایه مالی، انس��انی و اجتماعی که با خود دارد تلقی نمود)لی3، 2017: 897(. 
نتایج پژوهش بی غرض )1395: 139( نش��ان داد که وضعیت سرمایۀروانشناختی در بین بازیکنان فوتبال لیگ 
در حد متوس��ط می باش��د. همچنین مربی به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم از طریق س��رمایۀ اجتماعی بر روی 
سرمایۀ روانشناختی بازیکنان تأثیرگذار است و می تواند وضعیت سرمایۀ روانشناختی را بهبود بخشد و عملکرد 
بهتری را از تیم مش��اهده کند. همچنین بهات4 )2017: 300( طی پژوهش��ی بر روی مربیان ورزش��ی دریافت 
که بین س��رمایه روانش��ناختی و موفقیت ورزش��ی همبس��تگی مثبت وجود دارد، ولی بین مربیان زن ومرد تفاوت 
معناداری مشاهده نگردید. نتایج مطالعات لوتانز5)2017: 1( نشان می دهد که توسعه توانایی های روانی مثبت 
ذهنی فرد از جمله سرمایه روانشناختی باعث افزایش رضایت شغلی و همچنین بهبود عملکرد شغلی می گردد. 
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نتای��ج پژوه��ش ابوالمعال��ی)82:1397(  نیز حاکی از این بود که تفاوت در دو بعد از س��رمایه روان ش��ناختی، 
یعنی تاب  آوری و خودکارآمدی در بین زنان ورزش��کار یوگا و غیرورزش��کار معنادار بود، اما تفاوت خوش بینی و 
امید در دو گروه معنادار نبود. دیرمانچی)150:2019( در پژوهش��ی به مقایسه ابعاد توانمندسازی روانشناختی 
در معل��والن ورزش��کار و غیرورزش��کار مبتال به ضایعه نخاع��ی پرداخت. یافته های این پژوهش نش��ان داد بین 
ت��اب آوری و خودکارآم��دی با ورزش رابطه معن��ادار وجود دارد و می توان ورزش را به عن��وان راهی برای ارتقای 

تاب آوری و خودکارآمدی در افراد با ضایعه نخاعی پیشنهاد کرد.
در ح��وزۀ روا ن شناس��ی ورزش، پژوهش های مع��دودی در زمینه ورزش قهرمانی صورت گرفته اس��ت. برای 
اینک��ه جامعه ورزش دارای قهرمانانی باش��د که در عرصه ملی و بین المللی برای کش��ورمان افتخارآفرین باش��ند 
باید به سرمایه گذاری در این حیطه بپردازیم. عوامل زیادی در معرفی، ظهور، پرورش و تربیت قهرمانان ورزشی 
دخالت دارند که تحقیقات اندکی در این زمینه صورت گرفته است. همچنین به منظور مدیریت علمی و حرفه ای 
ورزش کش��ور شناس��ایی عوامل روان ش��ناختی تأثیر گذار بر رفتار و موفقیت ورزش��ی ضروری به ش��مار می آید. 
موفقیت ورزش��ی نی��ز که هدف اصلی ورزش های قهرمانی اس��ت، ضرورت این پژوه��ش را نمایان می کند، زیرا 
به نظر می رس��د برای کسب موفقیت ورزشی بررس��ی متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد ورزشکار از اهمیت زیادی 

برخوردار است. لذا سواالت کلی این پژوهش عبارت اند از: 
• آیا تعارض کار- خانواده، فش��ار روانی ادراک ش��ده و س��رمایه روانش��ناختی )خودکارآم��دی، امیدواری، 	

خوشبینی و تاب آوری( موفقیت و شکست ورزشی ورزشکاران حرفه ای را پیش بینی می کنند؟ 
• بهترین پیش بین های موفقیت و شکست ورزشی ورزشکاران حرفه ای کدام اند؟	

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر، همبستگی از نوع تحلیل ممیز است و با هدف پیش بینی عضویت گروهی )موفقیت و 
شکس��ت( و دستیابی به معادله ممیز طراحی شده است. جامعه  آماری پژوهش شامل کلیه ورزشکاران حرفه ای 
رش��ته های ورزش��ی مختلف در سطح اس��تان خوزستان در س��ال 1397 بود که دو گروه نمونه داشت: نمونه اول 
ش��امل ورزش��کاران موفقی )120 نفر( که دارای کس��ب حداقل مقام های اول تا س��ومی سطح ملی، منطقه ای و 
بین المللی بودند که با بررس��ی س��وابق و عملکردهای آنها از طریق هیئت های ورزش��ی استان انتخاب شداند- 
برای انتخاب این افراد از نمونه گیری هدفمند اس��تفاده ش��د. نمونه دوم شامل ورزشکاران ناموفقی )120 نفر( که 
علیرغم فعالیت در س��طح قهرمانی تا کنون به هیچ یک از مقام های اول تا س��ومی س��طوح فوق دست نیافته اند. 
به منظور جمع آوری اطالعات مورد نظر و س��نجش متغیرهای تحقیق، از پرسش��نامه استفاده شده است. ب�رای 
ارزی��ابی تعارض کار- خانواده از پرسش��نامه 12 س��والی »تعارض کار- خانواده« کاریکس��ی1 )2003، به نقل 
از هاش��می و تقی پور، α =0/87 ()2009(، برای سنجش استرس ادراک شده از پرسشنامه 14 سوالی »مقیاس 
اس��ترس ادراک ش��ده« کوهن و همکاران )1983؛ به نق��ل از انیس��ی، α=0/76( )22 :1390( و برای ارزیابی 

1. Carikci
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س��رمایه روانش��ناختی از پرسش��نامه 24 ماده ای »سرمایه روانش��ناختی« )لوتانز، یوس��ف و کارولین 1، 2007: 
α=0/89( )548( اس��تفاده ش��د. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توس��ط 10 نفر از اساتید رشته مدیریت 
ورزش��ی و روانشناس��ی تایید گردی��د. برای تحلیل آم��اری از روش های آمار توصیفی ش��امل میانگین و انحراف 
استاندارد استفاده شد. همچنین برای دستیابی به تفاوت های گروهی و پیش بینی عضویت گروهی و دستیابی به 

معادله ممیز، روش آماری تحلیل ممیز2  و گام به گام3 به کار گرفته شد.

یافته های پژوهش
میانگین و انحراف اس��تاندارد س��ن ش��رکت کنندگان گروه ناموفق به ترتیب برابر 26/55 و 3/12 س��ال و گروه 
موفق به ترتیب برابر 25/28 و 3/12 بود. همچنین، میانگین و انحراف اس��تاندارد مدت زمان اش��تغال به ورزش 
حرفه ای ش��رکت کنندگان گروه ناموفق به ترتیب برابر 10/23 و 3/69 و گروه موفق به ترتیب برابر 9/55 و 2/72 
و دامنه تحصیالت ش��رکت کنندگان هر دو گروه نیز از مدرک تحصیلی دیپلم تا کارشناس��ی ارشد بود. همچنین، 
تعداد 25 نفر از گروه ناموفق و 31 نفر از گروه موفق، ورزشکار زن و بقیه ورزشکار مرد بودند. در پژوهش حاضر 
ضریب پایایی پرسشنامه تعارض کار – خانواده با روش آلفای کرونباخ برابر 0/82، پایایی مقیاس استرس ادراک 
ش��ده برابر با 0/73 و پایایی پرسشنامه س��رمایه روانش��ناختی برای خرده مقیاس های خودکارآمدی، امیدواری، 

خوش بینی و تاب آوری به ترتیب برابر 0/81، 0/80،  0/76 و 0/88 به دست آمد.
جدول 1 اطالعات مربوط به میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پیش بین برای ورزشکاران موفق و ناموفق 
را نش��ان می دهد. همانگونه که مالحظه می ش��ود، در تعارض کار- خانواده میانگین افراد ناموفق بیش��تر از افراد 
موفق، در استرس ادراک شده تفاوت فاحشی بین دو گروه وجود ندارد و در سرمایه  روانشناختی )خودکارآمدی، 

امیدواری، خوشبینی  و تاب آوری( میانگین افراد موفق بیشتر از افراد ناموفق است.

جدول 1: میانگین و انحراف استاندارد نمره های دو گروه ورزشکاران موفق و ناموفق در متغیرهای پیش بین

متغیرهای پیش بین
ورزشکاران ناموفقورزشکاران موفق

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

10/152/8513/583/24تعارض کار – خانواده

28/16/7928/8317/98استرس ادراک شده

26/883/9122/553/97مؤلفه  خودکارآمدی

27/654/3623/174/09مؤلفه  امیدواری

29/434/1324/714/26مؤلفه  خوشبینی 

26/014/0922/723/92مؤلفه  تاب آوری

1. Luthans, Youssef, Carolyn
2. discriminant analysis
3. Step wise
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ج��دول 2 خالص��ه اطالعات مرب��وط به تابع ممیز متغیره��ای پیش بین به صورت تفکیکی را نش��ان می دهد. 
همان گون��ه که می بینیم - ه��م در تحلیل ممیز به روش همزمان و هم روش گام به گام- با توجه به مقدار المبدای 
کوچك و مقدار مجذور کای باال و س��طح معنی داری 0P</05، تابع ممیز به دس��ت آمده از قدرت تش��خیصی 
خوبی برای تبیین واریانس متغیر وابس��ته یعنی عضویت گروهی )در دو س��طح موفق و ناموفق( برخوردار است. 
بنابراین، فرضیه پژوهش تأیید می گردد. با دقت در ردیف پیش بین عضویت گروهی آشکار می شود که تابع ممیز 
ب��ه دس��ت آمده با روش همزمان به ط��ور کلی 85 درصد افراد و با روش گام به گام نیز  85 درصد افراد به درس��تی 

طبقه بندی شده اند. به عبارت دیگر، قدرت پیش بینی تابع ممیز به روش همزمان و گام به گام 85 درصد است.

جدول 2: خالصه یافته های تابع ممیز متعارف به روش همزمان )6 متغیر پیش بین( و گام به گام )3 متغیر پیش بین(

گام به گامروش همزماناطالعات مربوط به تابع ممیز

11تعداد تابع

1/331/3مقدار ویژه

100100درصد واریانس

100100درصد تراکمی

0/7560/752همبستگی متعارف

0/5710/565مجذور اتا

0/4280/435المبدای ویلکز

199196/29مجذور کای

65درجه آزادی

0/0010/001معنی داری تابع ممیز

1/151/13مرکز واره داده ها گروه موفق

1/13-1/15-مرکز واره داده ها گروه ناموفق

0/850/85پیش بینی عضویت گروهی

0/7170/719ضریب کاپا

0/0010/001معنی داری ضریب کاپا

بدی��ن ترتی��ب، با اج��رای تحلیل ممیز ب��ه روش گام به گام و ارائ��ه 6 متغیر پیش بین، 5 متغی��ر باقی ماندند که 
اطالعات مربوط به این 5 متغیر در جدول 3 ارائه شده اند. در گام اول، مؤلفه  خوشبینی و سپس به ترتیب مؤلفه  
خودکارآم��دی، مؤلفه  امیدواری، تعارض کار– خانواده و مؤلفه  تاب آوری وارد تحلیل ش��دند که F برای هر پنج 

متغیر در سطح p=0/05 معنی دار است.
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جدول 3: خالصه یافته های تحلیل ممیز گام به گام همراه با المبدای ویلکز 5 متغیر پیش بین

وارد شدهمرحله
المبدای 

ویلکز

درجه آزادی 

1

درجه 

آزادی 2

درجه آزادی

3 

F دقیق

معنی داریدرجه آزادی 2درجه آزادی 1آماره

0/751123875/9312380/001مؤلفه  خوشبینی1

0/602123876/9322370/001مؤلفه  خودکارآمدی2

0/513123875/6432360/001مؤلفه  امیدواری3

0/464123868/7342350/001تعارض کار – خانواده4

0/435123860/952340/001مؤلفه  تاب آوری5

ضرایب اس��تاندارد، غیراس��تاندارد، س��اختاری و طبقه بندی متغیرهای پیش بین تابع ممیز در روش همزمان و 
گام به گام در جدول 4 ارائه ش��ده اند که به ترتیب مؤلفه  خوش��بینی و مؤلفه  خودکارآمدی باالترین وزن تفکیکی 
را با متغیر گروهی نش��ان می دهند. ضرایب س��اختاری تابع ممیز، ماتریس ضرایب همبس��تگی هر متغیر با تابع 
)نمرۀ پیش بینی ش��ده گروهی یا نمرۀ ممیز( است. این همبستگی ها به عنوان »همبستگی های متغیر متعارف« یا 
»بارهای ممیز« نامیده می ش��وند. با اس��تفاده از ضرایب غیراستاندارد، معادله تابع ممیز را می توان به دست آورد. 
بنابراین، با قرار دادن نمره هر فرد در متغیرهای مربوط در تابع، نمره فرد به دس��ت می آید. الزم به ذکر اس��ت که 
تابع ممیز ممکن اس��ت با متغیری که بیش��ترین ارتباط را با آن دارد، نام گذاری شود. با توجه به اطالعات مندرج 

می توان تنها تابع ممیز را مؤلفه  خوشبینی نام گذاری کرد.



181

 شامره: 50  زمستان 1399  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

جدول 4: جدول ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و ضرایب ساختاری و ضرایب طبقه بندی تابع ممیز به روش همزمان و گام به گام

روش همزمانپیش بین ها

متغیرکد
ضرایب طبقه بندیضرایب

گروه  ناموفقگروه موفقساختاری غیراستاندارداستاندارد

1X0/4881/491/8-0/134-0/409-تعارض کار – خانواده

2X0/0230/3510/324-0/1610/012استرس ادراک شده

3X0/4660/1180/4772/031/75مؤلفه  خودکارآمدی

4X0/3940/0930/461/321/1مؤلفه  امیدواری

5X 0/5760/1370/4892/281/96مؤلفه  خوشبینی

6X0/3320/0830/3571/511/32مؤلفه  تاب آوری

89/55-112-9/76-عدد ثابت

روش گام به گام

1X0/5450/130/4952/021/72مؤلفه  خوشبینی

2X0/4530/1150/4831/891/63مؤلفه  خودکارآمدی

3X0/4040/0950/4661/351/14مؤلفه  امیدواری

4X0/4941/511/82-0/135-0/412-تعارض کار – خانواده

5X0/3290/0820/3621/461/27مؤلفه  تاب آوری

80/47-101/33-9/18-عدد ثابت

بحث و نتیجه گیری
ه��دف پژوهش حاضر، بررس��ی نق��ش متغیرهای تع��ارض کار- خانواده، فش��ار روانی ادراک ش��ده و ابعاد 
س��رمایه روانشناختی )خودکارآمدی، امیدواری، خوش��بینی و تاب آوری( به عنوان پیش بین موفقیت و شکست 
ورزشی ورزشکاران حرفه ای بود. یافته ها نشان می دهد که از میان شش متغیر پیش بین برای پیش بینی موفقیت 
ورزش��کاران، پنج متغیر به ترتیب خوش��بینی، خودکارآمدی، امیدواری، تعارض کار– خانواده و مؤلفه  تاب آوری 
 زیادی به خوبی در همه 

ً
بهترین پیش بین های تابع ممیز بودند. به عبارت دیگر، گروه موفق و ناموفق تا حد نسبتا

متغیرهای پیش بین )ابعاد س��رمایه روانش��ناختی و تعارض کار-خانواده( از هم متمایز ش��ده اند. بنابراین فرضیه 
اصلی پژوهش تأیید شد. 

با توجه به ضرایب طبقه بندی متغیرها می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان ابعاد سرمایه های روانشناختی، 
میزان موفقیت ورزشی ورزشکاران نیز افزایش می یابد. 
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در تبین رابطه خوش��بینی با موفقیت ورزش��کاران می توان گفت خوش��بینی زمانی در افراد ش��کل می گیرد که 
اطمینان داش��ته باش��ند روابط میان آنها به گونه ای تنظیم شده اس��ت که حقوق و خواسته های حیاتی آنان محقق 
می شود و کارها و امور جامعه مسیر درست و طبیعی خود را طی خواهد کرد که  این مهم مرهون اجرای صحیح 
قوانین و قضاوت داوران در مس��ابقات اس��ت. بنابرای��ن برقراری فضای اعتماد و آرامش در محیط های ورزش��ی 
و مس��ابقات می تواند بر افزایش خوش بینی ورزش��کاران مؤثر واقع ش��ود. همچنین هرچه س��ازمان )اعم از تیم، 
هیئت، فدراس��یون و وزارت ورزش و جوانان( در زمینه سرمایه روانشناختی دچار اهمال و سستی شود، به همان 
میزان ورزشکاران بیشتر دچار عدم خوشبینی یا به عبارتی بدبینی نسبت به تیم خود می شوند. بدبینی ورزشکاران 
به تیم باعث می شود که مشارکت آنها در تصمیم گیری ها و فعالیت ها کاهش یابد، زیرا به نیات و برنامه های تیم 
و مدیریت اعتماد و اعتقاد ندارند. همچنین بدبینی ورزشکاران به تیم سبب می شود تا آنها تبلیغات شفاهی منفی 
نیز علیه سازمان خود انجام دهند و به شهرت و اعتبار تیم نزد عموم  به ویژه مشتریان ضربه وارد کنند. در نهایت 
نیز بدبینی به تیم، گذش��ته از شکست های پی درپی، ورزش��کاران را وادار می سازد تا درصورت یافتن پیشنهاد یا 
گزینه شغلی مناسب، تیم را ترک نمایند. نتایج این یافته ها با پژوهش های دیرمانچی)2019(،  بهات )2017(، 

لوتانز )2017(، ابوالمعالی)1397( و روزبهانی )1396( همخوان می باشد.
تبیین ه��ای احتمال��ی رابطه خودکارآمدی و موفقیت ورزش��ی را می توان به صورت زیر بیان کرد. ش��خصیت 
خودکارآمد ورزش��کار از طریق احس��اس تعهد وی نس��بت به عملکرد و وظایف ورزش��ی، زمینه های الزم برای 
موفقیت ورزش��ی را فراهم می س��ازد. این احس��اس تعهد باعث  می شود که ورزش��کار خود را وقف هدف های 
 شخصیت 

ً
ورزش��ی نماید و راه های مناس��ب برای رسیدن به هدف را به خوبی شناسایی  و انتخاب کند. احتماال

خودکارآم��د ورزش��کار از طری��ق مولفه  دیگ��ر خودکارآم��دی، یعنی خودرهبری باعث می ش��ود که ورزش��کار 
احس��اس کند بر اوضاع مس��لط است و می تواند تعیین کننده باشد. احساس تس��لط بر اوضاع در ورزشکار این 
ب��اور را ب��ه وجود م��ی آورد که تالش های وی بر موقعیت تأثیر خواهد گذاش��ت و او می تواند مس��یر رویدادها را 
تغییر دهد و نتیجه  مس��ابقه را تعیین کند. این باور، عملکرد ورزش��کار را بهبود می بخش��د و احتمال موفقیت را 
افزایش می دهد. مبارزه طلبی، ویژگی دیگر ش��خصیت خودکارآمد و خوش��بین اس��ت. این ویژگی در زمینه های 
مختلف باعث می ش��ود که فرد تغییرات و موقعیت ها را به عنوان چالش ها و فرصت هایی برای رش��د و پیشرفت 
تلق��ی کند، ن��ه محدودیت یا تهدید. مبارزه طلبی به ورزش��کار کمك می کند که به ج��ای اجتناب، کناره گیری و 
برخ��ورد منفعل با موقعیت های خطیر و اس��ترس زای ورزش��ی از آنها اس��تفاده نماید. نتایج ای��ن یافته ها با نتایج 

پژوهش های هالوک)2019( و اسالمی)1396( همخوان می باشد. 
در تبیی��ن نق��ش پیش بی��ن متغیر امی��دواری می توان گفت به نظر می رس��د امی��د، به کارکرد  ورزش��کاران در 
فعالیت های ورزش��ی می انجامد و در ورزش��کار نیروی��ی ایجاد می کند تا خود را موج��ودی فعال در نظر بگیرد 
ک��ه قادر ب��ه خودنظم دهی و تنظیم رفتار اس��ت. امید در محیط ورزش��ی نیز باعث انگیزه درون��ی و موفقیت در 
ورزش می ش��ود. افراد امیدوار بیش��تر بر هدف های خود متمرکز می ش��وند و از انگیزه بیشتری نسبت به همتایان 
 به اندازه کافی تالش 

ً
خود برخوردارند. ورزش��کارانی که نس��بت به ورزش بی عالقه و بی انگیزه باش��ند، احتماال
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نمی کنند و این بی توجهی و عدم تالش به نوبه خود به فرسودگی و ورزش زدگی منجر خواهد شد- در حالی که 
امید می تواند یک راهبرد مقابله ای قوی برای اهمال کاری باش��د و س��طح اضطراب را پایین بیاورد و از این طریق 
به کاهش فرس��ودگی منجر ش��ود. از این رو، ورزشکارانی که س��طح امیدواری باالتری دارند، از راهبردهای حل 
 ورزشکارانی 

ً
مس��ئله و مقابله ای مؤثرتری در موقعیت های استرس زای ورزش��ی برخوردار خواهند بود. احتماال

که از درجات باالی امید بهره می برند، به دیگران به عنوان منابع حمایتی و پایگاه هایی که می توانند به آن ها تکیه 
نماین��د، می نگرند. همچنین این افراد از این اعتقاد برخوردارند که می توانند با چالش هایی که ممکن اس��ت در 
زندگی شان با آن ها روبرو شوند، سازگار شوند، شادی باالتری را تجربه نمایند و از زندگی شان رضایت بیشتری 
خواهند داش��ت. از آنجا  که به خود امید داش��تن متناظر با عبارت اعتماد به نفس است، ورزشکاران موفق با تکیه 
به این گفتمان درونی که »من می توانم این کار را به پایان برس��انم، من نباید شکست بخورم و ناامیدشوم« بیشتر 
موفقیت هایش��ان را می بینند تا شکست هایش��ان را. نتایج این یافته ها با نتایج پژوهش های میندا)2019(، بهات 

)2017( و عسکریان )1394( همخوان می باشد.
باال بودن تعارض کار- خانواده در ورزش��کاران می تواند با افزایش فرس��ودگی ش��غلی و شکس��ت آنان همراه 
باش��د. در تبیین این یافته می توان گفت که این تعارض زمانی اس��ت که مسئولیت های محل ورزش یا مسابقه با 
مس��ئولیت های زندگی خانوادگی تداخل پیدا کنند. در نتیجه حضور فرد در نقش یک ورزش��کار، سختی زیادی 
ب��رای وی ب��ه وجود می آورد که منجر به پرهیز از مش��ارکت وی در نقش عضو خانواده می ش��ود. چنانچه ورزش 
حرف��ه ای به عنوان یک ش��غل یا کار قلمداد ش��ود، یک��ی از پیامدهای مهم ناتوانی در متعادل س��ازی تقاضاهای 
ورزش و خان��واده، تعارض کار- خانواده اس��ت. تعارض کار- خانواده ممکن اس��ت زمانی اتفاق بیفتد که یک 
ورزش��کار باید چندین نقش را با هم انجام دهد؛ به عنوان مثال، ورزش��کار حرفه ای به عنوان یک همس��ر، پدر و 
در بعضی موارد شریک برای انجام مناسب هریک از این نقش ها، به زمان، انرژی و تعهد نیاز دارد؛ به این معنی 
که مش��ارکت در نقش کار )خانواده( برای مش��ارکت کامل در نقش خانواده )کار( ایجاد مش��کل می کند. وقتی 
تعارض بین نقش های یک ورزش��کار کاهش یابد، وی می تواند با فش��ارهای محیط خانواده و ورزش حرفه ای به 
صورت مجزا مقابله و از تداخل آنها پرهیز کند که در نتیجه، فرد از نظر احساسات و عواطف در سطح مطلوبی 
رار می گیرد  و از ابراز پرخاشگری یا دیگر مشکالت روانی مانند اضطراب و افسردگی پرهیز می کند و احساس 
خس��تگی عاطفی کمتری را نیز تجربه می نماید. همچنین ورزش��کار موفق، احس��اس یکپارچگی و یگانگی در 
ش��خصیت و رفتاره��ای خود دارد که باعث می ش��ود احس��اس بیهودگی ی��ا پوچی نکند و در مجم��وع عالوه بر 
رضایت خانوادگی، موفقیت ورزش��ی نیز داش��ته باش��د. نتایج این یافته ها با پژوهش ه��ای تیلور)2019(، ژنگ 

)2018(، رضایی صوفی )1396( و حسینی نیا )1394( همخوان است.
س��طوح باالی تاب آوری به ورزش��کار کمک می کند تا از عواطف و هیجان های مثبت به منظور پش��ت س��ر 
نهادن تجربه های نامطلوب و بازگش��ت به وضعیت مطلوب استفاده کند. بعضی از محققان- به عنوان یك تبیین 
احتمال��ی- گفته ان��د که تاب آوری از طریق افزایش س��طوح عواط��ف مثبت باعث تقویت عزت نف��س و مقابله  
موفق با تجربه های منفی می ش��ود )گولد و همکاران، 2014(. بر اس��اس این تبیین، تاب آوری از طریق تقویت 



184

 تعارض کار- خانواده، فشار روانی ادراک شده و رسمایه روانشناختی به عنوان پیش بین موفقیت و شکست ورزشی ورزشکاران حرفه ای

عزت نفس به عنوان مکانیس��م واس��طه ای به انطباق پذیری مثبت منتهی می ش��ود. این ویژگی های روانش��ناختی 
مثبت، به خصوص در  ش��رایط دش��وار و اس��ترس زای مس��ابقه به ورزش��کار کمك می کنند تا با اعتماد به نفس، 
تحم��ل س��ختی ها و انطباق مثبت با تجربه های تلخ و ناگوار مس��ابقه، احتمال موفقیت خ��ود را افزایش دهد. از 
طرف دیگر، شایس��تگی و استحکام شخصی، یکی از مؤلفه های تاب آوری است. احتمال دیگری که برای تبیین 
یافته های این پژوهش مطرح می ش��ود این اس��ت که تاب آوری از طریق تقویت شایستگی و استحکام شخصی 
با موفقیت ورزش��ی مرتبط می شود. بر این اس��اس، افزایش سطوح تاب آوری با افزایش شایستگی های شخصی 
و تقویت اس��تحکام و قدرت شخصی باعث افزایش احتمال موفقیت ورزشی و کاهش سطح فشار روانی ادراک 
شده ورزشکاران می گردد. این یافته با نتایج پژوهش های سارکیال)2019( و عرفانی )1396( همخوان می باشد. 
همان طور که پیش تر اشاره شد متغیر استرس ادراک شده رابطه معناداری با موفقیت ورزشکاران نداشت. در 
تبیین رد این این فرضیه، باید به این احتمال اشاره کرد که ممکن است رابطه این دو متغیر یک رابطه غیرخطی باشد؛ 
 زمانی که دارای استرس خیلی زیاد یا خیلی کم هستند، از موفقیت شان کاسته می شود. 

ً
یعنی ورزشکاران معموال

همچنین، می توان اظهار داشت که در اجرای ماهرانه حرکات، انگیختگی، تنش و هیجان ناشی از آن در بسیاری 
از رش��ته های ورزش��ی امری عادی است. اصرار به پیروز شدن و خطر باختن در مسابقه از منابع مهم انگیختگی 
و استرس بازیکنان می باشد. سطوح پایین انگیختگی به حالت های شبیه به خواب می ماند و سطوح باالی آن با 
حالت های هوش��یاری و آشفتگی ش��دید که در شرایط حساس بین مرگ و زندگی دیده می شود، همراه است. در 
 بهترین اجرا در حد متوس��ط از انگیختگی دیده می شود 

ً
فعالیت های ورزش��ی مطابق با اصل U وارونه1، معموال

و ب��ه همین ترتیب اگر انگیختگی افزایش یابد، اجرا ضعیف تر می ش��ود. همچنین اجرای مهارت های پیچیده و 
ورزش های نیازمند دقت و تصمیم گیری که با کنترل ظریف عضالنی همراه هستند، با سطح استرس پایین تر بهتر 
انجام می ش��وند )مثل ش��طرنج و یا تیراندازی(- در حالی که مهارت هایی که با عضالت بزرگتر انجام می شوند 
مثل وزنه برداری یا کشتی به سطح انگیختگی و هیجان بیشتری نیاز دارند. نتایج این یافته ها با پژوهش های سانی 
اوگلو )2017(، کاکاوند )1395(، احدی )1394(، جمالی )1394( و اصفهانی )1391( همخوان می باش��د.

بدین ترتیب، پیش��نهاد می گردد ورزشکاران برای کس��ب موفقیت و کاهش استرس، مهارت کنترل استرس را 
متناس��ب با انگیختگی مورد نیاز برای رشته ورزش��ی خاص خود در حین تمرینات بیاموزند. همچنین به منظور 
گاهی خانواده ورزشکاران از ورزش قهرمانی ارتقا یابد تا بتوان در  جلوگیری از عوارض فرس��ودگی ش��غلی باید آ

جهت افزایش میزان حمایت های سرپرست و خانواده و کاهش تعارض کار- خانواده گام برداشت.
 ب��ا توج��ه به جمی��ع عوامل فوق و همچنین رابطه مثبت و معنی دار س��رمایه روانش��ناختی و کس��ب موفقیت 
ورزش��کاران، پیش��نهاد می گردد مربیان از طریق دوره های آموزشی و خانواده ها نیز از طریق ایجاد جو حمایتی، 
ابهامات و دغدغه های فکری ورزش��کاران را کاهش دهند تا با خوش بینی و اعتماد به نفس بیش��تری بتوانند در 

مسابقات قهرمانی ظاهر شوند.

1. Inverted- U principle
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