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 گرایی و راهبردهای مقابله با استرس با فرسودگی در کمال ۀرابط

 ورزشکاران فوتبال
 

 4، سید محمدکاظم واعظ موسوی3، جلیل فتح آبادی2، شهال پاکدامن1اصغرجعفری
 

 6/9/1931: مقاله تاریخ پذیرش            19/11/1931: مقاله تاریخ دریافت

 چکیده
با  ای مقابلهنفی( و راهبردهای م - )مثبت گراییکمال ۀمنظور تعیین رابطبه پژوهش حاضر

وتبالیست پسر به روش ف 61. در این پژوهش ه استفرسودگی در ورزشکاران فوتبال انجام شد
 با ،پژوهش تهران انتخاب شدند. استان در دسته دو های تیمتصادفی ساده از میان  گیرینمونه

گرایی، کمال های پرسشنامه ۀوسیلهبها دادهد. شانجام  روش تحقیق همبستگیاستفاده از 
رگرسیون  های آزمونو با استفاده از آوری جمع ها دادهو فرسودگی  ای مقابلههای راهبرد

تحلیل . شدندتحلیل  استودنت م تجزیه و tچندمتغیری، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون 
-فرسودگی در ورزشکاران فوتبال رابطهبا  ای مقابلهو راهبردهای  گراییبین کمالنشان داد  ها داده

-جویی و مسئولیت، دوریمسئلهحل  ای مقابلهمیان راهبردهای  همچنین وجود دارد. داریمعن ای

 ۀرابط ای مقابلهراهبردهای  ۀبقی لیو ،وجود دارد داریای معنپذیری با فرسودگی ورزشکاران رابطه
منفی و  - گرایی مثبتنشان دادند بین کمالها  د. همچنین یافتهداری با فرسودگی نداشتنیمعن

گرایی ورزشکاران سبک ترجیحی کمال و داری وجود نداردیمعن ۀفرسودگی در ورزشکاران رابط
کنند که تعامل راهبردهای  در این پژوهش، منفی است. نتایج این پژوهش شواهدی را پیشنهاد می

کند.  تبیین می را در بازیکنان فوتبال گیدفرسو تغییراتدرصد از  1/11 گراییو کمال ای مقابله
 فرسودگیو  ای مقابلهراهبردهای  ۀرابطرفتاری،  - شناختی ثرمؤ های سازوکارطریق  از گراییکمال
 .کند می تعدیل ها فوتبالیست را در

 

 .منفی، فرسودگی - گرایی مثبتکمالای،  راهبردهای مقابله  واژگان کلیدی:

                                                                                                                                        
 شناسی دانشگاه شهید بهشتی )نویسندۀ مسئول(دانشجوی دکترای روان. 1

  Email: Drasgharjafari@yahoo.com 
 استادیار دانشگاه شهید بهشتی. 3و  2

  دانشیاردانشگاه امام حسین)ع(. 4
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 مقدمه
آن در مورد نقش  در و چشمگیری داشته رشد 1شناسی ورزشیروان ذشته،گ ۀدر چند ده 

شناسی روان ۀحوز پژوهشگران ،امروزهده است. دست آمهآگاهی زیادی ب افزایش عملکرد ورزشی

 روانی با های مهارتکه  معتقدند (2002) 2منفرد، مسیبی و بوشصنعتی مانند سالمال،  ورزشی

 ضعفکه  معتقد است (2002) 4اورلیک. (1) دش رابطه داردر ورز بازیکنان 3عملکرد عالی

 .(2) کند میایجاد در ورزش  را فرسودگی آنان بروز ۀزمین ،بازیکنان در روانی های مهارت

که دارای سه  کنند میتعریف  شناختیروان یسندرم را فرسودگی (1221) مسلش و جکسون

افرادی اتفاق  دربیشتر  است و ردو کاهش حس انجام عملک 5تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت بعد

( 2002) 1لونسدال، هودچ و رز. (3) کنند می را تجربه ی زیادیزااسترس های محرک که افتد می

 هایی فعالیتاز گاه  ،شوند میدی که دچار فرسودگی افرا در پژوهشی دریافتند (2001) و ویلیامز

گودجر، الوالی، گورلی و  .(5، 4) کنند می گیریهم کناره اند بوده بخشلذت ها آنبرای  قبالًکه 

 در صورتی که معتقدند (2002) 2گولد، دیفنییچ و مفت ( و1222) 2کواکلی ،(2001) 7هاروود

گیری از رهکنا ،ورزشی افت عملکرد از ورزش، تنفردر ورزش کنترل نشود،  بازیکنان فرسودگی

 .(2 -1) فتدا میاتفاق  بازیکناندر سالمت روانی و جسمانی  کاهشورزش و 

نشان داد بازیکنانی که  گزینی ورزشکاراند هدفدر مورد  فرآین (2002) 10نیمی نتایج پژوهش

به تالش  کنند میبرای خود انتخاب گرایانۀ خودشان، اهدافی سخت بر اساس ویژگی کمال

ن نابهنجار است که ممک یرفتار تمرینیبیش. شوند میوادار  11تمرینیبیش ،افراطی و در نتیجه

 (.2) در ورزش منجر شود بازیکنان 12است به فرسودگی و درماندگی

13سادارت و اسلنی پژوهش نتایج
را در مقابل  بهنجار 14گراییوجود نوعی کمال (2001) 

                                                                                                                                        
1. Sport psychology 

2. Salmela J. H., Saneti monfared S., Mosayebi F., &Bush N. D 

3.  peak performance 
4. Orlick T 

5. Depersonalization 

6. Lonsdale C., Hodge K., & Rose E 

7. Goodger K., Lavallee D., Gorely T., & Harwood C 

8. Coakley J 

9. Gould D., Dieffenbach K., &moffett A 

10. Niemi M. B 
11. Overtraining 
12. Staleness 
13. Suddarth B. H., &Staney R. B 

14. Perfectionism  
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و فلت، هویت، بلنکشتین و  (1272) هاماچک .(10) ده استنشان دا گرایی نابهنجار مالک

با  و یافته و مثبت استسالم، سازش هنجاربی گراین باورند که کمالبر ای (1221) 1اویراین

ش برای دقیق برای عملکرد و تالو  مانند داشتن معیارهای شخصی باالگرایانه -کمال های تالش

-رابطه مانند عاطفۀ مثبت سازگاری های شاخصگرایی با این نوع کمال .ندعالی بودن رابطه دار

پذیرند و  شخصی و موقعیتی را می های محدودیت هنجاربگراهای کمال مثبت دارد. ای

 (.12، 11) کنند می و در عین حال منطقی برای خود تعیین انگیزچالش های هدف

 4، هویت و دیویسسر به(، فلت، 2007) 3(، استوبر، هریس ومون2001) 2و اوتو استوبر

 7و هریس، پپر و ماک (2002) 1(، استوبر، کمپ و کئوگ2007) 5(، مارتیننت و فراند2007)

و با  استنایافته و منفی ، ناسالم، سازشگرایی نابهنجارکمالهم بر این باورند که  (2002)

و  دیگران سویاز نشدن  أیید، ترس از ترد اشتباهات، تردید در مورد عملکرددر مو هایی نگرانی

منفی  ناسازگاری مانند عاطفۀ های شاخصبا و  همراه است و واقعیت ناهماهنگی بین انتظارات

های گرادر پژوهشی دریافتند کمال (2007) فلت و همکاران (.12 -13) مثبت دارد ۀابطر

نباید   و هیچ اشتباه یا شکستی را به معیارهای بسیار باال دست یابند باید اعتقاد دارند نابهنجار

به  ؛دست یابند و غیرواقع بینانهباال  بسیاربه این معیارهای  توانند نمی چوناما  ،پذیرفت

 2پژوهش کیسی، ریان، ایم وبرون نتایج(. 15) شوند می یدگی، افسردگی و اضطراب مبتالتن

 ۀمورد عملکرد افراد و همچنین در حوز در را گراییی کمالختشناآسیب تأثیر (2002)

( در 2004) 2بونداندروز و سینگ و  (.12) ندید کردتأیگرایی از کمال منتجاختالالت عاطفی 

( بهنجار) گرایی مثبتکه کمال انجام دادند به این نتیجه رسیدند شکارانپژوهشی که روی ورز

و  بهنجار، یافتهسازش ۀرشدیافته است که به شیو 10دفاعی واالگرایی سازوکاردر واقع نوعی 

 (.20) دشو می افراد ند و باعث موفقیتک می عملکارآمد 

 بهنجارساختاری سالم و  عمدتاً در ورزشکاران گراییکمالدریافت  (در پژوهشی2002) 11گالوسی

                                                                                                                                        
1. Flett G. L., Hewitt P. L., Blankstein K. R.,& O,Brien 

2. Stoeber J., &Otto K 

3. Stoeber J., Harris R.A., &Moom P. S 

4. Flett G. L., Besser A., Hewitt P. L &Davis R. A 

5. Martinent G., &Ferrand C 

6. Stoeber J., Kempe T., Keogh E. J 

7. Harris P. W., &Pepper C.M.,&maack D. J 

8. Casey, M. M., Payne W. R., Eime R. M &Brown S. J 

9. Andrews  G. Singh M., & Bond M 

10 . sublimation 
11. Gallucci N.T 
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 و تالش پشتکار عصبانیت به رفتار پرخاشگرانه وکانون توجه خود را از  سازوکاردر این  ها آندارد. 

 اد منطقیکنند تا بتوانند ابع می توجه کنندهنگران های جنبهبه  کمتر و ندده می تغییر

قرار دادن معیارهای خیلی باال و ادراک کنند. بعضی مواقع با به خوبی ورزشی را  های موقعیت

در سبک  منفی شود. گرایی بازیکنحد به اشتباهات، ممکن است سبک کمالتوجه بیش از 

با  و طوالنی زیادی را در زمان های فعالیتبازیکن  دشو میموجب  زیادانگیزش  گرایی منفی،کمال

  (.21) افتد میفرسودگی اتفاق  معموالً در چنین شرایطی د کهنجام دهاستراحت کم ا

 ( معتقدند2007) همکاران استوبر و (و2001) همکاران (، استوبر و2001) سادرات و همکاران

 از تحقق حاصل های نگرانی، اش یافتهسازش و بهنجار های ویژگیدلیل گرایی مثبت بهکمال

 ای مقابلهی کارگیری راهبردهاهبانگیزش الزم را برای  و دهد می معیارهای باال را کاهش نیافتن

با  را هایش آرمان فاصلۀ قادر استفرد  ای مقابلهدر این سبک  .دهد میافزایش  در فرد کارآمد

زای آسیب ۀشدن در چرخ ریت، فرد را از گرفتاآرمان با واقع ۀتنظیم فاصل تنظیم کند. واقعیت

 های رانینگگرایی منفی، که کمالدر صورتی  ،دارد می شناختی و عاطفی باز های ناهماهنگی

دهد. این شرایط  می افزایش درا در فرگرایانه معیارهای کمال نیافتن تحقق از حاصل

 راهبردهای کند و در نتیجه نتواند از درماندگیفرد احساس  شود میکننده موجب  نگران

 های ناهماهنگیگرایی منفی در چارچوب پیامدهای کمال. استفاده کند کارآمد ای مقابله

 .(14، 13، 10) کند می ی مانند خودسرزنشگری و درماندگی بروزعاطف - شناختی

بر  .است و مداوم مزمن های استرسبه  فرد پاسخنوعی فرسودگی،  استمعتقد  (2007) 1کاکس

 که رسد میبه این نتیجه زمانی که بازیکن  .عاطفی اسمیت - اساس الگوی شناختی

با  تواند نمیکند که  می تصور چنین و است اش تواناییر از بیشت عوامل محیطی های درخواست

 مختل او شناختی و فیزیولوژیکی عملکرد ؛کندمقابله  ها درخواستاین حاصل از  های استرس

. (22) کند می گیریاز ورزش کناره که بازیکن برای کاهش استرس خودنای در نهایت و دشو می

هم معتقدند  (1222) 3و کارور، اسشییر، و وینتراب(2004) 2میهان، بول، وود و جمیز

 ورزشکاران از عوامل بسیار مهم بروز فرسودگی در ورزش هستند نامناسب ای مقابلهراهبردهای 

 )مثبت گراییآیا بین کمالاین است که  گردیدکه در این جا مطرح  سؤالی (؛ بنابراین24، 23)

وجود دارد؟  ایابطهورزشکاران با فرسودگی در ورزش فوتبال ر ای مقابلهو راهبردهای منفی(  -

 - )مثبت گرایی: آیا بین کمالدشپژوهش مطرح  دیگری هم در این سؤاالت، این ربافزون 

                                                                                                                                        
1. Cox R. H 

2. Meehan H. L., Bull S. J., Wood D. M., & James D. V. B 

3. Corver C. S., Scheier M. F., & Weintrub J. K 
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وجود دارد؟ آیا بین راهبردهای مقابله با استرس و  ایمنفی( و فرسودگی در ورزش فوتبال رابطه

 وجود دارد؟    ایفرسودگی در ورزش فوتبال رابطه

 پژوهششناسی روش
 میان. پژوهشگر پس از حضور در شد انجام همبستگی تحقیقستفاده از روش ، با اپژوهش این

، محرمانه بودن، ها پرسشنامه تکمیل ۀدر مورد نحوتوضیحاتی کلی و ضروری  ها فوتبالیست

ارائه نمود.  سؤاالتبودن در پاسخ دادن به  بینو واقع ها آزمودنیایجاد اعتماد الزم در 

در گرایی، راهبردهای مقابله با استرس و فرسودگی کمال متغیرهایمربوط به  های پرسشنامه

 پاسخ دهند سؤاالتخواسته شد با دقت و صادقانه به  ها آناز  و قرار گرفت ها آزمودنی اختیار

 د. شآوری جمع ها آزمودنیمربوط به  نیازمورد  های دادهصورت اطالعات و  بدین

دسته فوتبال بودند که در لیگ  های تیم ای حرفهمهآماری بازیکنان نی در این پژوهش، جامعۀ

 ۀفوتبال داماش ایرانیان، شهر صنعتی کاو :شامل ها تیم این .کردند میدوم استان تهران بازی 

آماری در این  ۀحجم جامع در مجموع،آشتیان گستر ورامین بودند.  ،تهران، استقالل جنوب

بازیکن  10گیری تصادفی ساده روش نمونه با استفاده از که بودبازیکن فوتبال  20پژوهش 

 انتخاب شدند. پژوهش ۀان نمونعنو به

  که به شرح زیرند: در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شده است

 (1225) 1شورت، اوونز، اسلیدو دیوی - گرایی تریکمال ۀپرسشنامگرایی: ۀ کمالپرسشنام (1

 فرم فارسی آن . در(25) سنجند می منفی را وگرایی مثبت است که کمال سؤالی 40 یآزمون

نفری از  212ای در نمونه را ها مقیاسیک از زیر هر های پرسشنباخ وآلفای کر (1322) بشارت

و  برای دانشجویان دختر 22/0 و 21/0 ،ها آزمودنیبرای کل  27/0 و 20/0 دانشجویان به ترتیب

مقیاس این  زیادهمسانی درونی  ۀکنندبیانکه  دست آوردهببرای دانشجویان پسر  21/0 و 22/0

هفته برای کل  رچها در دو نوبت با فاصلۀ ها آزمودنینفر از  20ضرایب همبستگی بین نمرات است.

محاسبه شد که  27/0پسر  های آزمودنیو برای  24/0 دختر های آزمودنیبرای ، 21/0 ها آزمودنی

روایی مقیاس  (1322) بشارت. بل قبول استقااین پرسشنامه  دهد اعتبار بازآزماییمی نشان

های این آزمون  ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس ۀاز طریق محاسب را گرایی مثبت و منفیکمال

( و فهرست حرمت خود کوپر 1272 )گلدبرگ، سالمت عمومی های پرسشنامۀبا زیرمقیاس

-د. ضرایب و نتایج بهاصلی بررسی کر های مؤلفهروش تحلیل و با  (1217 )کوپراسمیت، اسمیت

 (.21) دکر یدمنفی را تأی گرایی مثبت  واعتبار مقیاس کمال دست آمده

                                                                                                                                        
1. Terry-short L. A., Owens R. G., Slade P. D. ,&Dewey M. E 
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 ۀاز پرسشنام ای مقابلهگیری راهبردهای برای اندازهراهبردهای مقابله با استرس:  ۀپرسشنام (2

ؤال تشکیل س 11این پرسشنامه از  استفاده شده است. (2000) الزاروس ای مقابلهراهبردهای 

ثبت، ، بازخورد ممسئلهگر، حل داری، مقابله رویارویخویشتن مؤلفۀدارای هشت  وده ش

پایایی را . است پذیریاجتناب و مسئولیت- جویی، گریزجستجوی حمایت اجتماعی، دوری

وسیلۀ ضریب که بهارزیابی کرد  ای مقابله بین راهبردهایاز طریق بررسی ثبات درونی توان  می

ضریب همبستگی برای ( 1321) مرادی در پژوهش .(27) آیدمی دست نباخ بهآلفای کرو

و  دست آمدهب 11/0، 72/0، 17/0، 71/0، 72/0، 12/0، 70/0، 70/0به ترتیب  ها مؤلفهزیر

دست هب 20/0فولکمن - الزاروس ای مقابلهراهبردهای  ۀنباخ برای پرسشناموضریب آلفای کر

ز روش خودهمبستگی استفاده شده است و شنامه ادست آوردن روایی این پرسهآمد. برای ب

 (.22)قرار دارند  17/0تا  27/0دست آمده در دامنۀ هب های همبستگی

فرسودگی شغلی  ۀگیری فرسودگی از پرسشنامهمچنین برای اندازهفرسودگی:  ۀپرسشنام (3

هد افراد د می است و نشان سؤال 40( استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 1222) گلدارد

با استفاده  (1320) اسفندیاری. قرار دارندکار  حاصل ازتا چه اندازه در معرض خطر فرسودگی 

 .(22) دست آوردهرا برای آن ب 73/0ر از روش بازآزمایی ضریب اعتبا

آمار  های شاخصاز  شدند وتجزیه و تحلیل  SPSS افزارشده به کمک نرم آوریجمع های داده

همچنین . گین، واریانس، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی استفاده شدتوصیفی مانند میان

ضریب همبستگی گشتاوری  آمار استنباطی مانند رگرسیون چندمتغیری، های آزموناز 

 ها دادهتحلیل  تجزیه و برای داری ضریب همبستگیین معناستودنت و آزمو Tپیرسون، آزمون 

 د.شاستفاده 

 پژوهش های یافته
توصیفی و استنباطی در جداول زیر  های یافتهدر چارچوب  ها دادهتحلیل  تجزیه و یها یافته

متغیرهای  برای میانگین و انحراف استانداردوصیفی ت های شاخص 1 در جدولده است. شارائه 

 شده است.  ارائه ها آن های مؤلفهکننده و مالک و زیربینیپیش

ارزیابی مثبت  داری وهای خویشتنلفهؤمزیر ،دهد نشان می 1 جدول های یافتهکه  طور همان

گرایی مثبت گرایی منفی بیشتر از میانگین کمالرا دارند و میانگین کمالترین میانگین یشب

 .        است
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 ی پژوهشمتغیرها مربوط به توصیفی های یافته .1 جدول
 حجم نمونه انحراف استاندارد میانگین ها مؤلفهزیر متغیرها          

 

 

 

 ۀکنندبینیمتغیرهای پیش

 گراییو کمال ای مقابلهراهبردهای 

 داریخویشتن

 مواجهه

 مسئلهحل 

 ارزیابی مثبت

 حمایت اجتماعی

 دوری جویی

 اجتناب - گریز

 پذیریمسئولیت

 گرایی مثبتکمال

 گرایی منفیکمال

15/11 

40/1 

40/2 

45/11 

25/2 

25/2 

20/2 

25/1 

50/17 

10/24 

34/3 

17/2 

55/3 

20/3 

30/3 

07/3 

42/3 

13/3 

10/30 

25/4 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 10 71/11 70/141 فرسودگی شونده یا  مالکبینیپیش
              

منفی( و  - )مثبت گراییدهد بین کمال نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می 2در جدول 

اول  سؤال بنابراین ؛داری وجود داردابطۀ معنیرسودگی در ورزش فوتبال ربا ف ای مقابلهراهبردهای 

گرایی و توان نتیجه گرفت بین کمال درصد اطمینان می 22د و با احتمال شو ید میتأی پژوهش

به عبارت  ؛داری وجود داردو فرسودگی در ورزش فوتبال رابطۀ معنیراهبردهای مقابله با استرس 

 و منفی( - )مثبت گرایین گفت متغیرهای کمالتوامی 247/0 دیگر با توجه به مقدار رگرسیون

 کنند.  درصد از واریانس فرسودگی در ورزش فوتبال را تبیین می 7/71 ای مقابلهراهبردهای 
 

 تحلیل واریانس رگرسیون  ونتایج تجزیه  ۀخالص. 1 جدول      

 درجات آزادی مجموع مجذورات مدل
میانگین  

 مجذورات
 Fآزمون 

 سطح 

 داریمعنی

 رسیونرگ

 مانده باقی

 کل

202/11223 

121/4152 

100/11422 

10 

42 

52 

321/1122 

075/25 
431/12 000/0 

 

 ای مقابلهاهبردهای ر دده نشان می 3 داری ضرایب رگرسیون در جدولنتایج آزمون معنی

-پذیری و کمالجویی، مسئولیت، حمایت اجتماعی، دوریمسئلهمواجهه، حل ، داریخویشتن

ند که هر کدام به تنهایی داررگرسیون  ۀداری در معادلضرایب رگرسیون معنی مثبتگرایی 

     کنند. تبیینتوانند بخشی از واریانس متغیر فرسودگی را  می
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 داری ضرایب رگرسیونینتایج آزمون معن ۀخالص. 9 جدول

 کنندهبینیپیش متغیرهای 
 ضرایب 

 بتااستاندارد شده 
 Tآزمون 

 سطح 

 دارییمعن

 

 

راهبردهای 

 ای مقابله

 

 

 داریخویشتن

 مواجهه

 مسئلهحل 

 ارزیابی مثبت

 حمایت اجتماعی

 جوییدوری

 اجتناب - گریز

 پذیریمسئولیت

132/1 

522/0 

201/0- 

231/0- 

474/0 

100/1- 

012/0 

303/0- 

121/1 

271/5 

114/1- 

777/1- 

010/3 

214/2- 

130/0 

217/2- 

000/0 

000/0 

000/0 

022/0 

004/0 

000/0 

227/0 

005/0 

 گراییکمال

 

 002/0 127/3 301/0 گرایی مثبتکمال

 44/0 772/0 023/0 گرایی منفیکمال
 

با فرسودگی هر کدام  ای مقابلهگرایی و راهبردهای ضرایب همبستگی بین کمال 4 در جدول

واجهه، حل داری، مخویشتن ای مقابلهراهبردهای  دهد است که نشان می آمدهطور جداگانه به

با فرسودگی  ها فوتبالیستپذیری اجتناب و مسئولیت - جویی، گریز، ارزیابی مثبت، دوریمسئله

حمایت اجتماعی با فرسودگی  ای مقابلهو تنها راهبرد  دارندآنان در ورزش همبستگی منفی 

 ای بلهمقاتوان گفت فقط راهبردهای  دوم پژوهش می سؤالبنابراین در بررسی  دارد؛مثبت  ۀرابط

رابطۀ  پذیری هر کدام جداگانه با فرسودگی در ورزشکارانجویی و مسئولیت، دوریمسئلهحل 

 داری با فرسودگی ندارند.یمعن دارند و بقیه متغیرها رابطۀ داریمعنی

ۀ گرایی مثبت و منفی هیچ کدام رابطدهد متغیر کمال نشان می 4جدول  موجود درنتایج 

-منظور تعیین سبک کمالبه ،این بر  . عالوهدارنددگی در ورزشکاران داری با متغیر فرسومعنی

گرایی تحلیل نشان داد بین کمال ۀد که نتیجشاستفاده  t گرایی ترجیحی ورزشکاران از آزمون 

گرایی ترجیحی داری وجود دارد و سبک کمالی در ورزشکاران فوتبال تفاوت معنیمثبت و منف

 ژوهش منفی است.ورزشکاران  فوتبال در این پ

 

 

 

 

 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  155  ........ گرایی و راهبردهای ماقبله با استرس با رابطۀ کمال

 گرایی با فرسودگی در ورزشکمال وضرایب همبستگی بین راهبردهای مقابله . 4جدول 

 

 

 

 

راهبردهای 

 ای مقابله

 دارییسطح معن فرسودگی  کنندهبینیمتغیرهای پیش

 داریخویشتن

 مواجهه

 مسئلهحل 

 ارزیابی مثبت

 حمایت اجتماعی

 جوییدوری

 اجتناب - گریز

 ذیریپمسئولیت

202/0- 

012/0- 

222/0- 

042/0- 

003/0 

343/0- 

037/0- 

255/0- 

102/0 

227/0 

021/0 

751/0 

272/0 

007/0 

772/0 

042/0 

 گراییکمال
 گرایی مثبتکمال

 گرایی منفیکمال

155/0 

025./0 

231/0 

412/0 

 گیریبحث و نتیجه
تعامل متغیرهای  بهاول . تبیین است قابل تبیین و بحث نظراین پژوهش از چند  نتایج

اول  سؤالکه در  مربوط است در ورزشکاران گرایی با فرسودگیو کمال ای مقابلهراهبردهای 

و  ای مقابلهمتغیرهای راهبردهای  ۀ دو به دورابط های تبیینمطرح شده است و دیگری  پژوهش

 ده است.شدوم و سوم مطرح  سؤاالت که در است گرایی با فرسودگیکمال

 2(، شافران و مانسل2005) 1ول این پژوهش با نتایج پژوهش کرسول و اکالندا سؤال ۀنتیج

( 2007) 3و هال ، پیتربگلی - و سیمون، شری، پائول، هویت،گوردن، فلت، دانیا، لی (2001)

( نشان داد آسیب 2002) 4همچنین نتایج پژوهش گریلس و اسپیتل(. 32 -30)است همسو 

فرسودگی  موقعیت،آید و این  میزا برای ورزشکار دراسترس ایصورت تجربهدیدگی در ورزش به

 (2005) 5و ویگنز، الی و دیترز (2002(. گالوسی )33) دهد را در ورزشکاران افزایش می

زاهای بیرونی در ورزش مانند شرایط تمرین سخت، مختلف و استرس های چالش معتقدند

حریفان و فشار مسابقه و عوامل حمایت اجتماعی ناکافی، مربیگری ضعیف، نیرومند بودن 

 کاری، انتظاراتاهمالگرایی، ضعیف، درماندگی، کمال ی درونی مانند خودکارآمدیزااسترس

                                                                                                                                        
1. Cresswell S. L . & Eklund R. C 

2. Shafran R. Mansell W 

3. Simon B. Sherry A. Paul  L. Hewitt B. Gordon L. Flett C. Dayna L. Lee-Baggley 

B. Peter A. Hall D 

4. Grylls E. Spittle M 

5. Wiggens M. S. Lai  C. & Deiters J. A 
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دهند،  قرار می تأثیرسازی که منابع درونی بازیکنان را تحت زا و خودناتواناضطراب غیرمنطقی

  (.34، 21) دوجود آورنهتوانند شرایط پیدایش فرسودگی را در بازیکنان ب می

شخصی درون های محرکچون فرسودگی در ورزش به عوامل و  ،توان گفت در تبیین نتیجه می

زای محیطی زیادی در ورزش فوتبال و عوامل استرس دو بین شخصی گوناگونی بستگی دار

( هم 2000) . الزاروسکنندپیدایش فرسودگی ورزشکاران را فراهم  ۀتوانند زمین می ؛وجود دارد

و موقعیت مسابقه به  دگیر شکل می ید است استرس در موقعیت مسابقه طی فرآیندمعتق

بلکه بیشتر به این بستگی دارد که بازیکن چگونه آن  ،زا باشداسترس تواند نمیودی خود خ

 (. 27) کند موقعیت را تفسیر

نان استرس آ رتواند د گرایی بازیکنان هم میزای مرتبط با ورزش، کمالافزون بر عوامل استرس

منجر جسمانی و روانی  های آسیببه بروز یک سری  ها استرسایجاد کند. تداوم و افزایش این 

 بازیکنانِ کرد دست نایافتنی است وعمل های جنبهگرا در بیشتر . داشتن اهداف کمالشود می

دناک ند، انتقادگرایی را درتر حساسدیگران  های واکنشگرا، در مقایسه با دارای اهداف کمال

استرسی که در قبال  دلیلبهمندی دیگران هستند. این بازیکنان نگران رضایت بینند و کالً می

منطقی  بنابراینند؛ شوند در برابر فرسودگی آسیب پذیرتر متحمل می گرایانۀ خوداهداف کمال

درصد از  7/71 تواند میگرایی و کمال ای مقابلهاول تعامل راهبردهای  سؤالاست که در 

د. از آنجا که بشارت، نادعلی، زیردست و کناریانس فرسودگی را در بازیکنان فوتبال تبیین و

داری یمعن ۀرابط ای مقابلهگرایی و راهبردهای بین کمال ( در پژوهشی دریافتند1327) صالحی

 .کند را تعیین می ها آن ای مقابلهگرایی بازیکنان روش و راهبرد ( و نوع کمال35) وجود دارد

از تغییرات فرسودگی را  زیادیتوانند درصد  می ،شوند قتی این دو متغیر با هم وارد معادله میو

 های نگرانیو  ها دغدغه، اش یافتهو سازش بهنجاردلیل ویژگی گرایی مثبت بهتبیین نمایند. کمال

طراب عاری از اض موقعیتدر نتیجه در  ؛دهد معیارهای باال را کاهش می نیافتن از تحقق حاصل

ثر ؤم ای مقابلهکارگیری راهبردهای هب برایخود  های توانمندیتواند از  و نگرانی فرد بهتر می

 موفق تقویت می کند مثبت انگیزش افراد را برای مقابلۀگرایی ، کمالاستفاده کند. عالوه بر این

رفتار شدن در بین آرمان و واقعیت آنان را از گ توانایی این افراد در تنظیم فاصلۀدلیل و به

دارد.  عاطفی باز می های تعارضشناختی و  های ناهماهنگیزای زا و آسیبتنیدگی ۀچرخ

گرایی چون در این پژوهش سبک ترجیحی کمال ،طور که نتایج پژوهش حاضر نشان داد همان

(، 1225) همکاران وشورت  - )تری های پژوهشبر اساس نتایج  ؛بازیکنان فوتبال منفی است

ایجاد انگیزه  با وجود( 2000) ( و استامپف و پارکر2001) (، سادارت و اسلنی1272)هاماچک 

 های نگرانیگرایی منفی، کمال ۀنایافتسازش ویژگیعلت برای تالش جدی و طاقت فرسا، به
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(. پیامد 31، 25، 11، 10) یابد گرایانه در فرد افزایش میمعیارهای کمال نیافتن تحقق مربوط به

موثر  ای مقابلهکننده، درماندگی و ناتوانی در استفاده از راهبردهای نگران وضعیت مستقیم این

عنوان دو توان به را می« تعارض بین آرمان و واقعیت» و «انگیزشی منفی های پویایی» .است

ثر دانست. با آنکه ؤنام ای مقابلهگرایی منفی و راهبردهای بین کمال ۀگذار در رابطتأثیر سازوکار

دلیل کند، این عوامل به می تأمین ای مقابلهگرایی منفی، عوامل انگیزشی را برای راهبرد کمال

احتمال استفاده از  و کنند میگرایی منفی، نامناسب عمل کمال رنایافته و نابهنجاماهیت سازش

 و (2001) 1. از طرف دیگر، سادارت و اسلنیدهند میثر را افزایش ؤنام ای مقابلهراهبردهای 

 های ناهماهنگی چارچوب گرایی منفی درپیامدهای کمالمعتقدند  (2001) 2ستوبر و اوتوا

صورت اختالل در پردازش اطالعات، خودسرزنشگری، عاطفی به های تعارضشناختی و 

-که این وضعیت احتمال به دشو میدرماندگی مشخص  و خودانتقادگری، احساس کهتری

ده استفا ،در نتیجه ؛(13، 12) دهد میافزایش  را در فرد مدناکارآ ای مقابلهرگیری راهبردهای کا

زای بازی استرس های موقعیتو ناتوانی در رویارویی مناسب با  ناکارآمد ای مقابلهاز راهبردهای 

 د. کن همچون فرسودگی را فراهم می هایی آسیببروز  ۀفوتبال زمین

گرایی منفی و مثبت بین کمال ( رابطۀ2002) 3بر اساس نتایج پژوهش دانکلی و کیپاریسی

که خودارزشیابی  منفی و ناتوانی  کند میبه این تبیین کمک  ناکارآمد ای مقابلهراهبردهای 

گرایی منفی از یک سو باعث بازداری تالش برای تحقق انتظارات و شده در کمالادراک

نایافته را فعال زشزا و ساآسیب ای مقابله از سوی دیگر، راهبردهای و شود معیارهای باال می

برای  شود میموجب  وضعیتاین  ،(. از آنجا که سبک ترجیحی بازیکنان منفی است37) کند می

در نتیجه دچار کاهش حس عملکرد و  و تالش نکنند خود تحقق انتظارات و معیارهای باالی

اهش یعنی تحلیل عاطفی و ک ؛فرسودگی مؤلفۀوجود آمدن دو ه. در اثر بدنشو موفقیت فردی 

ثر، مفید و ارزشمند واقع ؤم تواند نمیپندارد که  می س عملکرد بازیکن خودش را مانند شیئیح

د. شو می 4مدت دچار مسخ شخصیتکند؛ در نتیجه در دراز تدریج فعالیتش را رها میشود و به

ثر گرایی منفی در او کمال ناکارآمد ای مقابلهدارای راهبرد  های فوتبالیستکه  ، ایننهایتدر 

 شوند. دچار فرسودگی در ورزش می ،اشاره شد ها آنکه در باال به  هاییسازوکار

دست عو فرسودگی ب ای مقابلهبین راهبردهای  ۀاین پژوهش در خصوص رابط ای که درنتیجه

 ای مقابله(. در پژوهش حاضر راهبردهای 32)است ( همسو 2001) پژوهش دالیر ۀآمد با نتیج
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2. Stoeber J. & Otto K 

3. Dunkley D. M. & Kyparissis A 

4. Depersonalization 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

    1931ییز و زمستان ، پا11رفتار حرکتی شماره  151

با فرسودگی در  دارای منفی و معنیپذیری رابطهئولیتو مسجویی ، دوریمسئلهحل 

ثبت و جستجوی ، بازخورد مداری، مقابلۀ رویارویو راهبردهای خویشتن دارندورزشکاران 

 .داری با فرسودگی ندارندیمعن حمایت اجتماعی رابطۀ

موزشی در این پژوهش بازیکنانی هستند که هیچ آ های آزمودنیتوان گفت  در تبیین نتایج می

نداشته که  یشناس ورزشاند و تیمشان هم روانروانی در ورزش ندیده های مهارتخصوص 

این بازیکنان توانایی الزم را برای  ؛ در نتیجه،آموزش دهد ها آنروانی الزم را به  های مهارت

را زم کسب نکرده بودند. چون این بازیکنان توانایی ال کارآمد ای مقابلهاستفاده از راهبردهای 

ی، بازخورد مثبت ۀ رویاروداری، مقابلمانند خویشتن ثرؤم ای مقابلهکارگیری راهبردهای هبرای ب

بازی از راهبردهای زای استرس های موقعیتدر  توانند نمی ؛و جستجوی حمایت اجتماعی ندارند

حل  ای همقابلاستفاده کنند که زودتر استرس خود را کاهش دهد. راهبردهای  کارآمد ای مقابله

توانند به کاهش  پذیری راهبردهایی هستند که در درازمدت میجویی و مسئولیتی، دورمسئله

 استرس بازیکنان کمک کند و از فرسودگی آنان جلوگیری کند.

توانند استرس  تا حد زیادی می کارآمد ای مقابلهاینکه راهبردهای  با وجوددیگر،  از طرف

، زا کنترل و از بروز فرسودگی در بازیکنان جلوگیری کنندساستر های موقعیتبازیکنان را در 

گراهای کمالو  منفی است این پژوهش های آزمودنیگرایی ترجیحی سبک کمال دلیل اینکهبه

شناختی و عاطفی مانند خودسرزنشگری و درماندگی  های ناهماهنگی ۀدر چرخ معموالًمنفی 

 ،در حقیقت. استفاده کنند کارآمد ای مقابلهبردهای از راه توانند نمی معموالً ،شوند میگرفتار 

فرسودگی بازیکنان فوتبال باشد و باید به  ۀکنندتبیین تواند نمیتنهایی به ای مقابلهراهبردهای 

با توجه به  ای مقابلهدیگر، راهبردهای  ؛ به عبارتجه شودگرایی آنان هم توجیحی کمالسبک تر

واقع شوند. در این پژوهش  کارآمدیا نا کارآمدتواند  فراد می)مثبت یا منفی( ا گراییسبک کمال

از راهبردهای  توانند نمیبازیکنان  ؛گرایی بازیکنان منفی استهم چون سبک ترجیحی کمال

  زا استفاده کنند.استرس های موقعیترویارویی با  برای کارآمد ای مقابله

منفی( و فرسودگی  - )مثبت گراییبین کمال ۀرابط دهد ن پژوهش نشان میهمچنین نتایج ای

 طوربه دار نیست. هیچ پژوهش داخلی و خارجی یافت نشد کهیدر ورزشکاران فوتبال معن

( و 2001) 1ولی نتایج پژوهش شافران و مانسل ،مستقیم با این نتیجه مطابقت داشته باشد

( نشان داد بین 2007) 2و هال ، پیترگلیب -سیمون، شری، پائول، هویت،گوردن، فلت، دانیا، لی
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شناسی روانی مانند افسردگی، اضطراب و مشکالت بین فردی رابطه وجود گرایی و آسیبکمال

 یگرایی عامل( کمال2002) پذیری فلت و هویتبیماری – (. درالگوی استرس32، 31) دارد

 ه با استفاده از آنشناسی روانی مطرح شده است کمختلف آسیب های نشانهزا برای آسیب

 های تبیینکه در  طور(. همان32) گرایی و فرسودگی را تبیین نمودبین کمال توان رابطۀ می

باعث پیدایش و تداوم فرسودگی در  تواند نمیتنهایی و مستقیم گرایی بهکمال ،دشقبلی اشاره 

-به کند، گوناگون بازیکنان را دچار استرس می های شیوهگرایی به د. کمالشوبازیکنان فوتبال 

 ها ناکامیها و نگری، اضطراب و نگرانی در مورد شکستگرایی منفی که بر منفیویژه کمال

سبک  این پژوهش هم چوندارد. در  کند و فرد را برای فرار و اجتناب به تالش وا می کید میتأ

ثیرگذاری، اضطراب و نگرانی أت سازوکاربراساس  ؛گرایی ترجیحی بازیکنان منفی استکمال

و منفی  کند بازیکنان تحمیل می و معیارهای آرمانی بر ها هدف نیافتن درمورد تحقق زیادی را

ۀ بین فاصل توانند نمی گراهای منفیکمالاز آنجا که  ،دهد. از طرفی دیگر نگری را افزایش می

 های ناهماهنگی ۀدر چرخ ، به شدتبه خوبی تنظیم کنندشان واقعیت و آرمان را در اهداف

و مفید  کارآمد ای مقابلهاز راهبردهای  توانند نمیی وضعیتافتند و در چنین  شناختی گیر می

یابد.  افزایش می کارآمدنا ای مقابلهاستفاده کنند. طی این فرآیند احتمال استفاده از راهبردهای 

باعث پیدایش فرسودگی در ورزشکاران  تواند نمیتنهایی گرایی منفی بهکلی، کمال طورهب

از  کند و گرایی منفی، استرس و اضطراب زیادی در بازیکنان ایجاد میما کمالا ،دشوفوتبال 

-به ؛ در نتیجه،دشو توسط بازیکنان می کارآمد ای مقابلهکارگیری راهبردهای هطرفی هم مانع ب

کنند تا حد  گرایی منفی انتخاب میکه بازیکنان در حالت کمال ای مقابلهنوع راهبردهای  دلیل

 دشو میراین پیشنهاد ببنا شود؛ایجاد میروز و پیدایش فرسودگی در بازیکنان ب ۀزیادی زمین

سطح ، زیاد است ها آنزا در که عوامل استرس هایی ورزشبه ویژه برای  ،هنگام انتخاب بازیکنان

روانی  های مهارتبر اساس  شود وبررسی  ای مقابلهگرایی و راهبردهای کمال های ویژگیو نوع 

د. همچنین با توجه به شوها انجام گیژدن این ویکردر خصوص تعدیل  هایی آموزشمناسب، 

از فنون  شود میپیشنهاد  ها تیمشناس گرایی، به مربی روانی یا روانزا بودن کمالاضطراب

روانی خودگویی، تمرکز و  های مهارتآرامی، کنترل اضطراب و استرس و رفتاری تن - شناختی

 ،این اضطراب و کنترل استرس بازیکنان استفاده شود. افزون بر تصویرسازی ذهنی برای کاهش

سازی روانی آماده برای یشناس ورزشاز روان دشو میورزشی فوتبال پیشنهاد  های تیمبه مربیان 

 ،جسمانی و روانی و در نتیجه های آسیبمنظور پیشگیری از بروز بازیکنان استفاده کنند. به

براساس مقتضیات و شرایط خاص  شود مییکنان پیشنهاد سطح عملکرد ورزشی باز یارتقا

 آماده سازی روانی بازیکنان اقدام شود. برای برنامۀورزش فوتبال 
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