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        159-64صفحه ، 1394تیر و مرداد، )4(17سال                                                                                                    ي اصول بهداشت روانیمجله

  ي پژوهشیمقاله

  زنان ورزشکار  و غیر ورزشکاري ادراك درد، راهبردهاي مقابله با درد و خودکارآمدي درد در مقایسه

  مریم قضایی*

ي دانشکده،شناسیرواندانشجوي دکتراي

شهید دانشگاه شناسی، علوم تربیتی و روان

ایران  ،اهواز،چمران اهواز

  

زادهفخري تاجیک

شناسی بالینی، کارشناسی ارشد روان

شناسی، ي علوم تربیتی و رواندانشکده

ایران  اهواز،شهید چمران اهواز،دانشگاه 

  

  راضیه صادقی

شناسی بالینی، کارشناسی ارشد روان

شناسی، ي علوم تربیتی و رواندانشکده

ایران  اهواز،شهید چمران اهواز،دانشگاه 

  روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

  

  لیلی رمضان ساعتچی

شناسی بالینی، کارشناسی ارشد روان

شناسی، ي علوم تربیتی و رواندانشکده

ایران  اهواز،شهید چمران اهواز،دانشگاه 

  

  

  :مولف مسئول*

شناسی، ي علوم تربیتی و رواندانشکده

ایران  اهواز،شهید چمران اهواز،دانشگاه 

ma.ghazayi@yahoo.com  

  16/2/93: تاریخ وصول

  22/10/93: تاریخ تایید

خالصه

در برابر آسیب جسمی واقعی یا یندي است که آي حسی ناخوشتجربه ،درد:مقدمه

هدف پژوهش . یکی از عوامل تاثیرگذار بر درد است ،ورزش. آیدبالقوه به وجود می

ادراك شدت درد، راهبردهاي مقابله با درد و خودکارآمدي درد در  يمقایسه ،حاضر

  .زنان ورزشکار و غیر ورزشکار است

اي نفر زن ورزشکار حرفه 60اي بر روي مقایسه–مطالعه به روش علیاین:کارروش

، دانشگاه شیراز 1392- 93سال تحصیلی نفر زن غیر ورزشکار  از دانشجویان 60و 

ابزارهاي . اي انتخاب شدندگیري تصادفی چندمرحلهصورت گرفته که به روش نمونه

گیل، خودکارآمدي درد و ي درد مکنامهدر پژوهش پرسشمورد استفاده

ها از طریق آمار توصیفی، آزمون لوین و تحلیل داده. انددرد بودهراهبردهاي مقابله با 

مورد تحلیل قرار  16ي نسخه SPSSافزار واریانس چندمتغیري و با استفاده از نرم

  . گرفتند

نتایج نشان داد که زنان ورزشکار نسبت به زنان غیر ورزشکار ادراك درد : هایافته

به عالوه این . دارند)>001/0P(درد باالتريو خودکارآمدي ) P=003/0(ترپایین

برگردانی، تفسیر مجدد از درد، نادیده انگاشتن، ي توجهزنان از راهبردهاي مقابله

) >001/0P(امیدواري یا دعا، گفتگو با خود و افزایش فعالیت به میزان بیشتري 

ورزشکار به  این در حالی است که زنان ورزشکار کمتر از زنان غیر. کننداستفاده می

  .پردازندمی) P=003/0(آفرینی درد فاجعه

ادراك درد، ياین پژوهش، ورزش بر تجربهبنا بر نتایج:گیرينتیجه

  .خودکارآمدي درد و استفاده از راهبردهاي مقابله با درد در زنان، موثر است

  ادراك درد، خودکارآمدي، درد، ورزش:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

از همکاري .اي نداشته استانجام شده و با منافع نویسندگان، رابطهنهاد خاصیحمایت مالیبدون و ي پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز کمیتهاین مطالعه با تایید 

.شودکنندگان در این پژوهش تشکر میشرکت
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