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 چکیده

 روش بود. عادی و نخبه ورزشکاران در ای مقابله های سبک و هیجان شناختی تنظیم راهبردهای مقایسه حاضر پژوهش از هدف:

 سال در تهران سطح در های دانشگاه عادی و نخبه ورزشکاران دانشجویان کلیه از متشکل آماری جامعه است. ای مقایسه علی آماری:

 نمونه صورت به مرد(، و )زن عادی ورزشکار دانشجوی 26و  مرد( و )زن نخبه ورزشکار جویدانش 26تعداد این از که بودند،  49-49

 یکدیگر با ورزشی سابقه تحصیالت، سطح و تاهل وضعیت ، جنس ، سن لحاظ از گروه دو چنین هم شدند. انتخاب دسترس در گیری

 پرسشنامه و (6002اسـپینهاون، و کـرایج رنفسکی،گا ) هیجان شناختی تنظیم  نامه پرسش های گویه کلیه به سپس شدند. همتا

 دادند. پاسخ (6006بلوندین، و گادریو) ورزشکاران ای مقابله راهبردهای

 و هیجان شناختی تنظیم کلی نمره در عادی، و نخبه ورزشکار افراد بین که داد نشان مستقل گروه دو تی از استفاده با : ها یافته

 دیگران مالمت و سازی فاجعه گیری، دیدگاه مثبت، مجدد ارزیابی ریزی، برنامه بر مجدد تمرکز مثبت، مجدد تمرکز راهبردهای

 در آن راهبردهای نمرات و هیجان شناختی تنطیم کل نمره بودن باالتر علت به تفاوت این (.P<09/0) دارد وجود معناداری تفاوت

 (.P<09/0) بود عادی ورزشکار افراد به نسبت نخبه ورزشکار افراد

 تحلیل و تالش، میزان ذهنی، تصویرسازی راهبردهای و مدار تکلیف مقابله سبک در عادی، و نخبه ورزشکار افراد بین چنین هم

 تفاوت بعد این به مربوط ناخوشایند هیجانات تخلیه راهبرد و مدار هیجان مقابله سبک همچنین و بعد، این به مربوط منطقی

 (.P<09/0) دارد وجود معناداری

 در ای مقابله های سبک بهبود و هیجان شناختی تنظیم افزایش جهت عادی ورزشکار دانشجویان رسد می نظر به گیری: نتیجه

  باشند. داشته خصوص این در آموزش و توجه به نیاز استرس کاهش جهت

 . عادی ورزشکاران ، نخبه ورزشکاران ، ای مقابله های سبک ، هیجان شناختی تنظیم راهبردهای:  هواژ کلید
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 مقدمه

 ورزشکاران از بسیاری. نیستند موفقیت ضامن تنها تخصصی های مهارت و تاکتیکی و جسمانی های توانایی ورزش، دنیای در امروزه

 موقعیت و تماشاگران و ها رسانه رقیبان، با رویارویی و رقابت و مسابقه هنگام امّا دهند، می نشان تمرینات در را خود عملکرد بهترین

 ورزشکار چه هر که اند رسیده نتیجه این به نیز ورزشی شناسی روان پژوهشگران. شوند می هیجانی واکنش دچار دیگر فشارزای های

 و2 لین(دهد نشان را ازخود را  عملکرد بهترین و بوده مدترآرکا فردی باشد، توانمندتر هیجانات دقیق ابراز و تنظیم شناسایی، درک، در

 بیماری و سالمت در ها آن تاثیرگذار نقش و گیری تصمیم تکاملی، کارکردهای ازجمله مختلف دالیل هابه هیجان .(6004همکاران،

 بعدی چند های پاسخ ها، هیجان. (2۸66وهمکاران، بشارت)است بوده روانشناسی محققان مطالعه و توجه مورد ارتباطی ـ اجتماعی

 برای تالش ناراحتی، ازاحساس ترس هیجان مثال، (.برای6،2449)النگهستند فیزیولوژیک و رفتاری تجربی، های مولفه از متشکل

 شدت یا زمان مدت در تغییر برای شناختی و رفتاری ازراهبردهای استفاده شامل هیجانی، تنظیم.شود می تشکیل قلب تپش و فرار

 بـرای متفـاوتی هیجـان تنظـیم راهبردهای از زا، استرس رویدادهای با مواجهـه در افـراد چنین ،هم است هیجان یک ی بهتجر

 لداوآ ؛6026،تروی از نقل به ؛6004کـول، ؛۸،600۲تامپسـون و گراس) کنند می استفاده خود هیجانی ی تجربـه تعـدیل یـا اصـالح

 تحت هم را خود های هیجان تظاهر و تجارب چگونگی گیرند، می کار به را هیجان تنظیم ها انسان که گامیهن(6020وهمکاران،

 به است ممکن تنظیم این. کنـد می تنظیم فرد هر را هیجانی های پاسخ که دهد می نشـان انسـان رفتـار مطالعـة .گیرند می اختیار

 بین هیجان تنظیم فرایندهای از بسیاری (.6002،600۲همکاران، و گراس)اشدب ناهشیار یا هشیار و گیرد انجام ارادی یـا خودکار طور

 الگوها این به. دارد تمایل مشخص الگوهای برخـی از اسـتفاده بـه فـرد هـر کـه رسـد می نظر به اما است، مشـترک هـا انسـان

 همکاران، و صالحی)شود می گفته هیجان شناختی تنظیم راهبردهای نآ شناختی حیطة به و هیجان تنظـیم راهبردهای

 توسـط و نموده تنظیم را خود های احساس و ها هیجان کـه کنـد مـی کمـک افراد به شناختی های یندفرآ یا ها شناخت(.2۸40

 بازنگری و مرور با (066000،60)وهمکاران 9گارنفسکی اخیر، های سال در(.6020حسـنی،) نشـوند مغلـوب هـا هیجـان شـدت

 خود، سرزنش: شامل هیجان شناختی تنظیم متفاوت راهبرد نه شناختی، مقابله  های راهبرد زمینه در پژوهشی پیشینه انتقادی

 سرزنش و انگاری فاجعه دیدگاه، اتخاذ مثبت، مجدد ارزیابی ریزی، برنامه بر مجدد تمرکز مثبت، مجدد تمرکز ذهنی، نشخوار پذیرش،

 وسرزنش نمایی فاجعه نشخوارذهنی، دیگران، سرزنش راهبردهای نظری لحاظ به. اند کرده شناسایی مفهومی صورت به را ندیگرا

 تمرکز پذیرش، راهبردهای که درحالی شوند، می گرفته نظر در هیجان-  شناختی تنظیم نایافته سازش راهبردهای عنوان به دیگران

 شناختی تنظیم یافته سازش راهبردهای عنوان تحت دیدگاه اتخاذ و مثبت مجدد ارزیابی ی،ریز برنامه بر مجدد تمرکز مثبت، مجدد

 و انگیختگی ها، هیجان فعالیت اصلی های گستره از یکی(.6020،سالون و کرینگ؛600۲تامپسون، و گراس)شوند می مطرح هیجان

 در استرس با 9مقابله راهبردهای مثابه به هیجان تنظیم راهبردهای گستره، این در. است زا استرس عوامل به درپاسخ ها نآ تنظیم

 های پاسخ از ای مجموعه عنوان به را مقابله  های سبک(6009)2فولکمن و الزاروس (.600۲وهمکاران، گارنفسکی)اند شده گرفته نظر

                                                 
1.Lane 
2 .Lang 
3 .Gross & Thompson 
4 .Garnefski 

5.coping  
6. Lazarus & Folkman 
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 عمومی ای مقابله راهبرد دو. اند کرده تعریف است، زا استرس موقعیت فشارهای رساندن حداقل به شان هدف که شناختی و رفتاری

 ای مقابله سبک و مدار مسئله ای مقابله سبک: از اند عبارت که کند می استفاده ها آن از مشکالت با مواجه هنگام دفر که دارد وجود

 اعی،اجتم های مهارت استرس، مدیریت مانند مسئله بر متمرکز هدفدار اقدامات از است عبارت مدار مسئله مقابله2. مدار هیجان

 محور مسئله مقابله. مسئله حل و ریزی برنامه مسئله، بر تأکید با موقعیت تغییر برای کوشش و مسائل از ذهنی مجدد بندی سازمان

 ناراحتی کنترل و هیجان بر تمرکز اصلی هدف مدار هیجان مقابله در. باشد می مناسب نحو به شناختی اجزای از استفاده درگرو

 افراد وقتی  ًمعموال. است همراه اجتماعی حمایت جستجوی و احساسات بیان مراقبت، جسمانی، تمرین اب بیشتر که است هیجانی

 توانایی از فراتر را موقعیت اگر و کنند می استفاده مدار مسئله مقابله از دهند، انجام کاری ، مشکل درباره توانند می کنند می ساحسا

 مطمئن نتیجه که کنند می استفاده روش دو از ترکیبی از  ًغالبا ولی زنند، می دست مدار هیجان مقابله به کنند خودارزیابی های

 به ورزشی پیشرفت و کارکرد. کنند می تحمل روزمره زندگی در را زیادی های استرس عادی افراد مانند نیز ورزشکاران. دربردارد تری

 اخطار بودن، رقیب تقلب شاهد ناراحتی، و درد تحمل شدن، خطا مرتکب: مانند است معمول زای تنش عوامل یرتأث تحت وسیعی طور

 مختلف افراد در را ای مقابله راهکارهای از یک هر تواند می مشکالت با مواجه .(6020، زاده بهرام) مربی توسط تنبیه یا داور از گرفتن

 می زا استرس رویدادهای به هیجانی های پاسخ. باشد مؤثر فرد هیجانی تنظیم در تواند می مختلف شرایط در یک هر که کند فعال

 نشان مطالعات.(2600همکاران، و فولکمن; 2469گارنفسکی،شوند) تنظیم شناختی مقابله بردهایراه کارگیری به طریق از توانند

 تر موفق شکالتم با رویارویی در اند، کرده تجهیز ای مقابله های توانمندی و ها مهارت از ای مجموعه به را خود که افرادی است داده

 و اجتماعی فردی، بین روابط روانی، و جسمانی مشکالت بر غلبه در ها آن به مؤثر، ای مقابله های پاسخ از استفاده چراکه هستند،

 بدین.(6009وهمکاران،6 کوانگ) برخوردارند بهتری روان سالمت و زندگی ازکیفیت افراد این نتیجه در کند، می کمک فردی تعارضات

 های مقابله از استفاده افزایش بر رفتاری و هیجانی شناختی، ابعاد در کارآمد ای مقابله راهبرد نتخابا ترتیب، بدین.(6009وهمکاران،6

 بر عالوه ورزش که است داده نشان بسیاری علمی های پژوهش امروزه(.۸،6002الوی) است اثرگذار روان سالمت ارتقای بر سازگارانه

 شفتگیآ بروز از پیشگیری ویژه به و شناختی روان متغیرهای با نزدیکی رابطه است، جسمانی سالمت برای ارزشمندی ابزار اینکه

 چه مسابقه، از قبل چه ورزشکاران و مربیان محققان، اغلب توسط ورزشی عملکرد روی بر هیجانات ثیرتأ چنین هم. دارد هیجانی

 را خود شکست به منجر عملکرد یا میزآ موفقیت ردعملک ورزشکاران اکثر و است قرارگرفته موردتایید مسابقه از بعد چه و بازی حین

 از را نخبه ورزشکاران که است روانی های کمبود از برخی(6000) 9هکر عقیده به(.9،600۲هنین) دهند می نسبت هیجانی عوامل به

 در موفقیت عامل رینبیشت(6000لئون) نظر به. فیزیکی های کمبود و اشتباهات نه دارد، می باز مسابقات و تمرین در بهینه اجرای

 خرده در اغلب ورزشکاران که شد متوجه پژوهشی در(600۲)2اچسنر.دارد بستگی ها آن روانی عوامل به نخبه غیر و نخبه ورزشکاران

 هیجانی بهینه الگوی و بازسازی را خود روحیه توانند می بالدرنگ عالوه به کنند، می کسب باالیی های نمره هیجان تنظیم مقیاس

 .کنند حفظ را خود

                                                 
7.

Problem focused & Emotion focused   
2. Cavangh 
3. Alloy  
4 .Hanin 
5 .Hacker 
6 . Ochsner 
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 مؤلفه و هیجانی هوش میزان در کارانورزش غیر به نسبت ورزشکار دانشجویان که رسیدند نتیجه این به (6004) همکاران و 2کیفر

 بیشتری داری معنی سطح از جسمانی مادگیآ به مربوط سالمت و هیجانی اطالعاتی شناختی های پردازش و هیجان تنظیم نآ های

 در شده بهتجر منفی های هیجان و ها ارزیابی که دادند نشان نخبه ورزشکار 26 روی تحقیقی با (6022)همکاران و 6نیل. برخوردارند

 ثیرتأ تحت را ورزشکار رفتار م،ئعال و افکار بر کنترل عدم علت به و دارد کننده ناتوان اثری ورزشکار یندهآ عملکرد در مسابقه حین

 عملکرد بر زیادی تاثیر توانند می که هستند مهمی عوامل واضطراب روانی فشار مانند مفاهیمی ای، حرفه ورزش در.دهد می قرار

 سطوح ورزشکاران عملکردی های تفاوت همانند معتقدند، گران پژوهش برخی(.6004،همکاران و ۸دیز)باشند داشته ورزشکاران

 و 9کراکر)شود می دیده هایی تفاوت نیز کنند، می انتخاب فشارزا های موقعیت مدیریت برای ورزشکاران که هایی روش در مختلف،

 ورزشکاران پیشروی مشکالت بر غلبه موثر راهــــکارهای از یکی تواند می روانی فشارهای با مقـابله سبک نابراین،(.2446، همکاران

 و شناختی روان فشارهای برخی معرض در دائم طور به رقابتی، های ورزش در ویژه به ورزشکاران، که داشت انتظار توان می. باشد

 و تکنیکی های مهارت تنها نه بهتر، عملکرد و موفقیت کسب برای ها نآ که کند می ایجاب فشارها این. باشند شدید جسمانی

 و )کراکربیاورند وجود به خود در نیز را شناختی و رفتاری ای مقابله های مهارت باید بلکه ببرند، بکار را تاکتیکی

 راهکارهای از مسابقه های استرس با مواجهه در ورزشکاران که دهد می نشان حیطه این در پژوهشی ادبیات مرور(.2446همکاران،

 معنادار ارتباط بیان ضمن (6020)همکاران و 2نیکولز خصوص، این در(.2466، همکاران و 9انشل) کنند می استفاده متنوعی ای مقابله

 بررسی چنین هم. اند پرداخته ورزشکاران ورزشی عملکرد تبیین به فیزیکی و روانی عملکرد در مهارت و نخبگی سطح مقابله، بین

 و 20یخ)ترسی روی (،هاکی4،2449وانیپرن و نیکو ؛6009 همکاران و 6اندرو؛۲،6009رتناسک) فوتبال رشتة در شده انجام های

 اند؛ داده نشان بازیکنان سایر از را ای حرفه بازیکنان ای مقابله سبک بودن متفاوت (2449، 22میلر و گلف)جنیفر (و6009همکاران،

 رمضانی های یافته (.6006همکاران، و )اندرو است گرفته قرار مطالعه مورد نیز ها نآ موفقیت کسب در تفاوت این نقش طور همین

 (رویارویی و طباقان) محور لهمسئ روش از استرس با مقابله برای ایران ملی های تیم انفرادی ورزشکاران دهد، می نشان  (2۸40)نژاد

 از منطقی تحلیل و تجزیه و فکر کنترل ذهنی، تصویرسازی دیگر، ازسویی. کنند می استفاده (اجتناب روش) محور هیجان از بیش

 با مقابله فرایند در مثبت احساسات ایجاد برای ای بالقوه های چالش عنوان به(ورزشکاران روانی های مهارت) زا استرس های موقعیت

 (.6020 ،همکاران و نیکولز) است شده عنوان زا استرس ایه موقعیت

 استرس های موقعیت با ورزشکاران مقابله و مدنآکنار های شیوه درخصوص را قبولی قابل اطالعات هنوز شده انجام مطالعات بنابراین 

 اند، کرده بررسی را ورزشکاران در استرس با مقابله های سبک که هایی پژوهش در.(.26،6026هولت و تامینن) است نکرده هئارا را زا

                                                 
Keefer .1 

 Neil .2 

3 .Dias 
4. Crocker 
5 . Anshel 
6 . Nicholls 
7 . Rattanask 
8 . Andrew 
9 . Nico & Vanyperen 
10 . Tracy 
11 . Jennifer & Miller 
12 .Tamminen & Holt 
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 مختلف ورزشی های رشته در که مطالعاتی نتایج به توجه با مقابله های پژوهش پیشینه واقع در. است مدهآ بدست متناقضی نتایج

 رشته در استرس با مقابله شیوه بودن اختصاصی کننده عنوان است، دانسته منوط مقابله سبک از خاصی نوع به را مقابله در موفقیت

 ویژگی های تفاوت از یکی که این به توجه با دیگر، طرفی از (.6022همکاران، و6 ؛آلن2،2462کوهن و )روتاست ورزشی مختلف های

 و نیکو ؛6009 همکاران، و ترسی) است زا تنش عوامل به ها نآ مقابله مختلف های شیوه همین رانورزشکا بین در روانی های

 و ؛روت6000انشل،) است تغییر قابل موزشآ پی در حتی و تشخیص قابل بررسی پی در ها تفاوت این که این و ،(2449وانپرین،

 تنش عوامل به مقابله ثرمؤ های شیوه موزشآ و شناسایی ورزشکاران، ورزشیعملکرد ارتقا های جنبه از رویکی این از (.2462کوهن،

 روانشناسی حوزه در هیجان-شناختی تنظیم راهبردهای همچون روانی های مهارت اهمیت رغم علی. باشد می ورزشی مسابقات زای

 در باالتر هیجان کنترل و تنظیم های مهارت کارگیری به و کمتر استرس با ورزشکارانی به ورزشی جامعه نیاز به توجه با و ورزش

 این به تا شد انجام پژوهش این بنابراین.است شده انجام خصوص این در اندکی حقیقاتت ورزشی پیشرفت و عملکرد افزایش جهت

 ورزشکاران و نخبه دانشجوی ورزشکاران در ای مقابله های سبک و هیجان شناختی تنظیم راهبردهای بین یاآ که که دهد پاسخ سوال

  دارد؟ وجود تفاوتی عادی

 اماری: نمونه و جامعه

  49-49 سال در تهران سطح در های دانشگاه سال( ۸9 تا 26) عادی و نخبه ورزشکاران دانشجویان کلیه از متشکل آماری جامعه

 در گیری نمونه صورت به مرد( و )زن عادی ورزشکار دانشجوی 26و  مرد( و )زن نخبه ورزشکار دانشجوی 26تعداد این از که بودند،

 همتا یکدیگر با ورزشی سابقه تحصیالت، سطح و تاهل وضعیت ، جنس ، سن لحاظ از گروه دو چنین هم .شدند انتخاب دسترس

 شدند.

 عناوین باشند،بعالوه  داشته موردنظر دررشته رسمی رقابت سابقة و فعالیت سابقة سال پنج حداقل دارای باید که نخبه ورزشکاران

  باشد. یافته دست قهرمانی عنوان به مستمر طور به دوره دو حداقل همچنین و داشته کشوری سطح در حداقل قهرمانی

 

 

 گیری: اندازه ابزارهای

 نسخه دو دارای و شده تهیه هلند کشـور در(6002)9اسـپینهاون و کـرایج گارنفسکی، توسط:3 هیجان شناختی تنظیم  پرسشنامه.۱

 تمایز وی واقعی اعمال و فرد افکار بین کارآش صورت هب که ای مقابلـه هـای پرسشـنامه سایر خالف بر. است هلندی و انگلیسی ی

 اجـرای. کنـد می ارزیابی زا سیبآ وقایع یا منفی ی تجربه یک با مواجهه از پس را فرد افکار پرسشـنامه ایـن شـوند، نمـی قایـل

. است استفاده قابل(بالینی های جمعیت هم و بهنجار افراد هم) باال به سال 26 افراد برای و است سانآ خیلی پرسشنامه ایـن

 ی توجه مثبت، مجدد ی توجه ذهنی، نشخوار پـذیرش، خـود، سـرزنش)مقیاس خرده 4 از هیجان، شناختی تنظیم ی پرسشنامه

. اسـت شـده تشکیل ماده ۸2 و(دیگران سرزنش پنداری، میزآ فاجعه دیدگاه، اتخـاذ مثبـت، مجـدد ارزیـابی ریزی، برنامه به مجدد

                                                 
1 . Roth & Cohen. 
2 . Allen 
3 .Cognition Emotion Regulation Questionnaire  
4 . Kraaij & Spinhoven 
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 ی استفاده میـزان بیـانگر مقیـاس، خـرده هـر در بـاال نمـرات. شـود مـی گذاری نمره(همیشه)پنج تا(هرگز)  ـکی از سـوال، هـر

 شناختی تنظیم ی پرسشنامه فارسی ی نسـخه. اسـت منفـی و زا اسـترس وقایع با مواجهه یا مقابله در مذکور راهبرد از بیشتر

 ضریب از استفاده با(600۸)یوسفی را ایرانی فرهنگ در پرسشنامه اعتبار. است شده بییا اعتبار(6020) حسنی توسط ایران در هیجان

 و افسردگی مقیاس نمرات با منفی راهبردهای میان همبستگی طریق از نیز پرسشنامه رواییاست. کرده /.گزارش66 کرونباخ آلفای

 در ضریب دو هر که آمده دست به /.۸۲ و /.۸9رابرب ضرایبی ترتیب به و شده بررسی عمومی سالمت سئوالی66 پرسشنامه اضطراب

 به کننده مراجعه غیر نوجوانان برای را آن کرونباخ آلفای (ضریب6006) حیدری و گر هستند.پیوسته دار معنی p</.0002 سطح

 اند. کرده گزارش /.69 وتا /.۲6 بین پزشکی، روان مراکز به کننده مراجعه بیماران برای و /.۲4 و /.26،بین پزشکی روان مراکز

 راهبرد شش مدارشامل تکلیف بعد در با پرسشنامه این :رقابتی های ورزش در ورزشکاران ای مقابله راهبردهای پرسشنامه.۲

 راهبرد چهار مدارشامل  هیجان وبعد حمایت، وجستجوی منطقی تالش،تحلیل سازی،میزان آرام ذهنی، تصویرسازی افکار، کنترل

 عقب) شدن تسلیم وگیری( )فاصله اجتماعی گیری پرتی(،کناره حواس)افکار کردن ناخوشایند،منحرف هیجانات تخلیه

 وریط دارد،به سوال ۸4و مقیاس خرده 20پرسشنامه این اولیه نسخه. شد طراحی(6006)بلوندین گادریوو توسط ورزشکاران(نشینی

 تکلیف بعد بنابراین.است شده تشکیل سوال دارد،ازچهار لسوا سه که تالش میزان مقیاس خرده غیراز به نآ مقیاس هرخرده که

 عدم =2ای) گزینه پنج لیکرت مقیاس در، سوال 22و مقیاس خرده چهار مداربا هیجان ،وبعد سوال 6۸و مقیاس خرده مدارباشش

 .شوند می سنجیده (زیاد بسیار استفاده= 9:استفاده

 اول مرتبه دوم ،مدل اجتماعی گیری کناره عامل سوال چهار حذف  با(2۸4۸)همکاران و  حسنی توسط امده دست به نتایج طبق

 درونی همسانی بررسی از حاصل نتایج برخوردارشد. قبولی قابل درونی همسانی و برازندگی های شاخص سؤال،از ۸9 با گیری اندازه

 بودن مطلوب دهنده کرونباخ،نشان فایآل ضریب از استفاده با رقابتی های ورزش در ورزشکاران ای مقابله راهبردهای نامه پرسش

 ضریب نتایج (بود.مطابق اجتماعی گیری کناره عامل از ۸۸،6۸،2۸،۸ سؤال چهار حذف از دوم)پس مرتبه درونی ثبات یا همسانی

 تسلیم، /.۲0افکار کردن ،منحرف /.22خوشایند نا هیجانات ،تخلیه /.60 اجتماعی حمایت /.،29افکار کنترل عامل در کرونباخ آلفای

 باشد)حسنی می پرسشنامه عوامل درونی همسانی هنده نشان که باشد می /.۲9 سؤال۸9 با پرسشنامه کل و ، /.26 نشینی /عقبشدن

 (.2۸4۸همکاران، و

 ها یافته

 عادی و نخبه ورزشکار گروه دو در بررسی تحت متغیرهای توصیفی مقادیر -۱ جدول

 عادی نخبه گروه

 استاندارد انحراف میانگین استاندارد انحراف میانگین متغیر

 66/22 46/62 66/20 29/6۲ مدار تکلیف مقابله سبک

 ۸0/6 92/2۸ 66/6 09/29 فکر کنترل

 ۲2/6 66/29 92/6 ۲4/29 ذهنی سازی تصویر
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 6۲/6 ۸0/29 6۲/6 ۸2/29 سازی آرام

 242/۸ 92/22 94/2 99/26 تالش میزان

  6۸/6 2۸/29 9۸/6 ۲۲/29 منطقی تحلیل

 ۸2/۸ 62/2۸ 09/۸ 26/29 حمایت جستجوی

 49/2 29/۸6 ۸4/2 ۲۸/64 مدار هیجان مقابله سبک

 ۲۸/6 26/20 92/6 9۲/4 ناخوشایند هیجانات تخلیه

 62/۸ 69/22 90/۸ ۲۸/20 افکار کردن منحرف

 4۲/6 6۲/20 6۲/6 9۸/4 نشینی شدن/عقب تسلیم

 ۸6/2۲ ۸9/49 2۸9/2۸ 09/202 هیجان شناختی تنظیم

 02/۸ 66/20 64/۸ 40/20 خویش مالمت

 ۸9/۸ 2۸/22 62/۸ 99/22 پذیرش

 ۸2/۸ 09/26 02/۸ ۲۲/22 نشخوارگری

 6۸/۸ 96/26 42/6 62/2۸ مثبت مجدد تمرکز

 29/۸ 22/2۸ 24/6 ۲9/29 ریزی برنامه بر مجدد تمرکز

 ۸2/۸ 26/2۸ 22/6 02/22 مثبت مجدد ارزیابی

 60/۸ 60/22 96/۸ 22/2۸ دیدگاه اتخاذ

 9۸/۸ ۸6/4 24/6 2۸/6 سازی فاجعه

 90/۸ ۸۸/4 96/6 62/6 دیگران مالمت

 

 است. گروه دو میانگینهای بین تفاوت دهنده نشان بررسی تحت متغیرهای اکثر در 2 جدول

 شده ارائه ادامه در نتایج شد. استفاده مستقل تی آزمون از گروه دو های میانگین بین موجود های تفاوت داری معنی بررسی منظور به

 اند.

 آن های راهبردهای و هیجان شناختی تنظیم برای گروهی تفاوتهای -۲ جدول

 داری معنی سطح  آزادی جه در T  متغیر
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 0۸۸/0 2۸4 29۸/6 هیجان شناختی تنظیم

 662/0 2۸4 290/0 خویش مالمت

 ۲62/0 2۸4 -۸92/0 پذیرش

 220/0 2۸4 -926/0 نشخوارگری

 02۸/0 2۸4 966/6 مثبت مجدد تمرکز

 0009/0 2۸4 694/9 ریزی برنامه بر مجدد تمرکز

 0009/0 2۸4 29۸/9 مثبت مجدد ارزیابی

 022/0 2۸4 9۸6/6 دیدگاه اتخاذ

 06۲/0 2۸4 6۸2/6 سازی فاجعه

 0۸2/0 2۸4 -2۲6/6 دیگران مالمت

 

 

 مجدد تمرکز راهبردهای و هیجان شناختی تنظیم کلی نمره در عادی، و نخبه ورزشکار افراد بین که دهد می نشان 6 جدول

 دارد. وجود معناداری تفاوت دیگران مالمت و سازی فاجعه ،دیدگاه اتخاذ مثبت، مجدد ارزیابی ریزی، برنامه بر مجدد تمرکز مثبت،

 راهبردهای نمرات و هیجان شناختی تنطیم کل نمره بودن باالتر علت به تفاوت این که دهد می ننشا ها نگینمیا مقادیر به مراجعه

 و سازی فاجعه راهبردهای نمره بودن تر پایین و دیدگاه اتخاذ مثبت، مجدد ارزیابی ریزی، برنامه بر مجدد تمرکز مثبت، مجدد تمرکز

 (.P<09/0) است عادی رزشکارو افراد به نسبت نخبه ورزشکار افراد در دیگران مالمت

 آن های راهبردهای و مقابله سبکهای ابعاد برای گروهی های تفاوت -3 جدول

 داری معنی سطح  آزادی درجه T  متغیر

 00۲/0 2۸4 ۲66/6 مدار تکلیف مقابله سبک

 2۲2/0 2۸4 ۸94/2 فکر کنترل

 002/0 2۸4 92۸/۸ ذهنی سازی تصویر

 442/0 2۸4 009/0 سازی آرام

 006/0 2۸4 249/۸ تالش میزان

 02۸/0 2۸4 964/6 منطقی تحلیل

 226/0 2۸4 944/2 حمایت جستجوی
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 0۸2/0 2۸4 -260/6 مدار هیجان مقابله سبک

 020/0 2۸4 -946/6 ناخوشایند هیجانات تخلیه

 ۸9۲/0 2۸4 -469/0 افکار کردن منحرف

 296/0 2۸4 -9۲6/2 نشینی شدن/عقب تسلیم

 

 میزان ذهنی، تصویرسازی راهبردهای و مدار تکلیف مقابله سبک در عادی، و نخبه ورزشکار افراد بین که دهد می نشان ۸ جدول

 بعد این به مربوط ناخوشایند هیجانات تخلیه راهبرد و مدار هیجان مقابله سبک همچنین و بعد، این به مربوط منطقی تحلیل و تالش،

 تکلیف مقابله سبک نمره بودن باالتر علت به تفاوت این که دهد می نشان ها میانگین قادیرم به مراجعه رد.دا وجود معناداری تفاوت

 به نسبت نخبه ورزشکار افراد در آن به مربوط وراهبرد مدار هیجان مقابله سبک نمره بودن تر پایین و آن به مربوط راهبردهای و مدار

 (.P<09/0) است عادی ورزشکار افراد

 : گیری نتیجه و بحث

 شد..نتایج انجام عادی و نخبه ورزشکاران در ای مقابله های سبک و هیجان شناختی تنظیم راهبردهای مقایسه هدف با حاضر پژوهش

 و هیجان شناختی تنظیم کلی نمره در عادی، وورزشکاران نخبه ورزشکاران بین که دهد می نشان 6 جدول حاضردر پژوهش

 تفاوت دیگران مالمت و سازی فاجعه ،دیدگاه اتخاذ مثبت، مجدد ارزیابی ریزی، برنامه بر دمجد تمرکز مثبت، مجدد تمرکز راهبردهای

 تمرکز مثبت، مجدد تمرکز راهبردهای نمرات و هیجان شناختی تنظیم کل نمره بودن باالتر علت به تفاوت این دارد. وجود معناداری

 افراد در دیگران مالمت و سازی فاجعه راهبردهای نمره بودن تر ایینپ و دیدگاه اتخاذ مثبت، مجدد ارزیابی ریزی، برنامه بر مجدد

 باالتری شناختی تنظیم از  ای حرفه ورزشکاران که معنی (.بدینP<09/0) است عادی ورزشکار افراد به نسبت نخبه ورزشکار

 و ملکی (،600۲) جنسن (،6004) تروالو لن (،6002) لچ توتردل، توسط شده انجام های پژوهش نتایج با نتیجه این که برخوردارند

 ورزشکار هرچه که اند رسیده نتیجه این به (6004) والوتر لن باشد. می همسو (6029) میکوالجزک (،6002) نیل (،6020) همکاران

 ردیف گردد می موجب که داشت دخواه اختیار در فکری عادات باشد، توانمندتر هیجانات دقیق ابراز و تنظیم شناسایی، و درک در

 روانی های مهارت دارای بیشتر های موفقیت کسب و بیشتر زمان مدت به توجه با نخبه ورزشکاران رسد می نظر به باشد. مدترکارآ

 ورزشکاران این واقع در هستند عادی ورزشکاران به نسبت بیشتری احساسات کنترل و احساسات کارگیری به ، احساسات تنظیم نظیر

 همسو برسند. نخبگی سطح به تا شده موجب آنان ویژگی همین توانمندترهستندو هیجانات دقیق ابراز و تنظیم شناسایی، و درک در

 حالتهای و هیجان تنظیم مهارتهای به مربوط توانایی بین که دادند نشان خود پژوهش در نیز (6002) ولچ توتردل یافته این با

 موفقیت طور به را خود هیجانات توانند می که بازیکنانی و دارد وجود رتباطا کریکت بازیکنان میزآ موفقیت عملکرد به طمربو هیجانی

 .(6002، لچ و توتردل از نقل به )لن ببرند کار به عملکرد بهبود برای را رقابت طی شده تجربه هیجانات قادرند کنند، مدیریت میزآ

 نتایج خصوص این در .کند شناسایی را هیجانی های موقعیت و هیجانی معناهای چگونه فرد که کند می تعیین هیجانی شناخت

 افزایش بر عالوه هیجانی، شناخت این پرتو در نخبه ورزشکاران که دهد می نشان نخبگی و مهارت سطح به توجه با حاضر پژوهش

 راهبردهای و داده افزایش را خود تسلط میزان و بینی پیش قدرت (موقعیت و معنا) ها هیجان بینانة واقع و صحیح شناخت احتمال

 اساس، این بر .برند می کار به مسابقه و ورزشی های استرس جمله از زا، استرس های موقعیت با مواجهه برای ثرتریمؤ مقابلة
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 در ورزشی موفقیت افزایش به مد،آکار مقابلة راهبردهای و کنترل بینی، پیش سازوکارهای با شناخت کارگیری به با نخبه ورزشکاران

 (.0066 همکاران، و کریستینسن) افزایند می خود رشتة

 و مدار تکلیف مقابله سبک در عادی، و نخبه ورزشکار افراد بین که  دهد می نشان پژوهش این ۸ جدول نتایج چنین هم

 تخلیه راهبرد و مدار هیجان مقابله سبک همچنین و بعد، این به مربوط منطقی تحلیل و تالش، میزان ذهنی، تصویرسازی راهبردهای

 و مدار تکلیف مقابله سبک نمره بودن باالتر علت به تفاوت این دارد. وجود معناداری تفاوت بعد این به مربوط ناخوشایند هیجانات

 افراد به نسبت نخبه ورزشکار افراد در آن به مربوط وراهبرد مدار هیجان مقابله سبک نمره بودن تر پایین و آن به مربوط راهبردهای

 (.P<09/0) است دیعا ورزشکار

 نژاد رمضانی و (6020) لوی و نیکولز گاردیو، ؛(6006) لپییز و بلوندین گاردیو، پژوهش تحقیقات نتایج با حاضر پژوهش نتایج

 سبک با خوب عملکرد است، شده انجام گلف رشتة در که (6006) لپییز و بلوندین گاردیو، پژوهش در.  باشد می همسو(2۸40)

 های پژوهش نتایج با پژوهش این های یافته. بود همبسته اجتنابی مقابلة سبک با ضعیف عملکرد و (مدار مسئله) رویارویی مقابلة

 و دوبا نتومانس، اسمیت،(؛6020) لووی و پولمان نیکولز، ؛(6022) جونز و گرینلس ،آلن ؛ب(2۸69)بشارت پژوهش: مانند قبلی

 مقابلة سبک به نسبت اجتنابی مقابلة سبک کارگیری بهب(2۸69رت)بشا پژوهش .درباشد می تعارض ر(د6022) ونستنکسیت

 و ورزشی رشته نوع علت به تعارض این.است داده اختصاص خود به ورزشکاران در را ورزشی موفقیت با بیشتری همبستگی رویارویی

 برابر در را ورزشکار اجتنابی، ةمقابل فنون شود اتخاذ فوری تصمیمات است الزم که ورزشی های موقعیت در.  باشد می نخبگی سطح

 مسئله مقابلة های مشخصه)درونی یا بیرونی حوادث با بازیکن توجه اگر برعکس. سازد می مصون گر مداخله اعمال و افکار

 (.2۸46، همکاران و قهرمانیگیرند) می قرار تأثیر تحت تاکتیکی و تکنیکی های مهارت شود، منحرف(محور

 تعیین استرس منابع با ها آن مقابله نحوة در ورزشکاران روانی مهارت سطح داشتن  و نخبگی که رسد می نظر به یافته این تبیین در

  و است عادی ورزشکار به نسبت  باالتری هیجانی شناختی تنظیم مهارت دارای فوق یافته طبق که نخبه ورزشکار یعنی است کننده

 با ارتباط میزان مانند مواردی با و دارند؛ قرار محیط یادگیری ثیرتأ تحت و بیاکتسا هیجان- شناختی تنظیم راهبردهای جاکه نازآ

 به نسبت ها فرصت این از بیشتر برخورداری دلیل به نخبه ورزشکاران که گفت توان می یابد، می افزایش ها آن با همراهی و دیگران

 در و داده افزایش خود در اند، بوده مواجه نآ با که متفاوتی ورزشی های موقعیت در را ها توانایی این اند توانسته عادی ورزشکاران

 سازش ای مقابله های سبک از استفاده امر این و برخورداربوده نیز کمتری استرس سطح از ببرند،بنابراین بکار خودشان روزمره زندگی

 های سبک از کنند تحمل را باالیی هیجانی یبرانگیختگ سطح توانند می که نخبه ورزشکاران یعنی. سازد می پذیر امکان را تر یافته

 برخورداری که نوشت توان می مدار تکلیف ای مقابله سبک های مقیاس زیر تبیین در .کنند می استفاده مدار تکلیف ای مقابله

 موجب که است همراه مثبت سازی تصویر با چنین هم و بیشتر آرامش و بهتر فکر کنترل موجب نخبه ورزشکاران در کمتر استرس

 نآ دنبال به و فعالیت سطح افزایش با ورزش چنین هم. گردد می بیشتر موفقیت متضمن و شده مشکالت با برخورد در بیشتر تالش

 و ورآ تهدید عوامل از فرد توجه شدن منحرف سبب که موقعیتی ساختن فراهم باعث پاسخ، به مشروط مثبت های تقویت افزایش

 کاهش موجب که سازد می فراهم توانمندی خود احساس و نفس اعتمادبه افزایش برای را ای زمینه چنین هم و شود می زا استرس

  .شود می استرس
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 سایر و هیجانی کنترل ، ناکامی شکست، درد، انتقاد، با مقابله توانایی باید کنند می شرکت رقابتی های ورزش در که افرادی همه

 است نخبه ورزشکاران های ویژگی از هیجان مدیریت و یافته سازش راهبردهای از استفاده ،باشند داشته را (استرس) فشار دیگر منابع

 در پروری نخبه به رسیدن جهت در تواند می عادی ورزشکاران به هیجانی تنظیم آموزش جهت تمهیداتی ایجاد رسد می نظر به

 حاضر پژوهش های محدودیت از باشد. موثر است ورزشی عملکرد در موفقیت همانا که نتیجه رسیدن تر سریع به و تر کوتاه زمانی

 صورت به گیری نمونه ، است شده انجام تهران سطح در دانشگاه چند دانشجویان از فقط که آماری جامعه بودن محدود به توان می

 کرد. اشاره جنسیتی تفکیک نداشتن چنین هم و نشده انجام تصادفی

 

  منابع:

 .200-۲6 ،69 ،حرکت. ورزشی موفقیت بر استرس با مقابله های سبک تأثیر (2۸69)محمدعلی بشارت،.۱

 در ورزشکاران ای مقابله راهبردهای نامه پرسش فارسی نسخه سنجی روان های (.ویژگی2۸46) ،ر کاسب،م،ر.،زیدآبادی .حسنی،ف.،شهابی6

  2-69 ،20،ورزش شناسی روان مطالعاترقابتی. ورزش
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