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 چکیده
اي با تسلط فراانگیزشی در ورزشکاران نخبۀ دانشگاهی براساس هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین راهبردهاي مقابله

صورت در دسترس در این هاي ورزشی دانشگاه عضویت داشتند، بهکه در تیم ورزشکار 124نظریۀ بازگشتی بود. تعداد 
گیري و تعیین تسلط فراانگیزشی و از محوري براي اندازهپژوهش شرکت کردند. در این پژوهش از مقیاس تسلط هدف

تفاده شد. با توجه به اي ورزشکاران اسگیري راهبردهاي مقابلهاي براي اندازهنسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهاي مقابله
یتنی تحلیل شد. وها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون یومان مبنی بر نرمال نبودن داده K-Sنتایج آزمون 

محوري رابطۀ منفی و معنادار تسلط هدف اناي مبتنی بر عمل با میزنتایج آزمون همبستگی نشان داد راهبردهاي مقابله
ج آزمون یومان ی بر هیجان با میزان تسلط هدف محوري رابطۀ مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایو با راهبردهاي مبتن

تسلط فراانگیزشی  محور بیشتر از راهبردهاي مبتنی بر هیجان و افراد باویتنی نشان داد افراد با تسلط فراانگیزشی هدف
شی ورزشکاران براي . در نتیجه شناخت تسلط فراانگیزکنندمحور بیشتر از راهبردهاي مبتنی بر عمل استفاده میفعالیت

 شود.یاي متناسب توسط مربیان پیشنهاد مکاربرد راهبردهاي مقابله
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 مقدمه

تمرین و ورزش و شامل مطالعۀ علمی رفتار بشر در ورزش اي از علم شناسی ورزش و تمرین، شاخهروان

شناسی ورزش و تمرین روان شود.هاي ورزش و تمرین میو تمرین و کاربرد عملی این اطالعات در حوزه

شود. در حقیقت، فهم کامل هاي سایر علوم تمرین و ورزش متوسل میها، ساختارها و روشیهنظربه 

. )1(هاي فرعی در علم تمرین و ورزش است طالعاتی از تمامی حوزهورزش و تمرین مستلزم ادغام ا

انگیختگی، اضطراب، انگیزش، شخصیت و درك  هاي متعددي براي توضیح چگونگی هیجانات،نظریه

طور مختصر توسط ها بههاي مرتبط با اجراهاي ورزشی پیشنهاد شده است. بعضی از این نظریهموقعیت

 کارکرد یۀ منطقۀفرضوارونه،  uکه شامل نظریۀ سائق، فرضیۀ  اندشده) شرح داده 2002و همکاران ( 1گلد

. نظریۀ بازگشتی )3، 2( است 2مدل فاجعه و نظریۀ بازگشتی ي اضطراب،چندبعدي، نظریۀ فردینۀ به

که به ساختار ذهنی افراد  استشناسی ورزش آمده در روان وجودبه)، دیدگاهی 2014 4؛ کر،2001 3(اپتر،

ي نظریۀ بازگشتی، واژگونی هانام با کند. این نظریه در ادبیات پژوهشییمبا در نظر گرفتن انگیزش توجه 

هاي کند تا مشخصههاي ذهنی متقابل استفاده مینظریۀ بازگشتی از حالت است. شده ترجمهو معکوس 

کند بر این، نظریه تالش میبینی کند. عالوهیشپکند، یمی مفروض تجربه زمان درهیجانی را که یک فرد 

هاي ذهنی فرد است، توضیح دهد. مطابق با از حالت متأثرهاي ویژه و سطوح انگیختگی را که هیجان

محور توانند در چهار حیطه توصیف شوند. دو حیطۀ اول (هدفیمي ذهنی افراد هاحالتنظریۀ بازگشتی، 

 8جومشارکت – جوسلطهو دو حیطۀ دوم ( 7هاي جسمانی) هیجان6ناسازگار –و سازگار  5محورفعالیت –

ي ذهنی در هر چهار هاحالتگیرند. هریک از یبرم دررا  10) هیجانات تعاملی9دیگرمحور – خودمحورو 

یح به . این ترج)4، 5(دهند یمهاي متناسب را ترجیح یجانهحیطه، سطوح متفاوتی از انگیختگی و 

شخص بیشتر  که (تمایل بیشتر به یک حالت ذهنی نسبت به حالت دیگر) اشاره دارد، 11یزشیفراانگتسلط 

                                                           
1. Gould  
2. Reversal theory 
3. Apter 
4. Kerr 
5. Telic - Paratelic 
7. Conformist - negativistic 
7. Somatic emotions 
8. Mastery - Sympathy 
9. Autic - Alloic 
10. Transactional emotions 
11. Metamotivational dominance 
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شده و هم . براي هر حالت فراانگیزشی هم سطوح ترجیحی داده)6(گذراند زمان خود را در آن حالت می

شده از طریق حالت فراانگیزشی دارد. سطوح ترجیحی دادهسطوح واقعی متغیرهاي تجربی گوناگون وجود 

انگیختگی باال را  محوردهد، اما فرد فعالیتمحور باشد، انگیختگی پایین را ترجیح میفرد (اگر فرد هدف

شود، اما سطوح واقعی از طریق ادراك فرد از موقعیت تمرین و رقابت تعیین دهد) تعیین میترجیح می

را تجربه  1شده و واقعی با یکدیگر متناسب باشند، شخص هیجانات مثبتترجیح دادهشود. اگر سطوح می

را  2شده و واقعی با یکدیگر متناسب نباشند، شخص هیجانات منفیکند، اما اگر سطوح ترجیح دادهمی

شود. نیز می 3شده و سطوح واقعی سبب استرس تنشیکند. عدم تناسب بین سطوح ترجیح دادهتجربه می

دهد که شخص در حالتی باشد و نتواند به احساسی از توان که طور مشابه استرس تنشی زمانی رخ میبه

محور و . براساس تعدادي از مطالعات افراد تسلط هدف)7(کند، دست یابد در این حالت آرزو می

یافتند در) 1987( همکارانو  4ینمارت. )8(محور در پاسخشان به استرس و اضطراب اختالف دارند فعالیت

ی همراه با افسردگمحور، مالمت یا یتفعالیاب استرس نسبت به حضور استرس افراد تسلط غدر  که

 طوربهمحور یتفعالافراد تسلط  کهکنند. نتایج پژوهش دیگري نشان داد یماضطراب بیشتري را تجربه 

 طوربهمحور که افراد تسلط هدفیدرحالگیرند، ینمي متوسط قرار زااسترسیط شرایر تأثی تحت نسب

. براسس نتایج این مطالعات افراد تسلط )9(گیرند یمي متوسط قرار زااسترسیط شرای در نامطلوب

 طوربهي متوسط قرار گیرند. زااسترسیر شرایط تأثاست تحت  ممکنمحور) فعالیتحالت (محور یتفعال

اي از تجربه اجراکننده) رویکرد پدیدارشناختی را از طریق دیدگاه ذهنی 1988خالصه مارتین و همکاران (

بر این، دیگر محققان اختالفات در تخمین استرس کنند. عالوهدهد، تأیید مییر قرار میتأثکه آن را تحت 

 .)10(کنند هاي کنار آمدن را براساس تسلط فراانگیزشی شناسایی میاجراکنندگان و سبک

برند،  کار مییکی از مواردي که ورزشکاران براي ارتقاي عملکرد ورزشی و کاهش استرس و اضطراب به

ها و اقدامات شناختی و رفتاري اي اغلب شامل فعالیت. راهبردهاي مقابله)11(اي است راهبردهاي مقابله

ه براي مواجهه ) مقابله را معادل تالش هوشیاران1992( 5فرد براي مدیریت استرس است. استون و همکاران

 رزشـی،در علـوم و )1986( 6الزاروس فـولکمن و ۀبـراسـاس نظریـ. )11(دانند زا میبا مطالبات استرس

                                                           
1. Positive emotion 
2. Negative emotion 
3. Tension stress 
4. Martin  
5. Stone, Kennedy, Newman, Greenbert, & Neale  
6.  Folkman, & Lazarus 
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اداره و کنترل درونی و  يورزشکار برا یـک مورد استفادة يشناختی و رفتار هايتالش عنوانبهمقابله 

دو بخش  در ورزشـکاران شـامل ايمقابله يبردها. راه)12( است یف شدهتعر بیرونی مرتبط بـا ورزش

 ي، صـرف وقـت روآرامیتنذهنـی،  یرسازيتصو متمرکز بر عمل شامل کنتـرل فکـر، ياست: راهبردها

 ریزيبرونهیجان شامل  متمرکـز بـر يحمایت و تحلیل منطقـی و راهبردهـا يوجوجست تـالش،

 .)13( اجتماعی گیريکنارهذهنی و  پرتیحواس هیجانات نامطلوب، عدم تعهد/ تصـمیم،

اي مورد استفادة ورزشکاران در هاي مختلفی به بررسی راهبردهاي مقابلههاي اخیر، پژوهشدر سال

گائودریو و  مثالبراي  اند.زاي ورزشی در محیط رقابتی و تمرینی پرداختههاي استرسبرابر موقعیت

ژوهشی نشان دادند که استفادة ورزشکاران از راهبردهاي مبتنی بر تکلیف، عواطف ) در پ2000( 1بالندین

که استفاده از راهبردهاي مبتنی بر هیجان سبب افزایش دهد، درحالیمثبت در محیط رقابتی را افزایش می

دادند که هنگام تفسیر منفی  نشـان) 2008و همکاران ( 2. نیونیهیس)14(شود عواطف منفی در رقابت می

. )15(کنند می اسـتفاده گزینیدوري ايمقابله يبازیکنان از راهبردهـا در حـین رقابـت، ضطراباز ا

، ییهدف، خودگو ماننـد تنظـیم شناختیروان هايمهارتنشان دادند که ) نیز 1999( 3هـانتون و جـونز

از  منفی یرهاير تغییر تفسزیادي بافکار و احساسات، تأثیر  ذهنـی و منطقـی کـردن یرسـازيتصو

ها در این زمینه در ادامه پژوهش. )16( ورزشکاران دارد نفس و عملکــردافــزایش اعتمادبهاضــطراب، 

صورت به خودگوییذهنی و  یرسازينفس، تصودادند که اعتمادبه نشان) 2009( 4ماللئو، هانتون و توماس

 5در همین زمینه، نیل، ماللئو و هانتون. )17(کند می مثبت، تفسیر ورزشکاران از اضطراب را تعدیل

ي شناختی براي کنار آمدن با راهبردها) دریافتند که ورزشکاران سطوح ملی و نخبه بیشتر از 2006(

اي ) نیز بیان داشت ورزشکارانی که از راهبردهاي مقابله1998( 6. کاکس)18(کنند استفاده می اضطراب

. دایس، )19(شوند کنند، کمتر دچار اضطراب جسمانی میبراي کنار آمدن با اضطراب استفاده می مثبت

کنند، یک تهدید فرض می عنوانبهکه ورزشکاران اضطراب را ) نیز نشان دادند زمانی2010( 7کروز، فونسیا

اي است کنند و ادراك تهدید یک عامل واسطهي مبتنی بر هیجان استفاده میراهبردهادر پاسخ به آن از 

                                                           
1. Gaudreau, Blondin, & Lapierre  
2. Nieuwenhuys  
3. Hanton & Jones  
4  .  Mellalieu, Hanton & Tomas 
5. Neil, Mellalieu & Hanton  
6. Cox  
7 . Dias, Cruz, & Fonseca 
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) عنوان کردند که اضطراب شناختی و ادراك تهدید با بعد 2012و همکاران ( 1. در ادامه دایس)20(

 .)21(اي همبستگی منفی دارد راهبردهاي مقابله مداریفتکل

بیشتر به یک ) از تسلط فراانگیزشی (تمایل 2001، 1982با توجه به مفاهیم نظریۀ بازگشتی اپتر ( 

گذراند و با توجه به که شخص بیشتر زمان خود را در آن حالت می حالت ذهنی نسبت به حالت دیگر)

، 5؛ والکر2002 ،4؛ بلیو و تاتچر2006، 3؛ پورتر2000 ،2هادسون و بیتس(هاي پیشین نظریۀ بازگشتی یافته

 و همکاران، 9؛ پرکینز1998 اران،و همک8؛ میلز 1993 ،7؛ کر و والس وینکل2000، 6؛ کر و تاکون2002

کننده را در ها نقش تعیینهاي فراانگیزشی و درك منابع هیجانات و استرس، بازگشت میان حالت)2001

. چون تالش بیشتر مربیان بهبود عملکرد ورزشکاران در طی )31-22(کند طی انجام فعالیت بازي می

هاي ذهنی و هیجانی ورزشکاران تمرین و در نتیجۀ موفقیت در رقابت است، واضح است که درك حالت

یز تواند به مربیان ورزشی کمک کند تا بدانند که ورزشکاران در انجام تمرین بر چه چطی تمرین می

دهند و بدانند که ورزشکار در یک موقعیت ویژه چگونه عمل کنند و چه چیزي را ترجیح میتمرکز می

رو با توجه به دهد تا به عملکرد پایدارتري منتهی شود. ازاینکند و چه حالت ذهنی را ترجیح میمی

صورت ) که به2001ر (ها مطابق با نظریۀ اپتحالت اهمیت حاالت فراانگیزشی افراد و تغییرات در این

زا در ارتباط است، مستقیم با انگیزش و هیجان افراد و همچنین ادراك آنها از شرایط مختلف استرس

با توجه به یافت  اي در ورزشکاران مطابق با نظریۀ بازگشتیمقابله پژوهش حاضر به بررسی راهبردهاي

 . )23( پردازدهاي مناسب در این زمینه در کشورمان مینشدن پژوهش

شناختی واضحی از نقش تسلط فراانگیزشی بر در نهایت امید است از طریق این بررسی، درك روان

راهنماي ارزشمند براي مربیان و کسانی که با وجود آید که بتواند اي در افراد بهراهبردهاي مقابله

هاي عاطفی و عملکرد طور ویژه، مداخالتی که هدف آنها افزایش پاسخکنند، باشد. بهورزشکاران کار می

و  )هاي مطلوب و نامطلوبهیجان(د که نیازهاي ورزشکاران با نیازهاي هیجانی اناست، هنگامی مناسب

                                                           
1. Dias  
3. Hudson & Bates 
3. Porter 
4. Bellew & Tatcher 
5. Walker 
6. Kerr & Tacon 
7. Kerr & Vlaswinkel 
8. Males  
9. Perkins  
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شناختی حائز اهمیت ینکه انجام پژوهش براساس نظریۀ اپتر از نظر روانذهنی مواجه شوند. با توجه به ا

هاي ذهنی طی تمرین اي طی تمرین و رقابت و علت تغییر در حالتاست، پی بردن به راهبردهاي مقابله

 و رقابت از ضروریات پژوهش حاضر است.

 

 شناسی تحقیقروش

 کنندگانشرکت

هاي تهران، هاي دانشگاهی دانشگاهورزشکاران نخبه در سطح تیم، شامل تمامی پژوهش يآمار ۀجامعـ

ن با آگاهی از ز 54مرد و  70ورزشکار شامل  124تبریز، کردستان و دانشگاه الزهرا بود که از این میان 

ی ها داراي میانگین سنکنندهصورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. شرکتهدف این پژوهش و به

هاي تیم سال بودند. معیار ورود به پژوهش عضویت در 17/5± 81/2و سابقۀ ورزشی) ±28/2سال ( 39/24

 ها بود.دانشگاهی یا سابقۀ شرکت در المپیادهاي ورزشی دانشگاه

 يریگاندازهابزار 

آیتمی است که توسط  42: این مقیاس یک مقیاس شخصیتی 1محوريمقیاس تسلط هدف

اي گزینه 14مقیاس خرده 3) براي بزرگساالن طراحی شد. این مقیاس از 1978و همکاران ( 2مورگاتروید

دهی آزمون در جهت تسلط محوري طراحی شده است. شیوة نمرههاي متفاوت تسلط هدفمرتبط با جنبه

مقیاس محوري در هر خردههاي هدفبه گزینه 1صورت که امتیاز گیرد. بدینمحوري صورت میهدف

محوري امتیازي هاي فعالیتگیرد و به گزینهامتیاز تعلق می 5/0گیرد، به پاسخ مطمئن نیستم لق میتع

است. افراد با نمرات یک انحراف معیار  42بنابراین دامنۀ امتیاز این مقیاس از صفر تا  گیرد؛تعلق نمی

عنوان ار پایین میانگین بهمحور و افراد با نمرات یک انحراف معیعنوان افراد هدفباالي میانگین به

) پایایی این مقیاس را به روش آلفاي 1392شوند. قطبی ورزنه و همکاران (محور شناخته میفعالیت

، و روایی این مقیاس را با استفاده از روایی سازه و از نوع واگرا با استفاده از مقیاس تسلط 82/0کرونباخ 

زارش کردند. براي انجام پژوهش حاضر ضریب پایایی گ -81/0) 1983محور (کوك و گرکوویچ، فعالیت

 .)22(دست آمد به 75/0این مقیاس به روش آلفاي کرونباخ 

مبتنی بر : این پرسشنامه با دو بعد رقابتی در ورزش ايمقابله يراهبردهــا ۀپرسشنامنسخۀ فارسی 

                                                           
1. Telic Dominance Scale 
2. Murgatroyd  
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آرامی)، صرف وقت روي سازي (تنمدار) شامل راهبرد کنترل افکار، تصویرسازي ذهنی، آرام(تکلیف عمـل

 یزيربرونمدار (مبتنی بر هیجان) شامل راهبرد جوي حمایت و بعد هیجانوتالش، تحلیل منطقی، جست

گیري اجتماعی و تسلیم شدن (عدم تعهد) پرتی)، کناره، منحرف کردن افکار (حواسهیجانات نامطلوب

سؤال  39مقیاس و خرده 10) طراحی شد. این پرسشنامه 2002( 1ورزشکاران توسط گادریو و بلوندین

مقیاس میزان تالش که سه سؤال دارد، از چهار سؤال غیراز خردهمقیاس آن بهکه هر خردهطوريدارد، به

سؤال و بعد هیجان با چهار  23مقیاس و مدار با شش خردهبعد تکلیفبنابراین  است؛ شدهتشکیل 

) سنجیده 5؛ استفاده بسیار زیاد=1اي (عدم استفاده=گزینهسؤال در مقیاس لیکرت پنج 16مقیاس و خرده

-87/0را بین نامه شاین پرس هايمقیاسخـرده کرونباخ يضـریب آلفـا) 2002شود. گاردو و بالندین (می

 بخشرضایتپرسشنامه  ایـن هاي برازش در بررسی اعتبار عاملیکردند. همچنین شاخص گزارش 67/0

سنجی این هاي روان) به بررسی ویژگی2015. حسنی، شهابی کاسب و زیدآبادي (شده اسـتبیان 

=  70/1سؤال مناسب گزارش کردند ( 4پرسشنامه در داخل کشور پرداختند و روایی آن را بعد از حذف 

df /, χ² 001/0 P< 93/0TLI=, 94/0CFI=, 07/0RMSEA=( همچنین ضریب آلفاي کرونباخ براي .

  .)32, 13() قرار داشت 80/0تا  64/0هاي این پرسشنامه در دامنۀ (یاسمقخرده

سؤال  4که دربرگیرندة  شناختی از یک فرمآوري اطالعات جمعیتفرم مشخصات فردي: براي جمع

 شامل سن، جنسیت، میزان فعالیت جسمانی و سابقۀ قهرمانی بود، استفاده شد.

 اجراروش 

هاي دانشگاهی و ورزشکاران هاي هر کدام از تیمهاي الزم با مربیها ابتدا هماهنگیبراي گردآوري داده

عمل آمد. مشارکت ورزشکارا داوطلبانه بود. سپس محقق با چند نفر از همکاران و زمان تمرین آنها به

دهندگان اطمینان ردند و به پاسخها زیر نظر مربیان به محل تمرین مراجعه کمنظور توزیع پرسشنامهبه

شود و تنها براي اهداف پژوهشی از آنان بهره گرفته خواهد شد. داده شد که پاسخ آنها محرمانه شمرده می

دهندگان، به آنها اطالع داده شد که نتایج بر این موارد، براي جلوگیري از سوگیري در بین پاسخعالوه

سپس از ورزشکاران  .)33(هاي ورزشی مربوط ندارد ا در رشتهپژوهش تأثیري در گزینش و انتخاب آنه

ها پاسخ دهند. براي صورت انفرادي، با دقت و صداقت کامل به پرسشنامهشود تا هریک بهدرخواست می

محوري افراد با نمرة یک انحراف افراد با توجه به نتایج مقیاس هدفمحوري محوري یا فعالیتتعیین هدف

                                                           
1. Gaudreau & Blondin 
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عنوان میانگین به از تریینپامحور و افراد با یک انحراف معیار عنوان هدفاستاندارد باالتر از میانگین به

 شوند.محور در نظر گرفته میفعالیت

 روش آماري 

عنوان عنوان متغیر مالك و متغیر تسلط فراانگیزشی بهاي بهدر این پژوهش متغیر راهبردهاي مقابله

آماري در این پژوهش، از میانگین و انحراف  لیوتحلهیتجزمنظور بین در نظر گرفته شد. بهمتغیر پیش

-بق نتایج آزمون کولموگروفها طعنوان آمار توصیفی استفاده شد. با توجه به نرمال نبودن دادهمعیار به

اسمیرنوف، براي تعیین ارتباط بین متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن و براي بررسی تفاوت بین 

ها با داده لیوتحلهیتجزاستفاده شد.  1محور از آزمون یومن ویتنیمحور و فعالیتکنندگان هدفشرکت

 انجام گرفت. P>05/0معناداري و در سطح  23افزار اس پی اس اس نسخۀ استفاده از نرم

 

 هاافتهی

اي به تفکیک تسلط هاي راهبردهاي مقابلههاي توصیفی مربوط به هریک از مؤلفهشاخص 1در جدول 

اي مبتنی بر عمل در افراد با آمده راهبردهاي مقابلهدستمحوري آمده است. براساس نمرات بهفعالیت

طور راهبردهاي اند. همینمیانگین امتیازي باالتري را کسب کردهمحور الگوي تسلط فراانگیزشی فعالیت

ص داده است. محوري میانگین امتیازي باالتري را به خود اختصامبتنی بر هیجان در افراد با الگوي هدف

هاي مبتنی یاسمقخردهمحور و از بین سازي در افراد فعالیتآرام هاي مبتنی بر عملکردمقیاساز بین خرده

 محور بیشترین میانگین را داشتند.عمل تسلیم شدن در افراد هدفبر 

 با مبتنی بر عمـل يامقابلـه ينتایج آزمون همبستگی نشان داد که راهبـردهـا 2 با توجه به جدول

راهبردهاي مبتنی بر هیجان ) و >r ،01/0P=-81/0و معنـادار ( منفیهمبسـتگی  ،محوري افرادمیزان هدف

دارد. همچنین در  )>r ،01/0P=83/0(محوري افراد، همبستگی مثبت و معنادار هدفنیز با میزان 

، r=-72/0(ي سازآرام، )>r ،01/0P=-84/0(، تصویرسازي )>r ،01/0P=-86/0(هاي کنترل افکار مقیاسخرده

01/0P<( میزان تالش ،)79/0-=r ،01/0P<( تحلیل منطقی ،)8/0-=r ،01/0P<( جوي حمایت وو جست

)74/0-=r ،01/0P<( هاي تخلیۀ هیجانات نامطلوب مقیاسهمبستگی معنادار و منفی و در خرده)75/0=r ،

01/0P<( منحرف کردن افکار ،)73/0=r ،01/0P<(  و تسلیم شدن)79/0=r ،01/0P<(  همبستگی مثبت

                                                           
1. Mann-Whitney U  
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 و معنادار بود.

راانگیزشیفتفکیک تسلط  اي به. میانگین و انحراف معیار هریک از عوامل راهبردهاي مقابله1 جدول  

 متغیرها 
تسلط 

 فراانگیزشی
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

مل
ر ع

ی ب
بتن

م
 

 کنترل افکار
 52/1 89/6 56 محورهدف

 25/1 45/18 68 محورفعالیت

 تصویرسازي
 16/2 4/6 56 محورهدف

 3/1 7/18 68 محورفعالیت

 سازيآرام
 14/2 37/7 56 محورهدف

 24/1 8/18 68 محورفعالیت

 میزان تالش
 63/1 25/5 56 محورهدف

 71/0 49/14 68 محورفعالیت

 تحلیل منطقی
 07/2 32/7 56 محورهدف

 45/1 81/17 68 محورفعالیت

 وجوي حمایتجست
 75/1 27/8 56 محورهدف

 4/1 08/18 68 محورفعالیت

ان
یج

ر ه
ی ب

بتن
م

 
 نامطلوبتخلیۀ هیجانات 

 35/1 25/18 56 محورهدف

 23/2 5/7 68 محورفعالیت

 منحرف کردن افکار
 28/1 06/18 56 محورهدف

 8/1 61/6 68 محورفعالیت

 تسلیم شدن/ عدم تعهد
 29/1 5/18 56 محورهدف

 34/1 57/5 68 محورفعالیت
 

 . ضرایب همبستگی بین متغیرها2 جدول
 هیجان مبتنی بر مبتنی بر عمل

 متغیر
کنترل 

 افکار
 سازيآرام تصویرسازي

میزان 
 تالش

تحلیل 
 منطقی

وجوي جست
 حمایت

تخلیۀ 
هیجانات 
 نامطلوب

منحرف 
کردن 
 افکار

تسلیم 
 شدن

هدف 
 محوري

86/0- 
** 

84/0- ** 72/0- ** 
79/0- 

** 
8/0- 

** 
74/0- ** 75/0 ** 

73/ 
0** 

79/0 
** 

 P>01/0** معناداري در سطح 
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دهد که در همۀ شود نتایج آزمون یومن ویتنی نشان میمشاهده می 3 طورکه در جدولهمان

هاي مربوط به عوامل مبتنی بر عمل و مبتنی بر هیجان تفاوت معناداري در دو گروه مقیاسخرده

عمل  محوري در راهبردهاي مبتنی برکه افراد گروه فعالیتطوريمحور وجود دارد. بهمحور و فعالیتهدف

محوري در محوري کسب کردند. همچنین افراد گروه هدفنمرات باالتري را نسبت به افراد گروه هدف

دهد ها نشان میراهبردهاي مبتنی بر هیجان نمرات باالتري نسبت به گروه فعالیت محور داشتند. این یافته

هکارهاي مبتنی بر عمل و افراد با محور بیشتر به استفاده از راکه افراد با سبک تسلط فراانگیزشی فعالیت

 محور بیشتر به استفاده از راهبردهاي مبتنی بر هیجان تمایل دارند.سبک تسلط فراانگیزشی هدف

نمرات افراد با تسلط فراانگیزشی متفاوت در هریک از  ۀ. نتایج آزمون یومن ویتنی براي مقایس3 جدول
 ايهاي راهبردهاي مقابلهمقیاسخرده

 سطح معناداري میانگین رتبه متغیر 

 مبتنی بر عمل

 کنترل افکار
 30 محورهدف

001/0 
 95 محوريفعالیت

 تصویرسازي
 31/30 محورهدف

001/0  
 75/94 محوريفعالیت

 سازيآرام
 01/30 محورهدف

001/0  
 99/94 محوريفعالیت

 میزان تالش
 30 محورهدف

001/0  
 95 محوريفعالیت

 تحلیل منطقی
 30 محورهدف

001/0  
 95 محوريفعالیت

 وجوي حمایتجست
 30 محورهدف

001/0  
 95 محوريفعالیت

مبتنی بر 
 هیجان

 تخلیۀ هیجانات نامطلوب
 101 محورهدف

001/0  
 36 محوريفعالیت

 منحرف کردن افکار
 101 محورهدف

001/0  
 36 محوريفعالیت

 تسلیم شدن
 101 محورهدف

001/0 
 36 محوريفعالیت
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 يریگجهینتبحث و 

فرد ورزش و موضوعات منحصربه شناسان ورزش و پژوهشگران این حوزه براي مطرح کردنهمواره روان

، 1984ها، نظریۀ بازگشتی اپتر (کنند. یکی از این نظریههاي ویژه تأکید میها و روشتمرین بر نظریه

هاي ذهنی بینی اجراهاي ورزشی و حالتعنوان یک ساختار نظري در توصیف و پیشبه) است که 2001

آمده در وجودبه. نظریۀ بازگشتی دیدگاهی )34، 5(است  ورزشکاران در تمرین و اجرا سودمند بوده

. همچنین )34(کند یمکه به ساختار ذهنی افراد با در نظر گرفتن انگیزش توجه  استشناسی ورزش روان

در انجام فعالیت دارد. چون تالش بیشتر مربیان  ايکنندهها نقش تعیینرسدرك منابع هیجانات و است

بهبود عملکرد ورزشکاران در طی تمرین و در نتیجه موفقیت در رقابت است، واضح است که درك 

تواند به مربیان ورزشی کمک کند تا بدانند که هاي ذهنی و هیجانی ورزشکاران طی تمرین میحالت

دهند و از چه راهبردهایی کنند و چه چیزي را ترجیح میمی ورزشکاران در انجام تمرین بر چه چیز تمرکز

بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین تسلط  کنند؛استفاده می زامقابله با منابع استرس براي

دهد که بین بعد اي در ورزشکاران بود. نتایج آزمون همبستگی نشان میفراانگیزشی و راهبردهاي مقابله

ي، میزان تالش، تحلیل سازآراماي مبتنی بر عمل (کنترل افکار، تصویرسازي ذهنی، لهراهبردهاي مقاب

محوري افراد همبستگی منفی و معنادار و بین بعد هدف با میزان جوي حمایت)ومنطقی و جست

اي مبتنی بر هیجان (تخلیۀ هیجانات نامطلوب، منحرف کردن افکار و تسلیم شدن) با راهبردهاي مقابله

 گوائودریو مطالعات نتایج از بخشی با این نتیجه محوري افراد رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد.ن هدفمیزا

 ،)2009( همکاران و نیکوالس ،)2008( همکاران و نیونیهیس ،)2006( همکاران و کر ،)2002( بالندین و

، 21، 14بود ( همسو) 2012( همکاران و دایس ،)2010( همکاران و تاتچر ،)2010( همکاران و دایس

 اضطراب بین ارتباط تعیین هدف با که ايمطالعه در) 2012( همکاران و دیاس. )11، 8، 10، 34، 35

 باالتري صفتی شناختی اضطراب که افرادي که رسیدند نتیجه این به ايمقابله راهبردهاي و رقابتی صفتی

 بهره بیشتر اجتنابی مقابلۀ و محورهیجان ايمقابله راهبردهاي از دارند، مثبت ارزیابی تهدید از و دارند

 ورزشکاران کهیهنگام که رسیدند نتیجه این به) 2008( همکاران و نیوتهیس همچنین. )11برند (می

 و هیجان بر مبتنی ايمقابله راهبردهاي از بیشتر دارند، رقابت حین در اضطراب از منفی تفسیر

 شدت باالي سطوح که دریافتند) 2009( همکاران و نیکالوسعالوه . به)35( کنندیم استفاده گزینیدوري

 فردي هايتفاوت و است مرتبط غیرمؤثر مقابلۀ پایین سطوح با چشمگیري طوربه احساسات و هیجانات

). همچنین نتایج آزمون 34است ( مشاهده قابل هیجانات شدت غیرمؤثر هايمقابله در بارزي صورتبه
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محور بیشتر تمایل دارند از بعد مبتنی بر هیجان داد که افراد تسلط فراانگیزشی هدف یومن ویتنی نشان

محور متمایل به بعد مبتنی بر عمل اي استفاده کنند و افراد با تسلط فراانگیزشی فعالیتراهبردهاي مقابله

)، 2002دین (اي هستند. این نتیجه با بخشی از نتایج مطالعات گوائودریو و بالنراهبردهاي مقابله

و همکاران  1)، نیکوالس2008)، نیونیهیس و همکاران (2006)، کر و همکاران (2004ابوالقاسمی (

دایس و همکاران  )،2012)، کر و مکنزي (2010)، تاتچر و همکاران (2010)، دایس و همکاران (2009(

محوري ه افراد به سمت هدفهرچ. این ارتباط حاکی از آن است )37-35، 20، 15، 14( ) همسو بود2012(

اي مبتنی بر هیجان سوق پیدا میل بیشتري داشته باشند، بیشتر به سمت استفاده از راهبردهاي مقابله

اي مبتنی بر عمل محوري داشته باشند، از راهبردهاي مقابلهه بیشتر میل به سمت فعالیتهرچکنند و می

هاي مثبت زمانی تجربه خواهند ) هیجان2001کنند. مطابق با نظریۀ بازگشتی اپتر (استفاده می شتریب

شده و سطوح واقعی در طی تمرین و رقابت متناسب باشند، اما اگر سطوح شد که سطوح ترجیح داده

کند که متعاقب هاي منفی را تجربه میشده و واقعی با یکدیگر متناسب نباشند، شخص هیجانترجیح داده

محور معموالً در سطوح پایینی کنندگان هدفشود. شرکتآن باعث ایجاد استرس تنشی و کوششی نیز می

هایی دارند که انگیختگی باال تولید کنند و تمایل به اجتناب از فعالیتشده عمل میاز انگیختگی احساس

که شوند که انگیختگی آنها پایین است. درحالیهاي جذب میسوي فعالیتکند و بیشتر بهمی

کنند و تمایل دارند شده عمل مییی از انگیختگی احساسمحور در سطوح باالکنندگان فعالیتشرکت

هایی که احتماالً انگیختگی کند و از فعالیتهایی جذب شوند که انگیختگی باال تولید میسوي فعالیتبه

که انگیختگی در سطح پایین قرار محور هنگامیکنندگان هدفورزند. شرکتآنها پایین است، اجتناب می

گیرند، احساس که تحت تأثیر انگیختگی باال قرار میو هنگامی کنندیندي را تجربه میدارد، احساس خوشا

کنندگان و ناخوشایندي در شرکت خوشاینديهاي . این احساس)11(دهند ناخوشایندي از خود بروز می

که احساس خوشایندي زمانی اتفاق طوريمحور است، بهکنندگان هدفمحور برعکس شرکتفعالیت

که میزان انگیختگی پایین باشد، احساس ناخوشایندي در افتد که میزان انگیختگی باال باشد و هنگامیمی

کنندگان با تسلط کنید، شرکتطورکه مالحظه میبنابراین همان دهد؛محور رخ میکنندگان فعالیتشرکت

دهند. نتایج ها پاسخ میهاي متفاوتی به تغییرات در انواع تکالیف و ورزشفراانگیزشی مختلف به شیوه

آمیز است، و مخاطره فشارزا، تحت هاي تنشمحور به فعالیتکنندگان فعالیتحاکی از ترجیح شرکت

                                                           
1. Nicholls  
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 .)4(دهند هاي ایمن و با چالش و فشار پایین را ترجیح مییتفعالمحور نندگان هدفککه شرکتدرحالی

هاي محور چون به موقعیتکنندگان فعالیتطورکه نتایج مطالعۀ حاضر نیز نشان داد، شرکتهمان

کنند، در نتیجه بیشتر همچنین انگیختگی باال را هیجان مثبت تلقی می زا میل بیشتري دارند واسترس

اي مثبت و مبتنی بر عمل زا از راهبردهاي مقابلهتمایل دارند تا در رویارویی با استرس و عوامل استرس

 مندکنندة عملکرد در شرایط ویژه بهرهعنوان یک عامل تسهیلاستفاده کنند و از انگیختگی باالي خود به

تمایل بیشتري دارند و  محور به راهبردهاي مبتنی بر هیجانکنندگان هدفشوند. از سوي دیگر، شرکت

عنوان عامل منفی و اضطراب و حتی یک زا و شرایط ویژة انگیختگی ناشی را بههاي استرسدر موقعیت

ی دارند که انگیختگی هایمحور، تمایل به اجتناب از فعالیتکنند. افراد تسلط هدفهیجان منفی تلقی می

که یدرحالپایین است،  آنهاشوند که انگیختگی هایی جذب میي فعالیتسوبهکنند و بیشتر یمباال تولید 

کند هایی جذب شوند که انگیختگی باال تولید میي فعالیتسوبه محور تمایل دارندکنندگان فعالیتشرکت

 ورزند. یین است، اجتناب میپا آنهاانگیختگی  احتماالًهایی که و از فعالیت

هاي مثبت زمانی تجربه خواهند شد که سطوح ترجیح ) هیجان2001مطابق با نظریۀ بازگشتی اپتر (

شده و واقعی شده و سطوح واقعی در طی تمرین و رقابت متناسب باشند، اما اگر سطوح ترجیح دادهداده

کند که متعاقب آن باعث ایجاد استرس هاي منفی را تجربه مییجانهبا یکدیگر متناسب نباشند، شخص 

محور معموالً در سطوح پایینی از انگیختگی کنندگان هدف. شرکت)4(شود تنشی و کوششی نیز می

کند و هایی دارند که انگیختگی باال تولید میعالیتکنند و تمایل به اجتناب از فشده عمل میاحساس

کنندگان که شرکتشوند که انگیختگی آنها پایین است. درحالیهاي جذب میسوي فعالیتبیشتر به

هایی سوي فعالیتکنند و تمایل دارند بهشده عمل میمحور در سطوح باالیی از انگیختگی احساسفعالیت

هایی که احتماالً انگیختگی آنها پایین است، کند و از فعالیتتولید میجذب شوند که انگیختگی باال 

که انگیختگی در سطح پایین قرار دارد، احساس محور هنگامیکنندگان هدفورزند. شرکتاجتناب می

گیرند، احساس ناخوشایندي که تحت تأثیر انگیختگی باال قرار میو هنگامی کنندخوشایندي را تجربه می

محور برعکس کنندگان فعالیتو ناخوشایندي در شرکت هاي خوشاینديدهند. این احساسبروز میاز خود 

افتد که میزان انگیختگی که احساس خوشایندي زمانی اتفاق میطوريمحور است، بهکنندگان هدفشرکت

محور فعالیت کنندگانکه میزان انگیختگی پایین باشد، احساس ناخوشایندي در شرکتباال باشد و هنگامی

کنندگان با تسلط فراانگیزشی مختلف به کنید شرکتطورکه مالحظه میبنابراین همان دهد؛رخ می

دهند. نتایج حاکی از ترجیح ها پاسخ میهاي متفاوتی به تغییرات در انواع تکالیف و ورزششیوه
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که ز است، درحالیآمیفشار و مخاطره تحتزا، هاي تنشمحور به فعالیتکنندگان فعالیتشرکت

 .)38( دهندهاي ایمن و با چالش و فشار پایین را ترجیح مییتفعالمحور کنندگان هدفشرکت

هاي محور چون به موقعیتکنندگان فعالیتشرکت طورکه در نتایج پژوهش حاضر نیز دیده شدهمان

کنند، در نتیجه عنوان هیجان مثبت تلقی میزا میل بیشتري دارند. همچنین انگیختگی باال را بهاسترس

اي مثبت و مبتنی بر زا از راهبردهاي مقابلهاسترس بیشتر تمایل دارند تا در رویارویی با استرس و عوامل

مند کنندة عملکرد در شرایط ویژه بهرهعنوان عامل تسهیلعمل استفاده کنند و از انگیختگی باالي خود به

تمایل بیشتري دارند و  محور به راهبردهاي مبتنی بر هیجانکنندگان هدفشوند. از سوي دیگر، شرکت

عنوان عامل منفی و اضطراب و حتی هیجان زا و شرایط ویژة انگیختگی ناشی را بههاي استرسدر موقعیت

هایی دارند که انگیختگی باال محور، تمایل به اجتناب از فعالیتکنند. افراد تسلط هدفمنفی تلقی می

ه کیدرحالپایین است،  آنهاشوند که انگیختگی هایی جذب میي فعالیتسوبهکنند و بیشتر یمتولید 

کند هایی جذب شوند که انگیختگی باال تولید میي فعالیتسوبه محور تمایل دارندکنندگان فعالیتشرکت

، ارتباط بین میزان لذت 1ورزند. شکل پایین است، اجتناب می آنهاانگیختگی  احتماالًهایی که و از فعالیت

 دهد.شان میمحور نمحور و فعالیتکنندگان هدفو احساس انگیختگی را در شرکت

 

 
 )2001اپتر، (محور محور و فعالیت. ارتباط میان احساس انگیختگی و میزان لذت در دو حالت هدف1شکل 
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که انگیختگی در سطح پایین قرار محور هنگامیکنندگان هدفکنید شرکتمشاهده می 1در شکل 

گیرند، احساس انگیختگی باال قرار میکه تحت تأثیر و هنگامی کننددارد، احساس خوشایندي را تجربه می

محور کنندگان فعالیتدهند. این احساسات خوشایند و ناخوشایند در شرکتناخوشایندي را از خود بروز می

افتد که میزان که احساس خوشایندي زمانی اتفاق میطوريمحور است، بهکنندگان هدفبرعکس شرکت

کنندگان نگیختگی پایین باشد، احساس ناخوشایندي در شرکتمیزان ا کهیهنگامانگیختگی باال باشد و 

کنندگان با تسلط فراانگیزشی کنید، شرکتکه مالحظه میطورهمانبنابراین  دهد؛محور رخ میفعالیت

با توجه به اینکه  .)11(دهند ها پاسخ میهاي متفاوتی به تغییرات در انواع تکالیف و ورزشیوهشمختلف به 

محور در کنند و افراد هدفهاي مثبت باالتري را درك میهاي باال هیجانمحور در شدتافراد فعالیت

هاي تعاملی منفی باالتري را درك تر و هیجانهاي جسمانی مثبت پایینهیجان زیبرانگچالشهاي فعالیت

شود محور و درن تیجه افزایش انگیختگی در این افراد سبب میي افراد هدفزیبرانگچالشکنند، این می

هاي تعاملی منفی باالتر را درك کنند. همچنین با توجه به تر و هیجانهاي جسمانی مثبت پایینهیجان

علت گریز و به فکر دستیابی به هدف و برنده شدن هستند، بهمحور جدي و اضطرابافراد هدفاینکه 

خواه محور که هیجانهاي تعاملی مثبت باالتري را نسبت به افراد فعالیتگریزي هیجانجدیت و اضطراب

گیزي قرار برانمحور در محیط چالشکه ورزشکار در حالت هدفبنابراین زمانی کنند؛هستند، درك می

هاي صورت تفریحی فعالیت کند تا هیجانگیرد، باید به ورزشکار اجازه داده شود در زمان استراحت بهمی

 آمیز باشد. عنوان عامل نتیجه در مسابقات موفقیتتواند بهدست آورد که این میمطلوب را به

شناختی مهمی را در روان هاي فراانگیزشی افراد ساختارهاي هیجانی و تسلططور خالصه، حالتبه

در اینکه چگونه افراد  ايکنندهرسد نقش تعییننظر میدهد که بههاي ورزشی و تمرینی نشان میزمینه

کنند، دارد. همچنین تمایالت فراانگیزشی نظریۀ بازگشتی تأیید انتخاب روابط ورزشی خود را درك می

 تسلط حاضر مطالعۀ هايیافته به توجه با .)39( هددهاي معین نشان میافراد را براي مشارکت در ورزش

 هايورزش خصوصبه ورزش، امـر متولیان بـه بنـابراین دارد، رابطه اي،مقابله يراهبردها با فراانگیزشی

 در مثبـت يمقابله يراهبردهـا و فراانگیزشی الگوهاي اهمیـت و نقش بـه کـه شودمی پیشنهاد رقابتی

 به ورزشکاران کردن مجهز همچنین و فراانگیزشی تسلط شناخت زمینۀ و دهند اهمیت ورزشـکاران

 مقابلـه بهتر رقابتی اضطراب با ورزشی مسابقات در بتواننـد تـا کنند را فراهم مؤثر ايمقابله راهبردهـاي

  .کنند کسب يبهتر نتـایج و کـرده

هاي مشابهی با استفاده از مدل معادالت ساختاري و همچنین شود پژوهشدر نهایت پیشنهاد می
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the relationship between coping 
strategies and metamotivation dominance in academic elite athletes based on 
reversal theory. 124 athletes who were the members of university sport teams 
participated in this study by convenience sampling method. In this study, Telic 
Dominance Scale was used to measure and determine metamotivation 
dominance and the Persian version of coping strategies questionnaire was 
utilized to assess athletes’ coping strategies. The results of K-S test showed 
that the data distribution was not normal; so data were analyzed by Spearman 
correlation coefficient and U Mann-Whitney test. The results of correlation 
test showed a negative and significant relationship between activity 
orientation coping strategies and Telic dominance and a positive and 
significant relationship between emotion orientation strategies and Telic 
dominance. Also, the results of U Mann-Whitney test showed that those with 
Telic used more emotion orientation strategies while those with Paratelic used 
more activity orientation strategies. Consequently, it is recommended that 
coaches should identify athletes’ metamotivation dominance to use 
appropriate coping strategies. 
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