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  ورزشکاران رشته بدنسازي و افراد عاديدر  ايراهبردهاي مقابلهي مقایسه

  پرویز پرزور - 4، سعید پورعبدل -3 مسلم عباسی، -2 ،ناصر صبحی قراملکی -1

- ،عضو هیئت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی  دانشیار روانشناسی 

- ،کازرون فارسی سلمان دانشگاه هیئت عضو استادیار روانشناسی  

-  کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی  

- دانشجوي دکتري تخصصی روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی 

 چکیده

بود. این پژوهش  ورزشکاران رشته بدنسازي و افراد عاديدر  ايراهبردهاي مقابلهي هدف این پژوهش مقایسه

 و افراد عادي پسر شامل همه ورزشکارانمقایسه اي است. جامعه آماري پژوهش  - یک مطالعه از نوع علی

نفر  بود که به روش تصادفی ساده انتخاب  60است. حجم نمونه در این پژوهش 93در سال شهر اردبیل 

آزمون ها از اده شد. به منظور تحلیل دادهاستف ايراهبردهاي مقابلهها از مقیاس آوري دادهبراي جمع. شدند

استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دو گروه در ) MANOVA( چندمتغیري تحلیل واریانس

 افراد عادينسبت به  ان بدنسازيورزشکارتفاوت معناداري وجود دارد. به عبارت دیگر،   ايراهبردهاي مقابله

این نتایج نیز تلویحات مهمی در کسب کردند.  (هیجان مدار و اجتنابی)ايمقابله راهبردهايدر  نمره باالتري

  دارد. اي ناکارآمد در این ورزشکارانراهبردهاي مقابلهزمینه پیشگیري، آسیب شناسی و درمان  

  عادي افراد ورزشکاران رشته بدنسازي، ،راهبردهاي مقابله اي :واژگان کلیدي

Abstract 
The purpose of this study was to compare the coping strategies in Bodybuilder Athletes and ordinary people. The 
current study is one of causal – comparative. The population of the study consisted of all of the  male athletes and 
ordinary people in the city of Ardabil in 2014 years. The number of participants in this study was 60 Athletes who 
have been selected according to a method of simple random sampling. Measures of coping strategies were used for 
data collection. In order to test data analysis, a multivariate analysis of variance (MANOVA) was used. The results 
of MANOVA revealed significant differences between the tow groups of coping strategies. In other words, 
Bodybuilder athletes got higher scores in coping strategies. These results also have important implications in the 
field of prevention, pathology, and treatment of Ineffective coping strategies in these athletes. 
Keywords: coping strategies, bodybuilder athletes, ordinary people 

  مقدمه 

کمک نماید تا احساسات و افکارشان را بیان کنند و سپس با  ورزشکارانتواند به هایی که مییکی از روش

اي مثبت و به هاي مقابلهکاربرد انواع  روش ي رویارویی قادر به کنترل استرس هایشان شوند،هاکسب مهارت

هایی معرفی می کند که براي مهار در تعریفی که الزاروس از مقابله ارائه می دهد آن را تالشباشد. جا می

ها و خواسته هاي درونی و (شامل تسلط یافتن، تحمل کردن، کاهش دادن، یا به حداقل رساندن) تعارض کردن

). او دو روش مقابله را مشخص 1385محیطی که فراتر از منابع شخصی هستند صورت می پذیرند (احدي، 

اي مساله راهبرد هاي مقابله ورزشکارانکرده که عبارت است از مقابله مساله مدار و مقابله هیجان مدار، هر چه 

کنند تا  هاي هیجان مدار به انسان کمک میمدار را بیشتر به کار ببرد از کارایی باالتري برخوردار است. مقابله
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احساس و هیجانی که در اثر مواجه با استرس ایجاد شده است برطرف شود. مقابله هاي مسئله مدار  به فرد 

استرسی که در آن قرار گرفته، راه حل هایی بیاندیشد (به نقل از  غضنفري و  کنند تا براي برخورد باکمک می

اي موثر به کاررفته توسط هاي مقابله) پژوهشی را با عنوان راهبرد2005( 1). دومنیک و پالما2009قدم پور، 

کیفیت ورزش  عناداري بین مسائل روان شناختی ورزشکاران وانجام دادند نشان دادند که ارتباط م ورزشکاران

اي مسئله مدار و که از راهبردهاي مقابلهورزشکارنی اي خاص، وجود دارد. بین بیشتر راهبردهاي مقابله آنها

کنند نتایج بهتري را درزمینه مسائل روانشناختی از قبیل (سالمت روانی، بهزیستی بازسازي شناختی استفاده می

روانشناختی و کاهش سطوح افسردگی و اضطراب) گزارش کردند روان شناختی افزایش یافته، کاهش استرس 

  ). 2001، 2(لیونه، ویلسون

  شناسی تحقیق روش

ه در این در شهر اردبیل است. حجم نمون ورزشکاران و افراد عاديحاضر شامل همه  جامعه آماري پژوهش

و  ه بدنسازيرزشکاران رشتونفر از   30نفر  بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شد، چنانکه  60پژوهش 

قیاس ما از هان گروه کنترل در نظر گرفته  شد. جهت جمع آوري داده به عنو افراد عادينفر دیگر از  30

دف اندازه گیري هتوسط فرایدنبرگ و لوئیس و با  1993این ابزار در سال  .استفاده شدراهبردهاي مقابله اي 

به با افراد بر مبناي نظریه الزاروس طراحی شده است. مصاحساله و  18تا  12نحوه مقابله در نوجوانان 

جه ین مورد وارد. در اي در اعمال مقابله اي مورد استفاده آنها وجود داکند که تنوع گستردهنوجوان آشکار می

از راهبردهاي  راهبرد) 18هاي سنجش مقابله، سنجش جامعی (تمایز و برتري این آزمون نسبت به سایر آزمون

داراي  رم خودفاي است، در حالی که هیچ فهرستی از راهبردهاي مقابله اي این قدر جامع نیست. هر لهمقاب

ماده اي می  80ماده است. در اینجا ما به معرفی فرم  18ماده و یک فرم کوتاه با  80یک فرم طوالنی با 

 دهد.نشان می اي رات مقابلهشود که  هر مقیاس یک راهبرد متفاومقیاس را شامل می 18پردازیم. این فرم 

ه مدي مقابلاکارآنهجده راهبرد مقابله اي در سه نوع سبک کلی مقابله اي طبقه بندي می شوند که کارآمدي یا 

کلی.  قط در یک سبکگیرند و بقیه فدهند. از بین هجده راهبرد، دو راهبرد در دو سبک قرار میاي را نشان می

یرمقیاس این زرا بعد از دو هفته بازآزمایی در هجده  84/0تا  44/0تگی ) همبس1993فرایدنبرگ و لوئیس (

آزمایی این آزمون ) پایایی باز1378پور، ؛ به نقل از دائمی1989آزمون گزارش دادند. گالي شاو و همکاران (

  گزارش کردند. 0/ 60را پس از پنج ماه نزدیک به 

                                                      
1. Dominic and Pamela  
2. Livneh & Wilson 
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ها یافته  

  و گروه عادي راهبردهاي مقابله اي بین گروه ورزشکاران بدنسازي ): میانگین و انحراف استاندارد1جدول(

 انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

  ورزشکاران بدنسازي اي مسئله مدارراهبرد مقابله

 افراد عادي

36/32  

44/61 

70/6  

75/8 

  ورزشکاران بدنسازي اي هیجان مدارراهبرد مقابله

 افراد عادي

13/64  

13/44 

00/11  

13/6 

  ورزشکاران بدنسازي اي اجتنابیراهبرد مقابله

 افراد عادي

83/60  

19/21 

85/11  

81/5 

و  گردد، میانگین راهبرد مقابله اي مسئله مدار در ورزشکاران بدنسازيمشاهده می 1همان طور که در جدول 

، در نهایت در 13/44و 13/64اي هیجان مدار ، در متغیر راهبرد مقابله44/61و 36/32گروه عادي به ترتیب 

 باشد که در راهبرد هیجان مدار و اجتنابی گروه ورزشکارانمی19/21و 83/60متغیر راهبرد مقابله اي اجتنابی 

 نمره بیشتري کسب کردند. بدنسازي

  بحث و نتیجه گیري 

 به نتایج. بود در ورزشکاران رشته بدنسازي و افراد عادي راهبردهاي مقابله اي يمقایسه پژوهش ازاین هدف

ورزشکاران رشته بدنسازي و افراد  بین است آن از حاکی  دیگر تحقیقات تأیید ضمن حاضر پژوهش از آمده دست

ورزشکاران رشته در توجیه این مطلب می توان گفت . دارد وجود معنادار تفاوت در راهبردهاي مقابله اي عادي

شکست می خورند و می ها به خصوص زمینه ورزشی در برخی زمینه  به دلیل اینکه در زندگی شان بدنسازي 

توانند در واقع به سطح مطلوب مینخواهند مثل همساالن خودشان موفقیت کسب کنند و چون اطالع دارند که 

در واقع به دلیل اینکه وارد سیکل ورزشکاران کنند. این اي هیجان مدار یا اجتنابی استفاده میبرسند از راهبرد مقابله

احساس می کنند ورزشکاران اي هیجان مدار استفاده می کنند. معموًال وقتی می شوند اکثرا از راهبرد مقابلهمعیوبی 

اگر موقعیت را فراتر از   ي مشکل، کاري انجام دهند، از مقابله مسئله مدار استفاده می کنند وتوانند دربارهمی

زنند. ولی غالبًا ترکیبی از دو روش را استفاده می کنند که  توانائیهاي خود تلقی کنند به مقابله هیجان مدار دست می

نتیجه مطمئن تري در بردارد. بعنوان مثال: وقتی قرار است با فرد مهمی مالقات کنید با حفظ خونسردي (متمرکز بر 

ن رشته ورزشکاراهیجان) و با استفاده از مهارتهاي ارتباطی مؤثر(متمرکز بر مشکل ) با این مشکل مقابله کنید. 

) از راهبرد منفعالنه اي مانند راهبرد اجتنابی (دوري مسابقاتدر رویارویی با موقعیت هاي استرس زا ( بدنسازي 

گزینی)، تفکر آرزومندانه و همچنین شیوه هاي مبتنی بر ستیزه جویی میان فردي بهره می گیرند. افراد سالم به دلیل 

طلبی و صمیمی بودن و قاطع بودن بیشتر از اشکال سازگارانه مقابله پرانرژي بودن ، شاد و معاشرتی بودن، جرات 

سالم  ورزشکارانمانند جستجوي حمایت اجتماعی، تفکر مثبت و راهبرد مسئله مدار استفاده می کنند. همچنین 
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شه ها و ها را تحمل کنند و به تفاوت در اندیتوانند سختیباشند و راحتر میمنطقی و داراي نگرش آزاد منشانه می

رفتار احترام بگذارند و این افزایش کنجکاوي و پذیرش عقاید جدید باعث استفاده از راهبرد مسئله مدار استفاده 

عموما به دلیل ضعفی که دارند بیشتر مستعد ناراحتی و نگرانی هستند و بیشتر  ورزشکاران رشته بدنسازيشود. می

  ). 1386کنند (حسینی، ی استفاده میبراي حل مسائل از راهبرد هیجان مدار و اجتناب
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