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 چکیده

هدف این پژوهش مقایسه سبک های مقابله ای در دانشجویان دختر ورزشکار )گروهی و انفرادی( و غیر ورزشکار 

ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مقایسه -اردبیلی بود. روش پژوهش حاضر از نوع علّیدانشگاه محقق 

نفر بوده و از این میان  1377بوده است که تعدادشان  1361-68دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 

به طور تصادفی انتخاب شده، سپس نفر ورزشکار رشته های انفرادی  87نفر ورزشکار رشته های گروهی و  87تعداد 

نفر دانشجوی غیر ورزشکار از لحاظ سن، جنس و تحصیالت همتا سازی شدند. هر سه گروه پرسشنامه سبک  127تعداد 

ها توسط روشهای آماری توصیفی )توزیع های مقابله ای را تکمیل کردند. پس از جمع آوری اطالعات الزم، داده

تحلیل شد. نتایج نشان داد  spss15عیار( و استنباطی )آزمون مانوا( توسط برنامه کامپیوتری فراوانی، میانگین و انحراف م

 ورزشکاران به طور معناداری از راهبردهای مقابله ای بیشتری نسبت به غیر ورزشکاران استفاده کردند

 دانشجویاندخترورزشکار،دانشجویانغیرورزشکارسبک های مقابله ای ،واژگان کلیدی:

Abstract 
Purpose of the present study was to Comparison of styles of coping in female atheletes (individual 

and group) and non athletes students of mohagheghardabili university. A causal-comparative design 
was used. Statistical population of this study was all of female student athletes group majors 

(volleyball, basketball and handball) and individual  (martial arts, swimming and running race) of 

MohaghegheArdabili University. A random sample of 60 group athletes and 60 individual athletes 
was selected and 120 non athleteswas matched in terms of sex, age and graduation status. The study 

variables was investigated by styles of coping Inventory. Data was analyzed using descriptive 

statistics (frequencies, percentages, mean and standard devations) and inferential statistics 

(MANOVA). Findings revealed significant differences between athletes and non athletes in styles of 
coping variables. 
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 مقدمه  

راهبردهای مقابله ای تالش های شناختی و رفتاری جهت اداره کردن تقاضاهای بیرونی یا درونی است که افزون بر 

(.مقابله مسأله مدار شامل تالش ها و راهبردهایی است که فرد 1361منابع فرد ارزیابی می شود )ساردوبی و خسروپور، 

ات و رهنمودها، تمرکز بر مسأله گشایی فعال، ساختن یک برای تغییر محیط انجام می دهد از جمله جستجوی اطالع

برنامه جایگزین، مشغول شدن به یک عمل ویژه برای درگیری مستقیم با مسأله، یادگیری مهارت های جدیدی که با 

می مسأله همخوانی دارند و همچنین به وجود آوردن پاداش های جایگزین.در مقابله هیجان مدار افراد، اهدافی را ترجیح 

دهند که احساسات و عواطف ناخوشایند خود را تغییر داده و کنترل کنند به نحوی که هیجانات خود به گونه ای مطلوب 
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تغییر داده و در اختیار بگیرند از جمله تنظیم خلق و عواطف، کوشش های مستقیم برای کنترل هیجان به وجود آمده از 

به وجود آوردن احساس غرور و خم به ابرو نیاوردن در مواجهه با مشکل،  مسأله به وسیله واپس زنی هشیارانه یک تکانه،

پذیرش، کناره گیری از مسأله و به انتظار نشستن برای گریز از مسأله و تسلیم شدن به تقدیر، تخلیه هیجانی و اشتغال به 

 (.1367اعمال تکانه ای )افالطونی، 

 شناسی تحقیق   روش

 1377 تشکیلمیدهندکهتعدادشییان  1368 -61 اندانشگاهمحققاردبیلیدرسالتحصیییلیجامعهآماریمطالعهحاضررادانشجوی

 127 نمونهآماریشییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییامل. : نفرمیباشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید

 87 نفرازدانشجویانورزشکاربودکهدردانشکدههایمختلفدانشگاهمحققاردبیلیمشغولبهتحصیلبودندوشییییییییییییییییییییییییییامل

( ورزشهایرزمی،شییناودومیدانی) نفرادیورزشکارزنرشییتههایا 87 و( والیبال،بسییکتبالوهندبال) ورزشکارزنرشییتههایگروهی

 127 همچنیییییییییین. بودنییییییییید کیییییییییه بیییییییییه صیییییییییورت نمونهگیریتصادفیسیییییییییاده انجیییییییییام شییییییییید      

اسییتفاده  راهبردهییای مقابلییه ایدر اییین پییژوهش از پرسشیینامه  .دانشجویغیرورزشکارنیزبهعنوانگروهکنترلدرنظرگرفتهشیید

 6 مادهاسیییتکه 81 ساختهشدهاست،شیییامل 1861 اینپرسشنامهتوسطالزاروسوفالکمنکهدرسیییالشییید.

 .روشمقابلهایمسألهمداروهیجانمداررااندازهگیریمیکند

 ها یافته
 : میانگین و انحراف استاندارد سالمت روان و مؤلفه های آن در ورزشکاران گروهی، انفرادی و غیر ورزشکار 1جدول 

 SS df MS F  p مولفه

 772/7 118/8 318/17 2 836/177 مقابله

 777/7 468/11 188/127 2 136/241 حل مساله

 777/7 382/6 412/68 2 874/112 جستجوی حمایت

 777/7 888/17 142/147 2 463/261 دوری گزینی

 777/7 881/12 212/11 2 174/172 مسئولیت پذیری

 777/7 621/18 831/218 2 611/118 اجتناب -گریز

نشانمیدهدآزمونتحلیلچندمتغییریواریانسمشخصنمودکهبینگروههایورزشییکارانفرادی،گروهیوغیرورز1همانطورکهجییدول

 (.  P<771/7) شکاردرزمینهمیانگینمولفه هایراهبردهای مقابله ایتفاوتمعنیداریوجوددارد

 بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای مقابله ای در دانشجویان دختر ورزشکار )گروهی و انفرادی( وغیر ورزشکار 

اجتناب، بیشترین نمره را به خود اختصاص دادند؛ همچنین ورزشکاران  -بود.نتایج نشان داد هر سه گروه در راهبرد گریز

را در مؤلفه مسئولیت پذیری و ورزشکاران رشته های  رشته های گروهی و همچنین غیر ورزشکاران کمترین نمره

( در مقایسه 1367انفرادی در مؤلفه مقابله داشتند. این یافته با یافته های دیگر همسو می باشد، به طوری که افالطونی )

مدن راهبرد های مختلف کنار آمدن با فشار روانی در ورزشکاران دریافت که روش های ارزیابی مجدد مثبت، کنار آ

اجتناب در گروه  -رویارویانه، خویشتن داری و دوری جویی در گروه ورزشکار و روش های مسئولیت پذیری، گریز

غیرورزشکار بیشتر از گروه دیگر است. همان طور که در بخش یافته های مربوط به پژوهش مالحظه شد، نتایج به دست 

پژوهشگران دیگر نشان دهنده آن است که بین ورزشکاران آمده از این پژوهش ضمن تأیید تحقیقات انجام شده توسط 
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گروهی و انفرادی در مؤلفه های راهبرد های مقابله ای تفاوت وجود دارد. به طوری که راهبردهای مقابله رویارویی، 

اجتناب و ارزیابی مجدد مثبت در ورزشکاران گروهی بیشتر از ورزشکاران انفرادی  -جستجوی حمایت اجتماعی، گریز

استفاده شد. ورزشکاران رشته های انفرادی برای مقابله با استرس بیشتر از راهبردهای مسئولیت پذیری، دوری گزینی، 

خویشتن داری و حل مسأله استفاده کردند و ممکن است به این معنی باشد که ورزش های انفرادی مسئولیت پذیری 

ر حالی است که ورزشکاران رشته های گروهی در بیشتری را نسبت به ورزش های گروهی طلب می کند و این د

( در بررسی راهبردهای مقابله ای 1361سبحانی )جستجوی حمایت اجتماعی بیشتری برای رسیدن به اهداف تیمی دارند.

در ورزشکاران شهر اصفهان دریافت که ورزشکاران زن از راهبردهای مقابله ای هیجانی بیشتر استفاده می کنند در حالی 

زشکاران مرد از راهبردهای مقابله ای اجتنابی بیشتر استفاده می کنند، اما در میزان استفاده از راهبرد مقابله ای مسأله که ور

( نیز دریافتند که زنان به 1361، به نقل از سبحانی، 1881) 1مدار بین آن ها تفاوت معنا داری وجود ندارد. ساهو و میسرا 

 2روش های مقابله ای هیجان مدار استفاده می کنند. برخالف سایر پژوهش ها نیکوالس طور معنا داری بیشتر ازمردان از

( گزارش کرد که ورزشکاران زن راهبرد های متفاوت حل مسأله بیشتری را نسبت به مردان ورزشکار به کار می 2771)

 برند، بنابراین یافته های پژوهش حاضر تا حدودی با یافته های پیشین همسو است.
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