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non-contact disciplines ... [16] Factorial validity of the coping scale for Korean ... [17] 
The styles of coping with stress in team and individual athletes based on gender ... 
[18] Optimism coping, and health: Assessment and implications ... [19] On the power 
of positive thinking: The benefits ... [20] Optimism mediating role in the relationship 
between educational experience and respond ... [21] Optimism-pessimism and coping 
strategies: prediction of ... [22] The relationship between creativity and emotional 
intelligence to cope with stress ... [23] The domain of psychological researches  ... 
[24] Mind over matter: The development of the mental ... [25] Moderating variables in 
the relationship between mental ... [26] Cognitive appraisals in sport: The direct and 
moderating role ... [27] Sources of stress experienced by elite male wheelchair ... [28] The 
relationship between optimism and the secretion of ... [29] The relationship between 
coping style and mental  ... [30] An inquiry into the relationship of islamic optimism ...

Aims Many and different tensions that the veteran and disabled athletes always experience 
during their lives take part in their mental activities. Therefore, one of the most effective 
methods in the prevention of their mental disorders is to find out the psychological factors that 
resolve the veteran athletes’ behavioral disorders and problems. The aim of the study was to 
determine the correlation between mental toughness, the stress coping styles, and optimism in 
the veteran and disabled athletes of the Iranian Sitting Volleyball Super-League. 
Instrument & Methods In the correlational descriptive study, 70 male veteran and disable 
volleyball athletes of the Iranian Sitting Volleyball Super-League were studied in 2014. The 
subjects were purposefully selected. Data was collected by athlete mental toughness, stress 
coping styles, and the life-orientation revised test questionnaires. Data was analyzed by SPSS 
20 software using correlational Spearman correlation and simple linear regression tests. 
Findings The mental toughness significantly correlated with the stress coping styles and the 
problem-focused, intuitional, and avoidance styles.  More than 8% of the changes in the stress 
coping styles was explained by the mental toughness. The optimism significantly correlated 
by the mental toughness and the confidence and control components. In addition, more than 
18% of the mental roughness changes was explained by the optimism. However, the optimism 
significantly correlated with the intuitional stress coping style only.  
Conclusion The tougher veteran and disabled volleyball athletes cope with stress through 
better styles. In addition, it is possible to improve mental toughness through the optimism skills 
trainings.
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  دهیچک

در  یادیز یهاتنش ریدرگ شهیمعلول همجانباز و  ورزشکاران اهداف:
 .کند مشغول میخود هستند که همواره ذهن آنها را به خود  یطول زندگ

در حل مشکالت و  موثر یشناخت شناخت عوامل روان لیدل نیبه هم
در  موثر اریبس یها از روش یکیجانباز،  ناورزشکار یرفتار یها یناهنجار

ق، ین تحقیهدف ا .دیآیم شمار  بهآنها  یروان تاز اختالال یریشگیپ
 ینیب مقابله با استرس و خوش یها ، راهیذهن ین سرسختین رابطه بییتع

لیدر ورزشکاران جانباز و معلول ل   ران بود.یبال نشسته ایگ برتر وا
، ١٣٩٣در سال  ینوع همبستگفی از یق توصین تحقیدر ا ها: ابزار و روش

بال یگ برتر والیل  ستیبالیوالورزشکار مرد جانباز و معلول  ٧٠تعداد 
صورت هدفمند انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند.  ران بهینشسته ا

 یها ، راهیورزش یذهن ینامه سرسخت ها با استفاده از سه پرسشداده
 یآور جمع یزندگ یریگ جهت شده یبازنگر استرس و آزمون با مقابله

های  و آزمون SPSS 20 یآمار افزار نرمها توسط  ل دادهیتحلشدند. 
 ساده صورت گرفت. یون خطیرمن و رگرسیاسپ یآماری همبستگ

های  مقابله با استرس و سبک یها با راه یذهن یسرسخت ها: افتهی
% ۸ ش ازیدار داشت. ب مدار رابطه معنی مدار، شهودی و اجتناب مساله

شد. ین مییتب یذهن یمقابله با استرس توسط سرسخت یها رات راهییتغ
نان و یهای اطم  و مولفه یذهن یبا سرسخت ینیبن خوشین بیهمچن

 سرسختی راتییتغ% ۱۸ از شیب و  دار وجود داشت کنترل رابطه معنی
تنها با سبک  ینیب خوش اما. شد می نییتب نییب خوش توسط ذهنی
  دار داشت.  مقابله با استرس رابطه معنی یشهود

 یهاتر با روش های جانباز و معلول سرسخت ستیبالیوال :یریگ جهینت
 یها مهارتن با آموزش یکنند. همچن یبا استرس مقابله م یبهتر

  را بهبود داد. یذهن یتوان سرسخت یم ینیب خوش
بال یمقابله با استرس، وال یها، راهینیب، خوشیذهن یسرسخت ها: دواژهیکل

  نشسته

  
  ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ افت:یخ دریتار

  ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ رش:یخ پذیتار
*
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  مقدمه
 و فشار تحت یهاتیموقع در یشناخت روان یها یژگیو امروزه
 یاجرا در تیموفق به یابی دست عوامل نیترمهم عنوان به یرقابت
 یسرسخت ،یشناخت روان عوامل انیم از .[1]اندشده رفتهیپذ یورزش
 تیموفق به یابی دست در موثر یها یژگیو نیترمهم از یذهن

 و جامع فیتعر ن،یا وجود . با[2]است شده گرفته نظر در یورزش
 نیا فیتعر. است نشده هیارا یذهن مفهوم نیا یبرا یکدستی

 و هواداران ،یورزش مفسران ان،یمرب انیم در فقط نه مفهوم
 در. است متفاوت مختلف پژوهشگران انیم در بلکه ورزشکاران،

 ییتوانا از؛ است عبارت یذهن یسرسخت گفت توان یم مجموع

 بر تمرکز ها، شکست و موانع از عبور ها، یسخت و فشارها با مقابله
 در باثبات یاجرا شکست، از پس آرامش کسب و حفظ هدف،
 است یمهارت یذهن یسرسخت. ییجو رقابت و یرقابت یباال سطوح

 یها تیموقع در شود یم سبب و کند یم قدرتمند را ورزشکاران که
  . [3]کنند عمل موفق رقابت از پس و رقابت ن،یتمر از جمله پرفشار

 یسرسخت با ورزشکاران که داشتند اظهار یفیک قاتیتحق از یبرخ
 یموثرتر طور  به کمتر یسرسخت با ورزشکاران به نسبت باالتر یذهن

 که یافراد کردند محققان گزارش .[4]کنند یم مقابله استرس با
 داشته خود به باور از ییباال احساس دارند، ییباال یذهن یسرسخت

 نیا دارند. کنترل در را خود سرنوشتآنها  و دارند یراسخ مانیا و
 در .[5]رندیگ ینم قرار مشکالت و رقابت ریتاث تحت نسبتاً  افراد

 ییتوانا ،یذهن یسرسخت که کردند اظهار از محققان یبرخ مقابل،
 کانون اراده، شیافزا رقابت، و ینیتمر یازهاین با مقابله یبرا افراد

. دهد یم شیافزا را فشار ریز کنترل حفظ و نفس اعتمادبه توجه،
 و هستند کینزد یذهن یسرسخت به یمفهوم نظر از ها واژه یبرخ
   .[3]دانست یذهن یسرسخت از یبخش ینوع به توانیم را یبرخ

 یدیکل یهاسازه از یکی مقابله که دادند نشان ن محققانیهمچن
 آگاهانه یهاتالش به مقابله. رودیم شمار به یذهن یسرسخت
 اشاره زااسترس یهاتیوضع تیریمد یبرا یرفتار و یشناخت

 ورزش ریناپذ  ییجدا یاجزا زا، استرس حوادث و استرس .[6]دارد
 ارتکاب رینظ زا استرس عوامل وعیش. شوند یم محسوب یرقابت
 ای تقلب مشاهده ،یناراحت و درد تجربه ،یبدن ای یروان یخطا
-مهارت وجود ضرورت یمرب خیتوب و داور مهیجر ب،یرق تیموفق

 یابی دست و ورزشکار سالمت منظور حفظ به را موثر یا مقابله یها
 با موثر مقابله در یناتوان. سازد یم ریناپذاجتناب یورزش تیموفق به

 ورزشکار یورزش تیموفق و عملکرد یبرا زا استرس عوامل
  .[7]بود خواهد بخش انیز

 یهاتیموقع با مواجهه در سرسخت افراد که کردند محققان اظهار
. برند کار می به استرس با مقابله یبرا را یخاص یکردهایرو زااسترس

 مورد استرس با مقابله یهاروش مورد در یکم دانش حال  نیا با
 رسرسختیغ ورزشکاران با سهیمقا در سرسخت ورزشکاران استفاده

 با مقابله یبرا یعامل را یذهن یسرسخت محققان. دارد وجود
 با افراد که باورند نیا برآنها  اند. دانسته زااسترس یدادهایرو

 نشان واکنش فعال طور  به زااسترس یدادهایرو به باال یسرسخت
 دایپ ها تیموقع نیا با مقابله یبرا یحل  راه کنند یم تالش و داده
   .[8]کنند

 و یذهن یسرسخت با رسد ینظر م به که یروان یها سازه از گرید یکی
 ینیگز جهت به ینیب خوش. [6]است ینیب خوش دارد، رابطه مقابله
 نیا و انتظارند مورد مثبت یهاامدیپ معموالً  آن در كه دارد اشاره

 گرفته نظر در یدرون و یکل ثابت، عوامل جینتا عنوان به هاامدیپ
 یدادهایرو با یسازگار در یمهم نقش زین ینیب خوش. شوند یم

 سطح محققان ،یفیک مطالعه کی در .[9]دارد یزندگ یزا استرس
 نیب در را ینیبخوش و موثر مقابله ،یذهن یسرسخت از ییباال

عنوان   به رابطه نیا در ینیبخوش. کردند گزارش کیالمپ قهرمانان
 ادامه )الف: است شده فیتعر مختلف رفتار نوع دوکننده  نییتع

ینظر م به ت،یدر نها. فرارکردن ای شدن میتسل) ب مستمر و تالش
مقابله با استرس مرتبط  یهاروش در تفاوت با ینیبخوش که رسد

راً انجام گرفت نشان داد یکه اخ یلیک مطالعه فراتحلیج یاست. نتا
 یامقابله یهایدارند از استراتژ یشتریب ینیبکه خوش یافراد

  .[11 ,10]کنندیدر برابر استرس استفاده م یموثرتر
 یهایدگیها و تنتنش ریدرگ شهیمعلول همجانباز و  ورزشکاران

خود هستند که همواره ذهن آنها را به خود  یدر طول زندگ یادیز
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 ،رودیم سئوال ریآنها ز یو در اکثر موارد ناتوان کند مشغول می
 شتری، احساس حقارت کرده و بیشکست نیتربا کوچک که  یطور  به

شناخت عوامل  لیدل نیبه هم .[12]شوند یمو دلسرد  دیمااز قبل نا
در حل مشکالت و  موثر یهاو همبسته یشناخت روان

 نهیدر زممعلول و اقدام  جانباز و ناورزشکار یرفتار یها یناهنجار
 یها از روش یکی ،عوامل نیاصالح و بهبود امنظور  به یزیربرنامه

-یم حساب  بهآنها  یروان یهااز اختالل یریشگیدر پ موثر اریبس
 ایکه آ سئوال نیبا طرح ا محققان ،یقاتیپروژه تحق کیدر  .[13]دیآ

نسبت به  یباالتر یذهن یمعلول سرسختجانباز و ورزشکاران 
مطالعه آنها  .موضوع پرداختند نیا یبه بررس ،ورزشکاران سالم دارند

معلول مشابه  جانباز و ورزشکاران نخبه یذهن یسرسخت نشان داد
نشان دادند سطوح  یقیدر تحق محققان .[14]استسالم  انیهمتا

 طیمعلول شراجانباز و ورزشکاران  یبرا یورزش رقابت یباال
معلول جانباز و ورزشکاران  رو ن یاز ا .[3]آوردیموجود  را به یپرفشار

را  یورزش یهارقابتکننده استرس در  جادیدارند که عوامل ا ازین
. رندیکار گ بهمقابله با آن  یبرا ار یمناسب یها یاستراتژشناخته و 

مانند  از عوامل اثرگذار بر استرس شتریو ب قیاطالعات دقن یبنابرا
ثر در ورزشکاران ومقابله م یها راه نشیو گز ینیب و خوش یسرسخت
   .است یورزشکاران ضرور نیکمک به امنظور  بهمعلول 
جانباز  ورزشکاران یشناسروان رابطه با درموجود  اتیادب یدر بررس

 یرهایمتغنه یدر زم ،چه در خارج و چه در داخل کشور ،معلول و
قرار  یپژوهش مورد بررس نیا که در یشکل هم و به حاضر با قیتحق

 نیدر مورد رابطه ب قیتحق کیفقط  ونشد  افتی یمورد ،گرفت
شد  افتی مقابله با استرس یها راه و ینیبخوش، یذهن یسرسخت

 نیب یینشان دادند رابطه مثبت و باالمذکور محققان  قیکه در تحق
 ین سرسختی. همچنوجود دارد ینیب خوشباال و  یذهن یسرسخت

 یمدار ارتباط مثبتمقابله با استرس مساله یها باال با راه یذهن
  .[6]دارد

 یجذاب برا یشناسک سازه روانی یذهن یطور خالصه، سرسخت به
 یبرا یادیز یاست. اطالعات تجرب یشناسان ورزشان و روانیمرب

 یشناسروان یهاگر سازهیبا د یذهن یشتر ارتباط سرسختیدرک ب
  از است. یمقابله با استرس ن یها و راه ینیبمانند خوش

، یذهن ین سرسختین رابطه بییق، تعین تحقیرو هدف ا  نیاز ا
در ورزشکاران جانباز و  ینیب مقابله با استرس و خوش یها راه

  ران بود.یبال نشسته ایگ برتر والیمعلول ل
  

  ها ابزار و روش
در  ١٣٩٣است که در سال  یفی از نوع همبستگیق توصین تحقیا
بال یگ برتر والیل  ستیبالیوالورزشکار جانباز و معلول ن مردان یب

 نفر معلول) ٣١نفر جانباز و  ٥٣نفر ( ٨٤تعداد  به ینشسته کشور
ن ورزشکاران با ینفر از ا ٧٠براساس جدول مورگان،  .انجام شد

صورت هدفمند انتخاب  به یا سال سابقه ورزش حرفه ٣حداقل 
  شدند. 

  نامه استفاده شد: پرسش ۳پژوهش از  یهاداده یآور منظور جمع به
 یآور جمع یبرا :(SMTQ) یورزش یذهن ینامه سرسخت پرسش

 یذهن یسرسختنامه  پرسش از، یورزش یذهن یاطالعات سرسخت
نامه  براساس پرسش ].۱۵[ استفاده شد ردیشو  یگلب یورزش

SMTQ در ورزش تا به  یسنجش سرسخت یابزار اختصاص که تنها
عنوان عوامل  و کنترل به داریینان، پایامروز است، سه عامل اطم

 ۶ه دارد که یگو ۱۴نامه  ن پرسشیاهستند.  یذهن یسرسخت یدیکل
و  یداریاس پایمق ه آن خردهیگو ۴نان، یاس اطمیمق ه آن خردهیگو
ه (سئوال) یهر گو سنجد. یاس کنترل را میمق گر خردهیه دیگو ۴

کرت (از کامالً موافقم تا یاس لینه پاسخ براساس مقیگز ۴ یدارا
و  یگلبنامه توسط  ن پرسشیا ییایو پا ییکامالً مخالفم) است. روا

 که  یطور  بهقرار گرفته است،  دییتاصورت کامل مورد  به ردیش
و کنترل  یدارینان، پایهای اطم اسیمق کرونباخ خرده یب آلفایضر

ران از ینامه در ا پرسش یی% گزارش شد. روا۷۱و  ۷۴، ۸۰ب یبه ترت
  .[15]قرار گرفت دییتامورد  یو اکتشاف یدییتا یل عاملیق تحلیطر

 مورد اطالعات یآور جمع یبرااسترس:  با مقابله یها راه نامه پرسش
 یها روش نامه پرسش از استرس، با مقابله یها در مورد راه ازین

 ۳۲ نامه پرسش نیا سئواالت. [16]استفاده شد وی استرس با مقابله
 مقابله روش شامل استرس با مقابله روش چهار که است مورد

 ۸مدار ( ، اجتناب)سئوال ۸مدار ( جانی، ه)سئوال ۸مدار ( مساله
 اسیمق با و سنجد را می) سئوال ۸( یاشراق ای یشهود و )سئوال

 نمره صفر) با( "هرگز" ) تا۴(با نمره  شه"ی"هم از کرتیل یارزش پنج
 مورد رانیا در یتصدق توسط نامه پرسش نیا .شود یم یریگ اندازه
 کل یدرون ثبات و ۸۱/۰آن  یکرونباخ برا یگرفت. آلفا قرار یبررس

 یها راه یدرون ثبات نکهیا ضمن. شد برآورد ۷۹/۰ نامه پرسش
  .[17]است ریمتغ ۸۳/۰ تا ۷۱/۰ن یب زین استرس با مقابله
از  یکین آزمون یا :یزندگ یریگ جهت شده یبازنگر آزمون

 .[18]است یشیگرا ینیب خوش یریگ اندازه یابزارها نیتر پراستفاده
 که است یزندگ یریگ جهت آزمون شده کوتاه آزمون مذکور نسخه

 نیا. [19]سنجد یم را ینیبدب -ینیب خوش در یفرد یها تفاوت
و  ینیبدب درباره ماده سه ،ینیب خوش درباره ماده سه یدارا اسیمق

از آنها احتساب نشده و صرفًا برای یگر است که امتیچهار ماده د
دهندگان در نظر گرفته شده  پاسخ یذهن یریگ از جهت یریجلوگ

کرت از "کامالً یل یا درجه  پنجاس یک مقی ین آزمون رویاست. ا
 نمرات کردن معکوس از پس. [20]است موافق" تا "کامالً مخالف"

 یها ماده نمرات مجموع ،ینیبدب یها پرسش ازمده آ دست به
 محاسبه ینیب خوش یکل نمره عنوان  به ینیبدب و ینیب خوش

 یایگومجموع  درنامه  ن پرسشیا در باالتر یها نمره. شود یم
 .است تر یمنف جینتا برابر درتر  مثبت جینتا انتظار به شتریب شیگرا
 ییبازآزما ییایپا بیضر و% ۷۶ کرونباخ یآلفا بیضر کارور و رییش

 گزارش انیدانشجو از گروه کی یبرا را) فاصله هفته چهار با% (۷۹
 سرطان دچار زن ۵۹ شامل یا نمونه در آلفا بیضر ییایپا. [18]کردند

 .[21]است بوده% ۷۴ ماه ۱۲فاصله  با ییبازآزما ییایپا و% ۸۷ نهیس
 یساختار عامل یبررس هدف و همکاران که با باف کجدر مطالعه 
 جیانجام شد، نتا یزندگ یریگ جهت شده آزموندنظرینسخه تجد

 کیدر  ماکسیرااستفاده از چرخش و با یاصل یها مولفه لیتحل
. در [20]کرد تیحما یطور تجرب به یدوعامل ساختار از یرانینمونه ا
 آزمون ینباخ براوکر یآلفا بیضرو همکاران  یطاعت مطالعه

  .[20]دست آمد % به۶۵ یزندگ یریگ شده جهتدنظریتجد
گ و یمسئوالن ل با یها و هماهنگ نامه نمودن پرسش پس از فراهم

پرکردن  یحات الزم برای، توضها میتن سرپرست یهمچن
داده شد و از آنها خواسته شد که  ها میتبه سرپرست  ها نامه پرسش
ک از یار ورزشکاران قرار دهند. هر یرا در اخت ها نامه پرسش

 یآور را پر کردند. پس از جمع ها نامه پرسشت یورزشکاران با رضا
 شده یگردآور یها نامه ، پرسشها میتتوسط مسئوالن  ها نامه پرسش

  به محقق بازگردانده شد.
و از  یو استنباط یفیتوص یآمار یها ها از روش ل دادهیتحل یبرا

 یآمار افزار نرمها و از  اس دادهیمتناسب با مق یآمار یهاآزمون
SPSS 20 یو ساختار یفیت توصیوضع یاستفاده شد. برای بررس 

ار یمع و انحراف یش مرکزیگرا یفیتوص یها ها، شاخص یآزمودن
ها از  ع دادهیبودن توز نرمال یبررس یمورد استفاده قرار گرفت. برا



ـــــــــــــ و همکاران زهرا سلمان  ۱۲ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــ
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ن ییمنظور تع رنوف استفاده شد. بهیاسم -آزمون کولموگروف
و از  رمنیاسپ یرها از آزمون همبستگین متغیب یهمبستگ

ر یمتغ یر مالک از رویمتغ ینیب شیساده برای پ یون خطیرگرس
عنوان  مقابله با استرس به یهار راهیمتغن استفاده شد. یب شیپ

 ینیب و خوش یذهن ین سرسختیب شیر پیدو متغ یر مالک برایمتغ
 ریعنوان متغ به یذهن ین سرسختیمد نظر قرار گرفت. همچن

  لحاظ شد. ینیبر مالک خوشیمتغ ین برایب شیپ

 

 ها افتهی

سال بود.  ۰۰/۳۳±۳۴/۷کنندگان در پژوهش  ن سنی شرکتیانگیم
سال  ۳ر ی% آنها ز۳سال و کمتر از  ۹ یکننده باال % افراد شرکت۵۰

  داشتند.  یاسابقه ورزش حرفه
های  مقابله با استرس و سبک یها با راه یذهن ین سرسختیب

دار و با  مثبت و معنی مقابله با استرس رابطه یمدار و شهود مساله
ن یب یدار وجود داشت، ول و معنی یمدار رابطه منف سبک اجتناب

 مدار مقابله با استرس رابطه جانیبا سبک ه یذهن یسرسخت
ت یقابل یذهن ین سرسختیداری وجود نداشت. همچن معنی

  مقابله با استرس را داشت. یها راهاز %۸ ینیب شیپ
نان و کنترل یهای اطم  و مولفه یذهن یبا سرسخت ینیبن خوشیب

ن یاما ب ، دار وجود داشت رابطه مثبت و معنی یذهن یسرسخت
داری  رابطه معنی یذهن یسرسخت یداریبا مولفه پا ینیبخوش

را  یذهن یسرسخت ینیب شیت پیز قابلین ینیبوجود نداشت. خوش
ر سرسختی ذهنی توسط یرات متغیی% تغ۱۸ش از یداشت و ب

  شد. ن مییینی تبیب ر خوشیمتغ
 ،مدار های مساله  مقابله با استرس و سبک یها با راه ینیبن خوشیب

داری  مدار مقابله با استرس رابطه معنی مدار و اجتناب جانیه
مقابله با استرس  یبا سبک شهود ینیبمشاهده نشد، اما خوش

ر ینتوانست مقاد ینیبر خوشیدار داشت. متغ رابطه مثبت و معنی
ن ییمقابله با استرس را تب یهار راهیرات متغییاز تغ یقابل توجه

  ).۱د (جدول ینما
  

  ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه) ١جدول 

  ٩  ٨  ٧ ٦  ٥  ٤ ٣ ٢ ١  متغیرها

                  ١  سرسختی ذهنی - ١

                ۸۸۰/۰١**  اطمینانمولفه  - ٢

۶۳۷/۰** ۸۰۸/۰** پایداریمولفه  - ٣
  

١              

            ١  ۳۶۸/۰**  ۴۴۰/۰**  ۷۰۸/۰**  کنترلمولفه  - ٤

          ١  ۴۶۸/۰**  ۲۲۶/۰  ۴۷۶/۰**  ۴۸۹/۰**  بینیخوش - ٥

        ١  ۱۳۴/۰  ۰۸۸/۰  ۲۴۱/۰*  ۲۲۱/۰  ۲۷۱/۰* های مقابله با استرس راه - ٦

      ١ ۴۷۹/۰**  ۲۱۸/۰  ۳۲۰/۰**  ۵۶۷/۰**  ۴۹۹/۰**  ۵۶۲/۰**  مدار مسالهسبک  - ٧

۰۱۶/۰  ۰۱۹/۰  -۰۱۳/۰  مدار هیجانسبک  - ٨
  

۱۴۶/۰-  ۱۹۳/۰-  **۵۸۰/۰  ۲۱۸/۰  ١    

  ١  ۰۳۲/۰ -۴۰۹/۰**  ۳۱۷/۰**  -۱۱۳/۰ -۲۷۱/۰* -۳۱۹/۰** -۲۴۸/۰*  -۲۹۲/۰*  مدار سبک اجتناب - ٩

  ۱۸۹/۰  ۰۹۳/۰  ۱۰۳/۰  ۶۵۹/۰** *۲۴۶/۰  ۱۹۹/۰  ۱۹۶/۰  ۲۰۰/۰  ۲۶۰/۰*  شهودیسبک  - ١٠

*۰۵/۰p<  ۰۱/۰**وp<  
  

  بحث 
 یها راه ،یذهن یسرسخت نیب رابطه یبررس هدف با حاضر قیتحق

 گیل کنان جانباز و معلولیباز در ینیب خوش و استرس با مقابله
ق نشان داد یافته تحقین یاول .ران انجام شدیا نشسته بالیوال برتر

دار  مقابله با استرس رابطه معنی یهاو راه یذهن ین سرسختیب
چه دهد گر ین رابطه نشان مین حاصل از اییب تعیوجود دارد. ضر

مقابله  یهاراه یذهن یتوان با سرسختیف است مین رابطه ضعیا
 یذهن ین سرسختیرابطه ب یدر بررس. نمود ینیبشیبا استرس را پ

 یج نشان داد سرسختیمقابله با استرس، نتا یها راه یها با مولفه
رابطه مثبت  یمدار و شهود مقابله با استرس مساله یها با راه یذهن

 یمدار رابطه منف مقابله با استرس اجتناب یها دار و با راه و معنی
مقابله با استرس  یها با راه یذهن ین سرسختیب یدار دارد، ول معنی

  افت نشد. ی یدار مدار رابطه معنی جانیه
از  یل شناخت و آگاهیاز قب یمدار اقدامات در روش مقابله مساله
 یها، انتخاب راه حل مناسب، اجرا راه حل یمشکل و مساله، بررس

زا صورت کردن عامل استرس ن راه حل و سرانجام برطرفیبهتر
افراد سرسخت ثبات و  یژگیکه و ییاز آنجا .[22]ردیگ یم

ها، انتخاب راه  یندادن تمرکز در مواجهه با مشکالت و سخت ازدست
د بتوان ین رو شایح و مقابله درست با آنها است، از ایصح یها حل

مدار مثبت و  مساله یا و راه مقابله یذهن ین سرسختیگفت رابطه ب
  دار شده است.  معنی

ق یرا از طر یسازگار یها ، فرد روشیدر روش مقابله شهود
وجود  در خود به یو اعتقادات مذهب ینیبدداشتن، خوشیام
تواند ید میاظهار کردند ام الزاروسو  فولکمنکه  ییآورد. از آنجا یم

ن روش یشود و فرد با استفاده از ا یشتن ناشیاز اعتماد به خو

  

نکه افراد یل ایدل و به [23]زا مقابله کندتواند با عوامل استرس یم
مان، یخود ا یها ییبه اهداف خود به توانا یابی سرسخت در دست

 یذهن ین سرسختیرفت که رابطه ب یاعتماد و اعتقاد دارند انتظار م
گر در ید ید از سویدار شود. شا مثبت و معنی یو راه مقابله شهود

، یاعتقاد یها یژگیل ویدل جه بتوان گفت که بهین نتین اییتب
و راه  یذهن ین سرسختیق رابطه بینمونه تحق یو مذهب یاسالم

ق یج تحقیق با نتاین تحقیج اینتامثبت شده است.  یمقابله شهود
ق نمودند، همسو یتحق یذهن یسرسختنه یکه در زم یپژوهشگران

  .[27-24 ,6 ,4]است
مقابله با  یها مدار راهبا مولفه اجتناب یذهن ین سرسختیرابطه ب

 یها توان گفت افراد سرسخت از راه یرو م  نیبود. از ا یاسترس، منف
ن ین اییکنند. در تب یمدار کمتر استفاده م مقابله با استرس اجتناب

 دنیگز یدور با فرد ،یاجتناب مقابله روش در د بتوان گفتیجه شاینت
 جادیا دانستن، تیاهم یب ،یانگار دهیناد قیطر از زااسترس عامل از

 با شدن سرگرم ای گرانید از گرفتن کمک ،یشناخت روان فاصله
ل که  ی، در حال[7]کندیم دور زااسترس عامل از را خود گرید فیتکا

کنند و با اعتقاد به  ینم چ گاه از مشکالت فراریافراد سرسخت ه
دشوار قرار  یها تیها و موقع یخود در مقابل سخت یها ییتوانا

  ها دارند. تیدر کنترل موقع یرند و سعیگ یم
 یذهن یبا سرسخت ینیبن خوشیق نشان داد بیگر تحقیافته دی

ن رابطه نشان یحاصل از ان ییب تعیضر .دار وجود دارد رابطه معنی
 ینیبشیرا پ یذهن ی، سرسختینیبتوان با خوشیدهد که میم

 یسرسخت یهاو مولفه ینیبن خوشیرابطه ب ینمود. در بررس
 یبا سرسخت ینیب ن خوشیآمده نشان داد ب دستج بهی، نتایذهن
مثبت و  ینان و کنترل آن همبستگیو دو مولفه اطم یذهن
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د بتوان گفت از نظر یها شا افتهین ین اییوجود دارد. در تب یمتوسط
با  ییاروین معنی است که فرد در رویبه ا ینیب خوش کلمن

 ینگرش ینیب م نخواهد شد. خوشیا موانع دشوار تسلیها  چالش
دشوار، در مقابل افتادن  یدادهایبا رو ییارویاست که افراد را در رو

ن یو ا [28]سازد یمقاوم م یافسردگ و یدی، ناامیتفاوت یدر گرداب ب
ن ین با افراد سرسخت مشترک هستند. از ایب افراد خوش یها یژگیو

و  ینیب ن خوشیب یدار رفت که رابطه مثبت و معنی یرو انتظار م
ر یق سایج تحقیج با نتاین نتایوجود داشته باشد. ا یذهن یسرسخت

   .[10 ,6]ز همراستا بودیپژوهشگران ن
دار  ارتباط معنی ینیب که با خوش یذهن یسرسختتنها مولفه 

 ییق همسویجه، تحقین نتیبود. در رابطه با ا یدارینداشت، مولفه پا
ق و عدم دقت ینمونه تحق یفرهنگ یها یژگید ویافت نشد. شای

خصوص سئواالت  نامه به دهندگان به سئواالت پرسش پاسخ یکاف
ن یان کرد. رابطه بیبجه ین نتین اییرا بتوان در تب یداریمولفه پا

 ینیدر مداخالت تمر یاریت بسیاهم یذهن یبا سرسخت ینیب خوش
نشان داده است  یقات قبلیج تحقیرا نتایدارد، ز یذهن یسرسخت
 یها مهارتن رو آموزش یاز ا .[23 ,6]قابل آموزش است ینیب خوش
شود. به هر حال  یم یذهن یباعث باالرفتن سرسخت ینیب خوش

از ین یشتریقات بین پژوهش، تحقیج ایشتر به نتاینان بیاطم یبرا
  است.

مقابله با  یهاو راه ینیبن خوشیق نشان داد بیگر تحقیافته دی
دار وجود ندارد. شواهد  مدار رابطه معنی استرس اجتناب

ن ینشان از رابطه باال ب یقات قبلیج تحقیآمده از نتا دست به
ق ین تحقیج اینتا یمقابله با استرس دارد، ول یها نی و راهیب خوش

مقابله با استرس رابطه  یها با راه ینیب ن خوشینشان داد ب
از پژوهشگران  یق بعضیج تحقیوجود ندارد که با نتا یدار معنی

قات یتحق یسه و بررسیج با مقاین نتاین اییتب .[29 ,26 ,6]همسو نبود
نشان از رابطه  یقبل قاتیست، چرا که تحقیر نیپذ مشابه امکان

جه یمقابله با استرس دارند. طبق نت یها با راه ینیب دار خوش معنی
 یها با مولفه ینیب دار خوش ، تنها رابطه معنییآزمون همبستگ

ج یبود که با نتا یمقابله با استرس مربوط به مولفه شهود یها راه
  . [30]و همکاران همراستا است یرادق یتحق

کنند،  یده فرصت نگاه میرا به د یزندگ یدادهاین رویبافراد خوش
ها را چالش و دندر نظر دار یداد درس و حکمتیهر رو یبرا

ل در ین دلینند. به همیب یشرفت میپ یبرا ییها فرصت
ن حال یمثبت هستند. در ع یها زا دنبال جنبه تنش یها تیموقع

کنار ها تیدادها و موقعین رویشتر با ایتر و با سهولت ب که راحت
کنند. در یدر جهت حل آنها جستجو م یمناسب یها حل ند، راهیآ یم
انتظارات  د.کننیاستفاده ممدار  مقابله مساله یهاجه، از سبکینت

نسبت به حل مشکالت را در آنان  یدوارین، امیبافراد خوش
گاه در  هر و ن، انتظارات مثبت دارندیبدهد. افراد خوش یش میافزا

ن ی. اهستنددوار به حل مشکل خود یرند، امیقرار گزا  ت تنشیموقع
با توجه به سازد.  یها فراهم مجانیمهار ه ینه را برایانتظارات زم

شتر یقات بیق لزوم انجام تحقین تحقیآمده در ا دست ج بهینتا
  .[30]رسد ینظر م به یضرور
 مثبت یها یژگیو ن بهیب توان گفت افراد خوش یج مین نتاییدر تب

دارند و از  توجه خداوند کمک و یبخشندگ رحمت، مثل خداوند
 است، همراه خدا به دیام و توکل با یشهود مقابله که روش  ییآنجا
 دداشتن،یام خداوند، به توکل قیطر از را یسازگار یها روش فرد

رابطه . آورد یم وجود به خود در یمذهب اعتقادات و ینیب خوش
 نشان یشهود استرس با مقابله با راه ینیب دار خوش مثبت و معنی

 یها راه ن ازیب خوش  ستیبالیجانبازان و معلوالن وال که دهد یم

 یکی توان یکنند که م یشتر استفاده میب یمقابله با استرس شهود
. دانست یرانیا ورزشکاران یاعتقاد و یمذهب طیشرا را آن لیدال از
ورزشکاران  که داشت انتظار توان یم رانیا یمذهب جامعه لیدل به

 و خدا به توکل با دشوار و ریخط یها تیموقع در زین نیب خوش
 ها تیوضع نیا تیریمد برای یمذهب اعتقادات به شدن متوسل

  سعی کنند.
 یگردآور ابزار تنها عنوان به نامه پرسش از استفاده كه است یهیبد

جامعه و ن یهمچن .است عمده یها تیمحدود یدارا اطالعات
لیل یها ستیبالیپژوهش محدود به والن ینمونه ا بال یگ برتر وا

از ورزشكاران و  یبود و متاسفانه برخ ۱۳۹۳ران در سال ینشسته ا
ت یاهم یتوجه بوده و آن را ب یب یها به كار پژوهش میان تیمرب
 یها مقابله با استرس از روش یها که راه ییاز آنجادانستند.  می
در حل مشکل استرس و اضطراب ورزشکاران در درازمدت  موثرار یبس

منظور  مناسب به یراهکارها هیارا یبرا انیمرب آموزش ،است
 کاهش و کنترل در موثر مقابله یها راه از استفاده ورزشکاران

 و ینیب خوش نیهمچن رسد. ینظر م به یضرور اضطراب و استرس
را  یذهن یسرسختقابل آموزش هستند و  مقابله با استرس یها راه

 آموزش یبرا ییها دوره یش داد. برگزاریتوان افزا ین میبا تمر
نظر  د بهیورزشکاران مف استرس با مقابله یها راه و ینیب خوش

در  یذهن یمنظور بهبود سرسخت به ین مداخالتیرسد و همچن یم
  توان در نظر گرفت. یها را م مینات تیتمر

  

  یریگ جهینت
با  یبهتر یهاتر با روش جانباز و معلول سرسختهای  ستیبالیوال

 ینیب خوش یها مهارتن با آموزش یکنند. همچن یاسترس مقابله م
  را بهبود داد. یذهن یتوان سرسخت یم
  

ن یا یکه ما را در اجرا یزانیدوستان و عز یاز تمام: یتشکر و قدردان
گ یل ز ورزشکاران جانباز و معلول بزرگوارینمودند و ن یاریپژوهش 
ها که وقت  میان و سرپرستان تیران، مربیبال نشسته ایبرتر وال
ن پژوهش صرف نمودند، کمال یشرکت در ا یخود را برا یگرانبها
  م.یو تشکر را دار یقدردان

نامه  تیق، فرم رضایها در تحق یشرکت آزمودن یبرا :یه اخالقیدییتا
صورت محرمانه  شد. اطالعات مربوط به افراد به یآور ع و جمعیتوز
مند  ق عالقهیج تحقیافت نتایکه به در ییها یشده و آزمودن یدار نگه

  ج مطلع شدند.ین نتایک از ایق پست الکترونیبودند از طر
  سندگان گزارش نشده است.ینو یاز سو یمورد تعارض منافع:

%)؛ ۶۰زهرا سلمان (نويسنده اول) استاد راهنما (سهم نويسندگان: 
طه %)؛ ۲۰(نويسنده دوم) استاد مشاور ( یاردکان ییزهرا پورآقا

  %)۲۰(نويسنده سوم) دانشجو و پژوهشگر ( یمیفه نیحس
ارشد رفتار  ینامه کارشناس انیاز پا ین پژوهش بخشیا :یمنابع مال

دانشگاه عالمه  یو علوم ورزش یت بدنیدانشکده ترب یحرکت
 است. ییطباطبا
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