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 چکيده

در روانشناسی ورزش توجه به حالت های مختلف روانشناختی و آسیب شناسی اختالالت  هدف:

خلقی و عاطفی و همچنین شناخت جنبه های مختلف این آسیب ها بر عملکردهای ورزشی از اهمیت 

 جتناب تجربه ای در بینباالیی برخوردار است. بنابراین هدف این پژوهش مقایسه ناگویی خلقی و ا

 ورزشکاران و غیر ورزشکاران در شهر تبریز می باشد.

نفر ورزشکار  از  01نفر ) 011پژوهش حاضر یک طرح مقایسه ای پس رویدادی می باشد که  روش:

نفر غیر ورزشکار( به صورت نمونه گیری خوشه ای  01اعضای باشگاه های حرفه ای شهر تبریز و 

امه های ناگویی خلقی تورنتو و اجتناب تجربه ای گامز و همکاران را تکمیل انتخاب شدند و پرسشن

 کردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند.

یافته های پژوهش نشان داد که بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران از نظر ناگویی خلقی و  یافته ها:

(، یعنی ورزشکاران حرفه ای از ناگویی P</. 110داری وجود دارد ) اجتناب تجربه ای تفاوت معنی

خلقی پایین تربرخوردارند و اجتناب تجربه ای )به جز در مولفه تحمل پریشانی( کمتری در موقعیت 

 های استرس آور و تنش زا داشتند.

یم لقی و تنظپژوهش حاضر نشان داد که ورزش مداوم و رقابتی می تواند بر ابعاد ناگویی خ نتایج:

هیجانات و بروز بهنجار آن کمک کند و میزان تجربه مساله مدار با موقعیت های تنش زا و رویارویی 

با موقعیت های استرس آور را در ابعاد گوناگون تسهیل کند. بنابراین ایجاد شرایط برای افزایش زیر 

رای تخلیه هیجانات و ساخت های کمی و کیفی ورزش رقابتی در سطح جامعه و آموزش و پرورش ب

بروز بهنجار آن  در مسیر جامعه پسند و تشریک مساعی مردم در رقابت های ورزشی و رویارویی 

 منطقی آنها با مشکالت پیشنهاد می شود.

 .ناگویی خلقی، اجتناب تجربه ای، ورشکاران حرفه ای واژگان کليدی:
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 مقدمه
 ورزشی تا حدود کاران تحمیل کرده است و موفقیت هایور ورزش، مطالبات بسیاری را بر ورزشآماهیت رقابتی و استرس 

توان انتظار داشت که (. می2102، 0و جونز ، النامپیل)گیرد  زیادی تحت تاثیر عوامل استرس زای معمولی ورزشی قرار می

 )کروکر، ورزشکاران  به ویژه در ورزشهای رقابتی، به طور دایم در معرض برخی فشارهای روانشناختی و جسمانی شدید باشند

سالمت روان را حالت ذهنی همراه با سالمت هیجانی نسبتا رها شده از نشانه های اضطراب  3کرسینی(. 0111 ،2و اسمیت آلدرمن

ینی، کرسمحرک های تنش زای زندگی می داند )و مقابله با خواسته ها  ها و هیجان های مختلف و سعی در مدیریت هیجان و

برای کسب موفقیت و عملکرد  ورزشکارانایجاب می کند که و تنش ها این فشارها (. 0311 ،، به نقل از اکبری و مرتضوی0111

 . (0111وکر و همکاران، کر) ورندآرا در خود بوجود  و تنطیم هیجانی مهارتهای مقابله ای رفتاری و روانشناختی بهتر، 

به دشواری  0ناگویی خلقی .باشدمیمفهوم ناگویی خلقی  حرفه ای در ورزشکاران 1یکی از مولفه های مهم در تنظیم هیجانات 

)بگبی  شودها گفته میناتوانی در پردازش شناختی اطالعات هیجانی وتنظیم هیجان در خودتنظیم گری هیجانی و به عبارت دیگر

ای چند وجهی است و ویژگی های اصلی آن ناتوانی در بازشناسی و توصیف کالمی هیجانهای ویی خلقی سازهگنا. (0111، 1و تیلور

وانی . ناتکندها را محدود میردها، احساسات و تمایالت کشانندهفقر شدید در تفکر نمادین است که آشکارسازی بازخو شخصی و

در به کارگیری احساسات به عنوان یکی از عالیم مشکالت هیجانی، مانع تفکر انتزاعی، و باعث کاهش یاداوری رویاها، دشواری 

تیلور و بگبی، ) فقدان جلوه های عاطفی چهره می شود و دنی، قیافه خشک و رسمیتمایز بین حالت های هیجانی و حس های ب

 ،ندبرموها وجود دارد )یستم پردازش هیجاناز دیدگاه پردازش اطالعات، نقصی است که در س رویکرد نظری ناگویی خلقی (.2111

د سمهمی در بروز این اختالل دارد. به نظر می رت هیجانی نقش . اختالل در پردازش اطالعا(0311، به نقل از رکن الدینی 0110

افراد با انواع اختالالت و های جسمانی این های مختلف احشایی و تهییجرایی و تفکر عینی و همچنین شکایتمولفه برون گ

مروری بر ادبیات  (.0311، به نقل از رکن الدینی، 0112تیلور، پاکر، بگبی و اکلین، ) سالمت روان ارتباط داشته باشندهای مولفه

( به این 0311پژوهشی ناگویی خلقی در بین افراد نشان می دهد که این مشکل با متغیرهای مختلفی در ارتباط است. بشارت )

و ورسبک های مقابله مساله مح های مقابله با استرس رابطه دارد و بین ناگویی خلقی و نتیجه رسید که ناگویی خلقی با سبک

ناگویی خلقی در ورزشکاران در یک های مرتبط با پژوهش با تواندوهش میژرابطه مثبت وجود دارد. این پ ،هیجان محورمثبت

تحقیقات اخیر  (.0111، 1تیلور، بگبی و پاکر) افراد با ناگویی خلقی سطوح کمتری از همدلی را نشان می دهند. دگیرراستا قرار 

گذارد و عاملی خطرساز در ابتال افراد به و هیجانی مییستی روانشناختی دهد ناگویی خلقی اثرات منفی بر روی بهزنشان می 

ماتیال، هانکن، سالمینن، ، 2111تیلور، بگبی، ) پریشانی هیجانی، مشکالت روانشناختی و تشخیص عدم سالمت روانی ذهنی است

های مرهداری در میانگین نتفاوت معنیدهد که (، نشان می0311) قاسم پور و جودت نتایج پژوهش(. 2111، 1هوتال و جوکاما

موزان آ دانش. به عبارتی ناگویی خلقی در بین وجود داشت غیر ورزشکارو  دانش اموزان ورزشکار کسب شده در ناگویی خلقی بین

نی، در پژوهشی دیگر نشان دادند که اختالالت و مشکالت )ذه (2102) مصطفایی و قاسم پور کمتر از گروه عادی بود. ورزشکار

نشان داد که فعالیت ( 2101) هیجانی و عاطفی( در گروه ورزشکاران کمتر از گروه گواه بود. همچنین در پژوهشی دیگر قاسم پور

شناختی موثر است و به تبع آن عملکردهای ورزشی حرفه ای  عالوه بر رشد روانهای ورزشی و فیزیکی در افزایش بهزیستی 

( 2111) 1و الوتر در پژوهشی که توسط لن بعالوه. ه هیجانی و ذهنی و شخصیتی شده بودفیزیکی انها،  موجب  رشد در زمین

در ناگویی  ابراز دقیق هیجانات که دو مولفه اساسیظیم تنو ، انجام شد، متوجه شدند که هر چه ورزشکار در درک و شناسایی

 در پژوهشی ساسان پورمدتر باشد. آفردی کار گردد واهد داشت که موجب میختر باشد، فکری در اختیار خلقی می باشد توانمند

                                                           
1. Uphil, Lane & Jones 
2. Croker, Alderman & Smith 
3. Corsini 
4. Regulation of Emotion 
5. Alexythmia 
6. Bagby & Taylor 
7. Parker 
8. Mattila, Ahola, Honkonen, Salimnen, huhtala & Joukamaa 
9. Lane & Thelwellwter 
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وجود  و معنی داری منفینشان دادند که بین ناگویی خلقی و تنطیم مثبت هیجان در بین زندانیان همبستگی  (0311) و عزیزی

ظیم  راهبردهای تنتواند نحوه به کارگیری دارد و عدم تفکر عینی که یکی از فاکتورهای اساسی در بحث ناگویی خلقی است می

 فشار روانی و حاالت هیجانی به سبب اینکه چالش های مرتبط با ورزش حرفه ای می تواند شناختی هیجان را پیش بینی نماید.

و در ورزشکاران حرفه ای انگیزه، عملکرد، سالمتی و روابط اجتماعی تحت تاثیر عواطف هیجانی مرتبط  متفاوتی را به وجود بیاورد

 .باشدمی ورزشی قرار گیرد، اگاهی از سالمت روان و همچنین تنظیم هیجانی در ورزشکاران حرفه ای مهم  با تقاضاهای

 د را پدید بیاورد اجتناب تجربیو اختالل در عملکرتواند بر فعالیت های ورزشی اثر بگذارد  از مواردی که میدیگر یکی    

به عنوان عامل  رادر سالهای اخیر توجه زیادی  و دهدورزشکار بروز میمیز در فرد آاست که بعد از وقایع ناخوشایند و استرس 

دهد که اجتناب تجربی زمانی رخ می .(2111، 01بیگالن، هایز و پیسترالو) جلب کرده استآسیب شناختی انواع اختالالت روانی 

. به ویژه تمایل همیشگی و مداوم (2100، 00اوالنریواجو، روس و کهیندی) فرد تمایلی به برقراری ارتباط با عناصر یک تجربه ندارد

 ای از مشکالت مرتبط استف گستردهو اجتناب و ممانعت از این تجارب مرتبط( به طی) به تجربه افکار و احساس ناراحت کننده

رود، به میپذیر و سخت به کار  اجتناب تجربی زمانی که به صورت غیر انعطاف (.2101، 02)برمن، ویاتون، مک گراس و آبراموویتز

شود که زمان و انرژی زیادی را برای به منظور تالش کنترل، مدیریت، یا مبارزه ناخواسته خصوصی فرآیندی مختل تبدیل می

با تجارب زمان حال را کاهش می دهد، در نتیجه تماس اهداف با ارزش،  سمت وقایع کند. اجتناب تجربی در مسیر حرکت به

منفی افراطی از حس ها،  اجتناب تجربی بـه ارزیـابیهـای (.0311جنبشی و الحسینی، ) شوددر عملکرد را منجر میاختالل 

ق نها اطالآل یا فرار از و عدم تمایل به تجربه کردن این رویدادها و تالش عمدی برای کنتر احساسات و افکار خصوصی ناخواسته

فرونشانی ، 01مرتبط به هم از جمله فرونشانی تفکر و شامل مجموعه ای از سازه های( 2111، و تیلور 03) کالرک می گردد

ای مشکالت مقابلهدهد اجتناب تجربه ای با وهش های مختلف نشان میژمی شود. پ 01و ارزیابی مجدد 01مقابله اجتنابی ،00هیجانی

دهند که ها نشان میپژوهشو اجتناب تجربی را تایید کرده اند.  ناگویی خلقیپژوهش های مختلفی ارتباط بین بیشتر رابطه دارد. 

 دهای اختالل های هیجانی دخیل باش شناسی دوره تواند در سبباجتناب تجربی بیش از اینکه اختالل هیجانی باشد، می

 که میانگین  دادندنشان ( 2102) 01ونتا، هارت و شارپدر پژوهشی (. 2101محمدخانی، عباسی، پورشهباز، محمدی و فاتحی، )

در متغیرهای اجتناب تجربی و بدتنظیمی هیجانی بود. همچنان نتایج  گروه بدون ناگویی خلقیبیشتر از خلقی،  گروه دارای ناگویی

 ،نشان دادج ایکند. همچنین نتنشان داد که ناگویی خلقی به صورت معنی داری اجتناب تجربه ای را پیش بینی می ،نهاآتحقیقات 

اگویی نشوند، تاثیر  پژوهش مشترک به عنوان پیش بین بدتنظیمی هیجانی واردناگویی خلقی و اجتناب تجربی به صورت اگر 

ت ا، در تجربه کامل احساسهستند ناتوان افرادی که در بیان احساسات درونی خودآنها به نظریابد. خلقی در این مورد کاهش می

نشان دادند که بین  (2101حمدی، بی، رشادت، شریفی و مزکیی، قاسمی، رجوهش دیگری )ژدر پ .دارندکل نی خود مشرود

استرس ادراکی، ناگویی خلقی، اجتناب تجربی و خطر ابتال به روان گسیختگی رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه به پژوهش 

ها مشکل دارند، احتمال دارد از تجربه هیجانات جدید اجتناب آنها افرادی که در زمینه تشخیص و توصیف احساسات و هیجان

 و یا ممکن است در بعضی شرایط، اجتناب از هیجانات جدید را به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجانی یاد بگیرند. کنند

هدف این  تاثیر آن بر زندگی شخصی افراد،ور بودن ورزش حرفه ای و آبا توجه به ماهیت رقابتی و استرس  بنابراین    

ورزش می کنند با افراد عادی از نظر ناگویی خلقی و اجتناب تجربه  آیا بین کسانی که به صورت حرفه ای پژوهش این است که

 ای تفاوتی وجود دارد؟

 

                                                           
10. Biglan, Hayes & Pistorello 
11. Olanrewaju, Ruth and Kehinde 
12. Berman, Wheaton, Mc Grath & Abramovitz 
13. Clark 
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 روش
نفر ورزشکار از باشگاههای حرفه ای  01نفر ) 011ظور حاضر از نوع مقایسه ای پس رویدادی می باشد که به این منمطالعه 

انتخاب شدند و پرسشنامه های ناگویی خلقی تورنتو و اجتناب  نفر غیر ورزشکار از طریق نمونه گیری خوشه ای 01شهر تبریز( و 

 تجربه ای گامز و همکاران را پر کردند.

( ساخته شده است و 0111ماده که توسط بگبی، پارکر و تیلور ) 21مقیاس  (:TAS-22مقياس ناگویی خلقی تورنتو )

ناگویی خلقی را در سه زیر مقیاس دشواری در شناسایی احساسات ) هفت ماده (، دشواری در توصیف احساسات ) پنج ماده (، و 

لف( تا نمره پنج ) کامال موافق( می تفکر معطوف به سطح ) هشت ماده( در مقیاس پنج درجه ای لیکرت از نمره یک ) کامال مخا

/. و سه زیر مقیاس دشواری در شناسایی 10(. در نسخه فارسی ضریب آلفای کرونباخ برای ناگویی خلقی 0311سنجد ) بشارت، 

/. محاسبه شده است که نشانه همسانی درونی 12/. و 10/.، 12احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر معطوف به سطح 

( 2111به نقل از شاهقلیان، مرادی و کافی،  ,2112(. قربانی، بینگ، واتسون، دویسون و ماک )2111قیاس است ) بشارت، خوب م

/. 10/.، برای دشواری در توصیف احساسات 11آلفای کرونباخ این مقیاس را در نمونه ایرانی برای دشواری در شناسایی احساسات 

( اعتبار کل مقیاس 2111، به نقل از شاهقلیان و همکاران، 0311) یت آوردند. محمد/. به دس01و برای تفکر معطوف به سطح 

/. و برای زیر مقیاس های دشواری در توصیف 11را در نمونه ایرانی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ضریب اعتبار 

 /. به دست آورد.02طح، /. و تفکر معطوف به س11/.، دشواری در شناسایی احساسات 11احساسات 

 است سوال 12 بر مشتمل(: 2211) ز، چميلسکی، کتو، راجر و واتسونمپرسشنامه اجتناب تجربی چند وجهی  گا

خرده مقیاس اجتناب رفتاری شماره سوال های  1، 1= شدیدا موافقم تا شدیدا مخالفم= 0از  درجه ای 1 لیکرت طیف یک در که

، تعویق 10 2،1،03،01،20،30،31،31،11،01،01،11، پریشانی ناسازگار شماه سوال های 0،1،01،21،21،32،31،10،00،00،01

، انکار / سرکوبی شماره 11و 3،1،00،22،21،33، حواس پرتی/ فرونشانی شماره سوال های 0،00،01،31،12،11های شماره سوال

 ،31 ،21 ،21 ،01 ،02 ،1، تحمل پریشانی شماره سوال های 11 ،01 ،02 ،11 ،11 ،10 ، 30، 21، 23، 20، 1،01،01های سوال

به صورت معکوس نمره گذاری می شود. گامز و  31و  23را مورد عرض یابی قرار می دهد. سوال های  12 ،01 ،03 ،11 ،13

 برای ابزار گزارش کرده اند. /. و روایی قابل قبولی 10/. تا 10( ضرایب الفای کرونباخ را در نمونه های مختلف 2100همکاران )
 

 یافته ها
نفر از افراد غیرورزشکار انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند که میانگین و  01نفر افراد ورزشکار )حرفه ای( و  01تعداد 

 بود. در ادامه خصوصیات توصیفی و جمعیت شناختی شرکت 11/21±11/2و 32/21±10/2انحراف استاندارد سنی آنها به ترتیب 

میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمون ناگویی خلقی و اجتناب تجربه  2آورده شده است. همچنین جدول  0کنندگان در جدول 

 دهد.را در گروه های مورد مطالعه نشان می افراد ورزشکار و غیرورزشکار ای

 : خصوصيات توصيفی و جمعيت شناختی شرکت کنندگان پژوهش1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 نشان غیرورزشکارو ورزشکار میانگین و انحراف معیار مؤلفه های ناگویی خلقی را در دو گروه افراد  2نتایج مندرج در جدول 

شود، میانگین نمره های افراد غیرورزشکار در همه مؤلفه های ناگویی خلقی و اجتناب تجربه ای همانطور که مالحظه میدهد. می

 (درصد(تعداد گروه
 سن

 ميانگين )انحراف استاندارد(

 (10/2) 32/21 (011)01 ورزشکار

 (11/2) 11/21 (011)01 غير ورزشکار

 (11/3) 01/21 (011)011 کل
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سبت ن افراد ورزشکارز مولفه تحمل پریشانی باالست.همچنین مولفه تحمل پریشانی از زیرمولفه های اجتناب تجربه ای که در بج

 به گروه دیگر باالست.

 : ميانگين و انحراف معيار ناگویی خلقی و اجتناب تجربه ای و مؤلفه های آنها به تفکيک گروه2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، P=02/1های آن، از آزمون باکس و لوین )قبل از استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری، جهت رعایــت فرض

11/0=F استفاده شد. این آزمون برای هیچکدام از متغیرها معنی دار نبوده، در نتیجه استفاده از آزمون های پارامتریک بالمانع )

برای متغیرها، اثر گروه بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته معنادار بود  MANOVAاست. همچنین در نتایج آزمون های 

(110/1=P ،10/0211=F ،111/1.)این معناداری بیانگر آن است که دو گروه حداقل در یک متغیر وابسته با  =المبدای ویلکز

ته شد پرداخمتغیرهای پژوهش ها در ی گروهیکدیـگر تفاوت معنادار دارند. با توجه به معنادار بودن اثر المبدای ویلکز، به مقایسه

 (.3)جدول 

داری بین دو گروه در میانگین نمرات مؤلفه های ناگویی نشان می دهد که تفاوت معنا 3نتایج تحلیل واریانس در جدول    

تفکر ( و P=110/1و  F=31/211(، اختالل توصیف احساسات )P=110/1و  F=11/2311خلقی یعنی اختالل تشخیص احساسات )

های ( وجود دارد. همچنین تفاوت معناداری بین دو گروه در میانگین نمرات مؤلفه P=110/1و  F=11/301)معطوف به سطح 

(، تعویق P=110/1و  F=01/2131(، پریشانی ناسازگار )P=110/1و  F=11/3101اجتناب تجربه ای یعنی اجتناب رفتاری )

(11/0031=F  110/1و=P( فرونشانی تفکر ،)00/0111=F  110/1و=P و ) انکار(01/111=F  110/1و=P وجود دارد. بعالوه )

( P=110/1و  F=01/011عناداری بین دو گروه در میانگین نمرات تحمل پریشانی)نتایج تحلیل واریانس نشان می دهد که تفاوت م

 وجود دارد.

 ناگویی خلقی و اجتناب تجربه ای و مؤلفه های آنها بر روی نمرات دو گروه : نتایج تحليل واریانس چند متغيری3جدول

ETA P F MS DF SS متغير وابسته منبع 

98/2 110/1 11/101 
11/01111 

01/22 

0 

11 

011 

11/01111 

11/2013 

11/212101 

 گروه

 خطا

 کل

 ناگویی خلقی

 مؤلفه ها
 غير ورزشکار ورزشکار

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 12/1 11/10 11/0 31/31 ناگویی خلقی

 10/0 11/20 12/1 01/00 اختالل تشخيص احساسات

 31/2 31/01 10/1 21/01 توصيف احساساتاختالل 

 12/3 01/21 11/0 02/01 تفکر معطوف به سطح

 11/1 31/231 01/1 01/001 اجتناب تجربه ای

 11/2 11/11 00/2 21/01 اجتناب رفتاری

 20/2 21/01 02/2 12/32 پریشانی ناسازگار

 21/0 11/21 10/2 11/00 تعویق

 11/0 31/21 11/0 01/01 فرونشانی تفکر

 20/3 11/11 30/2 11/21 انکار

 00/3 11/30 00/3 12/11 تحمل پریشانی
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89/2 110/1 11/2311 
11/1012 

11/0 

0 

11 

011 

11/1012 

11/011 

11/31212 

 گروه

 خطا

 کل

اختالل تشخیص 

 احساسات

353/2 110/1 31/211 
20/131 

01/3 

0 

11 

011 

20/131 

01/311 

11/01110 

 گروه

 خطا

 کل

اختالل توصیف 

 احساسات

392/2 110/1 11/301 
10/0111 

01/0 

0 

11 

011 

10/0111 

11/011 

11/11213 

 گروه

 خطا

 کل

تفکر معطوف به 

 سطح

+833/2 110/1 10/1201 

11/02113

1 

11/31 

0 

11 

011 

11/021131 

21/2111 

11/3122121 

 گروه

 خطا

 کل

اجتناب تجربه 

 ای

839/2 110/1 11/3101 
11/20111 

10/0 

0 

11 

011 

11/20111 

11/031 

11/021211 

 گروه

 خطا

 کل

 اجتناب رفتاری

859/2 110/1 01/2131 
10/00111 

13/0 

0 

11 

011 

10/00111 

01/002 

11/210011 

 گروه

 خطا

 کل

 پریشانی ناسازگار

892/2 110/1 11/0031 
11/1111 

11/2 

0 

11 

011 

11/1111 

12/211 

11/31003 

 گروه

 خطا

 کل

 تعویق

811/2 110/1 00/0111 
11/0103 

13/0 

0 

11 

011 

11/0103 

12/011 

11/01012 

 گروه

 خطا

 کل

 فرونشانی تفکر

989/2 110/1 01/111 
10/1111 

11/1 

0 

11 

011 

10/1111 

31/111 

11/010113 

 گروه

 خطا

 کل

 انکار

958/2 110/1 01/011 
21/1110 

01/00 

0 

11 

011 

21/1110 

21/0111 

11/011001 

 گروه

 خطا

 کل

 تحمل پریشانی

 

 گيری بحث و نتيجه
ش وهژوهش حاضر، مقایسه ناگویی خلقی و اجتناب تجربی ورزشکاران با غیر ورزشکاران بود. نتایج این پژهدف از انجام پ

ز ناگویی خلقی و اجتناب تجربی به ج در ارتباط باگروه غیر ورزشکار در مقایسه با گروه ورزشکار  میانگین نمره های  نشان داد که

(، مصطفایی و قاسم 2101(، قاسم پور )0311. این پژوهش با یافته های قاسم پور و جودت )بیشتر بودل پریشانی، در مولفه تحم

همسو است. به نظر می رسد گروه  (2101) ، زکیی، قاسمی ، رجبی ، رشادت، شریفی و محمدی(2111) ، لن و التر(2102پور )

قرار دارند از راهبردهای  رقابتیرقابت و موقعیت های تنش زا و  اینکه مدام در سبببه ورزشکار در مقایسه با گروه غیر ورزشکار 

ساس بر ا .دارندکنند و سعی در نشان دادن واقعی هیجانات و بروز احساسات مرتبط با انها  تنظیم و مدیربت هیجانها استفاده می
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حرکتی در زمینه درک و توصیف و تنظیم ، به نقل از قاسم پور(، ورزش و فعالیت های فیزیکی و 2111) یافته های کابرا و فادیال

هیجان، خالقیت، کنجکاوی و خودکنترلی و امیدواری و بهزیستی روانشناختی موثر است. همچنین بر پایه یافته های انها ورزش 

با افزایش جنبه های مثبت شخصی  برای پاسخ دادن به موقعیت های تهدید امیز و همچنین فراهم کردن فرصت هایی برای 

 تاثیرات تهدید امیز موفق عمل می کند.  کاهش

افزایش ت های حرکتی  با خلق زمینه مناسبی از ، به نقل از قاسم پور(، فعالی2112اساس یافته های کاکس )همچنین بر 

در مقایسه با گروه غیر ورزشکار مشکالت روانشناختی، عاطفی و هیجانی به  توانستند ارزش بینی، گروه ورزشکارعزت نفس و خود

های ورزشی فرصت هایی  فعالیت، (2101ته های )قاسم پور و همکاران، اساس یاف. برویژه ابعاد ناگویی خلقی را کاهش بدهند

ای بهبودی تصور بدنی، نگرش مثبت و یک زمینه را بر می کندمنتقل  را  توجه شخص از موقعیت استرس آمیز وکند  می فراهم

ی ابعاد ناگوی لدر جهت خود، ارتباط با دیگران، هیجان مثبت و سالمت ذهنی، فیزیکی و هیجانی خلق می کند که این به احتما

تیلور و  دهد. خلقی را )تفکر معطوف به سطح، دشواری در شناسایی احساسات و دشواری در توصیف احساسات( کاهش می

خلقی، تهییج های بدنی بهنجار را بزرگ جلوه می دهند، نشانه های بدنی  یی(، معتقدند که افراد مبتال به ناگو0112) همکاران

انگیختگی هیجانی را بد تفسیر می کنند، درماندگی هیجانی را از طریق شکایت های بدنی نشان می دهند، و در اقدامات درمانی 

ردند. بر اساس این یافته احتماال ورزشکاران حرفه ای و آن دسته از ورزشکارانی که نیز به دنبال درمان نشانه های جسمانی می گ

به صورت روتین در معرض فشارهای جسمانی و عضالنی و همچنین تنش های مختلف در حین ورزش قرار دارند، به مرور زمان 

ربوط می بروز این تهییج ها و پردازش شناختی نحوه بروز دادن تهییج های بدنی را یاد می گیرند و یک میدان عملی و تجربی برا

برای آنها مهیا است که این در مورد غیر ورزشکاران می تواند در زمینه ورزش رقابتی درک احساسات توصیف و به منظور به آنها 

بودن میانگین ( در این مورد که باال 2101یافته های این پژوهش همچنین با یافته های )زکی و همکاران، نکته برعکس باشد. 

. همسو است نمره در افراد دارای ناگویی خلقی می تواند آنها را از تجربه و برخورد منطقی با احساسات و هیجانات خود باز دارد

م ناگویی خلقی می باشد می تواند از تجربه هیجانهای هیعنی فقدان توانایی شناختی در توصیف و درک احساسات که دو مولفه م

ت جتناب از موقعیت تهدید امیز اساجدید جلوگیری کند. اجتناب تجربی مستلزم فعالیت ها و تغییرات شناختی است که هدف آن 

 اجتناب می ها عیتاز موقکنند که به جای مقابله فعاالنه،  هایی استفاده میبنابراین آنها از راهبرد (.2101، 01باردین و فرگوسن)

، به جز در مولفه تحمل پریشانی ،ورزشکاران با استفاده از محیط رقابتی و تجربی ورزش کنند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر

این یافته ها همچنین با پژوهش )امپیل و  .دارندوبی یا نشخواری فکری کسرو تنظیم هیجان مناسبی به جای تغییرات شناختی 

یک راهبرد سازگار و سرکوبی یک راهبرد ناسازگار  جدید (، در این جهت که باز ارزیابی مجدد شناخت از تجارب2102 همکاران،

همسو است. بر این اساس کسانی که به جای مقابله با رویدادها از راهبرد سرکوبی و بازداری استفاده  ،در تنظیم هیجان می باشد

 صحبتی و زارعی محبی، ،2102 ،20جونز و گوچیاردی ،2111 ،21چسن و لکار) دارند ها مشکل اساسی کنند در تنظیم هیجان می

  (.2101 ها،

 هیجانها تنظیم وها  هیجان و توصیف درک اجتناب تجربی  با لفه سرکوبیوم بر اساس این یافته هامی توان گفت که  بعالوه

ناگویی خلقی می باشد رابطه دارد. بر اساس رویکرد حالت مدار که یکی از رویکردهای مطالعه در مورد ناگویی خلقی  که دو مولفه

گیرند که از ثبات زمانی برخوردار نیست و نتیجه پیامد درماندگی شخصی ناشی از  است، این پدیده را وابسته به حالت در نظر می

(. در این رویکرد ناگویی خلقی صرفا یک  مکانیسم 0311الدینی،  رکنآسیب زا و بیماری های شدید است ) بحران ها و سانحه های

نی عواطف (، ونقش تعدیل کننده را ایفا می کند. یع0311بشارت، ) مقابله ای برای محافظت از خود علیه درماندگی هیجانی است

نتیجه این حالت تضعیف مدیریت  (.0311، به نقل از بشارت، 2111، ، سیفنوس2111بگبی،  و تیلوردردناک را کاهش می دهد )

اما شناخت هشیار نسبت به آنها ندارد. دشواری در  احساسات پایه را تجربه می کند فرد در این حالت عواطف خواهد بود، یعنی 

ی نمره میانگین گروه غیر ورزشکار شناسایی احساسات منجر به اجتناب از رویارویی با آنها می شود که در مولفه اجتناب رفتار

ورزشکاران در مواجهه با حوادث  (2111، به نقل از رمضانی نژاد، دیل و نوبلت)است. همچنین بر پایه تحقیقات حاکی از این یافته 

                                                           
19. Bardin & Fergosen 
20. Karen & Chassini 
21. Gocciardi & Jones 
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ره های ورزشکاران مفشار زا بیشتر از شیوه رویارویی استفاده می کنند. این یافته ها با نتایج پژوهش حاضربا توجه به میانگین پایین ن

 در اجتناب رفتاری همسو است.

ت های حرکتی منظم و روتین حرفه ای لیبه طور کلی، با توجه به یافته های این پژوهش  می توان گفت که ورزش و فعا    

 نوان یکمی تواند ابعاد ناگویی خلقی حالت مدار را که وابسته به موقعیت های خاصی است کاهش دهد. همچنین می تواند به ع

راهبردی برای رویارویی با موقعیت ها و شرایط فشار زایی باشد که افراد غیر ورزشکار در شرایطی برای رضایت کوتاه مدت و کاهش 

یکی از محدودیت های پژوهش حاضر نمونه گیری در دسترس تنش ناشی از هیجانات و عواطف دردناک موقعیت ها بر می گزینند. 

همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آتی به طرح های پژوهشی تجربی ج باید با احتیاط صورت بگیرد. بود که برای تعمیم نتای

و همچنین افراد دارای مشکالت  نوروتیکو مداخالتی ابعاد ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در دانش آموزان، افراد و آزمایشی 

  .روانشناختی متوسط منجر شود
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