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Abstract 

 

Introduction: The study of psychological variables and factors and their role on mental health 

and emotional maturity may affect the mental health of individuals and society. 

Aim: This study examines the relationship between coping styles and job stress with emotional 

maturity in student-athletes. 

Method: The method was descriptive - correlational. The population includes all student-athletes 

of Islamic Azad University, Tabriz Branch in 2017-2018. Two hundred people were selected by 

the convenience sampling method. Subjects completed a questionnaire on coping styles, job 

stress, and emotional maturity. Data were analyzed using the Pearson correlation coefficient test 

and regression analysis using SPSS-19. 

Results: The results showed that there was a significant positive relationship between emotional 

maturity and problem-focused coping style (0.31) and a significant positive relationship between 

emotional coping style (-0.16) and job stress (-0.37). The regression analysis results also showed 

that emotional maturity could positively predict problem-focused coping style and emotion-

focused coping style, and job stress negatively in student-athletes (P<0.05). 

Conclusion: The results showed that coping styles and job stress may be explained well by 

emotional maturity in student-athletes for. Therefore, it is suggested for researchers and health 

officials to consider these psychological components. 
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 پزشکی شناختمجله روانشناسی و روان

 1041، 3، شماره منهسال 

 40-40: صفحات

 

 ورزشكار انیدانشجو هيجانیبلوغ  با یو استرس شغل یا مقابله یها سبک ارتباط
 

 4، میرحمید صالحیان3، کاملیا عبدی2یابوالفضل نشاط، 1یرنجبر دایش

 Ranjbarisheida@yahoo.com: ایمیل(. مولف مسئول) رانیا ه،یاروم ،یدانشگاه آزاد اسالم ه،یواحد اروم ،یبدن تیترب روهاستادیار، گ.1

 .نرایمرند، ا ،یواحد مرند، دانشگاه آزاد اسالم ،یبدن تیگروه ترب ار،یاستاد. 2

 .استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران. 3

 .تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایرانی، واحد بدن تیترب گروهاستادیار، . 0
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 چکیده

 

شگرفی در بهبود سالمت  یراتتأث دتوانمتغیرها و عوامل روانشناختی بر سالمت روان و بلوغ هیجانی افراد می شبررسی نق: مقدمه

 .نمایدروانشناختی افراد و جامعه ایجاد 

  .انجام شد ورزشکار انیدر دانشجوهیجانی بلوغ  با یو استرس شغل یا مقابله یها سبک ارتباط با هدف بررسی حاضر مطالعه :هدف

آزاد اسالمی ورزشکار دانشگاه  انیدانشجو هیکل راپژوهش  هعجام. بود یهمبستگمطالعات و از نوع  یفیپژوهش توص نیروش ا :روش

ها  آزمودنی. انتخاب شدند در دسترس یریگ نفر به روش نمونه 244که تعداد  تشکیل دادند 1334-1334در سال تحصیلی  تبریزواحد 

 رسونیپ یهمبستگضریب ها با استفاده از آزمون  داده. ای، استرس شغلی و بلوغ هیجانی را تکمیل نمودند مقابله یها سبکهای پرسشنامه

 .شد تحلیل 13نسخه  SPSSافزار نرمبا استفاده از  ونیرگرس لیو تحل

 مدار یجانیه هبا سبک مقابلو ( 31/4) دارامعنمثبت  ارتباط مدارمسئله هبا سبک مقابلهیجانی بلوغ  نیپژوهش نشان داد ب جینتا: هایافته

 تواند یم هیجانینشان داد بلوغ  ونیرگرس لیتحل جینتا نیهمچن. وجود دارد یدارامعن یمنف ارتباط( -34/4) یو استرس شغل( -10/4)

ورزشکار  انیدر دانشجو یرا به طور منف یو استرس شغل مدار جانیه یا سبک مقابلهو مدار را به طور مثبت  مسأله یا سبک مقابله

 .(>40/4P) کند  ینیب شیپ

و  یا مقابله یها سبک یبرا یمناسب هکنند یینتب تواند یم ورزشکاردانشجویان پژوهش نشان داد بلوغ هیجانی در  جینتا :گیری یجهنت

 .شناختی را مدنظر قرار دهندروان یها مؤلفهشود این  محققان و مسئولین نظام سالمت پیشنهاد میلذا به  ؛باشدها  در آن یاسترس شغل

 دانشجویان ورزشکار، مدار جانیه یا سبک مقابله، مدار ئلهمس یا سبک مقابله: ها کلیدواژه
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     40      و همکاران شیدا رنجبری

 40-40، 1041، 3م، شماره نهپزشکی شناخت، سال مجله روانشناسی و روان

 مقدمه

ان بر سالمت رو متغیرها و عوامل روانشناختی شبررسی نق

در . طوالنی است ای یخچهتارو بلوغ هیجانی افراد دارای 

محققان، اندیشمندان و روانشناسان در پی کشف این میان 

توان می ها آنارتباط عواملی هستند که با کنترل یا ارتقای 

شگرفی در بهبود سالمت روانشناختی افراد و  یراتتأث

یکی از (. 1044، ، رضایی و شمسدانا)جامعه ایجاد نمود 

 یطورکل به. است 1مقابله یها سبکل روانشناختی این عوام

رفتاری و شناختی افراد جهت  یها تالشه به لمقاب

و کاهش تنیدگی شغلی، عاطفی و ، نظم بخشیدن یشگیریپ

موفق  مقابله (.2424، 2فتیها و آواد) شودهیجانی اطالق می

مستلزم حفظ خونسردی و  زا استرسبا حوادث 

و حفظ برانگیختگی  استقرار آرامش روانی، یدار شتنیخو

ی ها شکلراهبردهای مقابله به . است و تمرکز بهینه

ی عمومی، ها یبند طبقهیکی از . اند شده یبند طبقهمختلف 

ی فرایند مقابله به ریگ جهتراهبردهای مقابله را بر حسب 

 مدار ئله مسسمت مشکل ادراک شده یا احساسات فرد، به 

در  (.2421، 3و استاتلر نش) کندیمتقسیم  مدار جانیهو 

 شود یمنیز نامیده  مدار فیتکل هکه مقابل  مدار ئله مس همقابل

فرد برای تعدیل ، (2414، 0، مونتونیو و دروسسماریناکی)

موقعیت بر  ماًیمستقو رسیدن به هدف،  زا استرسعامل 

 عمل،  مدار ئله مس هبنابراین، مقابل؛ کند یم عمل زا استرس

فرد و محیط به هدف  ارتباطاست و از طریق تغییر  محور

 (.2421ن و استاتلر، ش) رسد یم

و  زا استرس، فرد برای تعدیل عامل مدار جانیه هدر مقابل

ی هیجانی مرتبط یا ها حالترسیدن به هدف، به تنظیم 

، مدار جانیه همقابل .پردازد یم زا استرسناشی از عامل 

                                                   
1
- Coping styles  

2
- Fteiha & Awwad 

3
- Chen & Statler 

4
- Marinaki, Antoniou & Drosos 

و ارزیابی و  زا استرس عوامل/فرد در توجه به عامل رویکرد

 هبنابراین، مقابل؛ دهد یمرا تحت تأثیر قرار  ها آنتفسیر از 

سر و کار دارد  زا استرسبا تغییر معنی عامل  مدار جانیه

 همقابل ،(2421)ن و استاتلر ش .(2424، آوادو  فتیها)

اگر . دانند یمی شخصی ریگ جهترا نوعی  مدار جانیه

ورزشکار پس از خطای فیزیکی در جریان مسابقه آشفته 

و  شود، خودگویی مثبت، تجسم اجرای موفق فن

را کاهش دهند و  گر مداخلهافکار  توانند یمی ابی آرامش

ورزش کردن  ینکهابا توجه به  .فرایند مقابله را تسهیل کنند

خاص خود نیز همراه  یها یدشواردر سطح قهرمانی با 

مداوم استرس برای این ورزشکاران از عوامل است، تجربۀ 

، ها استرسبنابراین، در تقابل با این ؛ باشد تواند یمچشمگیر 

قابل بحث باشد استرس  تواند یم ینجاامتغیر دیگری که در 

تأثیر را بر عملکرد فرد  نیتر مهمفشار روانی  .شغلی است

فشار روانی از حد  که یهنگامبدین ترتیب . گذارد یم

میزان . شود یممشخصی فراتر برود، باعث کاهش عملکرد 

فشار روانی در حد متعادل بهترین عملکرد را به همراه 

خواهد داشت و اگر میزان آن از یک محدوده کمتر یا 

و استاتلر، ن ش) بیشتر شود، عملکرد پایین خواهد آمد

ی ها پژوهشاساس بر(. 2421اسدی و صالحی،  بنی ؛2421

مختلف، ثابت شده است که استرس، سالمت جسمی و 

روانی انسان را به مخاطره انداخته و به عنوان عامل بسیاری 

بنابراین، مدیریت ؛ ی داردا کننده نییتع، نقش ها یماریباز 

استرس، برای مقابله با عوارض و پیامدهای نامطلوب آن، 

 (.1044، دانا و همکاران) ی داردا العاده فوقاهمیت 

ی ها سبکدر زمینه نوع  تواند یمعاملی که یکی از 

 هدر مقابل استرس مربوط به حرف ی ورزشکارانا مقابله

هیجانی بلوغ . استهیجانی تعیین کند، بلوغ  راورزشی 

جریانی است که طی آن شخصیت فرد به طور مداوم برای 
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، از لحاظ روانی و هیجانیاحراز بیش از پیش سالمت 

شناسان روان (.2413 ،1شوکالو  لوهار) کوشد یمفردی 

مهم و ارتباطات  های یشرفتپبرای دستیابی به معتقدند 

که  طور همان لذا ؛دارندهیجانی افراد نیاز به بلوغ ، صحیح

جسم نیاز به پرورش و تقویت قوا دارد، ذهن و مغز نیز به 

بالغ شدن نیاز دارد که بخشی از آن مدیریت عواطف و در 

غلبه بر  ،های درست گیری واقع دستیابی به تصمیم

احساسات صحیح احساسات در مواقع مناسب و نشان دادن 

بلوغ  ت،در این خصوص محققان بهداشت سالم .است

صمیمیت، همدلی، ابراز  یها مؤلفه اساسبررا هیجانی 

وجود، ثبات روانی، استقالل، تعادل روانی و توانایی 

شمس و ) کنند یممعرفی  صحیحهیجانی  برقراری روابط

، محمدیو  ، جعفریحاجی حسینی، 2421همکاران، 

توانایی تحمل هیجانی عالمت بلوغ  نیتر برجسته (.1330

ی به برخی تفاوت یباست و یک عالمت دیگر،  و فشار تنش

و او را  گذارد یمکه بر فرد، اثر  هاست محرکاز انواع 

، غفاری) دینما یمیا دستخوش احساسات  حوصله یب

شخص بالغ از نظر   به عالوه،(. 1044، محمدیو  اسماعیلی

او از . پیوسته دارای گنجایش شادی و تفریح استهیجانی 

را  ها آنو توازن بین  برد یمکار و تفریح، هر دو لذت 

 (.2410، 2مالکولم و فییراستولینک و ) دینما یمحفظ 

زیادی به بلوغ  ارتباطمهارت مقابله  رسد یمبه نظر 

 داشته باشد 0هیجانیو  0، اجتماعی0، شناختی3زیستی

که  هاییپژوهش(. 2443، 4نیکولز، پولمن، مورلی و تیلور)

با  دهد یمانجام شده است نشان هیجانی که در مورد بلوغ 

ی با توجه ا مقابلهی ها مهارتافزایش سن میزان استفاده از 

                                                   
1
- Luhar & Shukla 

2
- Stevelink, Malcolm & Fear 

3
- Biological 

4
- Cognitive 

5
- Social 

6
- Emotional 

7
- Nicholls, Polman, Morley & Taylor 

 سال نیسراتی و . افراد فرق خواهد کردهیجانی به بلوغ 

بازیکن هندبال در سطوح ملی،  124تعداد ( 2412)

ی و ایالتی را مورد بررسی قرار دادند و نتایج بیانگر الملل نیب

در ورزشکارانی که در هیجانی لوغ آن بود که میزان ب

، بیشتر از دو گروه دیگر کردند یمی رقابت الملل نیبسطح 

هیجانی نشان نداد که بلوغ  هاپژوهشهر چند این . بود

. ی مقابله در ورزشکاران ارتباط داردها مهارتچگونه با 

 و 2422اسدی، چهارباغی و مرادی،  متقی، بنی هاشمی

نشان دادند ورزشکاران با توجه ( 2410) و همکاران نیکولز

به بلوغ زیستی و رشد تقویمی خود، انطباق بهتری در 

ی رقابتی دارند و به شکل کارآمدتری در رخدادها

نقش و ارتباط بلوغ  رسد یمبه نظر . شوند یمظاهر  ها رقابت

ی ورزش ا حرفهدر ورزشکاران به ویژه در سطوح هیجانی 

 هایپژوهشاز اهمیت زیادی برخوردار است و با توجه به 

منسجمی در  پژوهشاشاره شد،  ها آنکمی که به نتایج 

ی و ا مقابلهی ها سبکبا هیجانی زمینه ارتباط بین بلوغ 

دانشجویان ورزشکار در کشور ما  هاسترس شغلی در جامع

پرداختن به این موضوع در پژوهش . انجام نشده است

ی را در اختیار سایر تر جامعاطالعات  تواند یمر حاض

پژوهشی در این زمینه را  خألقرار دهد و  گرانپژوهش

اصلی  همسئلکه بیان شد  آنچها توجه به ب. مرتفع سازد

، هیجانیآیا بلوغ  ینکهاپژوهش حاضر عبارت است از 

ی و استرس شغلی را در دانشجویان ا مقابلهی ها سبک

 ؟کند یمی نیب شیپ را ورزشکار یرغورزشکار و 

 

  روش

و  یهمبستگمطالعات از نوع ، یفیروش پژوهش توص

دانشگاه ورزشکار  انیدانشجو هیشامل کل آن یآمار هجامع

 1334-1334 تحصیلی سال در تبریزآزاد اسالمی واحد 
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 انینفر دانشجو 244 شاملپژوهش  یآمار هنمون. بود

. شدندورزشکار بود که به صورت در دسترس انتخاب 

سال سابقه  3حداقل  :به مطالعه شامل ودمعیارهای ور

ها به صورت منظم، های ورزشی دانشگاهفعالیت در رشته

دارا تکمیل فرم رضایتنامه جهت شرکت در پژوهش و 

 :معیارهای خروج شامل .سال بود 24تا  22بودن سن بین 

ها و نداشتن تمرین ورزشی منظم  تکمیل ناقص پرسشنامه

پس از اخذ مجوز از معاونت  .طی سه ماه گذشته بود

تحقیق در  یها پرسشنامهپژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی، 

. شد یآور جمعدانشجویان ورزشکار دانشگاه توزیع و  بین

داوطلبانه ها، موضوع داده یآور جمعهمچنین در روند 

در تحقیق و محرمانه بودن اطالعات آن، به بودن شرکت 

ها از آزمون  داده لیتحلجهت  .ها ارائه شدتمامی آزمودنی

 یهمبستگ بیآزمون ضرو  ونیرگرس لیتحل بیضر

همچنین جهت بررسی نرمال بودن . استفاده شد رسونیپ

 واستفاده  رنوفیاسم -آزمون کلوموگروف ها ازداده

نسخه  SPSSافزار از نرم عملیات آماری با استفاده تمامی

 .انجام پذیرفت 13

 

 ابزار

 یها سبکجهت ارزیابی  :1یا مقابله یها سبکپرسشنامه 

س و الزارو یا مقابله یها سبکاز پرسشنامه  یا مقابله

 00این پرسشنامه دارای . استفاده شد (1344) 2فولکمن

روایی و پایای  .لیکرت است ای ینهگز 0در مقیاس  سؤال

این پرسشنامه در مطالعات خارجی در حد قابل قبولی 

در داخل کشور (. 2421، 3شن و استاتلر)آمده است  دستب

تا  01/4پایایی این پرسشنامه را ( 1331)کشور نیز عطاران 

                                                   
1
- Coping strategies questionnaire  

2
- Lazarus & Folkman 

3
- Shen & Stastler 

در مطالعه حاضر نیز پایایی از طریق . گزارش نمود 43/4

 .آمد دستب 41/4ضریب آلفای کرونباخ 

جهت ارزیابی استرس  :4کوهن یاسترس شغل هپرسشنام

 یاسترس شغل هپرسشنامورزشکار از  شغلی دانشجویان

 سؤال 10این پرسشنامه دارای . استفاده شد (1300)کوهن 

روایی و پایای این  .لیکرت است ای ینهگز 0در مقیاس 

 دستبپرسشنامه در مطالعات خارجی در حد قابل قبولی 

بوی و  ؛2413، 0همکارانالکو و -اوانز)آمده است 

 نقشو  زاده یحاجدر داخل کشور نیز (. 2410، 0همکاران

در . ندگزارش نمود 44/4پایایی این پرسشنامه را ( 1334)

مطالعه حاضر نیز پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ 

 .آمد دستب 44/4

 سیاههجهت ارزیابی بلوغ هیجانی از  : هیجانیبلوغ  سیاهه

 (1333) 4و بهارگاوا نگیس ر،یاشوی هیجانیبلوغ  سیاهه

 0در مقیاس  سؤال 40دارای  سیاههاین . استفاده شد

روایی و  .است (از هرگز تا خیلی زیاد) لیکرت ای ینهگز

پایای این پرسشنامه در مطالعات خارجی در حد قابل قبولی 

در (. 2424، 3پراستوتیو  هرواندها)آمده است  دستب

پایایی این ( 1334)و همکاران  دهستانیداخل کشور نیز 

در مطالعه . گزارش نمودند در حد مطلوبیپرسشنامه را 

 32/4حاضر نیز پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ 

 .آمد دستب

 

 ها یافته

نشان داد  ها یآزمودننتایج مربوط به اطالعات دموگرافیک 

همچنین میانگین . سال بودند 24تا  22دارای دامنه سنی 

. سانتیمتر بود 100±24/0 ها آنو قد  04±0/3ها  آنوزن 

                                                   
4
- Cohen’s Perceived Stress Scale  

5
- Evans-Lacko & et al. 

6
- Bhui & et al. 

7
- Emotional Maturity Scale )EMS( 

8
- Yashoir, Sing & Behargava 

9
- Herwandha & Prastuti 



 ... با یو استرس شغل یا مقابله یها سبک ارتباط      43

 
 40-40، 1041، 3م، شماره نهپزشکی شناخت، سال روانشناسی و روانمجله 

 44مقطع کارشناسی و  در( درصد 04) نفر 124 همچنین

کارشناسی ارشد مشغول به  عدر مقط (درصد 04)نفر 

 ها یآزمودناز  (درصد 30)نفر  44تعداد  .تحصیل بودند

 1در جدول . مجرد بودند (درصد 00)نفر  134 و متأهل

مربوط به متغیرهای پژوهش توصیفی  های آمارشاخص

 .گزارش شده است

 
 قیتحق یرهایو انحراف استاندارد متغ نیانگیم 1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 00/14 03/44 بلوغ هیجانی

 33/14 21/20 استرس شغلی

 

 یا مقابلههای سبک

 30/22 31/142 مسئله مدار

 43/20 40/32 هیجان مدار

 

میانگین بلوغ هیجانی  1نتایج ارائه شده در جدول  اساسبر

 21/20 ها آنیانگین استرس شغلی و م 03/44ها آزمودنی

از آزمون  ها یآزمودنجهت بررسی توزیع طبیعی  .بود

نتایج این آزمون در . اسمیرنف استفاده شد-کلوموگروف

 .ارائه شده است 2جدول 

 
 متغیرهای پژوهشبرای اسمیرنوف  -نتایج آزمون کولموگروف 2جدول 

 -کلوموگروف متغیر

 اسمیرنوف

 یمعنادارسطح 

 124/4 40/2 هیجانیبلوغ 

 204/4 34/0 استرس شغلی

 یها سبک

 یا مقابله

 100/4 43/2 مدار مسئله

 244/4 23/1 هیجان مدار

 

داری برای ، سطح معنا2صل از جدول با توجه به نتایج حا

لذا نتیجه  ؛است( 40/4)متغیرهای این پژوهش باالتر از 

برخوردار  طبیعیشده از توزیع  یآور جمعی ها داده

استرس  بلوغ هیجانی با جهت بررسی ارتباط .باشند یم

مدار و هیجان مدار از  مسئله یا مقابله یها سبک وشغلی 

نتایج این . آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد

 .ارائه شده است 3آزمون در جدول 

 
 یا مقابلههای و سبک یاسترس شغل با هیجانیبلوغ  نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر جینتا 3جدول 

 هیجانیبلوغ  متغیرها

 سطح معناداری ضریب همبستگی

 441/4 -34/4 استرس شغلی

های سبک

 ای مقابله

 432/4 31/4 مدار مسئله

 401/4 -10/4 هیجان مدار
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 نیب داد آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان جینتا

معناداری وجود دارد  یپژوهش همبستگ یرهایمتغ

بلوغ هیجانی با استرش  ارتباط منفی و معناداری که یطور به

( -10/4)هیجان مدار  یا مقابلهو سبک  (-34/4) شغلی

همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین بلوغ . وجود دارد

 ؛آمد دستب( 31/4)مدار  مسئله یا مقابلههیجانی و سبک 

 یبرا ونیآزمون رگرس از توان یم یجنتااین  اساسبرلذا 

رگرسیون خطی تحلیل نتایج آزمون  .استفاده نمود رهایمتغ

 .ارائه شده است 0ول ددر ج

 
 هیجانیاساس بلوغ بر استرس شغلیو  یا مقابله هایسبک ینیب شیپ یبرا ونیرگرس لیتحلنتایج  4جدول 

مجموع  مدل متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

 40/4 24/4 4412/4 34/14 21/041 1 21/041 رگرسیون مدار مسئله

 03/011 134 00/13302 خطا

 133 44/13403 کل

 432/4 14/4 4411/4 00/13 04/043 1 04/043 رگرسیون هیجان مدار

 42/344 134 33/14030 خطا

 133 40/14440 کل

 400/4 22/4 4424/4 34/11 21/042 1 21/042 رگرسیون استرس شغلی

 34/302 134 30/10441 خطا

 133 00/14003 کل

 

با توجه به  شود یمشاهده م 0طور که در جدول  همان

 ریمتغ نیا ،یبلوغ هیجانی با استرس شغل یهمبستگ بیضر

را در  یاسترس شغل راتییدرصد از تغ 22توانسته است 

مقدار در سطح  نیکه ا دینما نییورزشکار تب انیدانشجو

 ادارمعن( F=34/11و  P=4424/4)درصد  30 نانیاطم

 سبکبلوغ هیجانی با  یهمبستگ بیبا توجه به ضر .است

 راتییدرصد از تغ 24توانسته است  ریمتغ نیا ،یا مقابله

 انیمدار را در دانشجوجانیدرصد ه 14و  مدار ئله مس

 33 نانیمقدار در سطح اطم نیکه ا دینما نییورزشکار تب

 P=4411/4)و ( F=44/14و  P=4412/4) بیدرصد به ترت

  .باشدمیدار امعن( F=00/13و 

 

 بحث

 یا مقابلههای پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سبک

و استرس شغلی با بلوغ هیجانی دانشجویان ورزشکار انجام 

هیجانی پژوهش نشان داد که بلوغ  جینتابراین اساس  .شد

را در   مدار ئله مس یا سبک مقابله یدارابه طور معن تواند یم

 جینتا گریبه عبارت د؛ دینما نییورزشکار تب انیدانشجو

بلوغ  زانیاز آن بود که هر چقدر م یحاک ونیرگرس لیتحل

باشد، استفاده از  شتریورزشکار ب انیدر دانشجوهیجانی 

 نیا جینتا. ابدی شیدر آنان افزا  مدار ئله مس یا سبک مقابله

ن و همکاران ش یها افتهی جیقسمت از پژوهش با نتا

در این . بودهمسو  (2410)و همکاران  کولزین و (2421)

 هرابط نشان دادند که( 2410)کاران و هم کولزین خصوص

و استفاده از راهبرد هیجانی بلوغ  نیب یدارامثبت معن

 نییدر تب. در ورزشکاران وجود دارد  مدار ئله مس یا همقابل

عالمت بلوغ  نیتر به برجسته توان یم ها افتهیقسمت از  نیا
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که  یفرد. تحمل تنش اشاره کرد ییتوانا یعنیهیجانی 

 یاحساس یاز پختگ یاست به حدهیجانی بلوغ  یدارا

مشکالت روزمره  یبرا یتر دهیچیپ یها که راه حل رسد یم

و از احساس خود به صورت  کند یم دایخود پهیجانی 

 ییو توانا کند یمشکالت استفاده م نیحل ا یبرا یمؤثرتر

گرفته که احساسات  ادیرا دارد و  دیکنترل نوسانات شد

 ؛1330نافیان، مرادی و شمس، ) خود را کنترل کند

امر  نیا که .(1334، مقدم ابوهاشمیو ، ابراهیمی دهستانی

 یفرد در زندگ تیمتضمن موفق تواند یبه نوبه خود م

 انیلذا در مورد دانشجو ؛باشد یو یخانوادگو  یا حرفه

هستند که  یها افراد گفت آن توان یم زیورزشکار ن

به  دنیرس یاند و برا را تحمل کرده یادیمشکالت ز

روبرو  یادیبا مشکالت ز ،یا باال در ورزش حرفه گاهیجا

ها به طور مثبت برخورد  اند با همه آن اند که توانسته بوده

 یا حرفه ریمس یها یغلبه بر دشوار اب تیکنند و در نها

 .باشند ندهیدر آ شتریب تیکسب موفق یخود، در تالش برا

 تواند یمهیجانی پژوهش نشان داد که بلوغ  جینتا ن،یهمچن

را  مدار جانیه یا سبک مقابله یدارابه طور معکوس و معن

 جینتا گریبه عبارت د؛ کند نییورزشکار تب انیدر دانشجو

در هیجانی بلوغ  زانیهر چقدر م نشان داد ونیرگرس لیتحل

که استفاده  رود یباشد، انتظار م شتریورزشکار ب انیدانشجو

در آنان کاهش  یو اجتناب مدار جانیه یا از سبک مقابله

دهستانی و  جیبا نتا زیقسمت از پژوهش ن نیا جینتا. ابدی

همسو ( 2414)ماریناکی و همکاران و  (1334)همکاران 

 و هدایت توانایی به عاطفی بلوغ دیگر سوی از. بود

به اهداف مورد نظر  رسیدن برای عاطفی تمایالت تسهیل

در  خودکنترلیتوانایی  به معنای عاطفی بلوغ. دارد اشاره

است  یادگیری و تفکر محصول که شود می درک فرد

عاطفی بهینه  بلوغ با فرد یک واقع، در (.2412، 1شارما)

 کنترل تحت خوبی به وی عاطفی زندگی که فردی است

 بلوغ عالمت ترین برجسته (.2421شین و استاتلر، )است 

 به تفاوتیبی آن، کنار در و تحمل تنش توانایی عاطفی

 او و گذارد می اثر فرد بر که است ییها محرک از برخی

 ؛1334دانا و شمس، ) نماید می احساسات دستخوش را

 توان یم نتایج نیا نییدر تب(. 1334دهستانی و همکاران، 

عواطف  میمستق یبازدار ییتوانادارای افراد  اظهار نمود

قادر به  لذا ؛پرورش عواطف مثبت را دارند ییتوانا ،یمنف

مرتکب  ینکهااز . نامطلوب هستند طیبا شرا یسازگار

 .انگارند یم تیموفق ۀو آن را پل هراسند یاشتباه شوند نم

استرس هیجانی نشان داد که بلوغ  هاپژوهش گرید هافتی

به  ؛کند یم ینیب شیورزشکار پ انیرا در دانشجو یشغل

به  تواند یمهیجانی پژوهش نشان داد بلوغ  جینتا یعبارت

 انیرا در دانشجو یاسترس شغل یداراطور معکوس و معن

 ونیرگرس لیتحل جینتا یگرد عبارت به؛ کند نییورزشکار تب

در هیجانی بلوغ  زانیآن بود که هر چقدر م زا یحاک

که استرس  رود یباشد، انتظار م شتریورزشکار ب انیدانشجو

 نیدار بامعن هبا توجه به رابط. ابدیدر آنان کاهش  یشغل

بلوغ  اظهار نمود توان یم ،یو استرس شغلهیجانی بلوغ 

 یها از مهارت یباال در افراد باعث برخوردارهیجانی 

 جیمقابله با تنش و فشار کار خواهد شد که با توجه به نتا

نشان  یورزشکار به خوب انیامر در دانشجو نیا پژوهش

 رحیمیو  ، ارشدییسین جیبا نتا نیهمچن. داده شده است

 یشغل کردبا عمل یروانشناخت ۀیسرما هبر رابط یمبن( 1331)

 کیبه عنوان هیجانی بلوغ  رایز؛ همسو است یو التزام شغل

منجر  تواند یمو  شود یمهم محسوب م یروانشناخت ۀیسرما

 یستیو بهزمثبت  جاناتیه ،یبر عملکرد شغل میاثر مستق به

                                                   
1
- Sharma  
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 توان یم ها افتهیقسمت از  نیا نییدر تب. ودش یروانشناخت

 ییباال چون از نظر شناساهیجانی بلوغ  یگفت افراد دارا

 ؛مثبت موفق هستند یها مداخله یو اجرا یمشکل و طراح

از بلوغ  یبا توجه به برخوردار زیورزشکار ن انیلذا دانشجو

خود  یا حرفه یها اند در برخورد با تنش توانستههیجانی 

هیجانی عالمت بلوغ  نیتر برجسته رایز؛ موفق عمل کنند

نسبت به  یتفاوت یب گریعالمت د. تحمل تنش است ییتوانا

 ایحوصله یاز انواع محرکات است که فرد را ب یبرخ

که  ییازآنجا نیهمچن. دینما یدستخوش احساسات م

و  یشاد شیگنجا یدارا وستهیپهیجانی شخص بالغ از نظر 

هستند قادر بالغ هیجانی از نظر  که یلذا افراد ؛است حیتفر

 ریتأخ تیبوده و قابل گرانیبه درک نگرش و رفتار د

افراد در مقابله با  نیا جهیدر نت. خود را دارند یها پاسخ

 یها خود، اغلب از راه حل یشغل یها ها و تنش استرس

را  دیکنترل نوسانات شد ییو توانا کنند یاستفاده م یمنطق

 (.1334حاجی زاده و نقش، ) دارند

 

 گیری یجهنت

در هیجانی نشان داد بلوغ  پژوهش جیمجموع نتا در

 یها سبک یبرا یمناسب هکنند یینتب تواند یورزشکاران م

به هیجانی  بلوغ. باشدها  در آن یو استرس شغل یا مقابله

مقاصد  یرا برا یجانیه التیاست که تما یعنوان عامل

 ییباال زانیلذا هر چقدر فرد از م ؛کند یم تیمشخص هدا

از آن برخوردار باشد، در مقابله با مشکالت و مسائل 

 و کرد خواهد استفادهتر  مناسب یاز راهبردها زین یا حرفه

خود باعث کاهش اثرات مخرب استرس  ۀامر به نوب نای

ورزشکاران از  ،شود یم شنهادیپ نیبنابرا؛ خواهد شد یشغل

قرار  ارزیابیپژوهش مورد  نیمذکور در ا یرهاینظر متغ

از  .شود اقدامها  نسبت به آموزش آن و گرفته

عدم بررسی ورزشکاران مطالعه حاضر  های یتمحدود

در مطالعات آینده به مسئله  شود یمدختر بود که پیشنهاد 

ورزشکاران مطالعه حاضر همچنین . جنسیت پرداخته شود

لذا پیشنهاد  ؛در سطح دانشگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند

نیز در  المللی ینبشود ورزشکاران استانی، کشوری و می

 .آینده مطالعه شوند

 

 سپاسگزاری

دانشگاه آزاد اسالمی معاونت پژوهشی  یدتائاین پژوهش با 

 به شماره و دارای مجوز پژوهشیاجرا  نقدهواحد 

و علوم  بدنی یتترب از گروه تخصصی 041/243041

وسیله نویسندگان مقاله از تمامی  بدین. استورزشی 

در پژوهش حاضر کمال تشکر و قدرانی  کنندگان شرکت

 .دارند خود را ابزار می
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