
 
  زفصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبري

  ١٣٨٩  تابستان١٨سال پنجم شماره 
 

 

بررسي تأثير مشاوره فردي و گروهي با استفاده از تئوري معكوس در 
  هاي ملي كاهش استرس ورزشكاران تيم

 

   تبريزياستاديار دانشگاه آزاد اسالم ـ ياقدس ينقيدکتر عل
 

  چكيده

ي گروهي براساس تئوري  ي فردي و مشاوره به منظور تعيين ميزان اثربخشي مشاوره
هاي  هاي ملي در رده  ورزشكار زن و مرد تيم۳۶اران، معكوس در كاهش استرس ورزشك

 بعد به يدر مرحله. هاي مختلف ورزشي به عنوان آزمودني انتخاب گرديد و رشته
متغيرهاي . صورت تصادفي ساده در دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل جايگزين شدند

س به عنوان متغير مورد مطالعه شامل مشاوره فردي و گروهي با استفاده از تئوري معكو
هاي آزمايش،  براي يكي از گروه. مستقل، ميزان استرس به عنوان متغير وابسته بودند

مشاوره فردي و گروه آزمايش ديگر مشاوره گروهي، هر دو با استفاده از مفاهيم و 
گروه سوم به عنوان گروه . ها و فنون مورد تأكيد تئوري معكوس، به كار گرفته شد روش

گانه به منظور تعيين ميزان استرس آنها در قبل هاي سه در گروه. اده گرديدكنترل استف
نامه استرس ليونل كودرون استفاده شد و پس  و پس از اعمال متغير مستقل از پرسش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 
  …بررسي تأثير مشاوره فردي و گروهي با    |
    ياقدس ينقيعل   |

  

 

 
 

32 

راهه و هاي آماري تحليل واريانس يك ها، اطالعات حاصل با روش آوري داده از جمع
ر، آزمون تي وابسته و آزمون تعقيبي توكي با هاي مكر گيري با اندازه) ANOVA(دوراهه 

)۰۵/۰P ≤ (مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و نتايج زير حاصل گرديد:  

داري  هاي ملي تأثير مثبت و معني  تئوري معكوس در كاهش استرس ورزشكاران تيم-
  ؛داشت) ۰۰۳/۰(در سطح 

هاي  ورزشكاران تيم مشاوره فردي با استفاده از تئوري معكوس در كاهش استرس -
  ؛داشت) ۰۰۱/۰(داري در سطح  ملي تأثير مثبت و معني

هاي   مشاوره گروهي با استفاده از تئوري معكوس در كاهش استرس ورزشكاران تيم-
  ؛داشت) ۰۰۱/۰(داري در سطح  ملي تأثير مثبت و معني

هاي ملي   بين مشاوره فردي و مشاوره گروهي در كاهش استرس ورزشكاران تيم-
توان نتيجه گرفت براي كاهش استرس  در كل مي. داري وجود نداشت تفاوت معني

همچنين . هاي فردي و گروهي بهره گرفت توان از مشاوره هاي ملي مي ورزشكاران تيم
هاي مؤثر در مشاوره با ورزشكاران  تواند به عنوان يكي از تئوري تئوري معكوس مي

  . مورد استفاده قرار گيرد

تئوري معكوس، مشاوره فردي، مشاوره گروهي، استرس، ورزشكاران  :يكليدواژگان 
  .هاي ملي تيم

  

ها به دليل حساسيت و پيچيدگي فراوان، نياز به  تعليم و تربيت در تمام موقعيت
سازي ورزشكاران به ويژه  يكي از اشكال فني آن، تربيت و آماده. تخصص بيشتري دارد

شناختي توجه به مسائل روان. للي استالم هاي بين در سطح ملي براي موقعيت
براي مثال . تر از ابعاد زيست شناختي آنان است ورزشكاران در اغلب اوقات بسيار مهم
اند، اما  هاي نابي را خلق كرده هاي تمرين حركت خيلي از قهرمانان ورزشي در موقعيت

اشا و قضاوت زماني كه در ميدان رقابت و رودرروي رقيبان قرار گرفته يا در معرض تم
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اند، انتظارات   نتوانسته۲و استرس ۱گيرند، در اثر اضطراب ها قرار مي تماشاگران و رسانه
همين اساس هدف پژوهش حاضر يافتن  بر. خود، مربيان و هواداران را برآورده سازند

چرا كه . روش و رويكرد مناسب و كارآمد جهت كار با استرس ورزشكاران ملي است
هاي روزمره، استرس خاص ورزشي دارند كه نياز به  الوه بر استرسورزشكاران ملي ع

بنا به اظهار جان كر و همكارانش استرس و . طلبد مداخالت ويژه و مناسب را مي
اضطراب مسابقه، احساسات ناخوشايند فشارهاي ناشي از باخت، استرس قبل، حين و 

كاران، ضروري ساخته است اي را در ورزش بعد از رقابت، نياز به دريافت خدمات حرفه
  ).۲۰۰۵، ۳كر(

 ورزشكاران نياز به كنترل احساسات، كنترل افكار و ۴هاي موريس براساس يافته
  ).۲۰۰۲موريس، (تغييرات مثبت در رفتارشان دارند 

آرامش، غرور، (اي از احساسات ناخوشايند  به استناد گزارش پژوهشي كر مجموعه
هاي بدني و  اضطراب، خشم، بدخلقي، تنش(ند و احساسات ناخوشاي...) قدرداني و 

كند و  در اثر برد و باخت، در ورزشكاران افزايش و كاهش پيدا مي...) رواني، حقارت و 
بنابراين ضروري است متخصصين با اين قبيل . گذارد در عملكرد آنان شديداً تأثير مي

  ).۲۰۰۵كر، (احساسات كار كنند 

كر گزارش .  معكوس است۶، تئوري۵ه ورزشكارانهاي نوپا در مشاور يكي از تئوري
كرده است، تئوري معكوس در درك و فهم رفتار ورزشكاران و فهم رفتار ورزشكاران و 

اي مناسب و در ارزيابي و شناخت انگيزش، شخصيت و  هاي مداخله طراحي برنامه
 ).۲۰۰۱كر، (كند  عملكرد آنان، مبناي بسيار مناسبي را فراهم مي

 مود، استرس يك مسأله بسيار مهم در ـتوان ادعا ن يـحث مطرح شده مبراساس مبا
  

  

2- Stress 
4- Morris 
6- Reversal theory 

1- Anxiety  
3- Kerr 
5- Counseling Athletes 
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ها و وقايع زيادي وجـود دارد كه از  در زندگي ورزشكاران موقعيت. ورزشكاران ملي است
بنا به اظهار . ، يا به عبارتي آنان زندگي پر استرسي دارنداي آنان خارج است توان مقابله

ي افراد تجاوز نمايد استرس است   هر واقعه يا تهديد يا رويدادي كه از توان مقابله۱الهي
 گزارش كردند در زندگي شخصي و ۲۰۰۴ در سال ۲ريس و هاردي). ۲۰۰۱الهي، (

، لذا الزم است در كنار آمدن با زاي فراوان وجود دارد اي ورزشكاران وقايع استرس حرفه
همچنين طبق . ها و نهايتاً عملكرد مطلوب، اقدامات حمايتي مناسب فراهم شود استرس

 در جهت كمك به ورزشكاران به منظور آشكارسازي ۲۰۰۱گزارشات پژوهشي الهي در 
 هاي دروني و بنا به اعتقاد جان كر براي شناسايي عوامل غير از نتايج احساسات و تنش

مسابقه از قبيل عامل دانش و باورهاي ذهني ورزشكاران كه باعث استرس در آنان 
  ).۲۰۰۵كر، (كند  اي ضرورت پيدا مي شود اقدامات درماني و مشاوره مي

 و كر تئوري معكوس كاربردهاي گوناگوني ۳به استناد گزارشات پژوهشي شفرد و لي
ه يك روش مهم در جهت شناخت و از جمله اين ك. ي مشاوره ورزشكاران دارد در زمينه

شفرد و (شود  درك و فهم و تحليل و بهبود روابط بين فردي ورزشكاران محسوب مي
  ).۲۰۰۶لي و كر، 

يك تئوري عمومي .  است۴شناختي در مورد انگيزشتئوري معكوس يك نظريه روان
 و كند كه مبناي آن تحليل هر فرد از تجربه از رفتار و تجربه بشري را ترسيم مي

. در اين تئوري عقيده بر اين است كه رفتار بشر ذاتاً متباين است. احساس خويش است
د كه ـه وجود دارنـهاي دوگان ه صورت جفتـ ب۵هارگانه فراانگيزشيـهاي چ حالت

و زير بناي شخصيت، احساس و انگيزش . گيرد هايي بين هر جفت صورت مي معكوس
  ).۲۰۰۱كر، (دهد  انسان را شكل مي

 :از انگيزشي عبارتند هاي چهارگانه فرا حالت
  

  

2- Ress and Hardy 
4- Motivation 

1- Lahy 
3- Shepherd and Lee 
5- Metamotivation 
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  ۱ آينده محوري در برابر حال محوري-۱
  ۲گري  همنوايي در برابر مبارزه-۲
  ۳ خودمحوري در برابر ديگر محوري-۳
  ۴گري در برابر همدلي  سلطه-۴

ي اول چون به تجربه يك ورزشكار از انگيختگي بدني و فردي خويش  دو دسته
 معروفند و بقيه به تعامل فرد با ديگران، اشيا و ۵هاي بدني مربوط است لذا به حالت

عوامل و موضوعات عيني مثل لوازم ورزشي و ديگران و محيط مربوطند لذا به 
  . معروف هستند۶هاي تعاملي حالت

 هدفمند بوده و براساس طرح و نقشه عمل  و فرد جدي،محوريدر حالت آينده
در وضعيت حال محوري رفتار فرد مبتني بر تفريح و شوخي است و اتفاقات . كند مي

رفتارهاي ناگهاني در اين حالت از . زمان حال و احساسات فعلي فرد مبناي رفتار است
نگيختگي و  كسب لذت و رسيدن به سطوح بااليي از ا،شود و هدف فرد آشكار مي

در همنوايي فرد موافق و سازگار است، ميل به پذيرش قانون دارد، با . هيجان است
گري، نافرماني،  در حالت مبارزه. كند هايش عمل مي هاي هم تيمي انتظارات و خواسته

 ،در وضعيت خود محوري. شود ميل به سركشي و عدم پذيرش و رفتار دفاعي ديده مي
هاي فردي است، وقايع شخصي، فعل و انفعاالت خود فرد  رفتار شخص براساس خواسته

در حالت ديگر محوري نيازهاي ديگران و عوامل بيروني، رضايت و . مورد توجه است
گري ورزشكار شديداً نياز به  در حالت سلطه. خشنودي آنان مورد توجه ورزشكار است

  .ي رفتار فرد هستند سلطه محورهاي اصل وقدرت، كنترل. كند غلبه بر ديگران پيدا مي

  ها و تماشـاگران و نهايتـاً در حالت هـمدلي، مهرباني، تـوازن دربرخورد با هم تيمـي

  
  

2- Conformist- Negativistic 
4- Mastery- Empathy 
6- Transactional states 

1- Telic- Paratelic  
3- Autic- Alloic 
5- Somatic States 
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  ).۲۰۰۳، ۱ و اپتر۲۰۰۱كر، (دهند  ورزشكار را تشكيل ميديگران مبناي اصلي رفتار 

هاي چهارگانه تضادهايي وجود دارد  هاي اپتر بين هر جفت از حالت براساس يافته
مثالً در حالت آينده محوري فرد . افتد هايي اتفاق مي ها معكوس كه در هر يك از جفت

كند اما وقتي همان  عمل مي  با عالقه و جديت به دنبال اهدافش بوده و با طرح برنامه
هاي حاكم بر زمان  گيرد براساس لذت و خواسته حوري قرار ميمفرد در حالت حال 

  ).۲۰۰۳اپتر، (شود  حال به رفتارهاي هيجاني ديگر مشغول مي

 ۴ و اشباع۳، ناكامي۲ها اغلب در اثر سه عامل وابستگي بنا به اظهار جان كر معكوس
هاي فراانگيزشي به صورت خالص  راد ممكن است حالتهمچنين در اف. افتند اتفاق مي

آشكار شوند ) تركيبي از دو يا چند حالت(يا به صورت تركيبي ) با محوريت يكي از آنها(
اند يكي از مشكالت رفتاري در افراد  شان گزارش كرده  و همكاران۵الفرينر). ۲۰۰۱كر، (

عيت به جاي اين كه به عبارت ديگر در يك وض. هاي نابجاست گيري معكوس شكل
هايي غير از آن در وي ايجاد  انگيزشي مناسب قرار بگيرد حالت شخص در يك حالت فرا

  ).۲۰۰۱الفرينر و ديگران، (گردد  مي

به استناد گزارشات پژوهشي جان كر قرار گرفتن در يك وضعيت، براي مدت 
راد از طرف خود هاي فراانگيزشي اف لذا شناخت حالت. زا باشد تواند استرس طوالني مي

ها براساس عملكرد هر  هاي نابجا و تحليل رفتارها و حالت فرد و جلوگيري از معكوس
  ).۲۰۰۱كر، (باشد  هاي فراانگيزشي مورد تأكيد تئوري معكوس مي يك از حالت

هاي اپتر در هر لحظه از زمان يك ميل و گرايش ذاتي به سوي يكي  براساس يافته
ر افراد وجود دارد و ميزان و شدت غالب بودن هر يك از هاي فراانگيزشي د از حالت

  د،ـ ثابت كردن۶ك و كرـسوب). ۲۰۰۳اپتر، (رگذار است ـعكوس آن نيز تأثيـها در م حالت
  

  

2- Contingency 
4- Satiation 
6- Svebak and kerr 

1- Apter 
3- Frustration 
5- Lafreniere 
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پردازند حالت غالب  وهاي استقامت ميهاي استقامتي مثل د افرادي كه به ورزش
هاي انفجاري مثل بيسبال  ورزشكاراني كه به ورزش. شان آينده محوري است فراانگيزشي
هاي هيجاني مثل چتربازي، موتورسواري و اسكي سرعت روي برف تمايل  و به ورزش

در ). ۱۹۸۹سوبك و كر، (شان حال محوري است  بيشتري دارند حالت فراانگيزشي غالب
يك پژوهشي اپتر ثابت كرد افراد حال محور بيشتر به دنبال تجربيات جنسي كشش 

همچنين افرادي كه بيشتر الكل مصرف . دارند و تمايل به انگيختگي بيشتري دارند
اپتر، (گري و حال محوري قرار دارند  كشند در حالت مبارزه كنند و سيگار مي مي

۲۰۰۳.(  

ها و  عدد، به منظور مقابله با استرس، روشهاي پژوهشگران مت به استناد يافته
  :توانند مؤثر باشند مداخالت زير مي

  ؛)۱۹۹۵، ۱موريس و سامرز( استفاده از مداخالت شناختي -
  ؛)۱۹۷۴، ۲ژاكوبسون( تكنيك خودآرام سازي -
  ؛)۲۰۰۱كر، (هاي مناسب و بجا   استفاده از معكوس-
ش دادن به موسيقي تند و با صداي  كاهش اهميت واقعه، صحبت با خود، تمركز و گو-

  ؛)۱۹۹۹، ۳ميلز(بلند 
نفس، تمركز و هاي شناختي مثل افزايش عزت  رفع استرس با حذف منبع آن، مقابله-

  ؛)۲۰۰۱الهي، (ها  تفكر بر روي قوت
  ؛)۲۰۰۱كر، (هاي تفريحي   تماشاي فيلم، ارتباط با دوستان و انجام بازي-
زشكاران، كاهش يا كنترل فيزيكي استرس مثل دهي مجدد توجه و تمركز ور  شكل-

 بخشي، تمرين نفس عميق، مرور ذهني يا تصويرسازي ذهني، اجرايهاي آرام تكنيك
  ؛)۲۰۰۲موريس، (زا  هاي جديد و افكار استرس ذهني يا تجسم بازي و تكرار ذهني مهارت

  

   
  

2- Jacobson 1- Morris and Summers 
3- Males 
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زدايي  سازي، حساسيت سازي، غرقه ن به موسيقي، هيپنوتيزم، آرام ماساژ، گوش داد-
  .)۱۹۸۷و ديگران، ۱مارتينز(منظم و تغيير محيط 

  :تحقيق حاضر به دنبال اهداف زير بود

  ؛هاي ملي  تعيين ميزان اثربخشي تئوري معكوس در كاهش استرس ورزشكاران تيم-
 تئوري معكوس در كاهش استرس  تعيين ميزان اثربخشي مشاوره فردي با استفاده از-

  ؛هاي ملي ورزشكاران تيم
 تعيين ميزان اثربخشي مشاوره گروهي با استفاده از تئوري معكوس در كاهش -

  .؛هاي ملي استرس ورزشكاران تيم
 تعيين تفاوت اثربخشي مشاوره فردي و مشاوره گروهي با استفاده از تئوري معكوس -

  .مليهاي  در كاهش استرس ورزشكاران تيم
  :با توجه به اهداف فوق سؤاالت پژوهشي به شرح زير مطرح شدند

  هاي ملي تأثير مثبت دارد؟  آيا تئوري معكوس در كاهش استرس ورزشكاران تيم-
هاي   آيا مشاوره فردي با استفاده از تئوري معكوس در كاهش استرس ورزشكاران تيم-

  ملي تأثير مثبت دارد؟
اده از تئوري معكوس در كاهش استرس ورزشكاران  آيا مشاوره گروهي با استف-

  هاي ملي تأثير مثبت دارد؟ تيم
 آيا بين مشاوره فردي و مشاوره گروهي با استفاده از تئوري معكوس در كاهش -

  هاي ملي تفاوتي وجود دارد؟ استرس ورزشكاران تيم

  روش تحقيق

  هاي ملي ورزشـكاران تيم آماري آن را كليه ياين تحقيق از نوع شبه تجربي بود، جامعه
  

  

 1- Martins 
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. هاي مختلف ورزشي بود  ورزشكار ملي در رشته۳۶نمونه آماري شامل . داد تشكيل مي
 ورزشكار زن در سه گروه شامل دو گروه آزمايش و ۳ ورزشكار مرد و ۳۳اين پژوهش با 

 كه اطالعات هاي مختلف سني بودند، ها از رده آزمودني. يك گروه كنترل، انجام گرفت
  .آمده است) ۱(مربوط به آنها در جدول شماره 

  ها اطالعات توصيفي مربوط به آزمودني) ۱(جدول شماره 
  فراواني  هاي سني رده

  ۲۰  بزرگساالن
  ۱۳  جوانان
  ۲  اميدها

  ۱  دانشجويان
  ۳۶  جمع كل

  

گزيني گيري داوطلبانه انتخاب شد، اما جاي  آماري با استفاده از روش نمونهينمونه
  . نفري به صورت تصادفي ساده صورت گرفت۱۲ها در سه گروه  آزمودني

اين .  استفاده شد۱نامه استرس ليونل كودرون آوري اطالعات از پرسش براي جمع
نامه سه بعد زندگي افراد شامل بهداشت زندگي، شخصيت فرد و زندگي شخصي  پرسش

ك فرانسوي آزموني را تهيه كرد شوانپزليونل كودرون ر. دهد گيري قرار مي را مورد اندازه
پايايي و . دهد گيري قرار مي ي ياد شده مورد اندازه كه استرس اشخاص را در سه زمينه

آزمون در سطح  آزمون و پس  همبستگي بين پيشياعتبار اين آزمون با محاسبه
، استرس بهداشت محيط )۹۸۶/۰(براي آزمون بهداشت شخصي ) ۰۰۰۱/۰(داري  معني
حسيني چورسي، (دست آمده است ه ب) ۹۸۴/۰(و براي شخصيت ) ۹۹۰/۰(ي زندگ

۱۳۸۴.(  

  روهـآزمون با گآزمون و پسي اجرا براساس طرح پژوهش به صورت طرح پيش شيوه
  

  

 1- Lionel coudyron 
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هاي آزمايش و گروه كنترل آزمون استرس سنج ليونل  ابتدا گروه. كنترل انجام شد
برگزاري (پيش آزمون تكميل كردند و پس از اعمال متغير مستقل كودرون را به عنوان 

) جلسات مشاوره فردي و گروهي با استفاده از تئوري معكوس براي دو گروه آزمايش
  .هاي سه گانه در پس آزمون شركت نمودند مجدداً گروه

هاي گروه آزمايش تشكيل شد و در  جلسات مشاوره فردي براي تك تك آزمودني
يابي رفتارهاي ورزشكاران به منظور  آن از مفاهيم تئوري معكوس براي تحليل و ريشه

 جداگانه با يها سه جلسه براي هر يك از آزمودني. كاهش استرس استفاده گرديد
  هر جلسه شبيه جلسات مشاوره. گرفتي فردي انجام   سه روز جلسات مشاورهيفاصله

فردي مراجعان متعدد صورت پذيرفت، اما قالب كلي جلسات از سه مرحله شروع، ادامه 
 اول بيشتر بر روي شناخت حالت فراانگيزشي يدر جلسه. شد و خاتمه تشكيل مي
در جلسه دوم به آموزش و تمرين فنون تئوري معكوس به ويژه . ورزشكاران تأكيد شد

 سوم يدر جلسه.  مورد بحث در مقدمه به منظور كاهش استرس اختصاص يافتفنون
اي   اول و چگونگي انتقال آن به زندگي فردي و حرفهيتمرين و انجام مباحث دو جلسه

به ويژه محيط ورزشي در جهت استفاده بهينه از فنون براي كنترل و مهار استرس 
  .تأكيد شد

در اين پژوهش، تشكيل جلسات مشاوره گر از مشاوره گروهي  منظور پژوهش
هاي گروه آزمايش بود كه در آن با استفاده از مفاهيم  گروهي با شركت تمام آزمودني
يابي  ي فراانگيزشي براي تحليل و علت هاي چهارگانه تئوري معكوس به ويژه حالت

ي ها و فنون مورد تأكيد تئور ي استفاده از تكنيك استرس ورزشكاران و آموزش نحوه
مشاوره گروهي در سه جلسه با مشاركت . معكوس براي كاهش استرس آنان تأكيد شد

فرايند و چگونگي كار . هاي گروه آزمايش با فاصله سه روز تشكيل شد تمام آزمودني
بيان اهداف، (ي شروع  بدين صورت بود كه هر جلسه مشاوره گروهي شامل سه مرحله

آموزش و تمرين (اي ادامه  مرحله) ر بحثمعرفي، بيان مباحث مقدماتي، ارائة محو
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ها به منظور  هاي چهارگانه و تشخيص آن در خود و ديگران، آموزش انواع تكنيك حالت
شامل مرور مباحث، انجام تلخيص مباحث، تعيين (و مرحله خاتمه ) كاهش استرس

 ها با ها و انجام تكنيك در جلسات گروهي تمامي تمرينات و فعاليت. شد مي) تكليف
  .انجام گرفته بود) محقق(ها و مشاور  تعامل و مشاركت آزمودني

هاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش شامل تحليل واريانس با  روش
  .باشد هاي مكرر، تي استودنت وابسته و توكي مي گيري اندازه

  ها يافته

  :باشد هاي پژوهش حاضر براساس سؤاالت پژوهشي به شرح زير مي يافته

براي رسيدن  :هاي ملي تأثير مثبت دارد  معكوس در كاهش استرس ورزشكاران تيمتئوري -۱
ها با استفاده از  ها و نمرات پيش آزمون و پس آزمون استرس آزمودني به اين نتيجه داده

و سطح معناداري آن . هاي مكرر مورد تحليل قرار گرفتند گيري تحليل واريانس، اندازه
  .دست آمده  ب۰۰۳/۰ل معاد) ۲(براساس جدول شماره 
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هاي مكرر مربوط به  گيري  هاي آماري تحليل واريانس دو راهه با اندازه شاخصه) ۲(جدول 
  آزمون استرسپيش آزمون و پس

 سطح معناداري F  مقدار  -  اثر
Pillais Trace ۰۹۹/۰  

Wilks Lambda ۹۰۱/۰  
Hotelling's Trace ۱۱۰/۰  

  گروه

Roy's Largest Root ۱۱۰/۰  

۵۵۱/۰  ۵۹۳/۰  

Pillais Trace ۵۷۳/۰  
Wilks Lambda ۴۲۷/۰  

Hotelling's Trace ۳۴۰/۱  
پيش آزمون و پس 

  آزمون استرس
Roy's Largest Root ۳۴۰/۱  

۷۴۵/۱۴  ۰۰۳/۰  

Pillais Trace ۶۵۲/۰  
Wilks Lambda ۳۴۸/۰  

Hotelling's Trace ۸۷۱/۱  

تأثير متقابل گروه و 
پيش آزمون و پس 

  آزمون استرس
Roy's Largest Root ۸۷۱/۱  

۳۵۷/۹  ۰۰۵/۰  

  

آزمون و پس آزمون معنادار توان گفت تفاوت ميانگين نمرات استرس پيش پس مي
يعني استفاده از تئوري معكوس به عنوان متغير مستقل در كاهش استرس . است

و تحليل ) تي (tهاي آزمونبراي تأييد نتيجه فوق . ورزشكاران تأثير مثبت داشته است
و ) ۰۰۰/۰(واريانس يك طرفه نيز انجام گرفت و سطح معناداري آنها به ترتيب 

اطالعات در . كنند ييد ميأدست آمده را ته لذا هر دو، نتيجه ب. دست آمده ب) ۰۰۴/۰(
  . آمده است۴ و ۳جداول شماره 

  

  استرسآزمون و پس آزمون براي پيشtجدول تحليل آزمون ) ۳(جدول 
  سطح معناداري  درجه آزادي tمقدار   ها شاخص

  ۰۰۰/۰  ۳۵  ۰۷۷/۴   پس آزمون استرس-پيش آزمون
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  هاي آماري تحليل واريانس يكطرفه بين پيش آزمون و پس آزمون استرس شاخصه) ۴(جدول 
  سطح معناداري F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  

  ۰۰۴/۰  ۴۹۲/۶  ۷۷۸/۷۰۸  ۲  ۵۵۶/۱۴۱۷  ها بين گروه
      ۱۷۴/۱۰۹  ۳۳  ۷۵۰/۳۶۰۲  ها درون گروه

        ۳۵  ۳۰۶/۵۰۲  كل
  

هاي ملي   مشاوره فردي با استفاده از تئوري معكوس در كاهش استرس ورزشكاران تيم-۲
آزمون و دست آوردن نتيجه فوق، ميانگين نمرات استرس پيشه براي ب :تأثير مثبت دارد

ن مشاوره فردي اجرا گرديده بود، با استفاده از كه برايشا) ۱(پس آزمون گروه آزمايش 
اطالعات . مشاهده گرديد) ۰۰۱/۰(آزمون تي وابسته مقايسه شد و سطح معناداري آن 

توان نتيجه  با استفاده از جداول فوق مي. آمده است) ۶(و ) ۵(آماري در جدول شماره 
زشكاران با گرفت مشاوره فردي با استفاده از تئوري معكوس در كاهش استرس ور

همچنين سطح معناداري تفاوت پيش آزمون و پس .  تأثير مثبت دارد۹۹۹/۰احتمال 
  . است كه معنادار نيست۸۶۶/۰آزمون استرس در گروه كنترل 

  

  گانههاي سه هاي توصيفي نمرات پيش آزمون و پس آزمون استرس در گروه شاخصه) ۵(جدول 

  خطاي استاندارد  ستانداردانحراف ا  تعداد  ميانگين   پس آزمون-پيش  گروه

  ۳۱/۴  ۹۴/۱۴  ۵/۵۸  پيش آزمون
  )۱(آزمايش 

  ۶۸/۴  ۲۱/۱۶  ۵۸/۴۴  پس آزمون
  ۴۱/۵  ۷۴/۱۸  ۳۳/۵۹  پيش آزمون

  )۲(آزمايش 
  ۰۷/۵  ۵۶/۱۷  ۲۵/۴۸  پس آزمون
  ۷۲/۳  ۸۷/۱۲  ۱۷/۵۶  پيش آزمون

  )۳(كنترل 
  ۷۵/۵۶  پس آزمون

۱۲  

۷۶/۸  ۵۳/۲  
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  ها در استرس ي، آزمون تي وابسته براي هر يك از گروههاي آمار شاخصه )۶(جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي   پس آزمون-پيش  گروه
  ۰۰۱/۰  )۱(آزمايش 
  ۰۰۰/۰  )۲(آزمايش 
  )۳(كنترل 

  ۱۱   پس آزمون استرس-پيش
۸۶۶/۰  

  

  

  

هاي ملي   مشاوره گروهي با استفاده از تئوري معكوس در كاهش استرس ورزشكاران تيم-۳
، ۶ و ۵ فوق با استناد به جداول شماره يدست آوردن نتيجهه براي ب :أثير مثبت داردت

كه مشاوره گروهي ) ۲(آزمون و پس آزمون گروه آزمايش ميانگين نمرات استرس پيش
با استفاده از تئوري معكوس دريافت كرده بودند، با استفاده از آزمون تي وابسته مقايسه 

براساس نتيجه فوق و مقايسه آن با . دست آمده ب) ۰۰۰/۰(سطح معناداري آن . شد
توان ادعا نمود، مشاوره  محاسبه شد مي) ۸۶۶/۰(سطح معناداري گروه كنترل كه 

  .شود هاي ملي مي  باعث كاهش استرس ورزشكاران تيم۹۹۹/۰گروهي با احتمال 
  

 استرس  بين مشاوره فردي و مشاوره گروهي با استفاده از تئوري معكوس در كاهش-۴
 نتيجه فوق پس از انجام آزمون تحليل واريانس :هاي ملي تفاوتي وجود ندارد ورزشكاران تيم

هاي  آزمون گروهآزمون و پسگيري مكرر كه تفاوت نمرات استرس در پيش با اندازه
سطح . دست آمده معنادار ديده شد، و با انجام آزمون تعقيبي توكي ب) ۲(و ) ۱(آزمايش 

كه مشاوره فردي دريافت كردند با ) ۱(سه ميانگين نمرات گروه آزمايش معناداري مقاي
ه ب) ۷۸۶/۰(كه مشاوره گروهي دريافت نمودند، حدود ) ۲(ميانگين نمرات گروه آزمايش 

  :آمده است) ۷(اطالعات در جدول شماره  (دهد تفاوتي وجود ندارد ه نشان ميدست آمد ك
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  آزمونآزمون و پسكي در مورد تفاوت استرس در پيشهاي مربوط به آزمون تو شاخصه) ۷(جدول 
  سطح معناداري  خطاي انحراف استاندارد  ها تفاوت ميانگين  ها گروه  نمرات  متغيرها

  )۱(گروه آزمايش   ۷۸۶/۰  ۸۳۳۳/۲  )۲(
  ۰۰۵/۰  ۵/۱۴  )۳(  مشاوره فردي

  )۲(گروه آزمايش   ۷۸۶/۰  -۸۳۳۳/۲  )۱(
  مشاوره گروهي

  استرس

)۳(  ۶۶۶۷/۱۱  

۲۶۵۶/۴  

۰۲۶/۰  
  

  گيري بحث و نتيجه

در پژوهش حاضر كه هدف آن تعيين ميزان اثربخشي تئوري معكوس، مشاوره فردي و 
ي فردي  هاي ملي و مقايسه دو روش مشاوره گروهي در كاهش استرس ورزشكاران تيم

  :دست آمده طور مختصر نتايج زير به و گروهي بود، ب

هاي ملي تأثير مثبت دارد،  اران تيمتئوري معكوس در كاهش استرس ورزشك
همچنين مشاوره فردي و گروهي با استفاده از تئوري معكوس در كاهش استرس 

هاي ملي اثر گذار بوده است، و بين مشاوره فردي و مشاوره گروهي با  ورزشكاران تيم
دار مشاهده   ورزشكاران تفاوت معنيساستفاده از تئوري معكوس در كاهش استر

هاي رفتار،  مطرح كرد تئوري معكوس انگيزه) ۲۰۰۳(طوري كه اپتر  مانه. نگرديد
از . دهد دهد، مورد بررسي قرار مي اي كه آن را انجام مي معاني رفتار فرد را در لحظه

طرف ديگر از تئوري معكوس براي درك و فهم انگيزش، احساس و شخصيت افراد به 
نجا كه استرس يك واكنش احساسي و از آ. گرفتتوان بهره مؤثر  ويژه ورزشكاران مي

 اين تئوري در ارتباط با رفتار، انگيزش، احساس و شخصيت انسان به  وهيجاني است
) ۲۰۰۱(ويژه ورزشكاران استفاده و كاربرد مؤثري دارد، از طرف ديگر به قول جان كر 

حقيق لذا در ت. هاي متضاد فراانگيزشي بايد استفاده نمود در شرايط پر استرس از حالت
حاضر از اين شيوه به منظور كاهش استرس در جلسات مشاوره فردي و گروهي استفاده 

  .دست آمده گرديد و نتايج مثبتي نيز ب
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ها  در جلسات مشاوره با ورزشكاران و در جهت كمك به آنان از چگونگي عمل معكوس
سط اپتر اين مطلب تو. در رفتار و حاالت استفاده شد و نتيجه مؤثري نيز داشته است

مطرح شده كه معتقدند ورزشكاران با استفاده از اين ) ۱۹۹۹(و كر و تكون ) ۱۹۸۲(
هاي خودشان را شناسايي كنند و با تغيير در  توانند عمل و ايجاد معكوس تئوري مي
  .هاي خودشان آنها را كنترل نمايند ش محيط و رو

وسط محققين هاي تحقيق حاضر با بسياري از تحقيقات صورت گرفته ت يافته
كه ) ۱۹۹۵(هاي موريس و سامرز  مختلف همخواني و هماهنگي دارد از جمله با يافته

با تحقيقات . دانست استفاده از مداخالت شناختي را در كاهش استرس مؤثر مي
استفاده از ) ۲۰۰۱(هاي كر  سازي را و يافته كه تكنيك خودآرام) ۱۹۷۴(ژاكوبسون 

كاهش اهميت واقعه، صحبت با ) ۱۹۹۹(حقيقات ميلز هاي بجا و مناسب را و ت معكوس
كه از بين بردن منبع ) ۲۰۰۱(هاي الهي  خود، گوش دادن به موسيقي و پژوهش

ها را مهم معرفي  نفس و تمركز بر قوتهاي شناختي مثل افزايش عزت استرس و مقابله
نجام كه تماشاي فيلم، ارتباط با دوستان و ا) ۲۰۰۱(همچنين با عقيده كر . كرد
  .هاي تفريحي را در كاهش استرس ورزشكاران مهم معرفي كردند بازي

تواند به عنوان يك تئوري كارآمد و  پژوهش حاضر نشان داد، تئوري معكوس مي
هاي  همچنين انجام مشاوره. مناسب در مشاوره با ورزشكاران مورد استفاده قرار گيرد

هاي مورد تأكيد تئوري معكوس   روشها و فردي و گروهي با استفاده از مفاهيم، تكنيك
از طرف ديگر انجام . تواند مورد استفاده قرار گيرد هاي ملي مي در كار با ورزشكاران تيم

مشاوره با ورزشكاران به منظور كاهش استرس آنان چه به روش فردي و چه به روش 
  .تواند مؤثر باشد گروهي ضروري بوده و مي

  :شود صل گرديد پيشنهاد ميبراساس آنچه كه در اين پژوهش حا
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از مشاوران ورزشي در سيستم تربيت بدني كشور استفاده شود، جلسات مشاوره فردي و 
 جهت كاهش استرس آنان تشكيل ،هاي ملي طور مرتب براي ورزشكاران تيمه گروهي ب

هاي ملي، براي مشاوران و  گردد، استفاده از تئوري معكوس در كار با ورزشكاران تيم
شود مربيان، سرپرستان،  چنين پيشنهاد مي هم. شود اسان توصيه ميشن روان
هاي كنترل استرس آشنا شوند كه  هاي ملي با روش اندركاران و ورزشكاران تيم دست

  .نهايتاً منجر به بهبود عملكرد آنان گردد

  

  ۱/۷/۸۸  :ي مقالهي اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۱۴/۱/۸۹  : ي نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه
  ۲۱/۴/۸۹  :تاريخ پذيرش مقاله
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