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پیشبینی تفکر خلاف واقع براساس خلق و خوشبینی :مطالعة لیگ
دوومیدانی مردان ایران
صابر مهری ،6و زهرا پورآقایی اردکانی
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،پیشبینی تفکر خلاف واقع براساس خلق و خوشبینی در لیگ دوومیدانی مردان در سال
( )3131بود .آزمودنیها را  39دوندة لیگ دوومیدانی تشکیل دادند که طبق جدول مورگان از میان  331دونده
انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری دادهها از سه پرسشنامة "برومرز"" ،جهتگیری زندگی" و "تفکر خلاف واقع
برای رخدادهای منفی" استفاده گردید .یافتهها نشان میدهد که تفکر خلاف واقع رو به پایین با آرامش و
خوشبینی ،تفکر خلاف واقع رو به بالای بدون ارجاع با خشم و افسردگی و تفکر خلاف واقع رو به بالای خودارجاع
با تنش دارای ارتباط مثبت و معنادار میباشد .بهعبارتدیگر ،ابعاد خلق میتوانند جهت تفکر خلاف واقع را
پیشبینی نمایند .همچنین ،تفکر رو به بالا که بر پیامدهایی بهتر از آنچه اتفاق افتاده است ،متمرکز میباشد ،منجر
به بروز هیجانات منفی میشود؛ اما تفکر رو به پایین بهدلیل آنکه بر پیامدهایی بدتر از آنچه اتفاق افتاده است،
متمرکز میباشد ،باعث بروز هیجانات مثبت میشود.
کلیدواژهها :تفکر خلاف واقع ،خلق ،خوشبینی ،نظریة نورم ،نظریة عملکردی تفکر خلاف واقع
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مقدمه
تفکر خلاف واقع 3عبارت است از مقایسة نتایج
بهدستآمده با نتایج احتمالی جایگزین که در زندگی
ما غیرقابلاجتناب میباشد (هندرسون و نوریس،9
 ،9131ص .)92 .بااینحال ،مکانیسمهای عصبی
زیربنای تفکرات خلاف واقع و چگونگی تأثیر پاسخ
هیجانی به پیامدهای بهتر و بدتر ،بهخوبی درک نشده
است .تفکر خلاف واقع به شبیهسازی ذهنی جایگزین
برای واقعیت اشاره دارد؛ بهعبارتدیگر ،فکرکردن
دربارة رخدادهای محتمل و خلاف آنچه در واقعیت رخ
داده است؛ بهعنوانمثال'،یک ورزشکار ساده ممکن
است تصور کند که "اگر در نوجوانی به سراغ ورزش
رفته بودم ،میتوانستم قهرمان شوم" .تمایل افراد
برای تصور رویدادی فراتر از آنچه درواقع رخ داده
است ،یکی از ویژگیهای فراگیر اندیشة انسان
میباشد که تفکر خلاف واقع نام دارد (باسون ،والش و
مارتین ،9131 ،1ص .)371 .بهطورکلی ،تفاوتهای
فردی در نوع تفکرات خلاف واقع ،بیشترین توجه را
بهخود معطوف نموده است .افراد میتوانند دارای تفکر
رو به بالا( 3تصور پیامدهای مطلوبتر از آنچه اتفاق
افتاده است مانند اگر بیشتر تمرین میکردم در مسابقه
پیروز میشدم) ،تفکر رو به پایین( 2تصور پیامدهای
بدتر از آنچه اتفاق افتاده است مانند با اینکه استارت
خوبی نزدم؛ اما خدا را شکر دوم شدم) (سانا،9111 ،6
ص ،)363 .تفکر افزایشی( 7اضافهکردن عناصر جدید
و ساختن موقعیت دوباره مانند اگر زمان واکنشم بهتر
میبود ،رکوردم بهتر میشد) و تفکر کاهشی( 1حذف
عناصر از موقعیت؛ مانند اگر استرس کمتری داشتم،

نتیجه بهتر میشد) باشد (روس ،هور ،پنینگتون،3
 ،3333ص .)3331 .برمبنای مطالعات ،از نظر ارجاع،
موضوع و یا اتفاق رخداده در گذشته را یا به فعالیتها
و اعمال خود ارجاع میدهیم که "خودارجاعی"31
نامیده میشود (براینمونه اگر تمرکزم بههم
نمیریخت ،نتیجه بهتر میشد) ،یا آن را به فعالیت و
اعمال دیگران منتسب میکنیم که به آن دیگرارجاع33
میگویند (بهعنوانمثال اگر تماشاچیان سروصدا
نمیکردند ،تمرکزم بههم نمیریخت) و یا به خود یا
فرد خاصی ارجاع نمیدهیم که آن را بدون ارجاع39
مینامند (مانند وقتیکه میگوییم "اگرچه شرایط بدی
اتفاق افتاده است؛ اما قطعاً میتوانست بدتر از این هم
باشد) (ری ،کاهون ،علی و دفتری ،9111 ،31ص.
 .)963لازمبهذکر است که افراد با توجه به جهت
تفکرات خلاف واقع ،عکسالعملهای هیجانی متفاوتی
را ایجاد میکنند (روس و السون ،9116 ،33ص.)393 .
حالات خلقی یکی از متغیرهایی است که در
روانشناسی ورزشی ،عاملی اثرگذار در اجرای
ورزشکاران تلقی شده و درراستای پیشبینی هرچه
بهتر و دقیقتر عملکرد ورزشکاران مورد استفاده قرار
میگیرد (فرخی ،متشرعی و زیدآبادی ،9131 ،ص.
 .)36همچنین ،خلق 32عبارت است از مجموعة
احساسات زودگذر که از نظر شدت و مدت ،متغیر بوده
و بهطور معمول از هیجان طولانیتر میباشد و در
ارزیابی و تفسیر یک موقعیت روانشناختی و چگونگی
عملکرد در گذشته ،حال و آینده مداخله میکند
(بیدی ،تری و لین ،9111 ،36ص .)23 .محتوای خلق

1. Counterfactual Thinking
2. Henderson & Norris
3. Bacon, Walsh & Martin
4. Upward Counterfactual Thinking
5. Downward Counterfactual Thinking
6. Sana
7. Additive
8. Subtractive

9. Roese, Hur & Pennington
10. Self-Referent
11. Other-Referent
12. No Referent
13. Rye, Cahoon, Ali & Daftary
14. Roese & Olson
15. Mood
16. Beedie, Terry & Lane
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بهگونهای است که بر شناخت و رفتار افراد و موفقیت
و شکست آنها در موقعیتهای بیرونی اثرگذار
میباشد و براساس تقسیمبندی دوبعدی میتوان خلق
را بهصورت مثبت و منفی در نظر گرفت و تنش،3
افسردگی ،9خشم ،1خستگی 3و سردرگمی 2را خلق
منفی و سرزندگی ،6شادکامی 7و آرامش 1را خلق مثبت
نامید (لن ،وایت ،تری و نویل ،9112 ،3ص.)336 .
نظریههای متعددی درمورد تفکر خلاف واقع بیان شده
است که یکی از آنها نظریة "نورم "31میباشد.
مبنای این نظریه ،مقایسة دوطرفة استانداردهای
روانشناختی و واقعیت تجربهشده است (روس و
السون ،3331 ،ص .)913 .شایانذکر است که اختلاف
ناشی از این دو میتواند پاسخی هیجانی را ایجاد کند
که این پاسخ تحتتأثیر شدت و جهت این اختلاف
قرار میگیرد .براساس این نظریه ،تفکرات خلاف واقع
رو به بالا باعث ایجاد حالات خلقی و هیجانات منفی
شده و درمقابل ،تفکر خلاف واقع رو به پایین منجر به
ایجاد هیجانات مثبت میگردد (روس و السون،9116 ،
ص.)319 .
علاوهبراین ،نظریة کارکردی تفکر خلاف واقع 33یکی
دیگر از نظریههایی است که به تفکر خلاف واقع و
فرایندهای ناشی از آن میپردازد .براساس این تئوری،
تفکرات خلاف واقع ،کارکردی حمایتی را برای فرد
فراهم نموده و به وی کمک میکنند که از اشتباهات
گذشته خودداری نماید .این نظریه بیان میکند که

1. Tension
2. Depression
3. Anger
4. Fatigue
5. Confusion
6. Vitality
7. Happiness
8. Calmness
9. Lane, Whyte, Terry & Nevil
10. Norm Theory
11. The Functional Model of Counterfactual
Thinking
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تفکرات خلاف واقع ،کارکردی هیجانی 39داشته و به
فرد کمک میکند که احساس بهتری داشته باشد .فرد
با مقایسة وضعیت کنونی خود و اینکه شرایط
میتوانست بدتر از این باشد ،احساس بهتری پیدا
میکند؛ بهعنوانمثال ،دوندهای که نتوانسته است
قهرمان شود ،میگوید "حداقل مدال گرفتم"
(مارکمن و میلر ،9116 ،31ص .)936 .نکتة مهم
درمورد تفکر خلاف واقع این است که هریک میتواند
تأثیری متفاوت از نوع دیگر داشته باشد .علاوهبراین،
شواهد نشان میدهد که حالات خلقی میتواند
درجهت ابراز تفکر خلاف واقع مؤثر باشد .در این
ارتباط ،مقالات متعددی اشاره نمودهاند که حالات
خلقی میتواند عقاید مختلفی را تحتتأثیر قرار دهد
(سانا ،شوآرتز و استوکر ،9119 ،33ص .)337 .مطالعات
نشان داده است که بین تفکر خلاف واقع و احساسات،
یک رابطة دوطرفه وجود دارد؛ بدینمعناکه هیجانات و
احساسات منفی موجب ایجاد تفکرات خلاف واقع
میشود و درمقابل ،تفکرات خلاف واقع نیز میتواند
موجب ایجاد احساسات و هیجانات منفی گردد (روس،
 ،3337ص)313 .؛ بهویژه اینکه تفکر خلاف واقع رو
به بالا ،احساسات منفی (دیویس ،لمن ،ورتمن و
تامسون ،3332 ،32ص )331 .و تفکر خلاف واقع رو به
پایین ،احساسات مثبت را راهاندازی میکنند (روس،
 ،3333ص .)313 .به بیان دقیقتر ،تفکر رو به بالا
منجر به افسوسخوردن ،غمگینی و ناامیدی میشود
(لیکل ،اشمادر و بارکوئیسائو ،9113 ،36ص.)99 .
پژوهشگران اذعان دارند که بین خلق و تفکر خلاف
واقع ارتباط وجود دارد؛ بدینترتیب که افراد با خلق
مثبت از تفکر خلاف واقع رو به پایین و افراد با خلق
12. Emotion
13. Markman & Miller
14. Sana, Schwartz & Stocker
& 15. Davis, Lehman, Wortman, Silver
Thompson
16. Lickel, Schmader & Barquissau
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منفی از تفکر خلاف واقع رو به بالا استفاده میکنند
(سانا ،3333 ،ص .)131 .همچنین ،افراد با اضطراب
اجتماعی بالا درمقایسه با افرادی که اضطراب
اجتماعی پایینتری دارند ،بهاحتمال بیشتر به تفکر
خلاف واقع رو به بالا میاندیشند (کاکاویسکی ،اندر،
رکتور و فلت ،9112 ،3ص .)371 .علاوهبراین ،تفکر
خلاف واقع رو به پایین بهدلیل آنکه بر پیامدهایی
بدتر از آنچه اتفاق افتاده است متمرکز میباشد ،باعث
احساس آرامش ،راحتی و رفاه میشود؛ اما تفکر رو به
بالا منجر به یادگیری و افزایش آمادگی در فرد برای
مقابله با شرایط ناگوار در آینده شده و تفکر رو به
پایین سبب سازگاری فرد با موقعیتهای خطرناک
میگردد (روس و همکاران ،3333 ،ص.)3333 .
دراینراستا ،سانا و همکاران 9دریافتند که خلق ،ارتباط
بین عزتنفس و تفکر خلاف واقع را تعدیل میکند
(سانا ،تیورلی ایمز و میر ،3333 ،1ص .)221 .به اعتقاد
آنها هنگامیکه خلق فرد خوب باشد ،وی چه
عزتنفس بالا و چه عزتنفس پایینی داشته باشد ،در
هر دو صورت با احتمال بیشتری به تفکر خلاف واقع
رو به پایین میپردازد؛ درصورتیکه در خلق بد،
افرادی که عزتنفس بالایی دارند ،بیشتر دارای تفکر
خلاف واقع رو به پایین و افرادی که عزتنفس پایینی
دارند ،بیشتر دارای تفکر خلاف واقع رو به بالا میباشند
(خشوعی و نوری ،9113 ،3ص .)36 .آلن و همکاران
( )9131بر این باور هستند که شخصیت و تفکر خلاف
واقع سهم مرتبط و مستقلی در تجربة احساسات
ناخوشایند دارند (آلن ،گرینلس و جوتز ،9131 ،2ص.
 .)316شایانذکر است که در روانشناسی ورزش،
نگرش خوشبینانه نسبت به رقابت برای موفقیت
ورزشکاران ضروری میباشد .تفکر خلاف واقع با
1. Kocovski, Endler, Rector & Flett
2. Sanna
3. Sana, Turley-Ames, Meier
4. Khoshouei & Nouri
5. Allen, Greenlees & Jones

دیدگاه فرد نسبت به جهان نیز مرتبط است؛
براینمونه ،افراد خوشبین درمقایسه با افراد بدبین به
احتمال بیشتری در پاسخ به خلق منفی و حوادث
چالشبرانگیز دارای تفکر خلاف واقع رو به پایین
میباشند (سانا ،3336 ،ص .)3199 .دراینزمینه ،سانا
و همکاران ( )9116در پژوهشی که به ارتباط میان
تفکر خلاف واقع و سبکهای اسنادی میپرداخت،
عنوان نمودند که افراد خوشبین (همانند مردمی با
عزتنفس بالا) ممکن است بهوسیلة اسناد خدمت به
خود و تفکرات خلاف واقع رو به پایین ،با نگاه به
گذشته ،دیدگاه مثبتی از خود داشته باشند و افراد
خوشبین درمقایسه با افراد بدبین ،بیشتر شکستهای
خود را به فراموشی میسپارند (سانا ،کارتر ،اسمال،6
 ،9116ص .)362 .ری و همکاران ( )9111نیز
دریافتند که تفکر خلاف واقع رو به بالای خودارجاع با
افسردگی و بدبینی ارتباط مستقیمی دارد؛ اما رابطة آن
با عزتنفس و خوشبینی برعکس میباشد .همچنین،
تفکر خلاف واقع رو به بالای بدون ارجاع با افسردگی
و بدبینی دارای همبستگی مثبت بوده و با عزتنفس
همبستگی منفی دارد (ری و همکاران ،9111 ،ص.
 .)963علاوهبراین ،کاسیماتیس و ولز )3332( 7و سانا و
همکاران ( )9116صفاتی مانند عزتنفس و
خوشبینی را غالباً با گذشت زمان بهعنوان
خصوصیات بنیادی و اصلی روانی از تصویرسازیهای
ذهنی شناسایی کردهاند (کاسیماتیس و ولز،3332 ،
ص .)13 .شواهدی وجود دارد که نشان میدهد افراد
با عزتنفس بالا و یا سطح بیشتری از خوشبینی،
تمایل به تولید تفکر خلاف واقع رو به پایین دارند و
افراد با عزتنفس پایین و یا سطوح بالاتر بدبینی،
بیشتر متمایل به تولید تفکر خلاف واقع رو به بالا
میباشند )کاسیماتیس و ولز ،3332 ،ص.)12 .
همانگونه که میدانیم ،وقوع اتفاقات منفی در زندگی
6. Sanna, Carter & Small
7. Kasimatis & Wells
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افراد امری اجتنابناپذیر است و این اتفاقات منجر به
ایجاد تفکرات خلاف واقع میشود .همچنین،
ازآنجاییکه شکست در دنیای ورزش امری بدیهی
بوده و بهویژه در ورزش دوومیدانی افراد در کسری از
هزارم ثانیه و یا چند سانتیمتر مدال خود را از دست
میدهند و ممکن است پس از آن شکست دچار
هیجانات منفی و عدم خوشبینی به آینده گردند،
پژوهشگر بر آن است که در پژوهش حاضر به این
موضوع بپردازد که آیا میان خلق و هیجانات افراد و
انواع تفکرات خلاف واقع پس از شکست در
دوومیدانیکاران نخبة ایرانی ارتباطی وجود دارد یا خیر
و آیا افراد با تفکرات خلاف واقع متفاوت میتوانند به
خلق منفی و نابههنجار و نیز عدم خوشبینی پس از
شکست گرفتار نشوند یا خیر؟ لذا ،هدف از پژوهش
حاضر بررسی ارتباط انواع تفکر خلاف واقع با خلق و
خوشبینی در دوومیدانیکاران لیگ برتر دوومیدانی
ایران است.

روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی و از نووع هومبسوتگی
بوده و از نظر ماهیت در زمرة پژوهشهای کمی قورار
دارد .همچنووین ،بووهلحاظ هوودف پژوهشووی از جملووه
مطالعات توسعهای میباشد که اطلاعات آن بهصوورت
میدانی و با استفاده از ابزار چکلیست و پرسوشناموه
گردآوری شده است.
شرکتکنندگان
جامعة آماری پژوهش را تمامی دوومیدانیکاران
حرفهای شرکتکننده در لیگ دوومیدانی سال
( )3131تشکیل دادند که از میان  331دوندة لیگ
دوومیدانی ،طبق جدول مورگان 39 ،ورزشکار بهعنوان
نمونة دردسترس انتخاب شدند.
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ابزار
بهمنظور جمعآوری دادهها از "پرسشنامة اطلاعات
فردی"" ،پرسشنامة  36عاملی تفکر خلاف واقع
برای حوادث منفی" ،"3پرسشنامة  19عاملی نیمرخ
حالات خلقی برونل (برومز) "9و "پرسشنامة 31
عاملی خوشبینی "1استفاده گردید.
پرسشنامة اطلاعات فردی شامل سؤالاتی چون :سن،
سابقة حضور حرفهای بهصورت بازپاسخ ،سطح ورزشی
و میزان تحصیلات بهصورت بستهپاسخ بود .لازمبهذکر
است که بهمنظور بررسی مشخصات دموگرافیک افراد
و بررسی اینکه تمامی شرکتکنندگان در دامنة سنی
و سابقة ورزشی موردنظر پژوهش قرار دارند ،از این
پرسشنامه استفاده گردید .جهت تعیین نیمرخ حالات
خلقی ورزشکاران نیز از پرسشنامة  19عاملی نیمرخ
حالات خلقی برومز استفاده گشت .این مقیاس هشت
حالت روانی تنش ،خشم ،افسردگی ،خستگی،
سردرگمی ،سرزندگی ،آرامش و شادکامی را مورد
سنجش قرار میدهد .فرخی و همکاران ()3133
روایی این پرسشنامه را از طریق تحلیل عاملی
تأییدی تأیید نمودهاند و روایی همزمان آن را با
استفاده از پرسشنامة نیمرخ حالات خلقی لین و
همکاران ( )9117مورد تأیید قرار دادهاند و برای
همسانی درونی خردهمقیاسها (از طریق ضریب آلفای
کرونباخ) بهترتیب مقادیر زیر را برای هر خردهمقیاس
ارائه دادهاند :تنش ( ،)1/73سرزندگی (،)1/1
سردرگمی ( ،)1/79خستگی ( ،)1/76شادکامی
( ،)1/77آرامش ( ،)1/71افسردگی ( ،)1/7خشم
( )1/79و کل پرسشنامه (( )1/71که نشانگر روایی
و پایایی مطلوب نسخة فارسی آن است) (فرخی،
متشرعی و زیدآبادی ،9131 ،ص.)93 .
1. Counterfactual Thinking for Negative Events
Scale
2. Brunel Mood Scale
3. Life Orientation Test

مطالعات روانشناسی ورزشی ،شمارة  ،02تابستان 6931

32

همچنین ،بهمنظور تعیین خوشبینی افراد از آزمون
شش عاملی (سه ماده نشاندهندة تلقی خوشبینانه و
سه ماده نشاندهندة تلقی بدبینانه) جهتگیری زندگی
(شیرو و کارور ،3312 ،3ص )996 .که مرسوم به
پرسشنامة خوشبینی میباشد ،استفاده شد که
بهصورت سه ماده در مقیاس پنج درجهای لیکرت (از
کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) طبقهبندی شده است.
شایانذکر است که جهت تعیین روایی این آزمون در
ایران از همبستگی این آزمون با مقیاس پنج عاملی
بک استفاده شده است .معناداری همبستگی
عاملهای اول ،چهارم و پنجم و نمرة کلی آن
نشاندهندة روایی قابلقبول میباشد .پایایی بازآزمایی
این پرسشنامه نیز با فاصلة  31روز معادل ()1/7
گزارش شده است (محمودیان ،صفری ،هاشمزاده و
محمدتبار ،3133 ،ص.)391 .
علاوهبراین ،ابزار دیگری که در این پژوهش مورد
استفاده قرار گرفت ،پرسشنامة مقیاس تفکر خلاف
واقع برای حوادث منفی بود که پرسشنامهای 36
عاملی برای سنجش تفکر خلاف واقع میباشد (ری و
همکاران ،9111 ،ص .)966 .لازمبهذکر است که
خشوعی و نوری ( )9111روایی و پایایی این
پرسشنامه را بررسی نمودهاند .در این پرسشنامه از
پاسخدهندگان درخواست میشود تا با یادآوری حادثه
یا اتفاقی منفی که اخیراً برای آنها پیش آمده است،
درمورد آن افکاری که بهدنبال این حادثه به ذهن
آنها میرسد ،تفکر کنند و پاسخی را که بیش از
پاسخهای دیگر با افکار آنها مشابهت دارد (در
دامنهای از =3هرگز=9 ،بهندرت=1 ،برخی اوقات،
=3اغلب اوقات و =2همیشه) ،انتخاب نمایند .این
پرسشنامه از چهار خردهمقیاس تشکیل شده است که
هرکدام دارای چهار سؤال میباشد .این خردهمقیاسها
عبارت هستند از :رو به بالای خودارجاع ،رو به پایین
1. Scheier & Carver

بدون ارجاع ،رو به بالای دیگرارجاع و رو به بالای
بدون ارجاع .ذکر این نکته ضرورت دارد که پایایی
این پرسشنامه برابر با ( )1/19بوده و پایایی
خردهمقیاسهای آن بهترتیب معادل (،)1/69( ،)1/73
( )1/62و ( )1/72بهدست آمده است (خشوعی و
نوری ،9111 ،ص.)37 .
ابزار و شیوه گردآوری دادهها
تعداد هشت تیم در این مسابقات حضوور داشوتند کوه
تمامی آنها در روز قبل از مسابقه بهصورت متمرکز و
مسوووتقل اردو زدنووود .پژوهشوووگر پوووس از انجوووام
هماهنگیهای لوازم بوا فدراسویون ،سوازمان لیوگ و
مدیران باشوگاهها ،در طوول فصول مسوابقات جهوت
جمعآوری اطلاعات به محل اردوهای تمرینی تویمهوا
مراجعه نمود .ابتدا ،کلیات روند انجام پژوهش و اهداف
آن بهطور کامل برای آزمودنیها تشریح گردید و ایون
اطمینان به آنها داده شد که تمامی اطلاعوات آنهوا
بهصورت محرمانه نگهداری شده و در اختیار هیچکس
قرار نخواهد گرفت .سوپس ،تموامی آزمودنیهوا فورم
رضایتنامة شرکت در پژوهش را تکمیل نمووده و در
پژوهش حضور یافتند .لازمبهذکر است کوه پژوهشوگر
بووهمنظور رعایووت تمووامی جوانووب اخلوواقی و ارزشووی،
بهتوورین شوورایط محیطووی ممکوون جهووت شوورکت در
پژوهش را تاحد توان و امکان برای آزمودنیها فراهم
نمود .سپس ،سه پرسشنامة  36عاملی تفکور خلواف
واقع برای حووادث منفوی و پرسوشناموة  19عواملی
نیمرخ حالات خلقی برونل (برومز) و پرسوشناموة 31
عاملی خوشبینی را در اختیار ورزشوکاران قورار داد و
پووس از تکمیلشوودن توسووط آزمودنیهووا ،آنهووا را
جمعآوری نمود.
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 )r=1/931و خشم ( )r=1/931 ،P>1/12دارای
ارتباط مستقیم و معناداری با تفکر خلاف واقع رو به
بالای بدون ارجاع میباشند.
علاوهبراین ،براساس نتایج بین خوشبینی با تفکر
خلاف واقع رو به پایین همبستگی مثبت و معناداری
مشاهده گردید ()r=1/331 ،P>1/13؛ اما بین سایر
ابعاد خلق و سبکهای تفکر خلاف واقع رابطة
معناداری بهدست نیامد (.)P>1/12
بهمنظور پیشبینی سبکهای تفکر خلاف واقع توسط
ابعاد خلق و خوشبینی از رگرسیون ساده استفاده شد
(جدول شمارة سه) .لازمبهذکر است که آزمون
رگرسیون تنها برای متغیرهایی اجرا گردید که ضرایب
همبستگی معناداری برای آنها بهدست آمده بود.
همانگونه که ملاحظه میشود ،تفکر خلاف واقع رو به
پایین بدون ارجاع توسط آرامش ( )β=1/263و
خوشبینی ( )β=1/313قابلپیشبینی میباشد
( .)P>1/12ازسویدیگر ،بعد تفکر خلاف واقع رو به
بالای خودارجاع توسط تنش ( )β =1/127و تفکر
خلاف واقع رو به بالای بدون ارجاع توسط خشم
( )β=1/937و افسردگی ( )β =1/931قابلپیشبینی
است (.)P>1/12

روش پردازش دادهها
بهمنظور تحلیل دادهها از شاخصهای توصیفی (مانند
میانگین و انحراف استاندارد) استفاده شد .همچنین،
جهت تعیین رابطة پس از تعیین نرمالبودن توزیع
دادهها (با استفاده از آزمون کولموگروف و اسمیرنوف)
از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد.
برای پیشبینی سبکهای تفکر خلاف واقع از طریق
ابعاد حالات خلقی و خوشبینی نیز پس از بررسی
پیشفرضهای مرتبط از آزمون رگرسیون ساده
استفاده گردید.

یافتهها
میانگین سن آزمودنیهای پژوهش معادل ( )93/97با
انحراف استاندارد ( )2/13سال و حداقل و حداکثر سن
آنها  37و  92سال بود.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بعد
تنش خلق ( )r=1/127 ،P>1/12دارای ارتباط مثبت
و معناداری با تفکر خلاف واقع رو به بالای خودارجاع
بوده و آرامش با تفکر خلاف واقع رو به پایین،
همبستگی مثبت و معناداری دارد (،P>1/13
 .)r=1/263همچنین ،افسردگی (،P>1/12

جدول 6ـ نتایج آزمون رگرسیون ساده بهمنظور پیشبینی خلقوخو و خوشبینی بهوسیلة تفکر خلاف
واقع
متغیرهای ملاك
تفکر خلاف واقع رو به
پایین بدون ارجاع
تفکر خلاف واقع رو به
پایین بدون ارجاع
تفکر خلاف واقع رو به
بالای خودارجاع
تفکر خلاف واقع رو به
بالای بدون ارجاع
تفکر خلاف واقع رو به
بالای بدون ارجاع

متغیر
پیشبین
مقدار ثابت
آرامش
مقدار ثابت
خوشبینی
مقدار ثابت
تنش
مقدار ثابت
خشم
مقدار ثابت
افسردگی

ضریب
تعیین
1/132
1/993
1/391
1/111
1/113

ضریب
تأثیر
1/163
1/333
9/936
1/331
6/131
1/312
1/267
1/393
1/113
1/317

ضریب رگرسیون
استانداردشده
**1/263
**1/313
*1/127
*1/937
*1/931

خطای
استاندارد
3/916
1/333
1/713
1/312
1/712
1/323
1/267
1/393
1/217
1/317

آماره
9/733
3/737
137/3
1/391
3/67
9/67
31/311
9/313
33/396
3/139
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بحث و نتیجهگیری
عکسالعملهای هیجانی افراد با توجه به جهت
تفکرات خلاف واقع میتواند ایجاد شود؛ بهعنوانمثال،
تفکرات خلاف واقع رو به پایین میتواند حالتهای
خلقی مثبتی را ایجاد نماید؛ درحالیکه تفکرات خلاف
واقع رو به بالا منجر به ایجاد حالات خلقی منفی
میگردد (روس ،3337 ،ص .)336 .برایناساس ،هدف
از پژوهش حاضر ،پیشبینی تفکر خلاف واقع توسط
ابعاد خلق و خوشبینی در دوومیدانیکاران مرد
شرکتکننده در لیگ دوومیدانی سال ( )3131بود.
نخستین یافته حاکی از آن بود که تفکر خلاف واقع رو
به پایین بدون ارجاع ،ارتباط مثبت و معناداری با بعد
آرامش خلق دارد .در بعد آرامش ،نتایج پژوهش حاضر
با یافتههای دیویس و همکاران ( )3332و آلن 3و
همکاران ( )9131همراستا میباشد .دیویس و
همکاران ( )3332در پژوهش خود به بررسی وقایع
آسیبزای زندگی پرداختند و نشان دادند که تفکر
خلاف واقع رو به پایین بدون ارجاع دارای ارتباط مثبت
و معناداری با بعد آرامش میباشد (دیویس و
همکاران ،3332 ،ص .)399 .آلن و همکاران ()9131
نیز گزارش کردند که هیجانات مثبت نظیر آرامش،
ارتباط مثبت و معناداری با تفکر خلاف واقع رو به
پایین دارد .علاوهبراین ،گاوانسکی و ولز )3313( 9در
پژوهشی با عنوان "فرایند تفکر خلاف واقع حوادث
طبیعی و استثنایی" نشان دادند که تفکر رو به پایین
باعث احساس آرامش میشود .کجباف و خشوعی
( )3111نیز در پژوهشی با عنوان "رابطة تفکر خلاف
واقع و کیفیت زندگی" گزارش کردند که تفکر رو به
پایین منجر به ایجاد احساس آرامش ،راحتی و رفاه
میگردد (کجباف و خشوعی ،9113 ،ص.)19 .

1. Allen
2. Gavanski & Wells

یافتة دیگر پژوهش حاکی از آن بود که ابعاد منفی
خلق نظیر خشم ،تنش و افسردگی دارای ارتباط مثبت
و معناداری با تفکر خلاف واقع رو به بالا میباشد.
همچنین ،تفکر خلاف واقع رو به بالا بدون ارجاع با
خشم و افسردگی و تفکر خلاف واقع رو به بالای
خودارجاع با تنش ،دارای ارتباط مثبت و معناداری
میباشد .دراینراستا ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای
گاوانسکی و ولز ( )3313همسویی دارد .آنها در
پژوهش خود نشان دادند که تفکر رو به بالا منجر به
بروز احساساتی مانند افسردگی ،غمگینی ،خشم و
ناامیدی میشود .علاوهبراین ،یافتههای پژوهش حاضر
درزمینة ارتباط با افسردگی با نتایج پژوهش ریی و
همکاران ( )9111همراستا میباشد .آنها در ارتباط با
روایی و پایایی پرسشنامة تفکر خلاف واقع برای
حوادث منفی نشان دادند که تفکر خلاف واقع رو به
بالا موجب ایجاد خلق منفی شده و تفکر خلاف واقع
رو به پایین منجر به ایجاد خلق مثبت میگردد.
کجباف و خشوعی ( )9113نیز عنوان نمودند که تفکر
رو به بالا منجر به احساس افسردگی و خشم میگردد
(کجباف و خشوعی ،9113 ،ص .)19 .نتایج این
بخش از پژوهش حاکی از آن بود که خلق منفی
(خشم ،تنش و افسردگی) با تفکر خلاف واقع رو به بالا
(بدون ارجاع و خودارجاع) و ابعاد مثبت خلق (آرامش)
با تفکر خلاف واقع رو به پایین دارای ارتباط مثبت و
معناداری میباشد .در این ارتباط ،سانا و همکاران
( )3333اذعان نمودند که خلق منفی موجب ایجاد
تفکر خلاف واقع رو به بالا شده و خلق مثبت موجب
ایجاد تفکر خلاف واقع رو به پایین میگردد .شایانذکر
است که ارتباط خلق و تفکر خلاف واقع ،ارتباطی
دوطرفه میباشد؛ بدینمعناکه خلق منفی منجر به
ایجاد تفکرات خلاف واقع رو به بالا شده و تفکرات
خلاف واقع رو به بالا موجب ایجاد خلق منفی میگردد.
علاوهبراین ،تفکر خلاف واقع رو به بالا ،ناکامی
ورزشکار را تداعی نموده و ناکامی در مسیر تحقق
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اهداف و خواستهها در این مسیر ایجاد مانع میکند و
این امر ناگزیر به رفتار پرخاشگرانه منتهی میشود و
درمجموع ،موجب افت عملکرد مطلوب در آینده
میگردد (مکسول ،9113 ،3ص .)917 .لین و
همکاران )9112( 9بر این باور هستند که حالات خلقی
مثبت با فراهمآوردن اطلاعات کافی از تکلیف موردنظر
و موقعیت ایجادشده ،منبع مناسبی را برای تمرکز فرد
ایجاد نموده و او را قادر میسازد که نتیجة رویداد را
طبق استراتژی خود پیشبینی نماید؛ درحالیکه
خلقیات منفی بهدلیل ایجاد ناهمخوانی بین
استانداردهای شخصی فرد و وضعیت ادراک شدة
موجود ظاهر میشوند و با ایجاد موقعیتی مشکلآفرین
و سخت ،عزتنفس و بهدنبال آن سطح عملکرد را
کاهش میدهند (لین و همکاران ،9112 ،ص.)323 .
شایانذکر است که در پژوهش حاضر ارتباط مثبت و
معناداری میان تفکر خلاف واقع رو به پایین و
خوشبینی مشاهده گردید .یافتههای پژوهش در این
بخش با نتایج پژوهش دیویس و همکاران ( )3332و
سانا ( )3336همسویی داشت .دیویس و همکاران
( )3332نشان دادند که تفکر خلاف واقع رو به پایین
بدون ارجاع دارای ارتباط مثبت و معناداری با
خوشبینی میباشد .بهعبارتدیگر ،تفکر رو به پایین
بهدلیل آنکه بر پیامدهایی بدتر از آنچه اتفاق افتاده
است متمرکز میباشد ،باعث خوشبینی میشود .سانا
و همکاران ( )9116نیز عنوان نمودند که افراد
خوشبین ممکن است بهوسیلة اسناد خدمت به خود و
تفکرات خلاف واقع رو به پایین با نگاه به گذشته
نسبت به خود دیدگاه مثبتی داشته باشند و بیشتر از
شکستهای خود فاصله بگیرند (سانا و همکاران،
 ،9116ص.)373 .
درزمینة ارتباط بین تفکر خلاف واقع با خلق و
خوشبینی ،پژوهش حاضر همراستا با مطالعات پیشین

میباشد (دیویس و همکاران ،3332 ،ص.)399 .
بیشک ،علت این امر ناشی از ماهیت متفاوت تفکر
رو به بالا و رو به پایین است .به بیان دقیقتر،
ازآنجاییکه تفکر رو به بالا بر پیامدهایی بهتر از آنچه
اتفاق افتاده است متمرکز میباشد ،منجر به بروز
احساساتی مانند افسوسخوردن ،غمگینی و ناامیدی
میشود؛ اما تفکر رو به پایین بهدلیل آنکه بر
پیامدهایی بدتر از آنچه اتفاق افتاده است متمرکز
میباشد ،باعث بروز احساس آرامش ،راحتی و رفاه
میگردد (گاوانسکی و ولز ،3313 ،ص.)191 .
طبق نظریة نورم (کانمن و میلر )3316 ،1و مدل
کارکردی تفکر خلاف واقع (روس ،3337 ،ص،)337 .
پاسخهای هیجانی با جهت تفکر خلاف واقع در تضاد
میباشند .همچنین ،تفکر خلاف واقع رو به بالا،
پاسخهای هیجانی منفی را تقویت میکند و این
درحالی است که تفکر خلاف واقع رو به پایین،
پاسخهای هیجانی مثبت و یا بهعبارتی کمتر منفی را
برمیانگیزاند (پورآقایی اردکانی ،مهری و پروازی
شندی ،9132 ،ص.)2233 .
براساس نظریة نورم ،تفکر خلاف واقع رو به بالا موجب
برانگیختگی هیجانات منفی شده و درنتیجه ،ممکن
است منجر به ایجاد یأس ،ناامیدی و ناکامی در آینده
شود .همانطور که میدانیم ،وقوع اتفاقات منفی در
زندگی افراد امری اجتنابناپذیر بوده و این اتفاقات
منجر به ایجاد تفکرات خلاف واقع میشود .همچنین،
ازآنجاییکه در دنیای ورزش ،شکست امری بدیهی
میباشد و بهویژه در ورزش دوومیدانی افراد در کسری
از هزارم ثانیه مدال خود را از دست میدهند و ممکن
است پس از هر شکست دچار هیجانات منفی گردند،
مربیان میبایست با آگاهی از ویژگیهای هیجانی و
خلقوخوی ورزشکاران خود شکستهای احتمالی
ورزشکاران را پیشبینی نموده و اهداف منعطفی را
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 به عبارتی ابعاد شخصیت میتواند سبکهای،دارد
 ابعاد منفی،مختلف تفکر خلافواقع را برگزیند
شخصیت تفکرخلافواقع روبهبالا برگزیند و باتوجه به
 بر طبق نتایج این،اینکه صفات شخصیت ثابت است
تحقیق میتوانیم حالاتخلقی مثبت ایجاد کنیم و از
اتخاذ سبک تفکرخلافواقع روبهبالا جلوگیری کرد و
فرد تفکرخلافواقع روبهپایین برگزیند و از این طریق
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Abstract
The purpose of this study was the prediction of counterfactual thinking according to
mood and optimistic in 2014 men athletics league. According to Morgan Table, 92
athletics were chosen from 118 athletics. Three questionnaires based on Brunel mood
scale, life orientation scale and counterfactual thinking for negative events scale were
utilized. A significant positive relationship between downward counterfactual thinking
with calmness and optimistic was observed. Also Results showed that, no-referent (selfreferent) upward counterfactual thinking had a positive relationship with anger and
depression (tension). In other words, the dimensions of mood can be used to predict the
direction of counterfactual thinking. The upward (downward) counterfactual thinking
which focuses on worse (beter) predicted outcomes is more likely to follow negative
(positive) emotions.
Keywords: Counterfactual Thinking, Mood States, Optimistic Outlook, Norm Theory,
Functional Model of Counterfactual Thinking
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