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 چکیده
سال  ان درمرد میدانیوبینی در لیگ دواساس خلق و خوشواقع بر خلاف بینی تفکرپیش حاضر، هدف از پژوهش

دونده  331طبق جدول مورگان از میان که  تشکیل دادندمیدانی ودوندة لیگ دو 39 را هابود. آزمودنی (3131)
 واقع خلاف تفکر"و  "گیری زندگیجهت" "،مرزبرو"نامة ها از سه پرسشآوری دادهجمع منظوربه انتخاب شدند.

واقع رو به پایین با آرامش و  خلاف تفکر دهد کهمیها نشان استفاده گردید. یافته "منفیبرای رخدادهای 
ارجاع خود یواقع رو به بالا خلاف تفکر و خشم و افسردگی با ارجاع بدون یواقع رو به بالا خلاف تفکر ،بینیخوش

واقع را  خلاف توانند جهت تفکرمیابعاد خلق  دیگر،عبارت. بهباشدمیارتباط مثبت و معنادار  دارای با تنش
منجر  ،باشدمیمتمرکز  است، آنچه اتفاق افتاده تفکر رو به بالا که بر پیامدهایی بهتر ازهمچنین، . نمایندبینی پیش

 ،استآنچه اتفاق افتاده  که بر پیامدهایی بدتر ازدلیل آناما تفکر رو به پایین به ؛شودبه بروز هیجانات منفی می
 شود.، باعث بروز هیجانات مثبت میباشدمی متمرکز
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 مقدمه
نتایج  ةعبارت است از مقایس 3واقع خلاف تفکر

که در زندگی  با نتایج احتمالی جایگزین آمدهدستبه
، 9نوریس و هندرسون) باشدمی اجتنابما غیرقابل

عصبی  هایمکانیسم ،حالبااین. (92، ص. 9131
پاسخ  تأثیرو چگونگی  واقع خلاف تفکراتزیربنای 

درک نشده  خوبیبه ،هیجانی به پیامدهای بهتر و بدتر
جایگزین  ذهنی سازیشبیه به واقع خلاف تفکر است.

 کردنفکر ،دیگرعبارتبه ؛اشاره دارد واقعیت رایب
 رخدر واقعیت  آنچهو خلاف  حتملرخدادهای م ةردربا
 ممکن یک ورزشکار ساده'،مثالعنوانبه ؛است داده
ورزش  سراغ در نوجوانی به اگر"که  تصور کند است

افراد  تمایل ."شومتوانستم قهرمان می رفته بودم،
 داده رخ واقعدر آنچه از فراتر رویدادی برای تصور

 انسان ةاندیش فراگیر هایویژگی از یکی ،است
 و )باسون، والشواقع نام دارد  خلاف که تفکرباشد می

های تفاوت ،طورکلیبه. (371، ص. 9131، 1مارتین
بیشترین توجه را  ،اقعو خلاف تفکراتفردی در نوع 

تفکر  دارای توانندخود معطوف نموده است. افراد میبه
اتفاق  آنچه از ترمطلوب)تصور پیامدهای  3بالا رو به
کردم در مسابقه اگر بیشتر تمرین می مانند است افتاده

)تصور پیامدهای  2پایین تفکر رو به، (شدمپیروز می
که استارت این با داست مانن اتفاق افتاده آنچه ازبدتر 

، 9111، 6سانا) (شکر دوم شدم را خدا اما ؛خوبی نزدم
عناصر جدید  کردنهاضاف) 7تفکر افزایشی ،(363ص. 

اگر زمان واکنشم بهتر  انندم دوبارهو ساختن موقعیت 
)حذف  1کاهشی تفکرو  (شدرکوردم بهتر می ،بودمی

 ،استرس کمتری داشتماگر  انندم ؛موقعیت عناصر از

                                                           
1. Counterfactual Thinking 

2. Henderson & Norris 

3. Bacon, Walsh & Martin 
4. Upward Counterfactual Thinking 

5. Downward Counterfactual Thinking 

6. Sana 
7. Additive 

8. Subtractive 

، 3روس، هور، پنینگتون)باشد  (شدنتیجه بهتر می
 ارجاع، نظر ازبرمبنای مطالعات،  .(3331، ص. 3333

 هافعالیت به یا را گذشته در دادهرخموضوع و یا اتفاق 
 "31یارجاعخود"که  دهیممی خود ارجاع اعمال و

هم هگر تمرکزم با نمونهبرایشود )نامیده می
و  یتفعال به را یا آن ،(شدنتیجه بهتر می ،ریختنمی

 33ارجاعگرید آن به که کنیممنتسب می دیگران اعمال
صدا واگر تماشاچیان سر مثالعنوان)به گویندمی

 یا خود به یا و (ریختهم نمیهتمرکزم ب ،کردندنمی
 39ارجاع بدون را آن که دهیمنمی ارجاع خاصی فرد
 بدی شرایط اگرچه" گوییممی کهیوقتمانند ) نامندمی

 هم این از بدتر توانستمی قطعاً اما ؛است دهافتا اتفاق
ص. ، 9111، 31ری، کاهون، علی و دفتری) (باشد
به جهت  با توجهافراد ذکر است که بهلازم .(963

 هیجانی متفاوتیهای العملعکس ،واقع خلاف تفکرات
 .(393، ص. 9116، 33)روس و السون کنندایجاد می را
یکی از متغیرهایی است که در  یحالات خلق 

عاملی اثرگذار در اجرای  ،یورزش یشناسروان
بینی هرچه راستای پیشو درورزشکاران تلقی شده 

 قرار استفاده موردتر عملکرد ورزشکاران تر و دقیقبه
، ص. 9131فرخی، متشرعی و زیدآبادی، )گیرد می
 ةاز مجموع عبارت است 32خلقین، همچن. (36

 بودهمتغیر  ،شدت و مدت نظر ازاحساسات زودگذر که 
در و  باشدمیتر از هیجان طولانی طور معمولبهو 

و چگونگی  یشناختروانارزیابی و تفسیر یک موقعیت 
کند ، حال و آینده مداخله میگذشته درعملکرد 

محتوای خلق  (.23، ص. 9111، 36بیدی، تری و لین)

                                                           
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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است که بر شناخت و رفتار افراد و موفقیت  یاگونهبه
های بیرونی اثرگذار در موقعیت هاآنو شکست 

 توان خلقمی یدوبعدبندی تقسیم اساسبرو  باشدمی
، 3تنش در نظر گرفت و مثبت و منفی صورتبه را

را خلق  2درگمیو سر 3، خستگی1، خشم9افسردگی
را خلق مثبت  1و آرامش 7، شادکامی6منفی و سرزندگی

 .(336، ص. 9112، 3لن، وایت، تری و نویل) نامید
 شده بیانواقع  خلاف مورد تفکرهای متعددی درنظریه

. باشدمی "31نورم" ةنظری هاآناست که یکی از 
 استانداردهای ةدوطرف ةمقایس ،مبنای این نظریه

)روس و  است شدهتجربهو واقعیت  شناختیروان
اختلاف ذکر است که شایان. (913، ص. 3331السون، 
کند  ایجاد را هیجانی یپاسختواند ز این دو میناشی ا

شدت و جهت این اختلاف  تأثیرتحتکه این پاسخ 
 واقع خلاف تفکرات ،این نظریه اساسبرگیرد. قرار می

هیجانات منفی بالا باعث ایجاد حالات خلقی و  رو به
 منجر بهپایین  واقع رو به خلاف تفکر درمقابل،و شده 

، 9116)روس و السون، د گردمثبت می ایجاد هیجانات
 .(319ص. 
یکی  33واقع خلاف تفکر کارکردی ةنظریبراین، علاوه

واقع و  خلاف هایی است که به تفکردیگر از نظریه
این تئوری،  اساسبرپردازد. فرایندهای ناشی از آن می

برای فرد  را کارکردی حمایتی ،واقع خلاف تفکرات
اشتباهات  کنند که ازفراهم نموده و به وی کمک می

که کند گذشته خودداری نماید. این نظریه بیان می

                                                           
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 

داشته و به  39کارکردی هیجانی ،واقع خلاف تفکرات
کند که احساس بهتری داشته باشد. فرد فرد کمک می

که شرایط وضعیت کنونی خود و این ةبا مقایس
باشد، احساس بهتری پیدا  از این توانست بدترمی
است ای که نتوانسته دونده ،مثالعنوانبه ؛کندمی

 "حداقل مدال گرفتم"گوید می ،قهرمان شود
مهم  ةنکت. (936، ص. 9116، 31میلر و مارکمن)

تواند یک میهرواقع این است که  خلاف مورد تفکردر
 این،برمتفاوت از نوع دیگر داشته باشد. علاوه تأثیری

تواند حالات خلقی می که دهدشواهد نشان می
. در این باشد مؤثرواقع  خلاف جهت ابراز تفکردر

 حالاتاند که اشاره نموده یمقالات متعدد ارتباط،
دهد قرار  تأثیرتحتتواند عقاید مختلفی را می خلقی

 مطالعات .(337ص. ، 9119، 33استوکر و سانا، شوآرتز)
واقع و احساسات،  خلاف نشان داده است که بین تفکر

هیجانات و  معناکهبدین ؛وجود دارد دوطرفه ةرابطیک 
 واقع خلاف تفکراتاحساسات منفی موجب ایجاد 

تواند نیز می واقع خلاف تفکرات درمقابل،شود و می
)روس،  گرددجانات منفی موجب ایجاد احساسات و هی

واقع رو  خلاف که تفکراین ویژهبه ؛(313، ص. 3337
 و دیویس، لمن، ورتمن)به بالا، احساسات منفی 

واقع رو به  خلاف و تفکر (331، ص. 3332، 32تامسون
)روس، کنند اندازی میمثبت را راه احساسات ،پایین
تفکر رو به بالا  ،تر. به بیان دقیق(313، ص. 3333

 شود، غمگینی و ناامیدی میخوردنافسوسمنجر به 
. (99، ص. 9113، 36بارکوئیسائوو  لیکل، اشمادر)

 خلاف بین خلق و تفکرکه اذعان دارند  پژوهشگران
ترتیب که افراد با خلق بدین ؛وجود داردواقع ارتباط 

واقع رو به پایین و افراد با خلق  خلاف مثبت از تفکر

                                                           
12. Emotion 
13. Markman & Miller 

14. Sana, Schwartz & Stocker 

15. Davis, Lehman, Wortman, Silver & 
Thompson 

16. Lickel, Schmader & Barquissau 
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کنند واقع رو به بالا استفاده می خلاف منفی از تفکر
اضطراب  افراد باهمچنین، . (131، ص. 3333سانا، )

مقایسه با افرادی که اضطراب در اجتماعی بالا
 بیشتر به تفکر احتمالبه ،دارند تریاجتماعی پایین

کاکاویسکی، اندر، )اندیشند واقع رو به بالا می خلاف
 تفکر براین،علاوه .(371، ص. 9112، 3فلت و رکتور
که بر پیامدهایی دلیل آنبه واقع رو به پایین خلاف
باعث  ،باشدمیمتمرکز  است اتفاق افتاده آنچه ازبدتر 

 بهتفکر رو  اما ؛شوداحساس آرامش، راحتی و رفاه می
فرد برای یادگیری و افزایش آمادگی در  منجر به بالا

و تفکر رو به شده مقابله با شرایط ناگوار در آینده 
خطرناک  هایموقعیتسازگاری فرد با  سبب پایین

 .(3333، ص. 3333روس و همکاران، ) گرددمی
دریافتند که خلق، ارتباط  9و همکاران ساناراستا، دراین

کند واقع را تعدیل می خلاف نفس و تفکربین عزت
به اعتقاد . (221، ص. 3333، 1ایمز و میر سانا، تیورلی)

فرد خوب باشد، وی چه  خلق کههنگامی هاآن
در  ،نفس پایینی داشته باشدنفس بالا و چه عزتعزت

 واقع خلاف با احتمال بیشتری به تفکر هر دو صورت
در خلق بد،  کهدرصورتی ؛پردازدپایین میبه رو 

 تفکر دارای بیشتر ،یی دارندنفس بالاافرادی که عزت
نفس پایینی که عزت پایین و افرادی واقع رو به خلاف
 باشندمیبالا به  واقع رو خلاف تفکردارای بیشتر  ،دارند

آلن و همکاران . (36ص. ، 9113، 3خشوعی و نوری)
 خلاف که شخصیت و تفکر بر این باور هستند( 9131)

احساسات  ةواقع سهم مرتبط و مستقلی در تجرب
، ص. 9131، 2آلن، گرینلس و جوتز)ناخوشایند دارند 

 ،ورزش شناسیرواندر  ذکر است کهشایان. (316
بینانه نسبت به رقابت برای موفقیت نگرش خوش

با  واقع خلاف . تفکرباشدمی ورزشکاران ضروری

                                                           
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
 به بدبینافراد مقایسه با در بینخوشافراد  ،نمونهبرای

بیشتری در پاسخ به خلق منفی و حوادث  احتمال
پایین به رو واقع  خلاف تفکردارای  برانگیزچالش

 سانا زمینه،دراین .(3199، ص. 3336)سانا،  باشندمی
که به ارتباط میان  پژوهشیدر  (9116) و همکاران

 ،پرداختمیهای اسنادی واقع و سبک خلاف تفکر
)همانند مردمی با  بینافراد خوش که نمودند عنوان
خدمت به  اسناد ةوسیلبهنفس بالا( ممکن است عزت

با نگاه به  ،پایین به رو واقع خلاف تفکراتخود و 
افراد  خود داشته باشند ودیدگاه مثبتی از  ،گذشته
های ، بیشتر شکستافراد بدبینمقایسه با در بینخوش

، 6)سانا، کارتر، اسمالسپارند خود را به فراموشی می
نیز  (9111) و همکاران ری .(362، ص. 9116

با  ارجاعخود الایب به واقع رو خلاف تفکر که دریافتند
 ی دارد؛ اما رابطة آنافسردگی و بدبینی ارتباط مستقیم

 باشد. همچنین،میعکس بر بینیخوشنفس و با عزت
با افسردگی  ارجاع بدونی بالا واقع رو به خلاف تفکر

نفس و با عزت بوده بستگی مثبتهم دارای و بدبینی
، ص. 9111 و همکاران، ری)بستگی منفی دارد هم

( و سانا و 3332) 7ولز و کاسیماتیسبراین، علاوه .(963
نفس و ( صفاتی مانند عزت9116همکاران )

 عنوانبهزمان  گذشت با غالباًبینی را خوش
 هایتصویرسازیروانی از  اصلی وخصوصیات بنیادی 

، 3332ولز،  و کاسیماتیس)اند شناسایی کرده ذهنی
 افراددهد نشان می که دارد وجود . شواهدی(13ص. 

 ،بینیخوش از بیشتری سطح یا و بالا نفسعزت با
 و واقع رو به پایین دارند خلاف تفکر تولید به تمایل
 ،بالاتر بدبینی سطوح یا و پایین نفسعزت با افراد

واقع رو به بالا  خلاف تولید تفکر به تمایلم بیشتر
 .(12، ص. 3332ولز،  و کاسیماتیس( باشندمی

وقوع اتفاقات منفی در زندگی  ،دانیمکه می گونههمان

                                                           
6. Sanna, Carter & Small 

7. Kasimatis & Wells 
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ین اتفاقات منجر به ناپذیر است و اافراد امری اجتناب
 همچنین، .شودواقع می خلاف ایجاد تفکرات

در دنیای ورزش امری بدیهی شکست  کهجاییازآن
در کسری از  افراد میدانیودودر ورزش  ویژهبهو  بوده

متر مدال خود را از دست هزارم ثانیه و یا چند سانتی
شکست دچار  آن از پسدهند و ممکن است می

به آینده گردند،  بینیخوش عدمهیجانات منفی و 
در پژوهش حاضر به این  بر آن است که پژوهشگر

آیا میان خلق و هیجانات افراد و  موضوع بپردازد که
در  پس از شکست عواق خلاف تفکراتانواع 

ارتباطی وجود دارد یا خیر  کاران نخبة ایرانیمیدانیودو
توانند به متفاوت می واقع خلاف تفکراتو آیا افراد با 

پس از  بینیخوش عدم نیزنجار و هخلق منفی و نابه
 پژوهش ازهدف  ،شکست گرفتار نشوند یا خیر؟ لذا

خلق و واقع با  خلاف بررسی ارتباط انواع تفکرحاضر 
 دوومیدانی برتر لیگکاران دوومیدانیبینی در خوش
 .استایران 

 

 پژوهش شناسیروش

بسوتگی از نووع هوم و توصیفیحاضر، پژوهش روش 
قورار های کمی پژوهش نظر ماهیت در زمرة و از هبود

از جملووه  هوودف پژوهشووی لحاظهمچنووین، بووه دارد.
 صوورتکه اطلاعات آن به باشدمیای توسعه مطالعات

ناموه لیست و پرسوشمیدانی و با استفاده از ابزار چک
 شده است. گردآوری

 کنندگانشرکت 

 کاراندوومیدانیتمامی  را پژوهش آماری ةجامع
سال  دوومیدانیکننده در لیگ شرکت ایحرفه

لیگ  ةدوند 331یان از م ( تشکیل دادند که3131)
 نعنوابهورزشکار  39، طبق جدول مورگان، دوومیدانی

 دسترس انتخاب شدند.در ةنمون
 
 

 

 زاربا
اطلاعات  نامةرسشپ"ها از آوری دادهجمع منظوربه 

واقع  خلاف تفکرعاملی  36 نامةپرسش"، "فردی
رخ عاملی نیم 19 نامةپرسش" ،"3برای حوادث منفی

 31 نامةپرسش"و  "9حالات خلقی برونل )برومز(
 د.گردیاستفاده  "1بینیعاملی خوش

سن،  چون:الاتی ؤمة اطلاعات فردی شامل سناپرسش
 سطح ورزشی ،پاسخصورت بازبه ایحضور حرفه ةسابق

ذکر بهلازم پاسخ بود.صورت بستهبهمیزان تحصیلات  و
افراد  کمنظور بررسی مشخصات دموگرافیبهاست که 

سنی  ةکنندگان در دامنشرکت تمامیکه و بررسی این
از این قرار دارند،  پژوهشنظر مورد ورزشی ةو سابق
رخ حالات تعیین نیم جهت .گردیدنامه استفاده پرسش

رخ عاملی نیم 19 ةناماز پرسش نیز خلقی ورزشکاران
. این مقیاس هشت شتگز استفاده حالات خلقی بروم

حالت روانی تنش، خشم، افسردگی، خستگی، 
 موردسردرگمی، سرزندگی، آرامش و شادکامی را 

 (3133) و همکاران . فرخیدهدقرار می سنجش
نامه را از طریق تحلیل عاملی پرسشاین روایی 
 باآن را  زمانهمو روایی  اندتأیید نموده تأییدی

رخ حالات خلقی لین و نیم ةنامپرسش استفاده از
و برای  نداهداد قرارمورد تأیید  (9117همکاران )

از طریق ضریب آلفای )ها مقیاسسانی درونی خردههم
مقیاس برای هر خردهترتیب مقادیر زیر را به (رونباخک

، (1/1) ، سرزندگی(73/1) تنش :نداهداد ارائه
، شادکامی (76/1) ، خستگی(79/1)سردرگمی 

، خشم (7/1)، افسردگی (71/1)، آرامش (77/1)
گر روایی که نشان)( 71/1) نامهو کل پرسش (79/1)

فرخی، ) (فارسی آن است ةو پایایی مطلوب نسخ
 .(93، ص. 9131 زیدآبادی، و متشرعی

                                                           
1. Counterfactual Thinking for Negative Events 

Scale 

2. Brunel Mood Scale 

3. Life Orientation Test 
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بینی افراد از آزمون تعیین خوش منظورهبهمچنین، 
بینانه و تلقی خوش ةدهندماده نشان سهعاملی ) شش

گیری زندگی تلقی بدبینانه( جهت ةدهندماده نشان سه
( که مرسوم به 996، ص. 3312، 3)شیرو و کارور

فاده شد که ، استباشدمیبینی خوش ةنامپرسش
از )ای لیکرت درجه پنجدر مقیاس  ماده سهصورت به

است.  شده بندیطبقه (موافقم کاملاً مخالفم تا  کاملاً
جهت تعیین روایی این آزمون در ذکر است که شایان

بستگی این آزمون با مقیاس پنج عاملی ایران از هم
بستگی معناداری هم. شده است بک استفاده

کلی آن  ةهارم و پنجم و نمرهای اول، چعامل
آزمایی . پایایی بازباشدمیقبول روایی قابل ةدهندنشان

( 7/1معادل ) روز 31 ةبا فاصلنیز نامه این پرسش
زاده و صفری، هاشم ،محمودیان) گزارش شده است

 .(391، ص. 3133 محمدتبار،
مورد ابزار دیگری که در این پژوهش براین، علاوه

 خلاف مقیاس تفکر ةنامپرسش استفاده قرار گرفت،
 36 اینامهپرسشکه  بود واقع برای حوادث منفی
ری و ) باشدمیواقع  خلاف عاملی برای سنجش تفکر

ذکر است که بهلازم .(966، ص. 9111، همکاران
( روایی و پایایی این 9111خشوعی و نوری )

از  نامهدر این پرسش .اندبررسی نمودهنامه را پرسش
شود تا با یادآوری حادثه دهندگان درخواست میپاسخ

 است، آمده پیش هاآن برای اخیراً یا اتفاقی منفی که 
 دنبال این حادثه به ذهنه بهمورد آن افکاری کدر
کنند و پاسخی را که بیش از  تفکر ،رسدمی هاآن

در )مشابهت دارد  هاآنهای دیگر با افکار پاسخ
برخی اوقات، =1، ندرتبه=9هرگز، =3از ای دامنه

انتخاب نمایند. این  (،همیشه=2اغلب اوقات و =3
که  است هشد تشکیلمقیاس نامه از چهار خردهپرسش
ها مقیاس. این خردهباشدمی سؤالدارای چهار  هرکدام
، رو به پایین خودارجاع یاز: رو به بالا هستند عبارت

                                                           
1. Scheier & Carver 

 یرو به بالا و دیگرارجاع ی، رو به بالاارجاع بدون
پایایی ذکر این نکته ضرورت دارد که . ارجاع بدون

پایایی و بوده ( 19/1برابر با ) نامهاین پرسش
 ،(69/1) ،(73/1معادل ) ترتیببه ی آنهاسمقیاخرده

خشوعی و ) ه استآمد دستبه( 72/1( و )62/1)
 .(37، ص. 9111نوری، 

 

 هاداده گردآوری ابزار و شیوه
کوه  یم در این مسابقات حضوور داشوتندت هشتتعداد 
صورت متمرکز و در روز قبل از مسابقه بهها آن تمامی

پوووس از انجوووام  پژوهشوووگر .مسوووتقل اردو زدنووود
های لوازم بوا فدراسویون، سوازمان لیوگ و هماهنگی

ابقات جهوت ها، در طوول فصول مسومدیران باشوگاه
هوا آوری اطلاعات به محل اردوهای تمرینی تویمجمع

ف اهداپژوهش و انجام روند  لیاتک ،مراجعه نمود. ابتدا
 ایون و گردیدح یشرت هاآزمودنی برای طور کاملآن به

 هواآن اطلاعوات تمامی که شد داده هاآن به اطمینان
 کساختیار هیچ در وشده صورت محرمانه نگهداری به

هوا فورم تموامی آزمودنی ،سوپس گرفت. نخواهد قرار
و در نمووده را تکمیل  پژوهششرکت در  نامةرضایت
 ذکر است کوه پژوهشوگربهلازمیافتند.  حضور پژوهش

، تمووامی جوانووب اخلوواقی و ارزشوویرعایووت  منظوربووه
شوورکت در  جهووت بهتوورین شوورایط محیطووی ممکوون

اهم ها فرحد توان و امکان برای آزمودنیرا تا پژوهش
 خلواف عاملی تفکور 36نامة سه پرسش ،سپس نمود.

عواملی  19ناموة و پرسوش واقع برای حووادث منفوی
 31ناموة رخ حالات خلقی برونل )برومز( و پرسوشنیم

 و بینی را در اختیار ورزشوکاران قورار دادعاملی خوش
هووا را آن هووا،شوودن توسووط آزمودنیپووس از تکمیل

 .نمودآوری جمع
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 هادادهروش پردازش 

توصیفی )مانند  هایها از شاخصتحلیل داده منظوربه
 ،استفاده شد. همچنین (استاندارد میانگین و انحراف

بودن توزیع پس از تعیین نرمال ةتعیین رابط جهت
اسمیرنوف(  و ها )با استفاده از آزمون کولموگروفداده

. بهره گرفته شدبستگی پیرسون از آزمون ضریب هم
واقع از طریق  خلاف های تفکرینی سبکبپیش برای

پس از بررسی  نیز بینیابعاد حالات خلقی و خوش
از آزمون رگرسیون ساده  های مرتبطفرضپیش

 .گردیداستفاده 
 

 هایافته
با ( 97/93معادل ) های پژوهشمیانگین سن آزمودنی

سال و حداقل و حداکثر سن ( 13/2) انحراف استاندارد
 .بود سال 92و  37 هانآ

بعد  که بستگی پیرسون نشان دادنتایج آزمون هم
دارای ارتباط مثبت  (P ،127/1=r<12/1) تنش خلق
 ارجاعخود یواقع رو به بالا خلاف با تفکر و معناداری

 ،واقع رو به پایین خلاف و آرامش با تفکر بوده
، P<13/1) داردبستگی مثبت و معناداری هم

263/1=r12/1افسردگی ) ،(. همچنین>P ، 

931/1=r( و خشم )12/1>P ،931/1=r ) دارای
رو به  واقع خلاف با تفکرارتباط مستقیم و معناداری 

  د.نباشمی ارجاع بدون یبالا
 بینی با تفکربین خوشبراساس نتایج  براین،علاوه 

 یبستگی مثبت و معناداربه پایین هم واقع رو خلاف
بین سایر  ؛ اما(P ،331/1=r<13/1) مشاهده گردید

 ةرابطواقع  خلاف های تفکرابعاد خلق و سبک
 (.<12/1P) دست نیامدبهمعناداری 

واقع توسط  خلاف های تفکربینی سبکپیش منظوربه
بینی از رگرسیون ساده استفاده شد ابعاد خلق و خوش

آزمون ذکر است که بهلازم(. شمارة سه)جدول 
که ضرایب  گردیدرگرسیون تنها برای متغیرهایی اجرا 

. ه بودآمد دستبه هاآنبستگی معناداری برای هم
واقع رو به  خلاف تفکر ،شودکه ملاحظه می گونههمان

( و β=263/1توسط آرامش ) ارجاع بدونپایین 
 باشدمی بینیپیشقابل( β=313/1بینی )خوش

(12/1>Pاز .)واقع رو به  خلاف بعد تفکر ،دیگرسوی

 ( و تفکرβ= 127/1وسط تنش )ت ارجاعخود یبالا
توسط خشم  ارجاع بدون یواقع رو به بالا خلاف

(937/1=β( و افسردگی )931/1= β )بینیپیشقابل 
 (.P<12/1است )

 

 خلاف تفکر ةوسیلبینی بهخو و خوشوبینی خلقمنظور پیشنتایج آزمون رگرسیون ساده به ـ6جدول 

واقع

 متغیرهای ملاك
متغیر 

 بینپیش
ب ضری

 تعیین

ضریب 
 یرتأث

ضریب رگرسیون 
 استانداردشده

خطای 
 استاندارد

 آماره

واقع رو به  خلاف تفکر
 ارجاع پایین بدون

 733/9 916/3 - 163/1  مقدار ثابت

 737/3 333/1 263/1** 333/1 132/1 آرامش
واقع رو به  خلاف تفکر

 ارجاع پایین بدون

 3/137 713/1 - 936/9  مقدار ثابت

 391/1 312/1 313/1** 331/1 993/1 نییبخوش
واقع رو به  خلاف تفکر

 ارجاعخود یبالا

 67/3 712/1 - 131/6  مقدار ثابت

 67/9 323/1 127/1* 312/1 391/1 تنش
واقع رو به  خلاف تفکر
 ارجاع بدون یبالا

 311/31 267/1 - 267/1  مقدار ثابت
 313/9 393/1 937/1* 393/1 111/1 خشم

واقع رو به  افخل تفکر
 ارجاع بدون یبالا

 396/33 217/1 - 113/1  مقدار ثابت
 139/3 317/1 931/1* 317/1 113/1 افسردگی
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 گیرینتیجهو  بحث
به جهت  توجه باهای هیجانی افراد العملعکس 

 ،مثالعنوانبه ؛تواند ایجاد شودمی واقع خلاف تفکرات
های د حالتتوانرو به پایین می واقع خلاف تفکرات

تفکرات خلاف  کهیدرحال ؛نمایدایجاد  ی راخلقی مثبت
حالات خلقی منفی منجر به ایجاد رو به بالا  واقع
هدف اساس، براین(. 336، ص. 3337)روس،  گرددمی
واقع توسط  خلاف بینی تفکرپیشحاضر، پژوهش از 

مرد  کارانیدانیمودوبینی در ابعاد خلق و خوش
 بود. (3131) سال یدانیمودولیگ  کننده درشرکت

واقع رو  خلاف حاکی از آن بود که تفکر نخستین یافته
با بعد  ، ارتباط مثبت و معناداریارجاع بدونبه پایین 

حاضر  پژوهشنتایج  ،آرامش خلق دارد. در بعد آرامش
و  3و آلن( 3332دیویس و همکاران ) هاییافتهبا 

دیویس و . باشدمی راستاهم( 9131همکاران )
خود به بررسی وقایع  پژوهش( در 3332) همکاران

 تفکر که نشان دادند و زای زندگی پرداختندآسیب
ارتباط مثبت  دارای ارجاع بدونواقع رو به پایین  خلاف

دیویس و ) باشدمیبا بعد آرامش و معناداری 
( 9131. آلن و همکاران )(399، ص. 3332همکاران، 

 ،هیجانات مثبت نظیر آرامش نیز گزارش کردند که
واقع رو به  خلاف با تفکرارتباط مثبت و معناداری 

( در 3313) 9گاوانسکی و ولزبراین، علاوهایین دارد. پ
واقع حوادث  خلاف فرایند تفکر"عنوان  با پژوهشی

 تفکر رو به پایین که نشان دادند "طبیعی و استثنایی
کجباف و خشوعی شود. می باعث احساس آرامش

 خلاف تفکر ابطةر"عنوان  با پژوهشی( نیز در 3111)
تفکر رو به  کردند کهگزارش  "واقع و کیفیت زندگی

راحتی و رفاه  ،احساس آرامش منجر به ایجاد پایین
 .(19، ص. 9113کجباف و خشوعی، ) گرددمی

                                                           
1. Allen 

2. Gavanski & Wells 

که ابعاد منفی  بود حاکی از آن پژوهشدیگر  ةافتی
دارای ارتباط مثبت  نظیر خشم، تنش و افسردگی خلق

باشد. میواقع رو به بالا  خلاف با تفکر و معناداری
 با بدون ارجاعواقع رو به بالا  خلاف تفکر همچنین،

 یواقع رو به بالا خلاف تفکرو افسردگی و  خشم
ارتباط مثبت و معناداری دارای  ،با تنش ارجاعخود
 هاییافتهحاضر با  پژوهشج نتایراستا، دراین. باشدمی

در  هاآن. همسویی دارد( 3313) گاوانسکی و ولز
تفکر رو به بالا منجر به  که نشان دادند پژوهش خود

بروز احساساتی مانند افسردگی، غمگینی، خشم و 
حاضر  های پژوهشبراین، یافتهعلاوهشود. ناامیدی می

و  پژوهش ریینتایج ارتباط با افسردگی با  درزمینة
ارتباط با در  هاآن. باشدمی راستاهم( 9111همکاران )

واقع برای  خلاف تفکر ةنامروایی و پایایی پرسش
واقع رو به  خلاف حوادث منفی نشان دادند که تفکر

واقع  خلاف و تفکرشده خلق منفی  ایجاد بالا موجب
. گرددخلق مثبت می منجر به ایجادرو به پایین 

تفکر  عنوان نمودند کهنیز  (9113کجباف و خشوعی )
 گردداحساس افسردگی و خشم می منجر به رو به بالا

نتایج این . (19، ص. 9113کجباف و خشوعی، )
بخش از پژوهش حاکی از آن بود که خلق منفی 

واقع رو به بالا  خلاف تنش و افسردگی( با تفکر ،)خشم
( و ابعاد مثبت خلق )آرامش( ارجاعخود و بدون ارجاع)

مثبت و  ارتباط دارای واقع رو به پایین خلاف با تفکر
همکاران سانا و در این ارتباط،  .باشدمی یمعنادار

ایجاد خلق منفی موجب که ( اذعان نمودند 3333)
و خلق مثبت موجب شده رو به بالا واقع  خلاف تفکر

ذکر . شایانگرددواقع رو به پایین می خلاف ایجاد تفکر
ارتباطی  ،واقع خلاف ارتباط خلق و تفکر است که
نجر به خلق منفی م معناکهبدین ؛باشدمی دوطرفه

تفکرات و شده به بالا  رو تفکرات خلاف واقع ایجاد
 .گرددنفی میخلق مایجاد به بالا موجب  رو خلاف واقع

ناکامی  ،به بالا واقع رو خلاف تفکربراین، علاوه
و ناکامی در مسیر تحقق  نمودهورزشکار را تداعی 
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و  کندیممانع ایجاد  در این مسیر هاو خواسته اهداف
شود و این امر ناگزیر به رفتار پرخاشگرانه منتهی می

افت عملکرد مطلوب در آینده  موجب ،درمجموع
لین و . (917، ص. 9113، 3مکسول)د گردمی

حالات خلقی  بر این باور هستند که( 9112) 9همکاران
 موردنظرآوردن اطلاعات کافی از تکلیف مثبت با فراهم

برای تمرکز فرد را مناسبی  ، منبعجادشدهیاو موقعیت 
 نتیجة رویداد را سازد کهایجاد نموده و او را قادر می
 کهیدرحال نماید؛بینی طبق استراتژی خود پیش

ایجاد ناهمخوانی بین  دلیلمنفی به خلقیات
 ةشدوضعیت ادراک  استانداردهای شخصی فرد و

آفرین شوند و با ایجاد موقعیتی مشکلموجود ظاهر می
 دنبال آن سطح عملکرد رانفس و بهعزت ،و سخت

 .(323، ص. 9112، لین و همکاران)دهند کاهش می
مثبت و  ارتباطحاضر  ذکر است که در پژوهششایان

واقع رو به پایین و  خلاف یان تفکرمعناداری م
های پژوهش در این یافته. مشاهده گردیدبینی خوش
( و 3332دیویس و همکاران )پژوهش با نتایج  بخش
دیویس و همکاران . اشتیی دهمسو (3336سانا )

واقع رو به پایین  خلاف تفکرکه نشان دادند  (3332)
با  دارای ارتباط مثبت و معناداری ارجاع بدون

تفکر رو به پایین  ،گریدعبارتبه. باشدمیبینی وشخ
 اتفاق افتاده آنچه ازبر پیامدهایی بدتر  کهآندلیل به

سانا . شودیم ینیبخوش، باعث باشدمی متمرکز است
افراد نمودند که  نیز عنوان( 9116و همکاران )

خدمت به خود و  اسناد ةلیوسبهممکن است  نیبخوش
و به پایین با نگاه به گذشته ر واقع خلاف تفکرات

خود دیدگاه مثبتی داشته باشند و بیشتر از  نسبت به
، سانا و همکاران)گیرند بهای خود فاصله شکست

 .(373، ص. 9116
واقع با خلق و  خلاف ارتباط بین تفکر ةنیدرزم

 مطالعات پیشین با راستاهم پژوهش حاضر ،یبینخوش

                                                           
1. Maxwell 

2. Lane  

. (399ص. ، 3332دیویس و همکاران، ) باشدمی
متفاوت تفکر  ماهیت ناشی از امرعلت این  شک،بی

، ترقیدقرو به بالا و رو به پایین است. به بیان 
 آنچه ازپیامدهایی بهتر  بر بالاتفکر رو به  کهییجاازآن

منجر به بروز  باشد،میمتمرکز  است اتفاق افتاده
خوردن، غمگینی و ناامیدی احساساتی مانند افسوس

بر  کهآندلیل اما تفکر رو به پایین به ؛شودمی
 متمرکزاست اتفاق افتاده  آنچه ازپیامدهایی بدتر 

و رفاه  احساس آرامش، راحتیبروز ، باعث دباشمی
 .(191، ص. 3313گاوانسکی و ولز، )د گردمی

( و مدل 3316، 1نورم )کانمن و میلر ةطبق نظری
 ،(337، ص. 3337کارکردی تفکر خلاف واقع )روس، 

های هیجانی با جهت تفکر خلاف واقع در تضاد پاسخ
 ،تفکر خلاف واقع رو به بالاهمچنین، . باشندمی

کند و این های هیجانی منفی را تقویت میپاسخ
 ،لاف واقع رو به پایینخ ست که تفکرا حالیدر

عبارتی کمتر منفی را یا بهو های هیجانی مثبت پاسخ
 پروازی و د )پورآقایی اردکانی، مهریانانگیزمیبر

 (.2233، ص. 9132شندی، 
موجب  واقع رو به بالا خلاف تفکر ،نورم ةاساس نظریبر
ممکن  ،نتیجهدرو شده انگیختگی هیجانات منفی بر

 امیدی و ناکامی در آیندهنا ،سأی نجر به ایجاداست م
اتفاقات منفی در  وقوع ،دانیمکه می طورشود. همان

 ین اتفاقاتو ا بودهناپذیر زندگی افراد امری اجتناب
. همچنین، شودواقع می خلاف منجر به ایجاد تفکرات

شکست امری بدیهی  ،در دنیای ورزشکه جاییآناز
میدانی افراد در کسری ودر ورزش دو ویژهبهو  باشدمی

دهند و ممکن از هزارم ثانیه مدال خود را از دست می
 ،شکست دچار هیجانات منفی گردند است پس از هر

 هیجانی وهای با آگاهی از ویژگیبایست میمربیان 
های احتمالی شکست خود خوی ورزشکارانوخلق

منعطفی را اهداف و  نمودهبینی پیشرا  ورزشکاران

                                                           
3. Kahneman & Miller 



 6931، تابستان 02شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                           30

های و با استفاده از تکنیک ایندا قرارداد نمهبرای آن
واقع  خلاف تفکرنوع تغییر  درصدد ،سازی شناختیباز
ها را حفظ های پیشرفت آنها باشند و انگیزهآن

واقع در افکار  خلاف اترتفک ،کلیطورهب .نمایند
 پیامدهای بهبود باعث تنهانه وورزشکاران ایجاد شده 

 توانایی افزایش موجب بلکه ،شودمی آینده در شخصی
 و زااسترس هایموقعیت با شدنمواجه برایها آن

 .گرددمی منفی
( دریافتند که بین صفات 9132پورآقایی و همکاران )

داری وجود شخصیت و تفکر خلاف واقع رابطه معنی

های تواند سبکدارد، به عبارتی ابعاد شخصیت می
منفی واقع را برگزیند، ابعاد مختلف تفکر خلاف

بالا برگزیند و باتوجه به واقع روبهخلافشخصیت تفکر
نتایج این  ، بر طبقاینکه صفات شخصیت ثابت است

خلقی مثبت ایجاد کنیم و از توانیم حالاتتحقیق می
بالا جلوگیری کرد و بهواقع روخلافاتخاذ سبک تفکر

پایین برگزیند و از این طریق بهواقع روخلاففرد تفکر
  ین به آینده بشود. بخوش
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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 (self-

referent) 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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