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مطالعات روانشناسی ورزشی

رابطۀ راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی ذهنی در تکواندوکاران لیگ برتر
محمود محبی ،2سحر زارعی ،1و محمد صحبتیها
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تاریخ دریافت2932/42/12 :

تاریخ پذیرش2932/40/11 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطۀ راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی ذهنی در تکواندوکاران لیگ برتر بود.
بدینمنظور 111 ،تکواندوکار بهصورت نمونهگیری تصادفی از جامعۀ تکواندوکاران ایرانی شرکتکننده در مسابقات
لیگ برتر انتخاب شدند و پرسشنامههای تنظیم هیجان و سرسختی ذهنی را تکمیل نمودند .نتایج نشان میدهد
که راهبردهای تنظیم هیجان با سرسختی ذهنی رابطۀ معناداری دارند .نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است
که راهبرد بازارزیابی بهصورت مثبت و راهبرد بازداری بهصورت منفی ،درمجموع  1/84درصد از تغییرات سرسختی
ذهنی را تبیین میکنند .علاوهبراین ،نتایج آنوا نشان میدهد که مردان نسبت به زنان بهشکل معناداری از
راهبردهای بازارزیابی بیشتر و بازداری کمتری استفاده میکنند .براساس نتایج پژوهش حاضر ،راهبردهای تنظیم
هیجان میتواند برای پیریزی مداخلات و برنامههای آموزشی سرسختی ذهنی آنها موردتوجه قرار گیرد.
کلیدواژهها :بازارزیابی ،بازداری ،تنظیم هیجان ،تکواندوکاران لیگ برتر ،استحکام ذهنی

 .1دانشجوی دکترای روانشناسی ورزشی ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکترای روانشناسی ورزشی ،دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول)
Email:sa.zarei.atu@gmail.com
 .3دکترای رفتار حرکتی دانشگاه تهران
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مقدمه
ماهیت رقابتی و استرسآور ورزش ،مطالبات بسیاری
را بر ورزشکاران تحمیل کرده است و موفقیت ورزشی
تاحدود زیادی تحتتأثیر عوامل استرسزای معمول
ورزشی قرار میگیرد (امپیل ،لان و جونز)2112 ،1؛
ازاینرو ،ورزشکارانی میتوانند به موفقیت دست یابند
که در کنار آمادگی جسمانی از آمادگی روانی خوبی
برخوردار باشند (محبی .)2118 ،یکی از عوامل
روانشناختی ،مفهوم سرسختی ذهنی 2است که اخیرا
توجه بسیاری از روانشناسان ورزشی را بهخود جلب
نموده و آنها درصدد هستند تا دریابند که عوامل
روانشناختی چگونه موفقیت در ورزش را تثبیت
میکند (عبدلبیکی .)2112 ،3بااینوجود ،درک و
شناخت کمی از این سازه در روانشناسی ورزشی
وجود دارد؛ بهطوری که تعریف سرسختی ذهنی در
بین مربیان ،مفسران ورزشی ،تماشاگران ،ورزشکاران
و پژوهشگران بهطور گستردهای متفاوت میباشد
(نیکولز ،پوامان ،لوی و بکهوس .)2114 ،8مفهوم
سرسختی ذهنی توسط لوهر 5رواج یافت و وی آن را
یک توانایی برای مدیریت استرسهای مختلف
درجهت رقابت بهتر از نظر فیزیکی ،ذهنی و هیجانی
دانست(عبدلبیکی .)2112 ،از آن زمان به بعد،
پژهشگران مختلف تلاش کردهاند تا براساس ایدۀ
لوهر ،تعاریف سرسختی ذهنی خود را توسعه دهند؛ اما
هنوز هم بر مفاهیم مشابهی متمرکز هستند.
درراستای مفهومسازی شفافتر ،در مطالعهای کیفی
کلاف ،ارلی و سیول ،)2112( 6نخبگان ورزشی
(ورزشکاران و مربیان) نظریۀ سرسختی ذهنی خود را

1. Uphill, Lane & Jones
2. Mental toughness
3. Abdelbaky
4. Nicholls, Polman, Levy & Backhouse
5. Loher
6. Clough, Earle, & Sewell

براساس تئوری وجودیگرا 7بنا نهادند و با افزودن
عامل اعتماد( 4به تواناییهای خود در کسب موفقیت)
به مدل سه سی کوباسا که شامل :کنترل( 9بر
هیجانات و زندگی) ،تعهد( 11درگیری در یک پیشامد)
و چالش( 11ارزیابی چالشها بهعنوان فرصت و نه
تهدید) بود ،مدل چهار سی( 12کنترل ،تعهد ،چالش و
اعتماد) را برای سرسختی ذهنی ارائه دادند (محبی،
 .)2118براساس تعریف جونز ،هنتون و کانافتون13
( )2112ویژگیهای خودباوری ،18انگیزش ،15تمرکز،16
غلبه بر فشار و اضطراب و بهدستآوردن مجدد کنترل
روانی پس از ناکامی و شکست ،مهمترین ویژگیهای
افراد سرسخت هستند (کاشانی ،فرخی ،کاظمنژاد و
شیخ .)2115 ،گوچیاردی گوردن و دیموک)2119( 17
نیز سرسختی ذهنی را مجموعهای از ارزشها،14
نگرشها ،هیجانات 19و شناختهایی معرفی کردند که
بر نحوۀ رویآوری ،پاسخدهی و ارزیابی فرد در
دستیابی پایدار به اهداف 21خود اثرگذار میباشد (ص.
)31؛ همچنین ،آنها در این پژوهش از ویژگیهای
تابآوری ،21پایداری ،22امید 23و خوشبینی 28بهعنوان
مؤلفههای کلیدی سرسختی ذهنی یاد کردند (گیولین
و لبورد .)2113 ،25درمجموع ،برخلاف مطالعات اولیه،

7. Existentialist Theory
8. Confidence
9. Control
10. Commitment
11. Challenge
12. 4C
13. Jones, Hanton, & Connaughton
14. Self- Believe
15. Motivation
16. Concentration
17. Gucciardi , Gordon,& Dimmock
18. Values
19. Emotions
20. Goals
21. Resilience
22. Perseverance
23. Hope
24. Optimism
25. Guillén & Laborde

رابطۀ راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی ....

نظریات فعلی سرسختی ذهنی را بهعنوان یک ویژگی
چندبعدی 1و متأثر از محیط میدانند (گیولین و لبورد،
 .)2113با وجود تفاوتهای مشهود در مفهومسازی
سرسختی ذهنی ،نقش آن در موفقیت ورزشی
غیرقابل انکار است و یافتههای پژوهشی نشان دادهاند
که رابطۀ سرسختی ذهنی با موفقیت ورزشی مثبت
بوده (گوچیاردی و جونز2112 ،؛ نیواند ،نیوتن ،فنچ،
هربرگ و پودلاک )2113 ،2و ورزشکاران برجسته،
سرسختی ذهنی بالاتری نسبت به ورزشکاران
غیربرجسته دارند (محبی2118 ،؛ باردواج ،سینگ و
راته)2118 ،3؛ لذا ،مطالعه و شناسایی عوامل
ایجادکنندۀ مرتبط با سرسختی ذهنی بهدلیل تأثیر
مستقیم آن در غلبه بر دشواریها و موفقیت ورزشی،
از اهمیت مضاعفی برخوردار است .شاید یکی از
عوامل مرتبط با آن ،مهارتهای تنظیم هیجان 8باشد.
در این ارتباط ،لوهر انعطافپذیری ،پاسخگویی،
استحکام و تابآوری هیجانی را مشخصۀهای
هیجانی افراد سرسخت برشمرده و معتقد است که
میتوان این مهارتها را آموخت (عبدلبیکی.)2112 ،
هورسبورگ ،اسکالمر ،وسیلکا و ورنو )2119( 5نیز
امکان توسعۀ ابعادی از سرسختی ذهنی که با
هیجانات در ارتباط میباشد را مطرح کردند(ص.
 .)118علاوهبراین ،گوچیاردی و جونز ( )2112در
پژوهشی نشان دادند که ورزشکاران دارای سرسختی
ذهنی بالاتر ،هیجانات منفی کمتری را تجربه میکنند.
در پژوهش هینی ( ،)2112سرسختی ذهنی با
پرخاشگری ورزشکاران جودو رابطۀ معکوسی داشت.
در پژوهش کاسیلر ،پولمون و نیکولز )2119( 6نیز
سرسختی ذهنی با شدت استرس ورزشکاران رابطۀ
1. Multidimensional
2. Newland, Newton, Finch, Harbke & Podlog
3. Bhardwaj, Singh & Rathee
4. Emotional regulation Strategy
5. Horsburgh, Schermer, Veselka & Vernon
6. Kaiseler, Polman, & Nicholls
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معکوسی داشت (محبی .)2118 ،همچنین ،کارل و
چاسین )2118( 7در پژوهشهای جداگانهای گزارش
کردند که سطوح بالای سرسختی ذهنی به فرد کمک
میکند تا از هیجانات مثبت بهمنظور پشتسرنهادن
تجربههای نامطلوب و بازگشت به وضعیت مطلوب
استفاده نماید؛ بنابراین ،با توجه به مبانی نظری و
چندبعدیبودن ویژگی سرسختی ذهنی (گوچیاردی و
جونز ،)2112 ،توانایی تنظیم و دستکاری هیجان از
مؤلفههای مهم و کلیدی آن محسوب میشود
(گوچیاردی و جونز2112 ،؛ عبدلبیکی.)2112 ،
تنظیم هیجان بر حسب دیدگاه گروس و تامسون4
( )2117شامل استفاده از استراتژیهای رفتاری و
شناختی برای تغییر در مدتزمان یا شدت تجربۀ یک
هیجان است (اندامی خشک ،گلزاری و اسماعیلنسب،
 .)2113دراینزمینه ،یو ،متسموتو و لیراکس)2116( 9
عنوان کردهاند که تنظیم هیجان ،مهمترین عامل
پیشبینیکنندۀ سازگاری مثبت در شرایط استرسزا
میباشد .راهبردهای تنظیم هیجان ممکن است
خودکار یا مهارشده و هشیار یا ناهشیار باشند؛ زیرا
هیجانات ،فرایندهای چندمؤلفهای هستند که درطول
زمان آشکار میشوند .نظمدهی هیجانی شامل تغییر
در شدت و مدت پاسخهای رفتاری ،تجربهای و یا
فیزیولوژیکی است (امپیل و همکاران .)2112 ،هریک
از فرایندهای نظمدهی ممکن است برحسب شرایط و
جایگاه استفاده از آن ،مثبت یا منفی عمل کند .افراد از
نظمدهی هیجانات خود دو هدف را دنبال میکنند:
نخست اینکه از سطوح تنیدگیزای هیجانات منفی و
مثبت و رفتارهای سازشنایافته جلوگیری شود و نیز
اینکه بتوانند از آن برای آشکارسازی و انعطافپذیری
هیجانات استفاده نمایند (گروس و جون .)2113 ،11با

7. Carle & Chassin
8. Gross, & Thompson
9. Yoo, Matsumoto & LeRoux
10. John
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توجه به مطالعات مشخص شده است که افراد در
مواجهه با رویدادهای استرسزا ،از راهبردهای تنظیم
هیجان متفاوتی برای اصلاح یا تعدیل تجربۀ هیجانی
خود استفاده میکنند (امپیل و همکاران )2112 ،که
تحتعنوان راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه
موردبحث واقع شده است (گرانسفسکی کرجی و
اسپینهون ،2119 ،1به نقل از اندامی خشک و
همکاران .)2113 ،یکی از مدلهای مطرح
دراینزمینه" ،مدل تنظیم هیجان گروس" ()1944
است که در دو چهارچوب مهم بررسی میشود.1 :
راهبردهایی که پیش از ایجاد هیجان و یا در آغاز بروز
آن فعال میشوند ،از بروز هیجانات شدید پیشگیری
میکنند و باعث تعبیر و تفسیر موقعیت میگردند؛
بهنحوی که پاسخ هیجانی مرتبط با آن موقعیت را
کاهش میدهند .این راهبردها ،فرایند بازارزیابی2
(ارزیابی مجدد) نامیده میشوند .2 .راهبردهایی که
پس از پیدایی هیجان فعال شده (این راهبردها
نمیتوانند از ایجاد هیجانات شدید پیشگیری کنند) و
بازداری( 3سرکوبی یا فرونشانی) نامیده میشوند .ادعا
شده است که استفاده از هر راهبرد منحصربهفرد،
پیامدهای متفاوتی را بهدنبال دارد (امپیل و همکاران،
 .)2112با توجه به اهمیت نظمجویی هیجان در
سازگاری با شرایط پرفشار (یو و همکاران،)2116 ،
راهبردهای تنظیم هیجان میتوانند بر میزان
سرسختی ذهنی مؤثر باشند .دراینراستا ،مطالعات
نشان دادهاند که تنظیم هیجان نقش مهمی را در
تابآوری بهعنوان توانایی انطباق مثبت با چالشها،
تهدیدها و غلبه بر آنها (گیولین و لبورد )2113 ،و
کنترل هیجانات افراد ایفا میکند که برحسب مبانی
نظری از ویژگیهای مهم و اساسی افراد با سرسختی
ذهنی بالا میباشد (گوچیاردی و همکاران.)2112 ،
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کارلسون ،دیکیلیگی ،گرین برگ و موجیکا -پورادو
( )2112نیز در پژوهشی گزارش کردند افرادی که
عادت به استفاده از راهبرد بازارزیابی برای تنظیم
هیجانات خود در زندگی روزمره دارند ،از تابآوری
بیشتری دربرابر استرس برخوردار میباشند.همچنین،
تروی و ماوس )2111( 5در پژوهش خود بازارزیابی
شناختی را بهعنوان یک راهبرد انطباقی فرض نموده
و بیان کردند ازآنجایی که این مهم تأثیر مستقیمی
بر ارزیابیها میگذارد ،افراد میتوانند با بهرهگیری از
آن ،واکنش هیجانی خود را به رویدادهای استرسزا
جهت بهبود عملکرد تغییر دهند .پژوهش محمودی،
حسن زاده ،فصیلی و محمدرضا ( )2113نیز بیانگر آن
بود که نارسایی هیجانی ،عاملی معناداری در کاهش
تابآوری است .ازسویدیگر ،اندامی خشک و
همکاران ( )2113گزارش کردند که راهبردهای
سازگار و ناسازگار تنظیم شناختی هیجان بهترتیب با
تابآوری بالا و پایین رابطۀ معناداری دارد .بررسیهای
دیگر نیز حاکی از آن هستند که هوش هیجانی
بهعنوان عاملی مؤثر در مدیریت و تنظیم هیجان،
توانایی بالایی در پیشبینی تابآوری (همایوننیا،
هومایونی ،شیخ و نظری )2118 ،و سختکوشی
(رحمتی و نعیمیکیا )2118 ،ورزشکاران دارد.
لازمبهذکر است که این عوامل با سرسختی ذهنی
مرتبط میباشند؛ زیرا در پژوهشهای قبلی،
سختکوشی اساس نظریۀ سرسختی کلاف و
همکاران ( )2112بوده است و تابآوری نیز بهعنوان
یک مـؤلفۀ از سرسختی ذهنی در نظر گرفته شده
است (گیولین و لبورد.)2113 ،
افزونبراین ،مطالعات نشان دادهاند که استفاده از
راهبرد بازارزیابی ،عامل مؤثری در کاهش هیجانات
منفی اعم از خشم ،استرس ،اضطراب و افسردگی

1. Garnefski, Kraaij & Spinhoven
2. Reapprasial
3. Suppression

4. Carlson, Dikecligil, Greenberg, & MujicaParodi
5. Troy & Mauss

رابطۀ راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی ....

میباشد (مارتین و دالین2115 ،1؛ زارع و سلگی،
 )2112و علاوهبر کاهش هیجانات منفی ،ممکن است
باعث افزایش احساسات مثبت گردد (گروس و جون،
2113؛ شیوتا .)2116 ،2درمقابل ،شماری از مطالعات
بیانگر آن هستند که استفاده از راهبرد بازداری ،با
تجربۀ هیجانات منفی همبسته میباشد (جونز و
گروس ،2117 ،به نقل از امپیل2112 ،؛ تماگاوا 3و
همکاران2113 ،؛ چاین و ریچارد .)2113 ،دراینراستا،
هانتون ،توماس و ماینارد )2118( 8و جورکو)2113( 5
نشان دادند که کاهش هیجانات منفی مانند اضطراب،
با افزایش اعتمادبهنفس همراه است .چینک ،هاردی و
ودمن )2111( 6نیز عنوان کردند که ادراک کنترل ،بر
اضطراب متمایزکنندۀ عملکرد بهتر و بدتر
تکواندوکاران اثرگذار میباشد (محبی )2118 ،که این
امر یکی از عوامل سرسختی ذهنی است .درمجموع،
میتوان گفت که تکواندو یک ورزش رزمی برخوردی
و المپیکی با ضربات پای سریع میباشد (محبی،
 )2118که با توجه به گسترش روزافزون آن ،به
رایجترین هنر رزمی در جهان با  216عضو رسمی در
فدراسیون جهانی تکواندو تبدیل شده است .ایران نیز
یکی از کشورهای دارای جایگاه جهانی و بینالمللی
میباشد (زندی و محبی .)2116 ،موفقیت در تکواندو
مستلزم مجموعه عوامل روانشناختی خاصی مانند
راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی ذهنی است.
مطالعات در ارتباط با تکواندوکاران حاکی از اهمیت
سرسختی ذهنی میباشد و همانگونه که عنوان
گردید ،سرسختی ذهنی رابطۀ معکوسی با هیجاناتات
منفی دارد (محبی .)2118 ،زندی و محبی ( )2116در
مطالعهای نشان دادند که از بین عوامل روانشناختی
1. Martin & Dahlen
2. Shiota
3. Tamagawa
4. Hanton, Thomas, & Maynard
5. Jurko
6. Cheng, Hardy, & Woodman
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مختلف مانند انگیزش ،اضطراب ،کمالگرایی،
سرسختی ذهنی و عزتنفس ،تنها سرسختی ذهنی
متمایزکنندۀ تکواندوکاران موفق از ناموفق میباشد.
ازسویدیگر ،مطالعات آپومن و پیتر،)2118( 7
اصفهانی ،قزلفسلو و مصطفی لو ( )2113و عرفانی
( )2118حاکی از آن بود که هیجاناتی مانند اضطراب،
افسردگی و خشم ،تأثیر منفی بر عملکرد تکواندوکاران
دارد (محبی .)2118 ،پیتر ،ونگ 4و آپومن ( )2116نیز
اظهار داشتند که توانایی کنترل تنشها و هیجانات
منفی ،از مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت
تکواندوکاران در رویدادهای حساس میباشد (زندی و
محبی .)2116 ،علاوهبراین ،محبی ،زارعی و مقدم
( )2116در پژوهشی نشان دادند که تکواندوکاران
موفق درمقایسه با تکواندوکاران ناموفق ،از راهبردهای
تنظیم هیجان کارامدتری استفاده میکنند؛ بنابراین،
درک رابطۀ این دو ویژگی مهم در ورزش تکواندو
بااهمیت بهنظر میرسد؛ زیرا ،پژوهشگران معتقد
هستند که هرچه ورزشکار در درک ،شناسایی و تنظیم
هیجانات توانمندتر باشد ،عادات فکریای در اختیار
خواهد داشت که منجر به کارامدتربودن وی میشود
(رحمتی و نعیمیکیا .)2118 ،بهرهگیری از راهبردهای
تنظیم هیجان کارامد ،منبع مهمی است که سطوح
عوامل فشارزا ،ناتوانی در شرایط ناگوار و اثرات منفی
عوامل استرسزا را تعدیل کرده و به افزایش تجربۀ
هیجانات مثبت کمک میکند که این امر میتواند
عاملی مؤثر بر مدیریت استرس و کنترل هیجانات،
افزایش اعتمادبهنفس ،ثبات ،برگشت سریعتر از
ناکامی ،چالشپذیری و تابآوری باشد که برحسب
مبانی نظری از ویژگیهای افراد سرسخت است؛
بنابراین ،با توجه به مطالعات پراکنده و برجستهنشدن
نقش این راهبردها در پیشبینی سرسختی ذهنی
ورزشکاران ،علیرغم همسویی فراوان در مبانی
7. Ampongan & Pieter
8. Wong
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نظری ،بررسی آن مهم بهنظر میرسد .ازسویدیگر،
ازآنجایی که تنظیم هیجان مداخلهپذیر است (صبحی
قراملکی ،پورزور ،آقاجانی و نریمانی ،)2115 ،میتواند
بهعنوان یکی از اصول روانشناختی مهم درراستای
ارتقای سرسختی ذهنی ورزشکاران تکواندوکار و نیز
ارتقای سطح عملکرد آنها مفید واقع شود .برمبنای
آنچه بیان شد ،بهنظر میرسد که رابطهای بین
راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی ذهنی وجود
داشته باشد؛ ازاینرو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی
رابطۀ بین راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی
ذهنی در تکواندوکاران لیگ برتر و نیز اینکه
راهبردهای تنظیم هیجانی تا چه میزان واریانس
سرسختی ذهنی این گروه از ورزشکاران را پیشبینی
میکند ،صورت گرفت.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی ـ همبستگی
میباشد که بهصورت میدانی اجرا شده است.
شرکتکنندگان
جامعۀ آماری پژوهش را  161تکواندوکار ( 72بازیکن
مرد درقالب نه تیم و  44بازیکن زن درقالب  11تیم)
تشکیل دادند که ازاینمیان 55 ،مرد (با میانگین سنی
 22/41±2/67سال) 55 ،زن (با میانگین سنی
 21/98±3/14سال و درمجموع 111 ،بازیکن اصلی
(با میانگین سنی  22/36±2/98سال و دامنۀ سنی
31ـ 14سال) دارای کمربند مشکی و بدون هرگونه
آسیبدیدگی به روش تصادفی انتخاب شدند .حجم
نمونه با استفاده از نرمافزار جیپاور معادل  3/1نفر
تعیین گشت و درمورد مطالعات همبستگی با سطح
معناداری ( )1/15و توان آماری ( )1/91معادل  92نفر
محاسبه شد؛ بااینحال ،با درنظرگرفتن احتمال
ناقصبودن پرسشنامههای تکمیلشده ،تعداد
پرسشنامههای توزیعشده بین آزمودنیها بیش از
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تعداد محاسبهشده با نرمافزار بود که درنهایت،
اطلاعات  111پرسشنامه موردتحلیل قرار گرفت.
ابزارهای گردآوری دادهها
پرسشنامۀ تنظیم هیجان
2

پرسشنامۀ تنظیم هیجان توسط گروس و جون
( )2113ساخته شده است که تاکنون در  211پژوهش
مورداستفاده قرار گرفته و به  21زبان مختلف ترجمه
شده است (امپیل و همکاران .)2112 ،این پرسشنامه
دارای  11سؤال بوده و مشتمل بر دو راهبرد بازارزیابی
(شش سؤال) و بازداری (چهار سؤال) میباشد که
براساس مقیاس هفت ارزشی لیکرت (از کاملا
مخالفم=  1تا کاملا موافقم=  )7نمرهگذاری میشود.
گروس و جون ( )2113در چهار نمونۀ مختلف دامنۀ
ضریب آلفای کرونباخ برای بازارزیابی را بین ()1/75
تا ( )1/42و برای بازداری بین ( )1/64تا ()1/76
دانستند و اعتبار بازآزمایی بعد از سه ماه را برای کل
مقیاس برابر با ( )1/69گزارش نمودند (امپیل و
همکاران .)2112 ،امپیل و همکاران ( )2112در
پژوهشی به بررسی روایی و پایایی این ابزار در
ورزشکاران پرداختند که روایی سازۀ آن از طریق
تحلیل عامل تأییدی با استفاده از چرخش واریماکس
تأیید شد .روایی همگرای آن نیز با استفاده از مقیاس
عواطف ،مطلوب گزارش شده است .علاوهبراین،
ضریب آلفای کرونباخ برای بازارزیابی معادل ( )1/42و
برای بازداری برابر با ( )1/71بهدست آمده است.
افزونبراین ،نسخۀ فارسی این ابزار در فرهنگ ایرانی
توسط قاسمپور ،ایلبیگی و حسن زاده ()2112
موردهنجاریابی قرار گرفته است که روایی آن از
طریق تحلیل مؤلفۀ اصلی با استفاده از چرخش
واریماکس و روایی ملاکی آن از طریق پرسشنامۀ
افکار اضطرابی ولز ،مطلوب گزارش شده است .پایایی
این ابزار نیز براساس ضریب آلفای کرونباخ برای
(1. Emotion Regulation Questionnaire )ERQ
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رابطۀ راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی ....

راهبردهای بازارزیابی و بازداری در مردان بهترتیب
معادل ( )1/61و ( )1/74و در زنان بهترتیب برابر با
( )1/66و ( )1/41گزارش شده است .برای
بهدستآوردن پایایی این پرسشنامه ،ابتدا ضریب
ثبات آن از طریق بازآزمایی به فاصلۀ دو هفته بر روی
 31تکواندوکار لیگ برتر ( 15مرد و  15زن) در سطح
استان تهران در مردان معادل ( )1/49و در زنان برابر
با ( )1/95بهدست آمد و پس از جمعآوری پرسشنامۀ
تنظیم هیجان ،ضریب همسانی درونی براساس آلفای
کرونباخ در مردان معادل ()1/43و در زنان برابر با
( )1/45گزارش شد.
پرسشنامۀ سرسختی ذهنی در ورزش
ورسچ1

این پرسشنامه که توسط شیرد ،گلبی و
( )2119ساخته شده است ،دارای  18سؤال بوده و
مشتمل بر سه خردهمقیاس اطمینان (شش سؤال)،
پایداری (چهار سؤال) و کنترل (چهار سؤال) میباشد
و براساس مقیاس پنجارزشی لیکرت (از کاملا
مخالفم=  1تا کاملا موافقم=  )5نمرهگذاری میشود.
این پرسشنامه در ایران توسط کاشانی و همکاران
( )2115اعتباریابی شده است و پایایی آن براساس
ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای اطمینان
معادل ( ،)1/78پایداری ( ،)1/74کنترل ( )1/78و
برای کل آزمون برابر با ( )1/43بهدست آمده است.
ذکر این نکته ضرورت دارد که نمرۀ سرسختی ذهنی
از مجموع سه خردهمقیاس بهدست میآید.
شیوة گردآوری داده ها
بهمنظور جمعآوری دادهها پس از کسب اطلاع از زمان
و مکان برگزاری مسابقات لیگ برتر در سال (،)2115
طی هماهنگیهای بهعملآمده با فدراسیون تکواندو،
پژوهشگران در محل مسابقات که در استان تهران
برگزار شد ،حضور یافتند .سپس ،با هماهنگی مربیان و
سرپرستان تیمهای شرکتکننده در لیگ برتر،

1. Sheard, Golby & Wersch

پژوهشگران هدف از انجام پژوهش و لزوم همکاری
صادقانۀ آزمودنیها در تکمیلنمودن پرسشنامهها را
مطرح نمودند .درادامه ،نحوۀ پاسخدهی به
پرسشنامهها تشریح گردید و به تکواندوکاران
اطمینان داده شد که اطلاعات جمعآوریشده بهصورت
محرمانه حفظ خواهند گشت .سپس ،پرسشنامههای
تنظیم هیجانی و سرسختی ذهنی (پیش از شروع
بازیهای لیگ) در بین تکواندوکاران توزیع شد،
تکمیل گشت و جمعآوری گردید.
روش پردازش دادهها
برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی ،آزمون
آنوا ،2همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان پس از
برقراری پیشفرضهای آماری استفاده شد .لازمبهذکر
است که تمامی عملیات آماری با استفاده از
اس.پی.اس.اس 3نسخۀ  21در سطح معناداری ()1/15
صورت گرفت.

یافتهها
در جدول یک ،نتایج آزمون آنوا بین تکواندوکاران مرد
و زن در راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی ذهنی
گزارش شده است .نتایج بیانگر آن است که
تکواندوکاران مرد در راهبرد بازارزیابی (F=21/81
 )P≤1/111،و سرسختی ذهنی (،F=7/51
 )P≤1/117و تکواندوکاران زن در راهبرد بازداری
( )P≤1/18 ،F=8/33بهطور معناداری نمرات بالاتری
را نسبت به همتایان خود کسب کردهاند.

2. Anova
3. Statistical Package for the Social Sciences
)(SPSS
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جدول  .2تفاوت تکواندوکاران مرد و زن در راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی ذهنی
گروه
مرد

متغیر

میانگین
بازارزیابی
بازداری
سرسختی ذهنی

36/86
17/95
57/21

آنواع

زن
انحراف

میانگین

استاندارد
5/37
4/13
3/81

32/31
21/55
55/81

انحراف
استاندارد
7/19
5/58
5/55

اف
21/81
7/51
8/33

سطح
معناداری
**1/111
**1/117
*1/181

* معناداری در سطح ( ** )1/15معناداری در سطح ()1/11

رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد ()P≤1/11؛
درحالیکه بین راهبرد بازداری و سرسختی ذهنی در
مردان ( )r=-1/84و زنان ( )R=-1/57رابطۀ منفی
و معناداری مشاهده میشود (.)P≤1/11

در جدول دو ،ضرایب همبستگی پیرسون بین
راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی ذهنی در
تکواندوکاران مرد و زن گزارش شده است .نتایج
نشان میدهد که بین راهبرد بازارزیابی و سرسختی
ذهنی در مردان ( )R=1/69و زنان ()R=1/55

جدول  .1ماتریس هم بستگی بین راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی ذهنی در مردان و زنان
گروه
مرد

زن

متغیر
بازارزیابی
بازداری
سرسختی ذهنی
بازارزیابی
بازداری
سرسختی ذهنی

2
1
**-1/35
**1/69
1
**-1/81
**1/55

1

9

1
**-1/84

1

1
**-1/57

1

* معناداری در سطح ( ** )1/15معناداری در سطح ()1/11

از تحلیل رگرسیون بهصورت همزمان برای تعیین
میزان سهم تغییرات مربوط به متغیر سرسختی ذهنی
برحسب راهبردهای تنظیم هیجان استفاده شد .ابتدا،
تحلیلهای اولیه بهمنظور اطمینان از عدم تخطی از
مفروضههای نرمالبودن ،خطیبودن ،چندهمخطی و
همسانی پراکندگی پسماندهها انجام شد .نتایج حاکی
از آن است که میزان ( )F= 51/41مشاهدهشده
معنادار میباشد ( )P≤1/11و  84درصد از واریانس
سرسختی ذهنی بهوسیلۀ راهبردهای تنظیم هیجان

پیشبینی میشود ( R2=1/84تعدیلشده)؛
بهطوریکه راهبرد بازارزیابی بهصورت مثبت
( =1/583بتای استاندارد) و راهبرد بازداری بهصورت
منفی ( =-1/271بتای استاندارد) پیشبینیکنندگان
مناسبی برای سرسختی ذهنی هستند .علاوهبراین
بهمنظور بررسی نقش جنسیت ،علاوهبر تحلیل کل
نمونه ،تحلیلهای جداگانهای در ارتباط با نمونههای
مرد و زن صورت گرفت .نتایج حاکی از آن است که
راهبردهای تنظیم هیجان در تکواندوکاران مرد و زن

رابطۀ راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی ....

بهترتیب میتوانند  52و  83درصد از تغییرات
سرسختی ذهنی را پیشبینی کنند.
شایانذکر است که در هر دو جنس ،راهبرد بازارزیابی
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بهصورت مثبت و راهبرد بازداری بهصورت منفی،
سرسختی ذهنی را پیشبینی نمودند (جدول سه).

جدول  .9خلاصۀ مدل پیشبینی سرسختی ذهنی براساس راهبردهای تنظیم هیجان
گروه
کل
نمونه
مرد
زن

متغیرهای
پیشبین
بازارزیابی
بازداری
بازارزیابی
بازداری
بازداری
بازارزیابی

بتا
0/282
-0/577
0/630
-0/260
0/300
-0/580

بتای
استاندارد
0/323
-0/270
0/650
-0/260
0/373
-0/223

2

تی
**7/53
**-3/33
**6/53
*-2/60
**3/35
**-3/77

2

آر

آر

آر

میزان

تعدیلشده

اف

0/70

0/30

0/28

**35/80

0/73

0/32

0/32

**35/28

0/67

0/23

0/23

**25/52

* معناداری در سطح ( ** )1/15معناداری در سطح ()1/11

بحث
در پژوهش حاضر به بررسی رابطۀ بین راهبردهای
تنظیم هیجان و سرسختی ذهنی در تکواندوکاران
لیگ برتر پرداخته شد .نتایج بهدستآمده حاکی از آن
بود که بین راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی
ذهنی ،رابطۀ معناداری وجود دارد و راهبردهای
بازارزیابی و بازداری بهترتیب بهصورت مثبت و منفی
قادر به پیشبینی سرسختی ذهنی میباشند.
درخصوص نتایج بهدستآمده با توجه به اینکه
بازارزیابی یک راهبرد سازگار و بازداری ،راهبردی
ناسازگار در تنظیم هیجان در نظر گرفته شده است
(امپیل و همکاران ،)2112 ،میتوان اینگونه نتیجه
گرفت که با افزایش راهبردهای سازگار و کاهش
راهبردهای ناسازگار تنظیم هیجان ،سرسختی ذهنی
افزایش مییابد .بهعبارتدیگر ،این نتایج با مبانی
نظری سرسختی ذهنی که بیان میکند هرچه میزان
سرسختی ذهنی در افراد بالاتر باشد ،آنها به همان
نسبت در بهکارگیری تنظیم هیجان کارآمدتر خواهند
بود ،همراستا میباشد (کارل و چسن2118 ،؛

گوچیاردی و جونز .)2112 ،اهمیت رابطۀ تنظیم
هیجان و سرسختی ذهنی در این است که افراد با
بهکارگیری مؤثرتر راهبردهای تنظیم هیجان مانند
بازارزیابی نسبت به بازداری میتوانند سرسختی ذهنی
بیشتری را کسب کنند و موفقتر عمل نمایند.
در ارتباط با نقش راهبرد بازارزیابی در تعیین سرسختی
ذهنی ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای مطالعاتی که
به بررسی نقش راهبردهای سازگار در تعیین تابآوری
(تروی و ماوس2111 ،؛ کارلسون و همکاران2112 ،؛
اندامی خشک و همکاران ،)2113 ،کاهش هیجانات
منفی (مارتین و دالین2115 ،؛ زارع و سلگی )2112 ،و
افزایش هیجانات مثبت در بستر استرس (گروس و
جون2113 ،؛ شیوتا2116 ،؛ امپیل و همکاران)2112 ،
پرداختهاند و مهارت تنظیم هیجان را عامل مؤثری در
تعیین تابآوری (از مؤلفههای مهم سرسختی ذهنی)
افراد دانستهاند (رویچ و شاته2112 ،1؛ استنتون،
 ،2111بهنقل از اندامی خشک )2113 ،همسو است.
1. Reivich & Shatté
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در ارتباط با نقش راهبرد بازداری بر سرسختی ذهنی،
نتایج پژوهش حاضر با یافتههای مارتین (،2114
بهنقل از محمودی و همکاران ،)2113 ،محمودی و
همکاران ( )2113و اندامی خشک و همکاران ()2113
که نشان دادند نارسایی هیجانی ،عامل معناداری در
کاهش تابآوری است ،همخوان میباشد .همچنین،
این نتایج با یافتههای مطالعات جونز و گروس
( ،2117به نقل از امپیل ،)2112 ،زارع و سلگی
( ،)2112تماگاوا و همکاران ( )2113و چاین و ریچارد
( )2113که راهبردهای ناسازگار را در پیشبینی
مشکلات هیجانی مؤثر میدانند ،همسویی دارد.
علاوهبر موارد فوق ،پژوهشهایی نشان دادهاند که
هوش هیجانی با تابآوری (همایوننیا و همکاران،
 )2118و استحکام ذهنی (رحمتی و نعیمیکیا)2118 ،
در ورزشکاران رابطۀ مثبتی دارد که میتوان این نتایج
را همراستا با یافتههای پژوهش حاضر دانست.
در توجیه این نتایج همراستا با پژوهشهای همخوان
میتوان اینگونه بیان نمود که بهرهگیری از راهبرد
بازارزیابی علاوهبر کاهش هیجانات منفی (مارتین و
دالین2115 ،؛ زارع و سلگی ،)2112 ،باعث افزایش
احساسات مثبت میشود (شیوتا2116 ،؛ گروس و
جون )2113 ،و این تجربۀ هیجانات میتواند بر ابعاد
مختلف سرسختی ذهنی فرد اثرگذار باشد؛ بهطوریکه
در پژوهشهای هانتون و همکاران ( )2113و جورکو
( )2113نشان داده شد که کاهش هیجانات منفی با
افزایش اعتمادبهنفس همراه است .در مطالعۀ دیگری،
چینک و همکاران ( )2111نشان دادند که کاهش
هیجانات منفی منجر به ادراک بیشتر کنترل ،بر
اضطراب میشود (محبی )2118 ،که از عوامل
سرسختی ذهنی است .ازسویدیگر ،تجربۀ هیجانات
مثبت میتواند عاملی مؤثر بر انگیزش و پایداری افراد
و تابآوری آنها باشد .دراینزمینه ،امیوت )2118( 1و
1. Amiot

وسکوویک و میلانویک )2111( 2در مطالعات خود
گزارش کردند که تجربۀ هیجانی مثبت با میزان
انگیزش فرد همبسته میباشد (محبی.)2118 ،
3
علاوهبراین ،فردریکسون ،تیوگاد ،واق و لارکین
( )2113عنوان کردهاند که افراد بدیندلیل تابآور
هستند که بهطور هوشمندانهای از احساسات مثبت
برای دستیابی به نتایج مقابلهای برتر استفاده
میکنند؛ بنابراین ،تجربۀ هیجانات مثبت میتواند
عامل مؤثری بر پایداری و تابآوری بهتر آنها باشد
که این امر از عوامل سرسختی ذهنی است .آنها بیان
کردند که بهکارگیری راهبرد بازارزیابی باعث ادراک
بهتر شخص از موقعیتهای استرسزا میشود
(فردریکسون و همکاران)2113 ،؛ بهطوریکه افراد،
راحتتر با رویدادهای ناخوشایند سازگار میشوند و
کارآمدی بیشتری برای رویارویی با این موقعیتها
پیدا میکنند (مک کارتی ،لامبرت و مولر)2116 ، 8؛
زیرا در کنار کاهش هیجانات منفی ،هیجانات مثبت را
بدون صرف هیچ بهای فیزیولوژیکی ،احساسی و
اجتماعی تجربه مینمایند (تروی )2112 ،که این امر
میتواند منجر به افزایش راههای تفکر شود (کلراک و
وستون .)1944 ،5درمقابل ،تلاش مزمن برای سرکوب
هیجانات ممکن است فراوانی و شدت تجارب هیجانی
منفی را افزایش دهد (گروس و جون2113 ،؛
استوپس ،اودونل ،مارموت واردلی )2114 ،6و مانع
بروز و ایجاد تکانههای هیجانی ،سازگاری و پاسخهای
مقابلهای مؤثر شود (کوادیبکف بری ،هنسون و میکلا
کینجیزاک)2111 ،7؛ زیرا ،افراد همیشه درحال نظارت
بر رفتار خود هستند تا تظاهرات رفتاری خود را
درموقع بروز هیجان اصلاح نمایند که این فرایند
2. Vesković & Milanović
3. Fredrickson, Tugade, Waugh, & Larkin
4. McCarthy, Lambert, & Moller
5. Clark, & Watson
6. Steptoe, O'Donnell, Marmot, & Wardle
7. Quoidbach, Berry, Hansenne, & Mikolajczak

رابطۀ بین راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی ....

نیازمند صرف انرژی زیادی است و میتواند منابع
شناختی را کاهش دهد (امپیل همکاران )2112 ،و
درمقابل ،منجر به افزایش بهکارگیری راهبردهای
ناکارآمد تنظیم هیجانی مانند فرونشانی و نشخوار
فکری پس از رویارویی با رویداد هیجانی گردد
(کوادیبک و همکاران)2111 ،؛ بنابراین ،بهنظر
میرسد که بهکارگیری راهبرد بازارزیابی درمقایسه با
بازداری درنتیجۀ بهبود عملکرد شناختی و هیجانی،
موجبات رویارویی بهتر فرد برای حل مشکل و
افزایش سرسختی ذهنی را فراهم میآورد.
بخش دیگری از یافتههای این پژوهش نشان داد که
مردان نسبت به زنان بهطور معناداری از سرسختی
ذهنی بالاتری برخوردار هستند .نتایج این بخش از
پژوهش با یافتههای هورسبورگ و همکاران (،)2119
نیکولز و همکاران ( ،2119به نقل از محبی )1393 ،و
گربر و همکاران )2112( 1همسو است؛ اما با یافتههای
یافتههای خان سابرامانیام ،سینگ و یادا)2112( 2
(مبنیبر اینکه تفاوت معناداری بین سرسختی ذهنی
زنان و مردان وجود ندارد) و کاشانی ،شیری و
معناصری (( )2118که نشان دادند سرسختی ذهنی
زنان بیشتر از مردان است) مغایر میباشد .دلایل
احتمالی این امر را میتوان به متفاوتبودن نوع نمونۀ
آماری ،سطح رقابتی و ابزار مورداستفاده نسبت داد؛
زیرا ،نمونۀ آماری پژوهش حاضر را تکواندوکاران لیگ
برتر تشکیل دادند و ابزار موردمطالعه ،پرسشنامۀ
سرسختی ذهنی در ورزش بود؛ درحالیکه در پژوهش
سابرامانیام و همکاران ( ،)2112ورزشکاران ملیپوش
نمونۀ آماری را تشکیل دادند و از پرسشنامۀ عملکرد
روانشناختی استفاده گردید .علاوهبراین ،نمونۀ
پژوهش در مطالعۀ کاشانی و همکاران ( )2118را
دانشجویان ورزشکار رشتههای مختلف تشکیل دادند
و ابزار موردمطالعه ،مقیاس سرسختی ذهنی بود که
1. Gerber, Singh & Yadav
2. Subramanyam, Singh, & Yadav
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سرسختی ذهنی را بهشکل تکبعدی موردسنجش
قرار میدهد .کاشانی و همکاران دلیل احتمالی این
اختلاف را نمونۀ آماری کم در بخش ورزشکار زن با
مقادیر میانگین سرسختی ذهنی بالاتر و پراکندگی
کمتر از مردان دانستهاند .ازآنجاییکه براساس
یافتههای ما ،مردان درمقایسه با زنان بهطور معناداری
از راهبردهای بازارزیابی بیشتری استفاده میکنند؛ اما
راهبردهای بازداری را کمتر بهکار میگیرند و این
راهبردها ،پیشبینیکنندۀ سرسختی ذهنی در بین دو
جنس میباشند؛ لذا ،بهنظر میرسد که مردان
بههنگام مواجهه با هیجانات منفی ،تنظیم شناختی
هیجان را با تلاش کمتر و بهصورت آسانتر انجام
میدهند و با سرعت بیشتری به خودتنظیمی میرسند
که این امر باعث میشود از سرسختی ذهنی بالاتری
برخوردار باشند .هرچند این تبیین را نمیتوان با
قطعیت پذیرفت؛ زیرا ،در این پژوهش از رابطۀ
همبستگی استفاده شده است و بهواسطۀ آن نمیتوان
ارتباط علت ـ معلولی را استنباط کرد.
بهطورکلی ،با توجه به یافتههای پژوهش حاضر
میتوان گفت که راهبردهای تنظیم هیجان ،عاملی
مهم و مؤثر در پرورش سرسختی ذهنی است و
تکواندوکاران مردی که نسبت به زنان از راهبردهای
بازارزیابی بیشتر و بازداری کمتری بهره میگیرند ،از
سرسختی ذهنی بالاتری برخوردار هستند؛ بنابراین،
ضروری است درراستای توسعۀ سرسختی ذهنی،
مداخلات آموزشی جهت بهکارگیری راهبردهای
مؤثرتر تنظیم هیجان در تکواندوکاران و بهویژه در
زنان تکواندوکار طراحی گردد .همچنین ،پیشنهاد
میشود که پژوهشهای آتی به طرحهای تجربی
مرتبط با آموزش و مداخلات روانشناختی درراستای
ارتقای راهبردهای کارآمدتر تنظیم هیجان معطوف
باشد تا بتواند از منظر کاربردی ،به بهبود سرسختی
ذهنی و عملکرد در ورزشکاران منجر شود.
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داشتند و نیز از تکواندوکاران محترم برای صبر و
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.میشود
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Abstract
The propose of this study was to investigate the relationship between emotion
regulation strategies and mental toughness in super League Taekwondo athletes.
For this purpose, 110 taekwondo athletes were selected through random
sampling from among Iranian Taekwondo participants in super League
competition. Participants were asked to complete the questionnaire of emotion
regulation and mental toughness. Results showed that the significant relationship
between emotion regulation strategies and mental toughness. Regression
analysis showed that reappraisal strategy positively and suppression strategy
negatively predicts 48 percent of mental toughness variance. Finally, the results
of ANOVA showed that there was a significant difference between male and
female of taekwondo athletes in both emotion regulation strategies and mental
toughness. According to the results of this study, emotion regulation strategies
can be useful to conducting educational interventions and programs for
Taekwondo mental toughness.
Keywords: Reappraisal, Suppression, Emotional Regulation, Super League
Taekwondo, Mental Toughness

1. Ph.D. Student of Sport Psychology, University of Tehran
2. Ph.D. Student of Sport Psychology, University of Tehran (Corresponding Author)
Email: sa.zarei.atu@gmail.com
3. Ph.D. of Motor Behaviour, University of Tehran

