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 مقدمه
نی مانند ي رواهامهارتند كه ورین باابر ن شناساروان

ون بدو تمرین هستند زش و موآقابل ، یگررت دهر مها
ممكن د عملكراوج بی به تیا، دسنهاگیري از آبهره
ح سطواي درران حرفهشكاورزین ابنابر .بودهد انخو

و روش باید به مفاهیم عملی ، نهان آمربیاو مختلف 
وزه مرالیل دشنا باشند. به همین آنی رواگی دماسعه آتو

ده از ستفااتالشند تا با ران در شكان و ورزمربیا
هاي تكنیكمندي از هبهرو علمی ي هاوردستاد
به و بخشند د را بهبود خود عملكر، نشناسیروا

ر ه همین منظوبهاي بیشتري دست یابند. موفقیت
و « سالمت روانی»همواره دو موضوع نشناسی روا
 را مد نظر قرار داده است.« بهبود عملكرد ورزشی»

 و همكارانش 1روانشناسی ورزشی به نقل از سینگر
 ،رفتار انسان در ورزش و تمرینمی( به مطالعه عل2011)

از علم كه در آن اي هشاخ ،مطالعه اثر ورزش بر انسان
رود. ورزشی به كار میهاي هناسی در زمیناصول روانش

عملكرد و موفقیت ورزشی تا حدود زیادي تحت تاثیر 
عوامل استرسزاي معمول ورزشی، مانند ارتكاب یك 
خطاي روانی یا بدنی، تحمل درد و ناراحتی، مشاهده 
تقلب یا موفقیت رقیب، دریافت جریمه از سوي داور و 

شود اطالق می گیرد،توبیخ از طرف مربی، قرار می
 .(1420، 2و ویلیامز )انشل

هاي اساسی در حوزه عملكرد ورزشی غییریكی از مت
به ن تنظیم شناختی هیجااست.  تنظیم شناختی هیجان

ت طالعااكه د میشواي اطالق ي شناختییندهاافر
كنند دیریت میـمرا انی ـهیجة دـننانگیزابر

و  4؛ ژوایكس7120و همكاران،  3)گارنسفكی، ریف

                                                 
1. Singer 

2. Anshel & Wells 
 
 

3. Garnefski & Rieffe 

4.   Zhux 

5. Gross   & John 

هیجانی  -(. تنظیم شناختی2018مكاران، ه
راهبردهایی است كه افراد در شرایط پریشانی به كار 

و  هاي خود را كنترل كنند )گروسبرند تا هیجانمی
(. اگرچه 2014؛ سلیمانی و حبیبی، 3120،  5جان

شناختی دارند اما افراد قادرند بر اساس زیستها هیجان
و  ته باشند )واندلینها و ابزار آنها تسلط داشهیجان
كه فرد با یك موقعیت روبرو می(. هنگا7120، 6كول

بینی، به تنهایی براي میشود، احساس خوب و خوش
هاي وي كافی نیست، او نیاز دارد كه در كنترل هیجان

این لحظات بهترین كاركرد شناختی را نیز داشته باشد 
(. طبق چندین نظریه 2016)گروس، ریچارد و جان، 

و حل مسئله در اي هتواند نقش سازندمین هیجا
(، فرآیند 2005 ،7و سالووي ت )مایرطالعادازش اپر

( داشته باشد. 4201، 8گیري )ایزن و روزن زویگتصمیم
اره همون كه هیجاد كرش مواین همه نباید فرابا 
و تنظیم را نها آباید ت قااوبیشتر و مند نیست دسو

 ،9و ریسر نبرگ، فابس، گاسريیزكرد )امدیریت 
2013.) 

عملكرد  ةهاي اساسی در حوزمتغییریكی دیگر از 
روانی است كه  یا سالمت ورزشی بهزیستی روانشناختی

هاي واقعی بهزیستی روانشناختی به عنوان رشد استعداد
(. در 2014 و ویلیامز، انشلشود )میهر فرد تعریف 

هاي اخیر، گروهی از پژوهشگران حوزه سالمت سال
نگر، رویكرد نظري و مهم از روانشناسی مثبتروانی 

ي این مفهوم پژوهشی متفاوتی براي تبیین و مطالعه
برگزیدند. آنان سالمت روانی را معادل كاركرد مثبت 

بهزیستی »روانشناختی تلقی و آن را در قالب اصطالح 
سازي كردند. این گروه نداشتن مفهوم« روانشناختی

دانند بلكه می، كافی نبیماري را براي احساس سالمت

6. Van Dillen & Kool  

7. Mayer & Salovey 

8. Isen & Rozenzweig 

9. Eisenberg, Fabes, Guthrie & Reiser 
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معتقدند كه داشتن احساس رضایت از زندگی، پیشرفت 
و مؤثر با جهان، انرژي و خلق  بسنده، تعامل كارآمد
مطلوب با جمع و اجتماع و  ۀمثبت، پیوند و رابط

هاي فرد سالم است پیشرفت مثبت از مشخصه
؛ 2012احدي، ستوده و حبیبی،  ؛7120، 1)كارادماس

(. سالمت 2014ور خیرالدین و موحدي، موحدي، باباپ
روان نیاز ضروري و اساسی براي افراد در هر زمان 

هاي سالمت روان، برخورداري از است. از نشانه
هاي توانمندساز درونی یا منابع درونی قدرت خصیصه

فردي، فرد را قادر است. برخورداري از این منابع درون
سازگارانه خود سازد تا علی رغم شرایط منفی، رشد می

را ادامه دهد و سالمت روان خود را حفظ كند )حدادي 
(. بهزیستی بر حسب 2016كوهسار،روشن، اصغرنژاد، 

شود كه بر اساس هایی تعریف میكیفیت و كمیت مولفه
بینند. به عبارت آن افراد زندگی خود را لذت بخش می

، كننددیگر، اینكه افراد چگونه زندگی خود را ارزیابی می
؛ اشكانی و 2016 ،2شود )دینربه بهزیستی مربوط می

(. بر 2014؛ نریمانی، یوسفی و كاظمی، 2014حیدري، 
اساس مطالعات مختلف، سالمت روانی، متاثر از 

هاي مختلف هیجانی، شناختی و شخصیتی است جنبه
؛ عاشوري، وكیلی، 2009 )رجایی، بیاضی و حبیبی پور،

مربوط به ها پژوهش(. لذا 2009سعید و نوعی، بن
سالمت با توسعه مفاهیم روانشناختی نیز توسعه یافته 
و بر ابعاد علم روانشناسی سالمت افزوده است. شواهد 

دهند حوادث پژوهشی فراوانی وجود دارد كه نشان می
نامطبوع زندگی قادرند سالمت روانی را تحت تاثیر قرار 

انند دهند و مختل كنند و به ایجاد مشكالت روانی م
،  3سگرستروم و میلر) افسردگی و اضطراب منجر شوند

2014.) 

نی به حالت رواسالمت ، شت جهانیابهدن مازنظر سااز 
نه فقط و جتماعی و انی ، روابهزیستی كامل جسمی

                                                 
1. Karademas 

2. Diener 

3. Segerstrom & Miler 

ین سه اكه بین د شونی گفته میایا ناتوري بیماان فقد
نی رواسالمت متقابل و پویا وجود دارد. مفهوم بعد تأثیر 

تكا به د، اخوي مدرآكان از طمینادن، ابوب خوس احسا
ه بالقوي هاناییاشكوفایی تودخوو قابت رظرفیت د، خو
 (.2016)حدادي و همكاران، ست اهیجانی ي و فكر
تأثیر روان سالمت ان مختلفی بر میزدي مل فرعوا

 ترینمهمن از تنظیم شناختی هیجاارد. میگذ
ر از نظوم. استروان مؤثر بر سطح سالمت ي متغیرها

د در شناختی فردازش پر ةنحون تنظیم شناختی هیجا
 استزا سسترو ا ارقایع ناگووجهه با اموم هنگا

یط اشر(. افراد در مواجهه با 2016، 4)گارنفسكی و كرایج
از كنند. ده میستفاامتنوعی ي هايتژاسترزا از اسسترا

د، نش خوزسري، فكرار نشخو، هايتژاستراین ا جملۀ
، مثبتد تمركز مجدو میز آتلقی فاجعهان، ریگدنش زسر

ش و پذیر، یابی مثبتاز، ارزنداچشمي توسعه
ي كردن است )گارنفسكی و همكاران، یزربرنامه
ین امطالعۀ خود در قی دصا(. سامانی و 2009

مثبت )تمركز ي تژاستراسته دو دبه را ها يتژاسترا
 توسعۀو مثبت د یابی مجدي، ارزیزربرنامه، مثبتد مجد

نش زسرد، نش خوزمنفی )سري هايتژاستره( و ادگاید
ش( پذیرو میز آتلقی فاجعهي، فكرار نشخوان، یگرد

ن همین مطالعه نشان در ین محققااند. ادهتقسیم نمو
همبستگی مثبت داراي منفی ي هايتژاستراند داد
س و ستراب و اضطر، اگیدفسرابا دار معنا

با ار دهمبستگی منفی معناداراي مثبت ي هايتژاسترا
)سامانی و صادقی،  استهاي سالمت روان ین شاخصا

( و 5120و همكاران،  5(. در همین راستا )ریان2016
ن نشاد خوت مطالعا( نیز در 2017)گرانفسكی وكرایج، 

از نج میبرند رگی دفسراز اكه ادي فرم اند عموداد
همانند ن منفی تنظیم شناختی هیجاي هايتژاسترا

یط ایی با شررویادر رومیز آجعهتلقی فاي و فكرار نشخو

4. Kraaij 

5. Ryan 
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(. 2017 )گرانفسكی و همكاران،كنند میده ستفاار اناگو
ع كه نود كري چنین نتیجهگیران خالصه میتور بهطو

عامل مؤثر بر سطح سالمت ن شناختی هیجاي تژاسترا
(. گرانفسكی و 2015 )گارنفسكی و كرایج، استنی روا

تنظیم ر دمینه معتقدند هرگونه نقص همكاران در این ز
نشناختی ت روامشكالل قباد را در ند فراتومیت هیجانا

سالمت . زدسیبپذیر سااب آضطرو اگی دفسراجمله از 
ده از ستفان اطرفه میادو تعاملی از ناشی اد فرانی روا
ت و تنظیم شناختی هیجاناي هادهبراز راخاصی اع نوا

زاست )گرانفسكی و تنشموقعیت از ست دریابی ارز
ي بر این اساس شكل هاپژوهش(. 2013همكاران، 

نیازهاي بنیادین  شود عمدتا  گرفته و انجام می
 غییر مستقل و یا متغییرروانشناختی را به عنوان مت

اند و نتایج بسیاري از فرض مد نظر قرار دادهپیش
؛ (2010) از جمله فتحی و همكارانها پژوهش
 1چن و جانگ و (2010) كنش و همكارانخوش

اند نیازهاي اساسی روانشناختی بر ان داده( نش2010)
عملكرد فرد و از جمله میزان سازگاري فرد تاثیر دارند 

ها متغییری مشاهده نشد كه نشان دهد كدام پژوهشولی 
مین نیازهاي اساسی أكننده تبینیپیشتوانند می

 روانشناختی باشند.
( 2016،  2، به نقل از لن1120همچنین توتردل ولچ )

توانند میهشی نشان دادند بازیكنانی كه در پژو
آمیز مدیریت كنند، هیجانات خود را به طور موفقیت

قادرند هیجانات تجربه شده طی رقابت را براي بهبود 
و همكاران  3(. نیل2016عملكرد به كار ببرند )لن، 

ها نشان دادند ارزیابی ايحرفهورزشكار  12( با 2006)
ه در حین مسابقه در هاي منفی تجربه شدو هیجان

كننده دارد و به علت عملكرد آینده ورزشكار اثري ناتوان

                                                 
1. Chen & Jang 

2. Lane 

3. Neil 

4. Lowther 

5. Maus, Cook, Cheng & Gross  

عدم كنترل بر افكار و عالئم، رفتار ورزشكار را تحت 
 4دهد. در پژوهشی كه توسط لن و الوترتأثیر قرار می

( انجام شد، متوجه شدند كه هرچه ورزشكار در 2019)
ات درک و شناسایی، تنظیم و ابراز دقیق هیجان

د داشت كه نتوانمندتر باشد، فكري در اختیار خواه
گردد فردي كارآمدتر باشد. با توجه به موجب می

اي بین توان گفت كه ارتباط پیچیدهفوق می هاپژوهش
عملكرد ورزشی و هیجانات مداخله در تمرین و مسابقه 

  .استو همینطور درجه سالمت روانی ورزشكار برقرار 
 ارزیابی از استفاده است داده شانن نیز مطالعات برخی

 كاهش هیجانات در موثري عامل تواندمی مجدد،

، 5گراس و چنگ كوک، )ماوس، خشم از اعم منفی،
 نقل به ؛2016و همكاران،  6دایولآاضطراب ) (،7120

 كرایج، و افسردگی )گارنفسكی (،2016، 7تروي از

ممكن  منفی، هیجانات كاهش بر عالوه و ( باشد2017
 ، 8)شیوتا شود مثبت احساسات افزایش باعث است
 دادند نشان (2010) فتحی عبدي، باباپور، ( و2016

 مثبت، مجدد ارزیابی مثبت، مجدد تمركز راهبردهاي،

 فاجعه راهبردهاي همچنین و بین مستقیم پیش

 سالمت معكوس بینپیش خود، سرزنش و انگاري

 .عمومی است
اده است استفاده نشان دها در مقابل برخی از پژوهش
تنظیم شناختی هیجان با  ۀاز راهبردهاي ناسازگاران

، 9ارول انگنمشكالت سالمت روان رابطه دارد )
2010.)  

با بررسی و مطالعات انجام یافته در خصوص عملكرد 
این نتیجه  ايحرفهنیمهاي و ورزشی ورزشكاران حرفه
قابل ذكري در  ۀكنون مطالعحاصل گردید كه تا

تنظیم شناختی و بهزیستی روانشناختی خصوص 

6. Aldao 

7. Troy 

8. Shioto  

9. Erol Öngen 
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ورزشكاران مذكور صورت نگرفته است. لذا با توجه به 
الذكر بررسی و مطالعه دقیق و اهمیت موضوعات فوق

موشكافانه در خصوص آن موارد حائز اهمیت بسیار 
تواند به فعاالن چرا كه نتایج این تحقیق می ؛دانسته شد

ونگی مواجهه حوزه روانشناسی ورزش در زمینه چگ
 ايحرفهنیمهاي و درست و منطقی با ورزشكاران حرفه

با استفاده از نتایج این تحقیق كمك شایانی بنماید. 
توان راهكارهاي الزم و مناسبی را در اختیار می

قرار خواهد  و ورزشكاران و والدین مربیانمسئوالن و 
مناسب و بهزیستی تنظیم هیجانی گرفت تا با 
الم جهت افزایش عملكرد ورزشكاران روانشناختی س
در با توجه به توضیحات بیان شده  استفاده نمایند

بر حسب تنظیم  پژوهش حاضر سعی بر آنست كه
شناختی هیجان و بهزیستی روانشناختی عملكرد 

بینی پیش ايحرفهنیمهاي و ورزشی ورزشكاران حرفه
تواند سواالتی كه براي محقق حین بررسی می .گردد
شود از این قرار است: تنظیم شناختی هیجان در  مطرح

چه  ايحرفهنیمهاي و عملكرد ورزشی ورزشكاران حرفه
گذارد؟ بهزیستی روانشناختی در تاثیري بر جاي می

چه  ايحرفهنیمهاي و عملكرد ورزشی ورزشكاران حرفه
اي بین توان گذارد؟ چه رابطهتاثیري بر جاي می

یجان و بهزیستی بینی تنظیم شناختی هپیش
اي و روانشناختی بر عملكرد ورزشی ورزشكاران حرفه

 وجود دارد؟  ايحرفهنیمه

 

 پژوهشروش 

توصیفی از نوع  پژوهشپژوهش حاضر از نظر روش 
و از نظر هدف، كاربردي و از نظر اي همقایس -علی

شكل كه به  استی پیمایشها آوري دادهشیوه جمع
 .میدانی انجام گرفت

                                                 
 

1. Charbonneau 

 ماری آ ۀجامع
گروه  :شامل دو گروه است پژوهشاین آماري  ۀجامع

رشته دو در  دختر شهرستان تبریز اول ورزشكاران
با میانگین اي، با سطح مهارتی حرفه بسكتبال و والیبال

از دو لیگ برتر ساله  10و با سابقه  20 ± 6/2 سنی
ات لیگ استانی و ساله در مسابق 10با سابقه و استان 
دختر  نفر و گروه دوم از ورزشكاران 50اد تعد به كشوري

با سطح  شهرستان تبریز در رشته بسكتبال و والیبال
با  20 ± 8/2 با میانگین سنیاي حرفهنیمهمهارتی 
 50 به تعداد استانیاز لیگ دسته دوي  ساله 5سابقه 
 انتخاب شدند. تصادفی سادهصورت به نفر 

 آماری نمونۀ  
لیگ اي ورزشكار حرفه 50، پژوهشآماري این  ۀنمون
رشته دو در ساله  10با سابقه شهرستان تبریز برتر 

بسكتبال و والیبال بعنوان نمونه انتخاب شدند و گروه 
لیگ دسته دوي  ايحرفهنیمهاز ورزشكاران هم دوم 

به روش  نفر 50، ساله 5ریز با سابقه دختر شهرستان تب
 انتخاب شدند. تصادفی ساده

 پژوهشابزار  
 1عملکرد ورزشی چاربونيو ۀشنامپرس

 ساخته چاربونیو توسط ،2001 سال در این پرسشنامه 

 و دارد لیكرت مقیاس در سوال پرسشنامه پنج شد.
 و شده است طراحی عملكرد ورزشكاران ارزیابی براي
 شود.می تكمیل هر ورزشكار مربوطه مربی توسط
 نهایی سوال، نمرات پنج از آمده دستبه نمرات

مقیاس  سوال در دهد. اینمی نشان را ورزشكار دعملكر
شده است  طراحی ی(بسیارعال) 5تا  ضعیف( )بسیار 1
 دستهب ( نمرات2001، 2كیلواي و باربینگ چاربونیو،(

 نهایی ةنمر و شده جمع هم با سوال از پنج آمده

 نهایی نمره این كه میآید دستبه ورزشكار عملكرد

 (حداكثر تا حداقل) 25ا ت 5 ۀدامن در ورزشكار عملكرد

2. Barling, Kelloway 



 1398، پاييز 29، شماره 8وره دورزشی ،  شناسیروان مطالعات                                                  156

                                                                        

 

این پرسشنامه  پایایی ضرایب میانگین گیرد.می قرار
در  شده است. گزارش و محاسبه 71/0توسط چاربونیو، 

 این تحقیق روایی پرسشنامه توسط پنچ نفر از اساتید
استان تأئید و پایایی آن از طریق آلفاي  بدنیتربیت

 دست آمد.هب %5/68كرونباخ 

 شناختی هيجانتنظيم  ۀپرسشنام

 (2001)گارنفسکی و همکاران، 
 یتمآ 36شناختین تنظیم هیجاي هادهبررا ةپرسشنام
صورت ي آن بهیتم هااز آپاسخگویی به هر یك دارد. 

-5لی اتقریبا هرگز -1اي )مقیاس لیكرت پنج درجه
 پرسش 36این پرسشنامه شامل . استتقریبا همیشه( 
مل سش یك عاكه هر چهار پراست اي همدرج پنج نمر

مل به دهد و در مجموع نه عامیرا مورد ارزیابی قرار 
دن، قرار، سرزنش خود، سرزنش دیگران، فاجعه آمیز كر

، نشخوار فكري، تمركز مجدد بر برنامه ریزي پذیرش
ار تمركز مثبت و ارزیابی مثبت را مورد ارزیابی قر

 ؛ به نقل ازa 2002دهد )گرانفسكی و همكاران،می
 (. 2016ي و همكاران، امین آباد

باخ براي تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفاي كرون
دست آمده براي پرسشنامۀ هضرایب ب. شداستفاده 

در این  .است( α =81/0) شناختین تنظیم هیجا
 تحقیق روایی پرسشنامه توسط پنچ نفر از اساتید

یق آلفاي استان تأئید و پایایی آن از طر بدنیتربیت
 دست آمد.هب %76كرونباخ 

 بهزيستی روانشناختی ۀپرسشنام
 2002ل ساو در ساخته  (1989یف )اس را رین مقیاا

این  (.2005، 1هوسر) مورد تجدید نظر قرار گرفته است

عامل خودمختاري، تسلط بر محیط، رشد  6مقیاس 
شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندي در زندگی 

 ۀنكه مجموعضمن ای .سنجدو پذیرش خود را می
كلی بهزیستی  ةصورت نمرعامل به 6نمرات این 

شود. همچنین روایی و پایایی روانشناختی محاسبه می

                                                 
1. Hauser 

هاي هاي بهزیستی روانشناختی در پژوهشمقیاس

 2رندوکیدامتعددي مناسب گزارش گردیده است. 

ها را مناسب و ( همسانی درونی خرده مقیاس2005)
یافته است.  90/0تا  77/0آلفاي كرونباخ آنها را بین 

سرمد و روایی نسخه فارسی پرسشنامه در مطالعه 
مطلوب  (1999) بیانی و همكارانو  (2011همكاران )

براي تعیین پایایی پرسشنامه از روش  گزارش شده بود.
دست آمده هضرایب بآلفاي كرونباخ استفاده شده است. 

( α =69/0) بهزیستی روانشناختیبراي پرسشنامۀ 
در این تحقیق روایی پرسشنامه توسط پنچ نفر از  .است
استان تأئید و پایایی آن از طریق  یبدنتربیت اساتید

 ست آمد.دبه %73آلفاي كرونباخ 

 ها داده گردآوری ۀشيو
آوري مبانی مربوط به محقق با اقدام به مطالعه و جمع

تنظیم هیجان و بهزیستی روانشناختی به شكل 
هاي موجود نامهمقاالت و پایان اي و مروركتابخانه

هاي مربوطه براي جامعه پرداخت و سپس پرسشنامه
 آماري مورد نظر تهیه شد. 

اطالعات مورد نیاز در پژوهش حاضر به روش میدانی 
گردآوري  1397ماه سال  ديماه تا تیرو در بازه زمانی 

شد. براي اجراي پژوهش ابتدا مكاتبات و 
رفی پژوهشگر به اداره كل زم جهت معهاي الهماهنگی

ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی و متعاقبا  
 و هاي بسكتبالهاي ورزشی استان در رشتههیأت
هاي ورزشی، ابتدا عمل آمد. در هیأتبه والیبال

اطالعات مربوط به زمان برگزاري مسابقات استانی 
ها، دریافت شد. پیش از زمان برگزاري هر یك از رقابت

هاي منظور جلب همكاري سرپرستان و مربیان تیمبه 
كننده براي تخصیص زمان مناسب براي شركت

گردآوري اطالعات توضیحاتی در مورد اهداف پژوهش 
و ضرورت اجراي آن توسط پژوهشگر ارائه شد. زمان 

ها در نظر گرفته ها بعد از اتمام رقابتتكمیل پرسشنامه

2. Dırendonck 
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ها شركت كنندهگیري تالش گردید تا شد. در نمونه
و  ايحرفههاي تركیبی از ورزشكاران و تیم

ها ها باشند. از ورزشكاران و تیمدر رقابت ايحرفهنیمه
هاي مشخص شده در محل مقرر دعوت شد تا در زمان

حضور یابند. در ابتدا توضیحاتی در مورد اهداف پژوهش 
، هاو ضرورت اجراي آن، روش تكمیل پرسشنامه

اطالعات گردآوري شده در پژوهش ارائه  محرمانه بودن
پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت. هاي هگردید و بست

همه پرسشنامه توزیع شده،  100در مجموع، از 

آوري جمعپس از  بازگشت داده شد. هاپرسشنامه
ها كدگذاري گردیده و داده ، اطالعات خامهاپرسشنامه

 تجزیه و تحلیل شد.

 تحليل آماریهای تجزيه و روش

از آزمون تحلیل رگرسیون خطی چند متغییره براي 
بین و براي متغییر پیشبر مالک بینی تاثیر متغییر پیش

 از ماكرويفیشر  1زد میزان تاثیر دو مدل بایافتن شدت 
 استفاده شد. 2زدتیاف

 

 یافته ها
 ر عملکرد ورزشیهيجان ب شناختی داری رابطه خطی برای تاثير تنظيماآزمون معن -1جدول 

 
مجموع 

 مربعات

 ۀدرج

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

مقدار 
F 

 داریاسطح معن

 796/19 1 796/19 رگرسیون
633/53 

 

001/0 

 
 369/0 98 172/36 باقیمانده

  99 968/55 كل

 
برابر  Fداري آزمون اسطح معن 2جدول با توجه به نتایج 

اري آزمون دااست. با توجه به اینكه سطح معن 001/0
F  دهد بین متغیر مالک است نشان می 05/0كمتر از

 داري وجود دارد.اه خطی معنبین رابطو متغیرهاي پیش
اي به این مفهوم كه عملكرد ورزشی ورزشكاران حرفه

بینی با تنظیم شناختی هیجان قابل پیش ايحرفهنیمهو 
 است.

 

 هيجان بر عملکرد ورزشی ناختیش جدول ضرايب رگرسيون برای تاثير تنظيم -2جدول 

 

ضرايب استاندارد 

 نشده

ضرايب استاندارد 

مقدار  شده
t 

سطح معنی

 داری
B 

خطای 

 معيار
 Beta)بتا( 

 486/0 699/0  419/0 293/0 مقدار ثابت

 001/0 323/7 595/0 116/0 849/0 هیجان شناختی تنظیم

                                                 
1. Z 2. FZT 
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 شود تنظيمنتيجه گرفته می 2با توجه به جدول 

هيجان بر عملکرد ورزشی ورزشکاران  اختیشن

داری دارد اتاثير مثبت معن ایحرفهنيمهای و حرفه

(001/0  =p  32/7و  =t شدت .)60/0برابر  تاثير 

 است. یعنی با یک واحد افزایش در تنظيم

هيجان، ميزان عملکرد ورزشی  شناختی

 یابد.واحد افزایش می 60/0ورزشکاران به اندازه 

 
 

 هيجان بر عملکرد ورزشی شناختی های تنظيمداری رابطه خطی برای تاثير مولفهاآزمون معن -3جدول 

 
مجموع 

 مربعات

 ۀدرج

 آزادی

ميانگين 

 مربعات
 داریاسطح معن Fمقدار 

 964/2 9 680/26 رگرسیون

 325/0 90 288/29 باقیمانده 001/0 109/9

  99 968/55 كل

داري اسطح معندهد میان نش 3همانطور كه جدول 
است. با توجه به اینكه سطح  001/0برابر  Fآزمون 

دهد است نشان می 05/0كمتر از  Fداري آزمون امعن
بین رابطه خطی بین متغیر مالک و متغیرهاي پیش

عملكرد ورزشی  به این مفهوم كهداري وجود دارد. امعن
هاي بر حسب مولفه ايحرفهنیمهاي و ورزشكاران حرفه

 بینی است.قابل پیش تنظیم شناختی هیجان
 

 

 هيجان بر عملکرد ورزشی شناختی های تنظيمجدول ضرايب رگرسيون برای تاثير مولفه -4جدول 

 

ضرايب استاندارد 

 نشده

ضرايب استاندارد 

 tمقدار  شده
اسطح معن

 داری
B بتا(  خطای معيار(Beta 

 698/0 -390/0  499/0 -194/0 مقدار ثابت

 054/0 -950/1 -242/0 083/0 -161/0 توجه مثبت مجدد

 005/0 908/2 318/0 109/0 318/0 تمركز بر برنامه ریزي

 976/0 -030/0 -003/0 105/0 -003/0 ارزیابی مثبت

 336/0 967/0 108/0 112/0 108/0 دیدگاه وسیعتر

 504/0 671/0 068/0 134/0 090/0 سرزنش خود

 002/0 267/3 286/0 106/0 346/0 سرزنش دیگران

 006/0 837/2 345/0 109/0 310/0 نشخوار فكري

 699/0 -388/0 -042/0 113/0 -044/0 فاجعه آمیز تلقی كردن

 659/0 443/0 046/0 131/0 058/0 پذیرش
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شود مولفه تمركز بر با توجه به جدول نتیجه گرفته می
دیگران (، سرزنش t=  91/2و  p=  005/0ریزي )برنامه

(002/0  =p  27/3و  =t( و نشخوار فكري )006/0  =
p  84/2و  =t بر عملكرد ورزشی ورزشكاران تاثیر )

نشخوار فكري با ضریب  ۀداري دارند. مولفامثبت معن
بیشترین تاثیر را در عملكرد ورزشی  35/0بتاي 

 ورزشكاران دارد.

 و ضریب تعیین برابر 32/0ضریب همبستگی برابر 

ت. ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده اس 10/0
دهد مقدار عددي ضریب تعیین توسط مدل را نشان می

است. هر چه این مقدار به یك نزدیكتر  1بین صفر تا 
تر بودن رابطه مدل است. در این قوي ةباشد نشان دهند

درصد از عملكرد ورزشی ورزشكاران توسط  10مدل، 
 ینی است.بروانشناختی قابل پیش بهزیستی

 

 روانشناختی بر عملکرد ورزشی داری رابطه خطی برای تاثير بهزيستیاآزمون معن -5جدول 

 
مجموع 

 مربعات

 ۀدرج

 آزادی
 داریاسطح معن Fمقدار  ميانگين مربعات

 817/5 1 817/5 رگرسیون

 512/0 98 150/50 باقیمانده 001/0 367/11

  99 968/55 كل

داري اسطح معندهد میشان ن 5همانطور كه جدول 
ح است. با توجه به اینكه سط 001/0برابر  Fآزمون 

 دهداست نشان می 05/0كمتر از  Fداري آزمون امعن

بین رابطه خطی بین متغیر مالک و متغیر پیش
عملكرد ورزشی  به این مفهوم كه .داري وجود داردامعن

 با بهزیستی ايحرفهنیمهاي و ورزشكاران حرفه
 است.بینی پیشانشناختی قابل رو
 

 روانشناختی بر عملکرد ورزشی جدول ضرايب رگرسيون برای تاثير بهزيستی .6جدول 

 

 ضرايب استاندارد نشده
ضرايب استاندارد 

 شده
 داریاسطح معن tمقدار 

B 
خطای 
 معيار

 Beta)بتا(

 001/0 757/5  367/0 112/2 مقدار ثابت

 بهزیستی

 روانشناختی
333/0 099/0 322/0 372/3 001/0 

 بهزیستیدهد نشان می 6همانطور كه جدول 
اي و روانشناختی بر عملكرد ورزشی ورزشكاران حرفه

و  p=  001/0داري دارد )اتاثیر مثبت معناي حرفهنیمه
37/3  =t است. یعنی با یك  32/0(. شدت تاثیر برابر

عملكرد روانشناختی، میزان  واحد افزایش در بهزیستی
واحد افزایش  32/0ورزشی ورزشكاران به اندازه 

براي آزمون این فرضیه، از رگرسیون خطی  یابد.می
چندگانه همزمان استفاده شده است. ضریب همبستگی 

است.  23/0و ضریب تعیین برابر  48/0چندگانه برابر 
ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده توسط مدل را 

 1دي ضریب تعیین بین صفر تا دهد مقدار عدنشان می
است. هر چه این مقدار به یك نزدیكتر باشد نشان 
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 تر بودن رابطه مدل است. در این مدل، ي قويدهنده
 

 درصد از عملكرد ورزشی ورزشكاران توسط 23
 بینی است.روانشناختی قابل پیش هاي بهزیستیمولفه

 

 روانشناختی بر عملکرد ورزشی های بهزيستیر مولفهداری رابطه خطی برای تاثياآزمون معن -7جدول 

 داریاسطح معن Fمقدار  ميانگين مربعات آزادی ۀدرج مجموع مربعات 

 127/2 6 761/12 رگرسیون

 465/0 93 206/43 باقیمانده 001/0 578/4

  99 968/55 كل

داري اسطح معندهد نشان می 7همانطور كه جدول 
ح است. با توجه به اینكه سط 001/0برابر  Fآزمون 

 دهداست نشان می 05/0كمتر از  Fداري آزمون امعن
 بین رابطه خطیبین متغیر مالک و متغیرهاي پیش

عملكرد ورزشی  به این مفهوم كهداري وجود دارد. امعن
هاي بر حسب مولفه ايحرفهنیمهاي و ورزشكاران حرفه

 .استبینی پیشروانشناختی قابل  بهزیستی
 

 

 روانشناختی بر عملکرد ورزشی های بهزيستیجدول ضرايب رگرسيون برای تاثير مولفه -8جدول 

 
 ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده

 داریاسطح معن tمقدار 
B بتا( خطای معيار(Beta 

 007/0 774/2  575/0 595/1 مقدار ثابت

 415/0 818/0 097/0 144/0 118/0 پذیرش خود

 583/0 551/0 076/0 156/0 086/0 رابطه مثبت با دیگران

 586/0 547/0 101/0 175/0 096/0 خودمختاري

 396/0 -853/0 -125/0 191/0 -163/0 زندگی هدفمند

 001/0 724/3 425/0 116/0 432/0 رشد شخصی

 533/0 -626/0 -075/0 100/0 -062/0 تسلط بر محیط

فقط مولفه رشد دهد مینشان  8همانطور كه جدول 
 شخصی بر عملكرد ورزشی ورزشكاران تاثیر مثبت 

  (.t=  72/3و  p=  001/0داري دارد )امعن

هيجان بر عملکرد ورزشی به  شناختی واتسن برای تاثير تنظيم-جدول همبستگی و دوربين -9جدول 

 ایحرفهای و نيمهتفکيک ورزشکاران حرفه

 سطح مهارتی
ضريب همبستگی 

 انهچندگ

ضريب 
 تعيين

ضريب تعيين 
 تعديل شده

خطاي 
معيار 
 برآورد

-دوربين
 واتسن

 238/2 632/0 341/0 354/0 595/0 ایحرفه

 531/1 588/0 351/0 364/0 603/0 ایحرفهنيمه

05/0<p ، 06/0  =Z-Fisher 
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هم در ورزشكاران دهد مینشان  9همانطور كه جدول 
 تنظیم ايرفهحنیمهاي و هم در ورزشكاران حرفه

هیجان بر عملكرد ورزشی تاثیر مثبت  شناختی
اي ضریب داري دارد. در ورزشكاران حرفهامعن

؛ در 354/0و ضریب تعیین برابر  60/0همبستگی برابر 
ضریب همبستگی برابر  ايحرفهنیمهورزشكاران 

 است. 364/0و ضریب تعیین برابر  603/0
 

 

هيجان بر عملکرد ورزشی به تفکيک  شناختی خطی برای تاثير تنظيم داری رابطهاآزمون معن -10جدول 

 ایحرفهای و نيمهورزشکاران حرفه

سطح 
 مهارتی

 
مجموع 
 مربعات

 ۀدرج
 آزادی

ميانگين 
 مربعات

مقدار 
F 

اسطح معن
 داری

 ايحرفه
 542/10 1 542/10 رگرسیون

 400/0 48 196/19 باقیمانده 001/0 361/26

  49 738/29 كل

 ايحرفهنیمه
 502/9 1 502/9 رگرسیون

491/27 

 
 346/0 48 591/16 باقیمانده 001/0

  49 093/26 كل

 

هيجان بر عملکرد ورزشی به تفکيک  شناختی جدول ضرايب رگرسيون برای تاثير تنظيم -11جدول 

 ایحرفهای و نيمهورزشکاران حرفه

  سطح مهارتی

 ضرايب استاندارد نشده

يب ضرا
استاندارد 

 شده
مقدار 

t 

سطح 
امعن

 داری
B 

خطای 
 معيار

 Beta)بتا( 

 ايحرفه
 724/0 -355/0  710/0 -252/0 مقدار ثابت

 شناختی تنظیم

 هیجان
993/0 193/0 595/0 134/5 001/0 

 ايحرفهنیمه
 241/0 186/1  517/0 613/0 مقدار ثابت

 شناختی تنظیم

 هیجان
763/0 146/0 603/0 243/5 001/0 

فیشر  زددهد مقدار مینشان  11همانطور كه جدول 
محاسبه شده براي مقایسه ضریب همبستگی دو مدل 

است. با توجه به اینكه این مقدا كمتر از  06/0برابر 

است، بنابراین، میزان تأثیر تنظیم شناختی  96/1
اي هیجان بر عملكرد ورزشی در بین ورزشكاران حرفه

 ندارد. معناداري تفاوت  ايحرفهیمهنو ورزشكاران 
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روانشناختی بر عملکرد ورزشی به  واتسن براي تاثير بهزيستی-جدول همبستگی و دوربين -12جدول 

 ايحرفهاي و نيمهتفکيک ورزشکاران حرفه

سطح 

 مهارتی

ضريب همبستگی 

 چندگانه

ضريب 

 تعيين

ضريب تعيين 

 تعديل شده

خطای معيار 

 برآورد

-دوربين

 نواتس

 263/2 749/0 076/0 094/0 307/0 ايحرفه

 533/1 689/0 108/0 126/0 355/0 ايحرفهنیمه

05/0<p ، 261/0  =Z-Fisher 

 

هم در ورزشكاران دهد مینشان  12همانطور كه جدول 
 بهزیستی ايحرفهنیمهاي و هم در ورزشكاران حرفه

داري اروانشناختی بر عملكرد ورزشی تاثیر مثبت معن
اي ضریب همبستگی برابر دارد. در ورزشكاران حرفه

؛ در ورزشكاران 09/0و ضریب تعیین برابر  31/0
و ضریب  36/0ضریب همبستگی برابر  ايحرفهنیمه

 است. 13/0تعیین برابر 
 

 

روانشناختی بر عملکرد ورزشی به تفکيک  داری رابطه خطی برای تاثير بهزيستیاآزمون معن -13جدول 

 ایحرفهای و نيمهزشکاران حرفهور

سطح 

 مهارتی
 

مجموع 

 مربعات

 ۀدرج

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

مقدار 
F 

اسطح معن

 داری

 ايحرفه
 808/2 1 808/2 رگرسیون

 561/0 48 930/26 باقیمانده 03/0 005/5

  49 738/29 كل

 ايحرفهنیمه
 288/3 1 288/3 رگرسیون

 475/0 48 805/22 باقیمانده 011/0 921/6

  49 093/26 كل

فیشر  zمقدار دهد مینشان  13همانطور كه جدول 
محاسبه شده براي مقایسه ضریب همبستگی دو مدل 

 است. با توجه به اینكه این مقدا كمتر از  261/0برابر 

وانشناختی بر ر میزان تأثیر بهزیستی ،است 96/1
اي و هعملكرد ورزشی در بین ورزشكاران حرف

 ندارد.معناداري تفاوت  ايحرفهنیمهورزشكاران 
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روانشناختی بر عملکرد ورزشی به تفکيک  جدول ضرايب رگرسيون برای تاثير بهزيستی -14جدول 

 ایحرفهای و نيمهورزشکاران حرفه

سطح 

 مهارتی
 

ضرايب استاندارد 

 نشده

ضرايب 

مقدار  استاندارد شده
t 

 داریاسطح معن

B 
خطای 

 معيار
 Beta)بتا(

 ايحرفه
 001/0 044/4  539/0 180/2 مقدار ثابت

 بهزیستی

 روانشناختی
332/0 149/0 307/0 237/2 030/0 

 ايحرفهنیمه
 001/0 871/3  510/0 972/1 مقدار ثابت

 بهزیستی

 روانشناختی
354/0 135/0 355/0 631/2 011/0 

 گیري بحث و نتیجه
داد عملكرد ورزشی نشان  پژوهشهاي یافته

با تنظیم شناختی  ايحرفهنیمهاي و ورزشكاران حرفه
با نتایج  پژوهشنتایج این بینی است. هیجان قابل پیش

شیروانی و (، 1397مقصودي و همكاران )ها پژوهش
(، حیدري 2012و همكاران )میبیرا(، 2014همكاران )

( ورزلتی و 2016(، حیدري و اقبال )2010و همكاران )
( 2015و همكاران ) 2( و كامپنی2016) 1اندالوسیاو

صاحبی و همكاران هاي هبا نتایج یافت و استهمسو 
( با 1396صاحبی و همكاران ). است( غیرهمسو 1396)

 راهبردهاي و بیرونی توجه كانون فواصل مطالعه اثر

 چمنی و تیزعملكرد چرخ بر هیجان شناختی تنظیم

ت یافتند كه اتخاذ كاران به این مهم دسباستانی
راهبردهاي انطباقی و غیر انطباقی تنظیم شناختی 

 احتماال  ها نداشته است.هیجان تأثیري بر عملكرد آن
هاي فردي )راهبردهاي انطباقی و راهبردهاي ویژگی

ها نداري بر عملكرد آامعنغیرانطباقی تنظیم هیجان( اثر 
 نداشته است. 

                                                 
1. Verzeletti &  Vanda Lucia 

وضعیت نمود كه  توان اظهاردر تبیین این مساله می
روانی و هیجانی ورزشكاران از عوامل مهم و تأثیرگذار 

هیجان، نقش اساس در . استا آنهبر عملكرد 
هاي هیجانی كند. ناهماهنگیمیهاي روانی ایفا اختالل

جز عقب ماندگی در تمام اختالل هاي محور یك )به
از اختالل هاي محور دو )اختالل هایی میذهنی( و نی
كند، اختالالت شخصیت و میكودكی بروز كه دوره 

كند )آلدایو و همكاران، میعقب ماندگی ذهنی( بروز 
(. از طرفی تنظیم هیجان موفق همراه با 2010

، دستاوردهایی چون رشد استدستاوردهاي مثبت 
و  صالحیت هاي اجتماعی را در پی دارد )آیزنبرگ

 (. 2013، همكاران
تجربه فرد  ةدربارمیمههاي هیجانی، اطالعات پاسخ

این اطالعات از كند. در ارتباط با دیگران فراهم می
گیرند كه در مواجهه با هیجانات چگونه یاد میها انسان

صورت رفتار كنند، چگونه تجارب هیجانی را به
بیان نمایند، چه راهكارهایی را در پاسخ به میكال

هاي خاص، كار برند و در زمینه هیجانها بههیجان
گونه با دیگران رفتار كنند. بررسی مطالعات چ

2. Company 
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 میدهد تنظیم هیجانی عامل مهشناختی نشان میروان
در تعیین سالمتی و داشتن عملكرد موفق در تعامالت 

نوعی روي عملكرد ه تواند بمیین ابنابراجتماعی است. 
 فرد تأثیر مثبت بگذارد. 

نشان داد عملكرد ورزشی ورزشكاران  پژوهشنتایج 
)تمركز بر هاي هبر حسب مولف ايحرفهنیمهاي و فهحر

فكري( تنظیم  ریزي، سرزنش دیگران، نشخواربرنامه
نتایج این بینی است. شناختی هیجان قابل پیش

مقصودي و همكاران ها پژوهشبا نتایج  پژوهش
(، حیدري و 2012و همكاران ) میبیرا(، 1397)

شیروانی و ( 2016(، حیدري و اقبال )2010همكاران )
( و كامپنی 2016( ورزلتی و همكاران )2014همكاران )

هاي هو با نتایج یافت استهمسو ( 2015و همكاران )
علت این  .است( غیرهمسو 1396صاحبی و همكاران )
هاي فردي، تعداد توان به ویژگیعدم همسویی را می

جلسات آزمون، سطح متوسط مهارت فنی 
، اجتماعی و اقتصادي كاران، وضعیت فرهنگیباستانی
فوق نسبت داد كه هنوز  پژوهشكنندگان در شركت

هاي منفی راهبردهاي قابلیت استفاده از ویژگی
 اند. غیرانطباقی را نداشته

توان اظهار داشت كه هر یك در تبیین این مساله می
هاي وضعیت روانی و هیجانی ورزشكاران از از مولفه

در مرحله . استها نرد آعوامل مهم و تأثیرگذار بر عملك
ریزي فرد در مواجهه با شرایط ناگوار اقدام به برنامه
ریزي براي كم كردن عوارض ناشی از اتفاق برنامه
اي و چه ظاهرا  ورزشكاران چه حرفه كند.می
در تطابق با این وضعیت سازگاري بهتري  ايحرفهنیمه

مبارزه  توانند در شرایط ناگوار خود را برايمیرا دارند و 
 با این وضعیت عملكرد بهتري از خود را نشان دهند.

در مولفه سرزنش دیگران فرد در برخورد با موقعیت 
ناگوار دیگران را مقصر و عامل اصلی در وقوع موقعیت 

دالیلی عوامل درونی را ه ورزشكاران ب احتماال داند. می
توانند به شكست یا موفقیت خود نسبت دهند و نمی

 دانند.میدر این امر میامل بیرونی را عامل مهسایر عو

فرد با بروز شرایط ناگوار موجب ایجاد  نشخوارفكريدر 
كند و میمشغولیت فكري پیرامون ابعاد گوناگون واقعه 

مدام احساسات و افكار ایجاد شده را به دلیل شرایط 
ورزشكاران براي مبارزه با این  نماید.میناگوار مرور 
ا فعالیت هاي ورزشی خود ذهن خود را مولفه منفی ب

بنابرین نمایند تا بتوانند بر آن غلبه نمایند. میدرگیر 
اي هحرفاي و نیمهگردد ورزشكاران حرفهمیاحساس 

توانند بر میدر این مولفه از طریق فعالیت هاي ورزشی 
 این مولفه غلبه نمایند.

نشان داد عملكرد ورزشی ورزشكاران  پژوهشنتایج 
با بهزیستی روانشناختی قابل  ايحرفهنیمهاي و هحرف
ها پژوهشبا نتایج  پژوهشنتایج این بینی است. پیش

(، 2016و همكاران ) مهدوي ،(2017رنجبر ) دولتی و
ی كه پژوهش. استهمسو ( 2014قاسم پور و جودت )

غیرهمسوئی این فرضیه را نشان دهد در ادبیات پیشینه 
 یافت نشد. 
ها پژوهشتوان اظهار نمود كه میمساله  در تبیین این
 باعث حركتی هايفعالیت و ورزشدهند نشان می

 مشكالت كاهش و روانشناختی افزایش بهزیستی

سالمت بدنی و جسمانی موجب  .شودروانشناختی می
رشد سالمت روانی و افزایش و رشد بهزیستی شناختی 

ور شود. ورزشكاران افرادي معاشرتی و جسمیدر افراد 
هستند، به طوري كه در برخورد با مشكالت و مسائل 
از آستانه تحمل باالتري نسبت به همتایان عادي خود 

تواند با افزایش میبرخوردارند. ورزش و فعالیت بدنی 
شخصیتی مثبت و كاهش رفتارهاي ناپسند هاي هجنب

منجر به تقویت و رشد بهزیستی روانشناختی به عنوان 
نگر شود. افزون بر وانشناسی مثبترهاي هیكی از ساز

این، افراد ورزشكار از ورزش و فعالیت هاي بدنی به 
موثر براي برخورد با اي هعنوان یك شیوه مقابل

و اضطراب هایی كه به وسیله روزمرگی ها نگرانی
كنند كه این خود شود، استفاده میزندگی ایجاد می

عنوان به د به افزایش بهزیستی روانشناختی نتوامی
نگر كمك نماید. هاي روانشناسی مثبتیكی از سازه
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بنابرین، ورزش با تقویت بهزیستی روانشناختی به 
 هادهد تا بهتر بتوانند با استرسمیورزشكاران امكان 

 هاي پیش رو بهتر كنار بیایند. و با چالش نندمقابله ك
عملكرد ورزشی حاضر نشان داد  پژوهشنتایج 

رشد  هاي بر حسب مولفحرفهو نیمه ايورزشكاران حرفه
بینی است. بهزیستی روانشناختی قابل پیش شخصی

ر رنجب دولتی وها پژوهشبا نتایج  پژوهشنتایج این 
و همكاران (، 2016و همكاران ) مهدوي (،2017)
. استهمسو ( 2014قاسم پور و جودت )(، 2016)

 ی كه غیرهمسوئی این فرضیه را نشان دهد درپژوهش
 ات پیشینه یافت نشد. ادبی

و ها نیرو ۀهمانطور كه اشاره شد شكوفا ساختن كلی
پرورش و به دست آوردن  درونی،استعدادهاي 

ر و دشوابا شرایط  ییرویاهاي جدید مستلزم روتوانایی
 شود فرد نیروهايمیاین شرایط باعث و  ،استسخت 

ت درونی خویش را بجوید و توانایی هاي جدید به دس
ها ه زمانی بیشترین احتمال یافتن این نیروچآورد. 
ها ادزمانی كه فرد تحت فشار است، این استعد ؟رودمی

یط در تغییر شرارا شوند و قدرت خود میمكررا  كشف 
ها در طی چالشها دهند. خود شكوفایی انسانمینشان 

ان در و شرایط نامطلوب، بیانگر توانایی روانی در انس
و ها ت، تحمل بسیاري از مصیبتكنار آمدن با مشكال

برگشت به حالت طبیعی پس از پشت سر گذاشتن آن 
 .استو پیشرفت پس از گذر از موانع، 

حاضر نشان داد میزان تأثیر تنظیم  پژوهشنتایج 
اي شناختی هیجان بر عملكرد ورزشی ورزشكاران حرفه

با  پژوهش. نتایج این نیستتفاوت م ايحرفهنیمهو 
(، 1397مقصودي و همكاران )ها پژوهشنتایج 

و همكاران می(، بیرا2014شیروانی و همكاران )
(، حیدري و اقبال 2010(، حیدري و همكاران )2012)
( و كامپنی و 2016و همكاران ) 1ورزلتی ،(2016)

                                                 
 

هاي و با نتایج یافته استهمسو ( 2015همكاران )
  .است( غیرهمسو 1396صاحبی و همكاران )

 كانون فواصل ( با مطالعه اثر1396ان )صاحبی و همكار

 بر هیجان شناختی تنظیم راهبردهاي و بیرونی توجه

كاران به این مهم باستانی چمنی و تیزعملكرد چرخ
دست یافتند كه اتخاذ راهبردهاي انطباقی و غیرانطباقی 

ها نداشته تنظیم شناختی هیجان تأثیري بر عملكرد آن
هاي توان به ویژگیمی است. علت این عدم همسویی را

فردي، تعداد جلسات آزمون، سطح متوسط مهارت فنی 
كاران، وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي باستانی
فوق نسبت داد كه هنوز  پژوهشكنندگان در شركت

هاي منفی راهبردهاي قابلیت استفاده از ویژگی
هاي فردي بنابراین ویژگی .اندغیرانطباقی را نداشته

دهاي انطباقی و راهبردهاي غیرانطباقی تنظیم )راهبر
 نداشته است.  نهاآبر عملكرد معناداري هیجان( اثر 

توان اظهار نمود كه وضعیت در تبیین این مساله می
و چه اي هچه حرف روانی و هیجانی ورزشكاران

ا نهآلكرد از عوامل مهم و تأثیرگذار بر عماي هغیرحرف
ا الل هاي روانی ایف. هیجان، نقش اساس در اختاست
هاي هاي هیجانی در تمام اختاللكند. ناهماهنگیمی

از  میماندگی ذهنی( و نیمحور یك )به جز عقب
هایی كه دوره كودكی هاي محور دو )اختاللاختالل
 ماندگی ذهنی(كند، اختالالت شخصیت و عقببروز می
 تنظیم (. از طرفی2010كند )آلدایو و همكاران، بروز می

، استهیجان موفق همراه با دستاوردهاي مثبت 
هاي اجتماعی را در دستاوردهایی چون رشد صالحیت

 (. 2013، و همكاران پی دارد )آیزنبرگ
درباره تجربه فرد میهاي هیجانی، اطالعات مهپاسخ

كند. از این اطالعات در ارتباط با دیگران فراهم می
هیجانات چگونه  گیرند كه در مواجهه باها یاد میانسان

 میرفتار كنند، چگونه تجارب هیجانی را به صورت كال
ها بیان نمایند، چه راهكارهایی را در پاسخ به هیجان

1. Verzeletti 
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هاي خاص، چگونه با كار برند و در زمینه هیجانبه
دیگران رفتار كنند. بررسی مطالعات روان شناختی 

در تعیین میدهد تنظیم هیجانی عامل مهنشان می
و داشتن عملكرد موفق در تعامالت اجتماعی  سالمتی

نوعی روي عملكرد فرد تأثیر  هتواند باست. بنابرین می
 مثبت بگذارد. 

نشان داد میزان تأثیر بهزیستی  پژوهشنتایج 
اي و روانشناختی بر عملكرد ورزشی ورزشكاران حرفه

با نتایج  پژوهشنتایج این متفاوت نیست.  ايحرفهنیمه
و همكاران  مهدوي (،1396رنجبر ) لتی ودوها پژوهش

. استهمسو ( 2014قاسم پور و جودت )، (2016)
ی كه غیرهمسوئی این فرضیه را نشان دهد در پژوهش

توان ادبیات پیشینه یافت نشد. در تبیین این مساله می
 و ورزشدهند نشان می هاپژوهشاظهار نمود 

 افزایش بهزیستی باعث حركتی هايفعالیت

 .شودروانشناختی می مشكالت كاهش و اختیروانشن
سالمت بدنی و جسمانی موجب رشد سالمت روانی و 

شود. میافزایش و رشد بهزیستی شناختی در افراد 
طوري ورزشكاران افرادي معاشرتی و جسور هستند، به

كه در برخورد با مشكالت و مسائل از آستانه تحمل 
ردارند. باالتري نسبت به همتایان عادي خود برخو

هاي هتواند با افزایش جنبورزش و فعالیت بدنی می

شخصیتی مثبت و كاهش رفتارهاي ناپسند منجر به 
تقویت و رشد بهزیستی روانشناختی به عنوان یكی از 

این، افراد  نگر شود. افزون برهاي روانشناسی مثبتسازه
هاي بدنی به عنوان یك ورزشكار از ورزش و فعالیت

ها و اي موثر براي برخورد با نگرانیشیوه مقابله
هایی كه به وسیله روزمرگی زندگی ایجاد اضطراب

تواند به كنند كه این خود میشود، استفاده میمی
 افزایش بهزیستی روانشناختی به عنوان یكی از

نگر كمك نماید. بنابرین، هاي روانشناسی مثبتسازه
كاران ورزش با تقویت بهزیستی روانشناختی به ورزش

ها مقابله كرده دهد تا بهتر بتوانند با استرسمیامكان 
 هاي پیش رو بهتر كنار بیایند. و با چالش

  

 گیري کلی نتیجه
حاضر مشخص گردید تنظیم  پژوهشبا توجه به نتایج 

شناختی هیجان و بهزیستی روانشناختی از عوامل 
تنظیم با ورزش . دهستناثرگذار بر فعالیت ورزش 

نوعی روي عملكرد  هتواند بمیورزشكاران هیجانی 
با تقویت بهزیستی  و تأثیر مثبت بگذارد آنان

دهد تا بهتر بتوانند روانشناختی به ورزشكاران امكان می
هاي پیش رو بهتر ها مقابله كرده و با چالشبا استرس

 كنار بیایند. 
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Abstract 
The purpose of research was to study the anticipation of emotional regulation and 

psychological well-being on the athletic performance performance of professional and 

semi-professional athletes. The present research was a descriptive of causal-

comparative type. The statistical population consisted of professional skill level with 

a experience of 10 years (n=50) and a semi-professional skill level 5 years experience 

(n=50) were randomly selected. Data collection tools consisted of three 

questionnaires: Charbonneau exercise performance questionnaire (2001), emotional 

cognitive regulation questionnaire (Garnowski et al., 2001) and Reif's psychological 

well-being questionnaire (1989). To test the hypotheses, multiple regression analysis 

was used. The findings showed that sporting performance of professional and semi-

professional athletes with predictive cognitive psychological regulation and 

psychological well-being is predictable. The effect of cognitive emotion regulation 

and psychological well-being on the performance of athletes' professional and semi-

professional sport is not significant. 

 

Key Words: Cognitive Emotion Regulation, Psychological Well-Being, 
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1. Email: sevilqadiri@yahoo.com 

2. Email: m_salehian@iaut.ac.ir 


