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Abstract 
The aim of the present study was to investigate the effect of 
positive and negative emotions on the decision of football 
players. The statistical population of the present study 
consisted of male football players in Tehran, of which 45 people 
with 18 to 24 years of age and in three groups of positive, 
negative and neutral excitement were selected as available 
samples. The decision-making task included images of football 
simulation situations. The results of one-way analysis of 
variance (ANOVA) test showed a significant difference between 
groups in the speed (F (2, 42) = 18.16, P<0.001) and accuracy (F 
(2, 42) = 12.53, P<0.001) of decision making and the Bonferroni 
post-hoc test showed that the group of positive and neutral 
emotions was significantly faster than the group of negative 
emotions and they had better decision-making accuracy. In 
addition, the positive emotion group had better decision-
making accuracy than the neutral emotion group. Therefore, 
football coaches are advised to do exercises that require quick 
and accurate decisions, along with routine technical and 
tactical exercises, by creating positive emotional conditions.   

 

Extended Abstract  
Abstract 
 

                                                           
1. Email: zeinab.shams@ut.ac.ir  

2. Email: shahzadtahmaseb@ut.ac.ir   

3. Email: akbar.bohloul69@gmail.com    

 

The aim of this study was to present the 
effect of positive and negative 
emotions on decisions of football 

Received: 02 

sep 2020 
 

Accepted: 08 

Nov 2020 

 
Keywords: 
Decision-
Making, 
Football, 
Positive 
Excitement, 
Negative 
Excitement. 



Shams: Sport Psychology Studies, Volume 10, No 35, 2021                                       260 

 

players. Decision making is one of the 
most important information about 
human cognition in human life 
(Demirtas and Sokoglu, 2009). 
Moreover, in sports-related activities, 
many decisions have to be made, which 
is very important, and the decision-
making process is directly related to the 
failure or success of the sport. The three 
options of approval are: a. Options or a 
set of actions, b. Beliefs and 
expectation of other options in 
achieving the goal, and c. Expected 
results (positive and negative). If this is 
the theory, the goal is to decide to 
increase the power or expectation of 
the result and use the rating of this goal 
(Gutinket al. 2006; Shahbazi et al. 2019) 
On the other hand, the role of emotions 
in various psychological functions has 
been the researchers' interest (Taheri 
et al. 2016; Besharat et al. 2015). In the 
meantime, the study of the relationship 
between excitement and cognition has 
been the subject of numerous studies. 
It can be hard and complicated to make 
football decision. Stress and excitement 
in teammates, coaches and spectators, 
on the one hand, and the result of 
success and achievement, on the other 
hand, make it difficult for football 
players to make decisions. Hence, the 
key to success in a football game is to 
quickly and accurately gather 
information about different stimuli and 
positions of the players and ball as well 
as to make the right decision. 

Materials and Methods 
This quasi-experimental applied study 
was performed based on the intergroup 
design. The statistical population of the 
present study consisted of all male 

football players aged 24-28 years in 
Tehran. To determine the sample size, 
G-Power software with an average 
effect size of 0.5, test power of 80 and 
significant level of 0.05 was used for 
one-way analysis of variance (ANOVA), 
in which 45 players were selected as the 
final sample. All participants had 
straight limbs, were physically healthy 
and played in the Tehran League for at 
least five years 

Results 
After ensuring the normal distribution 
of data (P≤0.05) and homogeneity of 
variances, the one-way ANOVA test 
showed that there was significant 
difference in decision speed (ŋp2=0.46, 
P<0.001, F=18.16 (42. 2)) and accuracy 
of decision making (number of correct 
answers) (ŋp2=0.37, P=0.0001, F=12.53 
(2.42)) between three groups (Table 2). 
The results of Eta coefficient 
demonstrated that excitement had a 
great effect on the speed and accuracy 
of decisions. After careful examination 
of the results of Bonferroni post-hoc 
test, it was observed that the positive 
emotion group (5.09 ± 0.28) and neutral 
group (5.30 ± 0.10) compared to the 
negative emotion group (6.34±1.00) 
had better decision speed (P=0.0001, 
P=000 and P=0.0001, respectively). 
However, no significant difference was 
found in the decision-making speed 
between the positive and neutral 
emotion groups (P=1.00). Moreover, by 
examining the results of Bonferroni 
post-hoc test, it was found that the 
positive emotion group had better 
decision-making accuracy than the 
neutral emotion group in decision-
making accuracy (Figure 2). 
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Discussion 

The aim of this study was to determine 
the effect of positive and negative 
emotions on decision making of 
football players. The results of the 
ongoing study suggested that in 
decision-making speed (total time) and 
accuracy (number of correct answers), 
the positive and neutral emotion 
groups performed significantly better 
than the negative emotion group. This 
finding is consistent with the results of 
Abolghasemi et al. (2013), Eidi et al. 
(2013), Parthian and Heidari (2014), 
Parthian and Heidari (2014), Nichols et 
al. (2012) and Neil et al. (2011). 
Researchers have demonstrated that 
positive and negative emotions are 
associated with self-efficacy, 
satisfaction and athletic performance 
of athletes. In justifying and explaining 
this finding and being in line with 
previous findings, it can be said that 
positive emotions and feelings can 
moderate the continuity and stability of 
negative emotions and feelings that 
occur in different situations such as 
sports, sports performance and so on. 
The positive emotions also prevent the 
persistence of anxiety, depression, 
anxiety and stress (Steptoi et al., 2008). 
In addition to neutralizing the effects of 
negative emotions, positive emotions 
have different benefits such as 
increasing the athlete's better 
performance and obtaining the desired 
results. Positive emotions have  

stimulating effects and can broaden 
action and thought, leading to a wider 
range of ways of thinking (Clark and 
Watson, 1999). Positive emotions 
enrich mental resources and can lead to 
creativity. Additionally, it is assumed 
that people have different skills in using 
positive and negative emotions, 
regulating and processing emotions and 
positive and negative emotions, which 
can be due to different reasons such as 
physical activity and sports. 
Participating in sports and physical 
activities is an effective and safe way to 
decrease negative emotions (such as 
sadness and anxiety), regulate 
emotions (actions, indicating the ways 
of coping with stressful situations and 
unfortunate events). Furthermore, 
psychologically, the physical activity 
and sports, by providing an opportunity 
to divert a person's attention from a 
stressful situation and create a context 
for increasing self-confidence, 
communication with others, positive 
emotions and sense of empowerment 
(Barber, 2012) may enhance the level of 
communication. There is a positive and 
negative relationship between 
emotions in sports. 
Due to the great effect of positive 
emotion on athletes' performance, the 
coaches can pay special attention to 
this point in training and competition 
conditions. 
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 مقالة پژوهشی

 گیری بازیکنان فوتبالتصمیمتأثیر هیجانات مثبت و منفی بر 
 

 3اکبر بهلولو  ،2شهزاد طهماسبی بروجنی زینب شمس،

 

، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، یادگیری و کنترل حرکتیدانشجوی کارشناسی ارشد . 1
  ایران.

، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، و روان شناسی ورزشی رفتار حرکتی ، گروهدانشیار. 2
 مسئول( ۀنویسند) ایران

 بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ، دانشکده تربیت دانشجوی دکتری کنترل حرکتی. 3

 

 چکیده
گیری بازیکنان ر هیجانات مثبت و منفی بر تصمیماث تعیینحاضر  پژوهشهدف از 

تشکیل  تهران شهرحاضر را بازیکنان فوتبال مرد  پژوهشآماری  جامعۀ .بودفوتبال 
گروه هیجان مثبت، منفی  سه و درسال  24تا  18سنی  ۀنفر با دامن 45 از این بین .دادند

گیری شامل تصاویری میمتکلیف تص. ندشد انتخاب صورت نمونه در دسترسهبو خنثی 
 نشان دادراهه یج آزمون تحلیل واریانس یکتانهای شبیه سازی فوتبال بود. موقعیتاز 

 001/0) گیری( و دقت تصمیمP ،16/18 = (42 ،2)F > 001/0گیری )سرعت تصمیم
< P ،53/12 = (42 ،2)Fنتایج آزمون تعقیبی  .( بین سه گروه تفاوت معناداری داشت

طور بهگروه هیجان مثبت و خنثی نسبت به گروه هیجان منفی  بونفرونی نشان داد
این، گروه  عالوه بر .بهتری داشتند گیریدقت تصمیم وگیری سرعت تصمیم معناداری

گیری بهتری برخوردار بود. به گروه هیجان خنثی از دقت تصمیمهیجان مثبت نسبت 
تکنیک و تاکتیک، با مکرر در کنار تمرینات  شودمی مربیان فوتبال پیشنهادبنابراین به 

گیری سریع و دقیق مریناتی که نیازمند تصمیمایجاد شرایط هیجانی مثبت به انجام ت
  است، بپردازند.

 

 مقدمه
در  شناختی فرایندهای ترینمهم جمله از گیریتصمیم
  ،1دمیرتاس و سوکوگلو) شودمی محسوب انسان زندگی
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-به توجه جالب هایطرح برای را مختلفی هایفرصت

 شده اشاره عوامل از ترکیبی چنین هم. آورندمی وجود
 پدید اهمیتی با عوامل از فردی به منحصر متقابل تأثیر
 است تأثیرگذار گیریتصمیم نحوۀ بر که آورندمی

 .(2011، 1بارالی، پلسنر، راب)
طیق نظریه تصمیم کالسیک ،تصمیم گیری شامل 

ته ای از اعمال از بین طبقۀ مشخصی از انتخاب رش
گزینه ها با یک هدف ویژه است. سه مؤلفۀ تصمیم 

: ب گزینه ها یا رشته ای از اعمال.: الف عبارت اند از
: عقاید و انتظارات از گزینه ها در دسترسی به هدف .ج

اساس این نظریه،  منفی(. بر )مثبت و انتظارات نتیجه
افزایش دستاوردها یا مقدار هدف تصمیم گیری 

جهتی است  اطالعات در انتظارات از نتیجه و استفاده از
حکیم زاده،  ،گوتینگ) که این هدف به انجام برسد

 .(2019, یوسکوویز و پاتل
انتظار می رود فشار نظارت با تمایل به بازپردازش 

سویی دیگر با  اما از تصمیم ارتباط مثبتی داشته باشد.
گیری یک تکلیف حرکتی  توجه به این که تصمیم

ان، نیاز به شناخت برای اتخاذ تصمیم وجود  نیست و در
 )کینراد و دارد و در نتیجه متکی به حافظۀ کاری است

طهماسبی،  ،راد یمانیسل ؛2010، 2جکسون و آشفورد
 (. 2019 جابری مقدم و شهبازی،

. هستند پویا ورزشی تصمیمات اکثر کلی طوربه
 دیگر، هایحوزه از سیاریب مثل ،ورزش در تصمیمات

 جنبۀ این تأثیر. اندگرفته قرار بررسی مورد بارها و بارها
 موجود 3داخلی هایپویایی. است برابر دو( حداقل) پویا
 گیریتصمیم در زیادی مبدأ نقاط که است معنی این به

 پردازش و دریافت آنی صورت به اطالعات. ندارد وجود
 طول در را اطالعات باید گیرندهتصمیم بلکه، شوندنمی

                                                           
1. Bar-Eli, Plessner & Raab 

2. Kinrade, Jackson & Ashford  

2. Gutink,Hakimzadeh,Yoskoviz 

&Patel 

3. Internal Dynamics 

 اطالعات این بعدی پردازش که کند آوریجمع زمان
 عالوه، به. کندمی صرف را دیگری زیاد زمان

می  شامل را 4خارجی هایپویایی ورزشی هایموقعیت
 در. کندمی تغییر زمان طول در موقعیت خود یعنی ،شود
 دسترس در اطالعات برخی است ممکن زمان، یک

 در بعدی لحظه در که( باندروازه موقعیت مثل) باشند
عدم دسترسی به اطالعات در  مثل) نیست دسترس

 موجود هایگزینه مانند متغیرها سایر(. مانع حضور یک
 در است ممکن نیز( مدافع بدون هایتیمیهم مثل)

 در تصمیمات کنند. عالوه بر این، تغییر زمان طول
 یا شوند،می اتخاذ "آنی" صورت به اغلب هاورزش
مک فرسون ) زمانی فشار از مشابه هایموقعیت تحت

 گیریتصمیم تکالیف طراحی .(2003، 5و کرنودل
 در باز هایمهارت با که آنهایی مخصوصاً  شناختی،

، 6ویلیامز و اریکسون) است برانگیزچالش هستند، ارتباط
 کردند استفاده هاییفیلم از مطالعات این ثراک. (2005

 مشخصی نقطۀ در حرکت، شدن کامل از قبل که
. (2005، 7داویدز، ویلیامز و ویلیامز) شدندمی متوقف

 از شد،می داده نشان هاکننده شرکت به تصویر وقتی
 ورزش یک در. کنند گیریتصمیم شدمی خواسته آنها

 دشوار ایاندازه همان به فیلم ثبت نوع این باز، تیمی
حریفان دشوار  و تیم دو هر اعضای تصویر ثبت که است

 آزمون مختص فقط بازی که این مگر خواهد بود،
های فیلم از باشد. استفاده شده سازیشبیه و ساخته

 هایپژوهش در باغل بازی گرفته شده از زمین
 فوتبال و (1994، 8استارکس و لیندلی) بسکتبال

 .است گرفته قرار بررسی مورد (1998ویلیامز، داویدز، )
که امروزه  بیان داشتند پژوهشگرانبعضی از 

 ورزش در توجهی قابل موضوع به را خود ،گیریتصمیم

3. External Dynamics 

4. McPherson & Kernodle 

4. Williams & Ericsson 

5. Davids, Williams & Williams 

6. Starkes & Lindley 
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بارت، . (2006بارالی، راب، )است  کرده تبدیل
ای تأثیر ( در مطالعه2020) 1نیوونهیوس، گیورت، کاپیر

توپ در فوتبال گیری باز پسگیری خستگی بر تصمیم
را بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد خستگی تأثیر 

توپ بازیکنان  گیریباز پسگیری بر تصمیم معناداری
بارت، نیوونهیوس، گیورت و کاپیر، )فوتبال ندارد 

( به بررسی تأثیر 2020) 2کالت و سمیتون .(2020
گیری در عات دیداری و شنیداری حین تصمیماطال

 از بازیکنان والیبال ساحلی آنهاورزش پرداختند. 
شنیداری یا  ،محرک دیداری تا بعد از ارائۀ خواستند

-تصمیم سازی والیبال ساحلیهردو حین تکلیف شبیه
 نشان دادگیری تاکتیکی مناسبی بگیرند. نتایج 

بازیکنان زمانی که اطالعات دیداری و شنیداری موافق 
کالت و )گیری بهتری داشتند هم بودند دقت تصمیم

 .(2020، سمیتون
مختلف  کارکردهای در هیجانات نقش سوی دیگر، از

 بوده پژوهشگران توجه و عالقه مورد شناختیروان

 ردوسی، موتابی، مظاهری و فتی،ف ،ی)طاهر است
 این در .(2015علی، ؛ بشارت، محمدی و غالم2016

پژوهش شناخت، و هیجان بین رابطه میان، بررسی
 ویژهبه .است داده اختصاص خود را به متعددی های

 مطالعۀ امکانفناوری، در با پیشرفت اخیر هایسال در

 فراهم پیش از بیش رابطه این و آزمایشگاهی تجربی

 2017، 4؛ وانگ، گو، لیو و ژو2017، 3الکاسه) است آمده
-روان نظریاتدر  که اساسی فرضیۀ .(؛2017وانگ، 
که  است آن از حاکی است مطرح هیجان شناسی
 را در شناختی فرایندهای منفی، و مثبت هایهیجان

 هایهیجان. دهندمی قرار تأثیر تحت متفاوت جهات

                                                           
1. Barte Nieuwenhuys Geurts & 

Kompier 

2. Klatt & Smithon 

3. Lacasse 

5. Wang, Gu, Luo & Zhou 

6. Melcher, Obst, Mann, Paulus & 

Gruber 

 اطالعات پردازش و پذیری انعطاف به مثبت منجر

 پردازش امکان منفی هایهیجان شوند ومی واکنشی

به  .آورندمی فراهم را تمرکز بیشتر و اطالعات تردقیق
 هیجاننشان دادند  شناسیروان مطالعات تر،بیان دقیق

 دست از بهای به را پذیری شناختی انعطاف مثبت،

 منفی هیجان و بالعکس، دهندمی افزایش تمرکز، دادن

 دادن دست از به بهای تمرکز و دقت افزایش به منجر

)ملچر، اُبست، مان، پائولوس و  شوندمی پذیری انعطاف
 .(2012، 5گروبر

تصمیم فرایند بر هیجان اثرات دارند اذعان گرانپژوهش
اُکانر، ) است شناختی کارکردهای دیگر با مشابه گیری

 با هیجانی هر .(2015، 6مک کورمک، بک و فینی

 به که است همراه شناختی هایاز ارزیابی ایمجموعه

 از را گیریتصمیم بر نفوذ هیجان زمینۀ آن موجب

 آوردمی فراهم 7پویا  شناختیروان هایمکانیسم طریق
 واقع، در .(2016، 8آچار، سو، آگراوال و دوهاچک)

خصوص  در اطالعات آوردن فراهم طریق از هاهیجان
فعالیت رفتاری، گزینۀ یک بودن نامطلوب یا مطلوب

 ثیرتأ تحت را آنها گیریتصمیم فرایندهای افراد و های

-گونهبه .(1120، 9کرتنائیر، جیا و مصلح) دهندمی قرار
 هایموقعیت در و زمان طول در توانندمی ای که

 داشته گیریتصمیم و رفتار بر ثباتی را با اثرات مختلف

 .(2015، 10لرنر، لی، والدسولو و کاسام) باشند
 تجربهپیشین حاکی از این است که  هایپژوهش

 گیریتصمیم مستقیم، طوربه تواندمنفی می هیجان

)اُکانر و  دهد قرارتأثیر تحت  را ساله دوتا یک  کودکان
 احساس ویژه به منفی هیجانات .(2015همکاران، 

 ،کندمی تسهیل را جبرانی غیر عصبانیت، راهبردهای

7. O’connor, McCormack, Beck & 

Feeney 

8. Dynamic Psychology 

9. Achar, So, Agrawal & Duhachek 

10. Krettenauer, Jia & Mosleh 

11. Lerner, Li, Valdesolo & Kassam 
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 راهبردهای کنندۀ تقویت مثبتهیجانات  که،حالی در

با  .(2015، 1اسچیبِهِن، ون هلورسن)هستند  جبرانی
 هاهیجان دادند نشان نیزپژوهشگران  برخی این حال

 (2011 ،2کاون) ندارند معناداری ثیرتأ گیریبر تصمیم
. 

است که  حاالت هیجانیهای ورزش، یکی از مشخصه
دهد. با این حال، افراد را تحت استرس شدید قرار می

اند، نتایج ضد هایی که در این حوزه انجام شدهپژوهش
و نقیضی را در خصوص آثار استرس بر عملکرد تکالیف 

ای که برخی حاکی از گونهاند، بهورزشی گزارش نموده
که برخی دیگر به اثر  حالی أثیر استرس بوده درعدم ت

اند کنندگی یا بازدارندگی استرس اذعان نمودهتسهیل
اسپیندلر،  .(2012، 3مور، وین، کوک، رینگ و ویلسون)

ای تأثیر تصاویر ( در مطالعه2019) 4آلن، وال و سوان
گیری در دوچرخه سواران هیجانی بر اجرای تصمیم

هیجانی استقامتی نخبه را بررسی کردند. آنها تصاویر 
 20مثبت و منفی را حین یک فعالیت هوازی تناوبی 

سواران ی روی دوچرخه ارگومتر به دورچرخهادقیقه
گیری استروپ قبل دادند و از تکلیف تصمیمنشان می

و بالفاصله بعد فعالیت هوازی استفاده کردند. نتایج آنها 
نشان داد هیچ تفاوتی بین دو گروه هیجان مثبت و 

کلیف، ون . گیری وجود نداردرد تصمیممنفی در عملک
بررسی این مسئله  ( به2019) 5چشین، کانینگ و ولف

 تواند هیجاناتهای هیجانی مربی میکه چگونه عبارت
استنباط بازیکن و عملکرد تیمی را شکل دهد،  و

عبارات شادی و خشم مربیان  نشان دادنتایج پرداختند. 
خشم بازیکنان، استنباط بازیکن از  تجارب شادی و

ینی برا پیشکیفیت عملکردشان و نتایج عملکرد تیمی 

                                                           
1. Scheibehenne & Von Helversen 

2. Koven 

3. Moore, Vine, Cooke, Ring & Wilson 

4. Spindler, Allen, Vella & Swann 

5. Van Kleef, Cheshin, Koning & Wolf 

6. Biopsychosocial model (BPSM) 

کند. همچنین نتایج نشان داد عبارات هیجانی مثبت می
)مانند شادی( مربیان منجر به بهبود عملکرد تیمی 

 .بازیکنان خواهد شد
برای توجیه اثر هیجانات و استرس بر عملکرد ورزشی 

های زیادی ارائه شده است. یکی از چارچوبتفاسیر 
های فردی در نظری که توضیح مفیدی برای تفاوت

 یروان-پاسخ به استرس ارائه کرده است، مدل زیست
بر اساس این مدل،  .(2011، 7سیری)است  6اجتماعی

از انجام یک تکلیف، تقاضاهای تکلیف را افراد قبل 
کنند تا بررسی کنند که آیا قادرند به شکل ارزیابی می

مؤثر از پس این تقاضاها بر بیایند یا خیر. نکته مهم این 
های اجرایی است که این ارزیابی تنها در موقعیت

دهد برانگیزاننده )مانند، امتحان و رقابت ورزشی( رخ می
مشغول اجرای یک تکلیف هستند،  و زمانی که افراد

یابد. زمانی که فرد باور افزایش می آنهاضربان قلب 
ها و منابع الزم برای برآورده داشته باشد که توانایی

برانگیز به ساختن تکلیف را دارند، یک موقعیت چالش
اهد آمد. در مقابل اگر فرد احساس کند که وجود خو

توانایی کافی ندارد تا تقاضاهای تکلیف را اجابت کند، 
گاه موقعیت تهدیدآمیز تلقی خواهد شد آن

  .(2013، 8بالسکوویچ)
برانگیز با هیجانات مثبت، منفی موقعیت چالش بنابراین،

که موقعیت تهدیدآمیز  حالی و خنثی در ارتباط است، در
جونز، میجن، )تنها با هیجانات منفی در ارتباط است 

. (2004، 10؛ سکینر، بریویر2009، 9مک کارتی و شفیلد
های چالشی عالوه بر این بیان شده است که در موقعیت

عملکرد تلقی کننده عنوان تسهیل هیجانات به

7. Seery 

8. Blascovich 

9. Jones, Meijen, McCarthy & 

Sheffield 

10. Skinner & Brewer 
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در وضعیت تهدیدآمیز بازدارنده  که در حالیشوند، می
 .(2012مور و همکاران، )هستند 

معموالً هیجانات مثبت و منفی با عملکرد موفق و لذا، 
دیگر تعابیر و تفاسیر  عبارتناموفق در ارتباط است، به

کننده و بازدارنده از هیجانات میزان موفقیت تسهیل
  .(2012مور و همکاران،  )کنند عملکرد را تعیین می

 که پر تحرک و پویا بسیار توپی هایورزش از یکی

 این و هاستو پاسخ هامحرک از باالیی تنوع دارای

 گیری درتصمیم بازی، باالی سرعت کنار در عوامل

-هم .استفوتبال  است پیچیده ساخته و سخت را آن
ها، مربیان، تیمیهمچنین استرس و هیجانات ناشی در 

تماشاگران از یک سو و اهمیت کسب نتیجه و موفقیت 
های باالی انجام شده در این رشته، به دلیل هزینه

 کند.گیری حین بازی را برای بازیکن سخت میتصمیم

 آوریجمع فوتبال، بازی در موفقیت رمز ،رو از این

 مختلف، هایبین محرک از اطالعات دقیق و سریع

 و صحیح گیریتصمیم و توپ و بازیکنان موقعیت
 است.  مناسب

که فوتبال یکی از ورزش های جذاب بین با توجه به این
مردم دنیا است و امروزه سرمایه گذاری های زیادی در 
آن انجام شده ،کسب موفقیت در آن از اهمیت زیادی 

 تماشاگران، انبوه برخوردار شده است. همچنین، حضور
 انتظارات پیشرفته، و دقیق بسیار هایریتصویربردا

 هایها محیطتیمیهم و مربیان طرفداران، باالی
بر اجرا  احتماالً که کنندمی ایجاد هیجانی بیشتری

محیط  خاص هایویژگی شناسایی لذا. تأثیرگذار است
و تأثیر آن بر اجرا می توانند  های هیجانی مثبت و منفی

 بر پژوهش ایندر کسب موفقیت کمک شایانی کند. 

 هیجانات مثبت و منفی بر ثیربررسی تأ به که است آن

 آیا که و دریابد بپردازد بازیکنان فوتبال گیریتصمیم

بازیکنان فوتبال  گیریتصمیم بر هیجان نوع دو این اثر
 شناسیروان حوزه در هاییپژوهش شواهد که گونهآن

                                                           
1. G-power 

 اساس بر یا و است متفاوت دهد،می هیجان نشان

 مشابهی اثرات گوناگون هیجان شناختی،شواهد عصب

 ؟گذارندمی جای برحرکتی –فرایندهای شناختی بر

 

  پژوهششناسی روش
و  است حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی پژوهش

-بینصورت هب پژوهشطرح و  آزمایشیصورت نیمه هب
 گروهی اجرا شد.

 کنندگانشرکت
 فوتبالحاضر را کلیه بازیکنان  پژوهشآماری  جامعۀ

. برای تعیین دادسال شهر تهران تشکیل  24-18 مرد
اثر متوسط  با اندازۀ 1پاور-جیحجم نمونه از نرم افزار 

برای 05/0داری و در سطح معنا 80، توان آزمون 5/0
 .استفاده شد طرفهتحلیل واریانس یکماری روش آ
همۀ نهایی تعیین گردید.  عنوان نمونۀهنفر ب 45تعداد 
راست دست و پا، به لحاظ جسمانی سالم و  هانمونه

 .را داشتند سال سابقه بازی در لیگ تهرانپنج حداقل 

 ابزار و شیوه گرآوری داده ها
نرم افزار تصمیم گیری موقعیت های شبیه 

حاضر،  پژوهشگیری : ابزار تصمیمسازی فوتبال

 2دبوو  ، تونگیری فوتبالی بود که زودجیابزار تصمیم
تصویر از  180راحی کردند و ط 2010در سال 

مربوط به شوت، پاس و دو *سهو دو *دوهای موقعیت
دریبل را شبیه سازی می کرد. در پژوهش حاضر نیز از 

. بدین صورت که تصاویر را به شداین تصاویر استفاده 
نویسی شده بود. برنامه، برنامهصورت نرم افزار در یک 

در این نرم افزار مدت مشاهده هر تصویر، مدت زمان 
تصویر(، تعداد انتخاب  180مشاهده مجموع تصاویر )

که درست و غلط تصاویر )تصمیم درست و غلط( و این
اسخی ه پفرد آزمودنی چ هر تصویر درستش چه بوده و

2. Zoudji, Thon & Debû 
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داد افزار ارائه میرا به عنوان خروجی نرماست داده 
 (.1)تصویر 

 و )واتسون منفی و مثبت هیجان مقیاس

 شد. استفاده هیجان سنجش ( برای1999 ،1کالرک

 است هیجان اصلی پنج سنجش شامل نامهپرسش این

هر  برای .خشم ترس، غم، شادی، از اند عبارت که
 ندرت نمره )یک به از باید آزمودنی ها،هیجان از کدام

 می احساس زیاد نمره چهار )بسیار تا کنم( احساس می

 مقیاس خرده از پژوهش این در .عالمت بزند را کنم(

 هیجانی حالت چهار از غم و و شادی هیجان های

 گذارینمره برای .شد استفاده مقیاس خرده هر برای

 )به دو کنم(می احساس ندرت )به یک از نیز گویه هر

زیاد  )خیلی و سه کنم(می احساس متوسط طور
خرده  پایایی تعیین برای. شد ( استفاده کنممی احساس
کرونباخ  آلفای روش از غم و شادی هیجان هایمقیاس
 هیجان برای کرونباخ آلفای ضرایب .شد استفاده

 نشان که آمد دستبه 87/0 غم هیجان و 91/0 شادی

 تعیین برای .دارد نامهپرسش مناسب این پایایی از

 هیجان کل نمره با هر گویه همبستگی نیز روایی

 همبستگی ضرایب دامنه .شد محاسبه آن به مربوط

 هیجان و برای 76/0تا  52/0 بین شادی هیجان برای

 ذکر استبه الزم .داشت قرار 88/0تا  71/0 بین غم

وضعیت  بررسی منظور به فقط نامهپرسش این از که
)واتسون  است شده استفاده آزمایشی گروه دو هیجانی

 . (1999و کالرک، 
 2نامه دست برتری ادینبورگپرسشهمچنین از 

برای تعیین دست برتری استفاده شد که پایانی  (1971)
 ۀنسخه تجدید نظر شدگزارش شده بود و  75/0آن 

                                                           
1. Watson & clark 

2. Edinbourg 

-برایدن و بولمن )الیاس، 3پا برتری واترلو نامهپرسش
ها برای تعیین پا برتری آزمودنی (1998 ،4فلمینگ

 استفاده شد.
طور کامل توضیح داده هکار پژوهشی ببازیکنان ابتدا به  

نامه حضور در این ، رضایتآنهاموافقت بعد از  شد و
پرکردن  ۀسپس نحو تکمیل شد. آنهاپژوهش توسط 

نامه دست برتری و پا برتری برایشان توضیح پرسش
-ام به تکمیل پرسشافراد اقد اساس آن، داده شد و بر

یی که دست و پای آنها از این بین، .ندها نمودنامه
 ند.شدعنوان آزمودنی انتخاب هد، بودنبرترشان راست ب

نفره هیجان مثبت،  15سپس بازیکنان به سه گروه 
مرحله از  آغاز هرقبل از منفی و خنثی تقسیم شدند. 

شد که آزمون را با حداکثر سرعت آزمودنی خواسته می
 10سپس هر سه گروه یک بلوک )و دقت انجام دهند. 

برای آشنایی با  تصویر( را به صورت آزمایشی و صرفاً 
ترین پاسخ را از شرایط آزمون مشاهده کردند و مناسب

سازی شده بین شوت، دریبل و پاس در هر تصویر شبیه
ردند. بعد یک دقیقه استراحت هر گروه بلوک انتخاب ک

تصویر( را با دقت و سرعت مناسب  60اصلی آزمایش )
 مثبت، هیجان در حین آزمایش به گروهپاسخ دادند. 

 ایجاد را مثبت معنایی بار بیشترین عاطفی که کلمات

-فوق العادهای( به و تو خوب احسنت، کرد )آفرین،می
 گروه شد. دره میصورت کالمی توسط آزمونگر ارائ

 معنایی بار بیشترین عاطفی که کلمات از منفی هیجان

 درد به گیج، )تنبل، کردمی بازیکن ایجاد برای را منفی

 بگویم، بهت باید دفعه چند خوری،نمی کاری هیچ

 دست و پا فهمی؟نمی کوری؟ مگر کند،کار نمی مغزت

شد. صورت کالمی توسط پژوهشگر ارائه میچلفتی( به

3. Waterlou 

4. Elias, Bryden and Bolman-Fleming  
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 نمونه ای از تصاویر ارائه شده در نرم افزار شبیه سازی تصمیم گیری -1تصویر 

 
 وضعیت کنترل( فقط خنثی )به عنوان هیجان گروهدر 

 عاطفی بار با از کلمات استفاده بدون آموزشی موارد

در  .(1999، 1بردلی و النگ)شد ذکر منفی یا مثبت
پایان آزمون به بازیکنان مقیاس هیجان مثبت و منفی 

اساس شرایطی  خواسته شد تا بر آنهاشد و از داده می
نامه را تکمیل که در بلوک دوم سپری کردند پرسش

 نمایند.

 

                                                           
1. Bradley & Lang 

2. Shapiro wilk 

 روش پردازش داده ها
از آمار توصیفی )میانگین و انحراف  پژوهشدر این 

های مختلف، برای معیار( برای توصیف وضعیت گروه
شاپیرو ها از آزمون تعیین توزیع نرمال یا طبیعی داده

و برای مشخص کردن واریانس یا توزیع  2ویلک
  .استفاده شد 3ها از آزمون لونپراکندگی یکسان گروه

3. Leven test 
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برای  1اههریکچنین از آزمون تحلیل واریانس هم
حین  های هیجان مثبت، منفی و خنثیمقایسه گروه

برای مقایسه  ،دار شدناو در صورت معنگیری تصمیم
استفاده شد.  2توکیها از آزمون تعقیبی دو به دوی گروه

تعیین  P≥05/0ها در تمامی آزمون داریامعنسطح 
ها با استفاده از نرم افزار های تجزیه و تحلیل داده .دش

 2013نسخه  4اکسلو  18نسخه  3اس پی اس اس
 .دگردیانجام 

 

 هایافته
سه گروه در جدول مربوط به اطالعات توصیفی  جینتا

 نشان داده شده است. یک 
 

های هیجانی در گروهصحیح قیقه( و تعداد پاسخ حسب د زمان کل )بر اطالعات توصیفی نمرۀ -1جدول

 گیریتصمیم

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه گیریتصمیم
 هیجان خنثی زمان کل

 هیجان مثبت
 هیجان منفی

15 
15 
15 

30/5 
09/5 
34/6 

10/0 
28/0 
00/1 

 هیجان خنثی صحیحتعداد پاسخ 
 هیجان مثبت
 هیجان منفی

15 
15 
15 

13/43 
93/45 
20/40 

30/1 
60/2 
58/4 

 
ها نان از برقراری توزیع طبیعی دادهپس از اطمی

(05/0≤Pو همگنی واریانس )آزمون تحلیل ا، ه
در سرعت  بین سه گروه نشان داد راههواریانس یک

 = ƞ2 ، 001/0 < P ،16/18 = 46/0گیری )تصمیم
(42 ،2)F) های گیری )تعداد پاسخو دقت تصمیم

 =ƞ2 ، 0001/0P = 37/0)( صحیح
،53/12=(42/2)F ) جدول داردوجود  داریمعناتفاوت( 
 هیجان اثر زیادی برنشان می دهد  نتایج ضریب اتا .(2

سرعت و دقت تصمیم گیری داشته است.

 

 گیریهه برای مقایسه سه گروه در تصمیمنتایج تحلیل واریانس یک را -2جدول 

 معناداریسطح  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجذور مربعات      گیریتصمیم
بین  زمان کل

 گروهی
 درون گروهی

 کل
 صحیحتعداد پاسخ 

 گروهیبین 
 درون گروهی

 کل

32/13 
39/15 
71/28 
57/246 
06/413 
64/659 

2 
42 
44 
2 
42 
44 

66/6 
36/0 
28/123 

83/9 

16/
18 
53/
12 

0001/0 
0001/0 

 

                                                           
1. One-Way Analysis of Variance Test 

2. Tukey Post Hoc Test 

3. Spss 

4. Excel 
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مشاهده  بونفرونی با بررسی دقیق نتایج آزمون تعقیبی
( و خنثی 09/5±28/0شد که گروه هیجان مثبت )

( نسبت به گروه هیجان منفی 10/0±30/5)

گیری سرعت تصمیم معناداریصورت هب( 00/1±34/6)

(. ≥0001/0P ؛ ≥0001/0P به ترتیب؛بهتری داشتند )
گیری در سرعت تصمیم داریمعناحال، تفاوت با این

مشاهده نشد  بین گروه هیجان مثبت و خنثی
00/1P= 1( )نمودار.)  

 

 
خطای  ±ها؛ مقادیر نشان دهندۀ میانگین گیری بین گروهمقایسه میانگین سرعت تصمیم -1شکل 

دار سرعت این آزمون نشان دهندۀ بهبود معناهای مختلف است. نتایج استاندارد میانگین در گروه

 ( P≤0001/0)  گیری در دو گروه هیجان خنثی و مثبت نسبت به گروه هیجان منفی استتصمیم
 

در  آزمون تعقیبی بونفرونی چنین با بررسی نتایجهم
گروه ( که 2گیری مشخص شد )نمودار دقت تصمیم
 (13/43±30/1) و خنثی( 93/45±60/2) هیجان مثبت

صورت ه ب( 20/40±58/4) نسبت به گروه هیجان منفی
 گیری بهتری داشتند دقت تصمیم داریمعنا

این،  عالوه بر (. =04/0P؛ ≥0001/0P )به ترتیب؛
طور هگروه هیجان مثبت نسبت به گروه هیجان خنثی ب

گیری بهتری برخوردار بوده از دقت تصمیم داریمعنا
  .(=05/0P) است

 

۰/۰۰

۱/۰۰
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۳/۰۰

۴/۰۰
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خطای  ±ها؛ مقادیر نشان دهندۀ میانگین گیری بین گروهمقایسه میانگین دقت تصمیم -2شکل 

-دار دقت تصمیماین آزمون نشان دهندۀ بهبود معناهای مختلف است. نتایج استاندارد میانگین در گروه

گیری در دو گروه هیجان خنثی و مثبت نسبت به گروه هیجان منفی و گروه هیجان مثبت نسبت به گروه 

 ( P  ،05/0≥P≤0001/0)  هیجان خنثی است

 

 گیریبحث و نتیجه
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر هیجانات مثبت و 

نتایج این  فوتبال بود.گیری بازیکنان منفی بر تصمیم
 گیری )زمان کل(در سرعت تصمیم نشان داد پژوهش

گروه هیجان ، (صحیحگیری )تعداد پاسخ و دقت تصمیم
صورت همثبت و خنثی نسبت به گروه هیجان منفی ب

این یافته با نتایج  .بهتری داشتند عملکرد داریمعنا
(، 2015)برزگر و رستم قلی پژوهش های ابوالقاسمی و 

و در یک راستا  استهمسو  (2014) اشکانی و حیدری
قرار دارد. پژوهشگران در پژوهش های خود نشان 

خودکار دادند، هیجانات و عواطف مثبت و منفی با 
 دی و عملکرد افراد در ارتباط استنمرضایت امدی،

؛ اشکانی و حیدری، 2015ابوالقاسمی و همکاران، )
توجیه و تبیین این یافته و همسو بودن با  در .(2014

یافته های پیشین می توان گفت که هیجانات و عواطف 

مثبت می توانند تداوم و ثبات هیجانات و عواطف 
که در موقعیت های مختلف از جمله موقعیت  ایمنفی

تعدیل را  رخ می دهند ورزشی و... عملکرد های ورزشی،
 انع ماندگاری اضطراب،م و ها را کاهش دهندو اثر ان ندک

 نگرانی و استرس های ایجاد شده شوند افسردگی،
هیجانات مثبت عالوه بر  (.2008 و همکاران، یاستپتو)

اثرات هیجانات منفی، دارای مزایایی خنثی سازی 
-هورزشکار بود و سبب ب بهتر همچون افزایش عملکرد

دست امدن نتایج مطلوب شوند. هیجانات مثبت اثرات 
و می توانند عمل و تفکر را وسیع تر  رندداتشویقی 

)کالرک  شوند سازند و منجر به وسعت راه های تفکر
هیجانات و عواطف مثبت منابع  (.1999و واتسون،

ند منجر به ایجاد را غنی تر می کنند و می توان ذهنی
افراد  عالوه این فرض وجود دارد کهخالقیت شوند. به

تنظیم و پردازش  منفی،کارگیری عواطف مثبت و هدر ب
ارت های عواظف و هیجانات مثبت و منفی از مه
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که این امر می توانند از دالیل متفاوتی برخوردار هستند
حضور در فعالیت های جسمانی و ورزشی  مانندمتفاوتی 

ناشی شود. مشارکت در فعالیت های ورزشی و جسمانی 
 مانندراهی مؤثر و امن برای کاهش عواطف منفی )

تنظیم هیجانات )کنش هایی  نی،غم و اضطراب(،نگرا
کنار امدن فرد با موقعیت  مسیرهای که نشان هنده

از لحاظ روان  است. تنش زا و اتفاقات ناگوار هستند(
شناختی نیز فعالیت های بدنی و ورزشی با فراهم اوردن 
موقعیتی برای منحرف کردن توجه فرد از موقعیت 

-به اعتمادای افزایش استرس زا و ایجاد زمینه ای بر
عواطف مثبت و  برقراری ارتباط با دیگران، نفس،

باعث افزایش  احتماالً (2012 )باربیر، احساس توانمندی
میزان ارتباط مثبت و ارتباط منفی هیجانات در رشته 

 های ورزشی می شود. 
 سیستم پردازش اطالعات در ارتباط هستنداحساسات و 

ثیر أیادگیری و حافظه ت ،و هیجانات می توانند بر توجه
یجانات مثبت دارای مزایایی هستند، ه بگذارند.

هیجانات مثبت اثرات تشویق کننده ای دارند. می توانند 
سیع تر سازند و منجر به وسعت عمل و تفکر را و

، )فریدریکسون و لوینسون تفکر شوندمسیرهای 
توانند منابع شخصی را غنی هیجانات مثبت می (.2007

 کنند و منجر به ایجاد واکنش خالق شوند.تر 
 1دماری و نسونیراب پژوهشحاضر با  ۀمطالع جینتا 

 بر انگیز غم فیلم اثر مشاهدۀ بررسی ( که به2009)

 شرایط سه حافظه در توانایی و پوستی هایواکنش

 کردن در اغراق هیجان، کردن سرکوب آزمایشی

سو پرداختند، هم طبیعی هیجان دادن نشان و هیجان
 اغراق شرایط در نشان داد این مطالعه نتایج. است

 حافظه توانایی بر را لطمه غم، بیشترین احساس کردن،

چنین یافته .،(2009، دماریو  رابینسون)کندمی وارد
سیستم  بین متقابل بازداری از ناشی توانمی را هایی

 . دانست شناخت و هیجان پردازش زیربنایی عصبی

                                                           
1. Rabinson & Demaree  

 عصبی فعالیت هیجانی، پردازش طول در که معنااینبه

 مهم باال، سطوح شناختی پردازش برای نواحی که در

 شناختی، پردازش در بالعکس و یابدکاهش می هستند،

 هیجانی، پردازش بر نواحی تأثیرگذار عصبی فعالیت

. (2011، 2ملچر، بورن و گروبر)یابد می کاهش
 علم دانشمندانفرضیۀ  با پژوهشنتایج این نین، چهم

 اثر منفی هستند هیجان مدعیکه  شناختیعصب

شناختی دارند همسو  کنترل عصبی مکانیزم بر بازداری
 که در آزمایشگاهی، در مطالعات آنها. به اعتقاد است

تکلیف  یک انجام از قبل بالفاصله افراد در هیجان آنها
ایجاد  دنبال به که اندداده نشان شده، ایجاد شناختی
 اطالعات تداخل و پرتیحواس میزان منفی، عاطفه

. است یافته افزایش هاآزمودنی در با تکلیف نامربوط
 هیجان کهآن بر مبنی هیجان، شناسیروانفرضیه 

 دادن دست از بهای به را پذیری شناختیانعطاف مثبت،

 منفی هیجان و بالعکس، دهندمی افزایش تمرکز،

 دادن دست از به بهای تمرکز و دقت افزایش به منجر

با  ،(2012ملچر و همکاران، ) شوندمی پذیریانعطاف
اساس مدل  همچنین برناهمسو است.  مطالعه حاضر
های در موقعیتشناختی وقتی ورزشکار زیست روان

 گیرد، هیجانات بهیجان مثبت قرار میمثل هچالشی 
 که در حالید، شونعملکرد تلقی می کنندۀعنوان تسهیل

مثل هیجان منفی، هیجانات به  در وضعیت تهدیدآمیز
 می توانمین دلیل به ه .کنندعمل میعنوان بازدارنده 

دلیل تسهیل در عملکرد  گفت گروه هیجان مثبت به
گیری دقت و سرعت بهتری نسبت به گروه حین تصمیم

. (2012مور و همکاران، ) هیجان منفی داشته است
مور و  مطالعۀحاضر با  پژوهشطبق این مدل نتایج 

های تأثیر فوری دستورالعمل به مطالعۀاران که همک
سو است. ی حین عملکرد حرکتی پرداختند، همهیجان
نشان داد گروهی که در شرایط چالش برانگیز  آنهانتایج 

و ضمن  نددقت در اجرای بهتری داشته اقرار گرفته 

2. Melcher, Born & Gruber 
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که رفتارهای خیرگی، عملکرد کینماتیکی و فعالیت این
 اند.تهنیز داش عضالنی مؤثرتری

این است که هیجان مثبت  دیگر یکی از دالیل احتمالی
کار و برخورداری از  باعث افزایش عزت نفس، پشت

های شود. اگر موقعیتتماعی و تیمی میحمایت اج
مثبت همراه  هیجانپرچالش مانند شرایط مسابقه با 

دهند افراد تالش بیشتر از خود نشان می شود، معموالً
عالوه برند. موفقیت انرژی بیشتری به کار میی و برا

 1کارآمدیتواند به احساس خود این، هیجان مثبت میبر
اورهای شخص در به ب کارآمدیبیشتر منجر شود. خود 

اش در حین فعالیت اشاره دارد. ارتباط با توانایی
باال هستند بیشتر  کارآمدیاشخاصی که دارای خود 

شوند و از کسانی که یکنند، بیشتر موفق متالش می
ت، پشتکار تر اسشان پایین کارآمدیسطح خود 

و ترس کمتری را تجربه  دهندبیشتری از خود نشان می
توانند تصمیم بهتری بگیرند کنند و در نتیجه میمی

نتایج این پژوهش در مورد عملکرد . (1980، 2باندورا)
و عملکرد ضعیف گروه هیجان  بهتر گروه هیجان مثبت

با مطالعه  گیریتصمیمسرعت و دقت منفی در 
تأثیر تصاویر که ( 2019سوان )اسپیندلر، آلن، وال و 

ان گیری در دوچرخه سوارهیجانی بر اجرای تصمیم
 آنها استقامتی نخبه را بررسی کردند، ناهمسو است.

تصاویر هیجانی مثبت و منفی را حین یک فعالیت 
ی روی دوچرخه ارگومتر به ادقیقه 20هوازی تناوبی 

-تصمیمدادند و از تکلیف سواران نشان میدورچرخه
گیری استروپ قبل و بالفاصله بعد فعالیت هوازی 

نشان داد هیچ تفاوتی بین دو  آنهااستفاده کردند. نتایج 
گیری گروه هیجان مثبت و منفی در عملکرد تصمیم

. از دالیل احتمالی ناهمسویی دو مطالعه وجود ندارد
گیری، نوع رشته به تفاوت در تکلیف تصمیم توانمی

زمانی ها و عدم همرت، سن آزمودنیورزشی، سطح مها

                                                           
1. Perceived Self Efficacy 
2 Bandura 

3. The dualistic model of passion 

 پژوهشتصاویر هیجانی در  گیری با ارائۀتکلیف تصمیم
 پژوهشچنین، نتایج اسپینلر و همکاران اشاره کرد. هم

نیز توجیه کرد.  3توان با مدل اشتیاق دوگانهرا میحاضر 
-رضای نیازهای روانطبق این مدل ورزشکاران برای ا

های ورزشی ارتباط با محیط به انجام فعالیت شناختی در
یجاد پردازند که این تجربیات باعث رشد شخصی و امی

و در ادامه  شودمییک حس خود متعلق به ورزش 
د به دو توانمیگیرد که سازی صورت میفرایند درون

های تاری و کنترل شده باشد. از ویژگیمخ خودصورت 
یاق تشهایی که فرد با ااشتیاق این است که فعالیت مهم

شوند. دو دهد به مرور بخشی از هویت او میانجام می
سازی وجود دارد اولی وع اشتیاق مرتبط با فرایند درونین

است که در نتیحه درونی سازی  4اشتیاق هماهنگ
 گیرد.ت هویت فرد، صورت میفعالیت به سمخودکار 

شود و فرد نسبت اشکاروقتی اهمیت فعالیتی برای فرد 
داشته باشد، نیروی انگیزشی  به آن، درک صحیحی

هارت برای انجام آن فعالیت منجر به ایجاد حس م
یاق . در اشتشودمیشخصی و درون سازی خودکار 
و فعالیت اشتیاق کند هماهنگ، فرد احساس اجبار نمی

. شودمیهای دیگر زندگی وی هماهنگ برانگیز با جنبه
د به تدریج با فعالیت که فراشتیاق هماهنگ به خاطر این

، باعث ایجاد هیجان مثبت و کاهش شودمییکپارچه 
 5والراند ) شودمیانجام فعالیت هیجان منفی در طول 

. نوع دوم اشتیاق مرتبط با فرایند (2008و همکاران، 
است که در نتیجه  6درونی سازی، اشتیاق وسواسی

عالیت به سمت هویت فرد، درونی سازی کنترل شدۀ ف
. چنین درونی سازی از طریق فشار روابط شودمیایجاد 

مندی و درون فردی و بین فردی و یا توسط خودارزش
آید که در این صورت، پذیرش اجتماعی به وجود می

حس هیجانی که از انجام فعالیت ورزشی برای رسیدن 
 حفظ ، زمینۀشودمیموفقیت و پیشرفت بیشتر ایجاد  به

4. Harmonious Passion 

5. Vallerand 

6. Obsessive Passion 
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کند. با این وجود به دلیل ارزشمندی فرد را ایجاد می
وسواسی، یک اجبار درونی به انجام  که اشتیاقاین

فعالیت است که باعث ایجاد تعارض، تنش و ایجاد 
، ممکن شودمییجان منفی در حین انجام مهارت ه

ل اجرا و عملکردش دچار است فرد را در تنظیم و کنتر
ها و تجربیاتش د فعالیتمشکل کند؛ وقتی فرد در مور

دچار احساسات منفی شود و به نوعی تمایل به انجام 
. شودمی 1آن نداشته باشد دچار نشخوار فکری

نشخواری فکری یک ورزشکار، همان تجارب منفی یا 
ست که نباید به آن د فعالیتی ارمو احساس گناه در

شد. به همین دلیل به خاطر نبود ام میصورت انج
ورزشکار با دیگران تأثیر هیجانات مثبت، در روابط 

اعث کاهش احساس تعهد ورزشی او گذارد و بمنفی می
دهد بین اشتیاق . نتایج مطالعات نشان میشودمی

وسواسی و احساسات منفی ناشی از هیجانات مرتبط با 
والراند و همکاران، )آن ارتباط مستقیمی وجود دارد 

2008). 
فتن انرژی و هیجان منفی باعث از بین رعالوه بر این، 

که مبتنی بر فرضیه  شودمیتحلیل منابع فردی 
محدودیت شناختی انسان است که در آن فعالیت 

یت های شناختی مختلفی را شناختی متفاوت، ظرف
انی در فعالیت شناختی . نقش حاالت هیجشودمیشامل 

میزان ظرفیت شناختی که  یری به وسیلۀگنظیر تصمیم
. شودمیآن تکلیف مورد نیاز است، مشخص برای انجام 

مثال فردی که اجرای ضعیفی داشته است عنوان ه ب
حاالت  فیت شناختی خود را به فکر دربارۀبخشی از ظر

آمده اختصاص وجود حین اجرا بههیجانی منفی که 
مانده در دسترس برای دهد و در نتیجه ظرفیت باقیمی

یابد. همچنین افت انجام تکلیف مورد نظر کاهش می
س ناکارآمدی و انگیختگی، احسااجرا نتیجۀ افزایش بر

                                                           
1. Rumination 

2. Self- Regulation 

3. Goal Setting 

4. Self- Observation 

اُمیدی است که باعث کاهش سطح انرژی برای انجام نا
وظایف شناختی نظیر تصمیم گیری شده و امکان 

دهد. بر روی منابع شناختی را کاهش می تمرکز
همچنین هیجان منفی باعث کاهش انگیزه بازیکن در 

ر حین اجرا و عنوان عامل بازدارنده ده بازی شده و ب
  .شودمیگیری تلقی تصمیم

نیز قابل توجیه  2نتایج این پژوهش با مدل خودتنظیمی
است. در واقع خود تنظیمی روشی برای کنترل افکار، 
احساسات و رفتار است تا انسان بتواند به اهداف 

اند اد خود تنظیم، یادگیرندگان فعالیباالتری برسد؛ افر
، 3های مختلف خود تنظیمی نظیر تنظیم هدفکه فرایند

را با راهبردهای  5و خودارزیابی 4خودمشاهده گری
ی انگیزشی مثل خودکارآمدی جذب یف و باورهاتکل
اساس این  که بر (2004، 6کلییری، زیمرمان)کنند می

گروه هیجان مثبت از خود تنظیمی توان گفت مدل می
بهتری نسبت به گروه هیجان منفی و به دنبال آن از 

اورهای خود کارآمدی بیشتر راهبرهای اسنادی بهتر و ب
گیری در نتیجه توانستند عملکرد تصمیم رند وبهره بب

بهتری داشته باشند. این بخش از نتایج با یافته توتردل 
باط بین انتظار تنظیم ( که به بررسی ارت2001) 7و لیچ

خلق منفی و عملکرد ورزشی در ورزشکاران کریکت 
در پژوهش خود بیان  آنهامتناقض است.  ،پرداختند

داشتند بازیکنانی که دارای مهارت باال در تنظیم خلق 
د. که هستند، عملکرد بهتری در طول مسابقه دارنمنفی 

وع به تفاوت در ن توانمیاز دالیل احتمالی این تناقض 
رشته ورزشی، سطح مهارت و تجربه و نوع هیجان 

اشاره کرد. همچنین  پژوهشایجاد شده متفاوت در دو 
هیجان منفی برتری گروه هیجان مثبت نسبت به گروه 

متفاوت دو گروه نیز مرتبط  8تواند به استحکام ذهنیمی
باشد. در واقع، استحکام ذهنی شامل کنترل هیجانات، 

5. Self- Evaluation 

6. Cleary & Zimmerman 

7. Totterdel & Leach 

8. Mental Toughness 
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که زندگی چالش برانگیز است نه تعهد، چالش )باور این
ط بین فردی ها و روابهدید آمیز( و اطمینان در تواناییت

دهد بین ورزشکاران موفق و است. مطالعات نشان می
وجود  داریمعنا ناموفق به لحاظ استحکام ذهنی تفاوت

دارد و ورزشکاران موفق استحکام ذهنی بهتری نسبت 
گروه  به ورزشکاران ناموفق دارند. از این رو احتماالً

فی استحکام هیجان مثبت نسبت به گروه هیجان من
کوناگتون، ) گیری داشتندذهنی بهتری حین تصمیم

 .(2008، 1وادی، هانتون و جونز
یکی دیگر از دالیل احتمالی برتری گروه هیجان مثبت 

شناختی به گروه هیجان منفی به عامل رواننسبت 
آوری ابگردد. در واقع تبر می 2آوریتابدیگری به نام 

زای حین ویای انطباق مثبت با شرایط استرسفرایند پ
ث محافظت ورزشکار از عوامل فعالیت است که باع

-آوری روان. در بررسی رابطۀ تابشودمیزا استرس
-لکرد ورزشی مطلوب مشخص شد تابشناختی و عم

نفس، به اعتمادریق عواملی مانند انگیزش، آوری از ط
عث شود تا د باتوانمیعی تمرکز و حمایت اجتما

های زا را از طریق مکانیسمورزشکاران عوامل استرس
عنوان فرصتی برای ه ها بفراشناختارزیابی شناختی و 

کنند و در نتیجه رشد، پیشرفت و شایستگی ادراک 
سهیل کننده برای رسیدن به های تباعث ایجاد پاسخ

 .(2012، 3فلچر و سارکار) های ورزشی شودموفقیت
گروه هیجان  نشان داد پژوهشنتایج این این،  عالوه بر

از  داریمعناطور همثبت نسبت به گروه هیجان خنثی ب
با این  گیری بهتری برخوردار بوده است.تصمیمدقت 

گیری بین در سرعت تصمیم داریمعناحال، تفاوت 
از دالیلی  مشاهده نشد. گروه هیجان مثبت و خنثی

 هاینهیجاد این باشد که توانمیاحتمالی این نتیجه 

 سمت توجه افراد به کردن متمرکز طریق مثبت از

 نتیجه در و گراییموجب برون های بیرونیمحرک

                                                           
1. Connaughton, Wadey, Hanton & 

Jones 

2. Resilience 

 بر. عالوه بر این، هیجان مثبت شوندمی توجه تمرکز
گذار  تأثیر فرد (انتخابی توجه) شناختی پذیریانعطاف

فعالیت در موفقیت برای انسانجایی که و از آن است
 انجام هنگام بتواند اگر است توجه نیازمند خود های

ش موفقیت عمالً ،کند توجه خود کار روی فقط هرکاری
همین . بهیافت خواهد افزایش گیریچشم میزان به

گفت که گروه هیجان مثبت به دلیل  توانمیخاطر 
-روی توجه حین انجام تکلیف تصمیم متمرکز بودن

 آنهاگروهی که هیج هیجانی بیرونی به گیری نسبت به
سنیدر، راند و ) عملکرد بهتری داشتند ،شداعمال نمی

این، یکی دیگر از دالیل عالوه بر  .(2002، 4یگمونس
ثبت نسبت به گروه احتمالی برتری گروه هیجان م

ین انجام تکلیف های ایجاد شده حخنثی به موقعیت
گردد که در گروه هیجان مثبت بر گیری بر میتصمیم

های پرچالش مانند شرایط موقعیت ،عکس گروه خنثی
همراه شد که این امر باعث مسابقه با هیجانات مثبت 

گردید تا این گروه تالش بیشتری از خود نشان دهند و 
ی به کار ببرند و در نتیجه برای موفقیت انرژی بیشتر

 گیری بهتری داشته باشند.تصمیم
ای گیری به عنوان نمونهتصمیم گفت، توانمیدر پایان 

همی در موفقیت از عملکردهای شناختی نقش م
جایی که ماهیت ورزش کند و از آنا میورزشکاران ایف

را حین  نوعی است که ورزشکاران هیجانات مختلفیبه
در  پژوهشکنند، مطالعه و مسابقه و تمرین تجربه می

گیری و تأثیر آن بر اجرای مورد ارتباط هیجان و تصمیم
طلبد. نتایج ای میتوجه ویژهآمیز ورزشکار موفقیت
و خنثی یجان مثبت گروه ه نشان دادحاضر  پژوهش

ملکرد بهتری در سرعت نسبت به گروه هیجان منفی ع
مچنین گروه هیجان گیری داشتند. هو دقت تصمیم

گروه خنثی داشته  گیری بهتری ازمثبت دقت تصمیم
د به دلیل نقش توانمی ها احتماالًاست. این یافته

3. Fletcher & Sarkar 

4. Snyder, Rand & Sigmon 
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هیجان مثبت و منفی، اثرات  و بازدارندۀتسهیل کننده 
از  متفاوت دو نوع اشتیاق هماهنگ و وسواسی ناشی

های پردازشی هیجانات مختلف، درگیری ظرفیت
و گیری های شناختی مثل تصمیممختلف در فعالیت

شناختی نظیر خودتنظیمی، اثرات متفاوت عوامل روان
آوری و استحکام ذهنی در حاالت تابخودکارآمدی، 

 باشد. تلفهیجانی مخ
های اثرات تفاوت حاضر با توجه به این که در مطالعۀ

 ی شخصیتی، هوش هیجانی و ...هامثل ویژگیفردی 
ند در رابطه بین هیجان و شناخت تأثیرگذار توانمیکه 

در  شودمیپیشنهاد  ،وجه قرار نگرفته استباشد، مورد ت
های مورد توجه قرار آینده این تفاوتهای پژوهش

فاکتورهای گیرند. همچنین امکان بررسی دقیق 
اد شده وجود های هیجانی ایجفیزیولوژیکی در موقعیت

در مطالعات بعدی این  شودمینداشت که پیشنهاد 
به دلیل بهبود  ،این . عالوه برگیردمسئله مدنظر قرار 

گیری در اثر هیجانات مثبت به مربیان سرعت تصمیم
پیشنهاد ند، افوتبال که به آموزش در این رشته مشغول

تکنیک و تاکتیک، با  مکرردر کنار تمرینات  شودمی
ی که انجام تمریناتایجاد شرایط هیجانی مثبت به 

  بپردازند. ،سریع و دقیق استگیری تصمیمنیازمند 
ده از ی را با استفاپژوهشچنین  توانمیعالوه بر این، 

تصویربرداری تشدید ابزار دقیق آزمایشگاهی مثل 
برای ثبت  2الکتروانسفالوگرافی و 1مغناطیسی عملکردی

حین ارائه حاالت هیجانی فعالیت نقاط مختلف مغز 
انجام داد تا بتوان نحوه فعالیت مغزی را حین اجرای 

 .طور دقیق بررسی نمودهبگیری تکلیف تصمیم
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