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Abstract  
It is important to examine the emotional and cognitive 

experience of athletes to prevent psychological harm. The aim 

of study was to compare the strategies of cognitive regulation 

of sports excitement and psychological vulnerability of athletes 

in individual and team sports. The statistical population of this 

study consisted of all individual and team athletes. The 

research sample consisted of 120 individual athletes who were 

randomly selected from the population of individual athletes 

and 120 athletes in the team sports category were matched 

with individual athletes based on age, gender, and athletic 

background .The subjects were answered to cognitive-

regulatory strategies questionnaire and sports excitement and 

psychological vulnerability (DASS-21). The results correlation 

coefficient showed that there was a significant relationship 

between the components of cognitive regulation strategies of 

positive sports emotion with Anxiety, Depression. Stress 

negative and significant relationship. Also Between the 

components of Negative regulation strategies of positive sports 

emotion with Anxiety, Depression. Stress, The total score of the 

questionnaire. Positive and significant relationship. The data 

were analyzed using correlation coefficient and multivariate 

analysis of variance. The findings showed that there was a 

significant difference between individual and team athletes in 

the components of disaster and blame for others, self-blame, 
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intellectual rumination, depression and anxiety. The 

approaches that athletes use to regulate their emotions are 

important in determining their psychosocial vulnerability, and 

strengthening the adaptive strategies of emotional cognitive 

regulation should be considered as a goal for the prevention of 

mental health interventions and training programs. It seems 

that the approaches that athletes use to regulate their 

emotions are important in determining their psychological 

vulnerability, and developing the adaptive strategies of 

emotional cognitive regulation can serve, as a goal for the 

prevention and interventions programs to help the athletes to 

create the most appropriate emotional atmosphere during 

competition situations. 

 

Extended Abstract  
Abstract  
It is impossible to achieve peak 
performance without using 
psychological skills. Psychologists 
believed that psychological skills could 
be taught and practiced, like any other 
skills. Therefore, athletes and coaches 
should be acquainted with the practical 
concepts and methods of developing 
mental fitness. Psychological 
vulnerability is a distinctive or acquired 
talent for disorders. The basic principle 
is that vulnerable people have poorer 
mental and physical coping strategies in 
the face of stressors (Goetzmanna et al, 
2007). The emotional cognitive 
regulation strategy is the most effective 
way of dealing with psychological 
vulnerably (Di Fabio  &  Saklofske, 
2014). Cognitive emotion regulation 
refers to the cognitive processes that 
manage emotionally motivating 
information . 
Effective psychological skills are 
inevitable in order to stabilize the 
athlete emotionally and achieve 
athletic success. These skills affect the 
inability to cope with stressors such as 
sports environments and prevent the 

influence of disturbing factors. The aim 
of this study was to compare the 
strategies of cognitive regulation of 
sports excitement and psychological 
vulnerability of athletes in individual 
and team sports. 
Materials and Methods 
The statistical population of the present 
study included all athletes in Tehran in 
the age range of at least 17 years with 
different sport skill levels (group and 
individual athletes) and at least 6-
month experience of training in that 
field . 
The sample of the current study was 
120 people from six fields of individual 
sports (athletics, wrestling, 
weightlifting, taekwondo, swimming 
and bodybuilding). Moreover, 120 
athletes were selected from five fields 
of team sports (football-futsal, 
handball, volleyball, basketball and 
water polo) using random cluster 
sampling due to the heterogeneity of 
groups, lack of access to the list of 
individual and group athletes and very 
scattered geographical distribution of 
athletes. 
1 )The Sports Emotion Cognitive 
Regulation Questionnaire developed by 
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Aghababa and Begian, Koleh Marzi 
(2019) has 36 questions answered on a 
5-point Likert scale from almost never 
to almost always. This questionnaire 
has 6 subscales of refocusing on 
planning, catastrophizing, self-blame, 
acceptance of conditions and views, 
positive re-evaluation as well as 
refocuses on planning and rumination 
and positive refocus. These 6 factors 
together accounted for 55.16% of the 
total variance and total internal 
consistency (Cronbach’s alpha) of 
0.83   . 
2 )The Depression, Anxiety and Stress 
Scale: The Depression Anxiety Stress 
Scales (DASS-21) is a self-report 
questionnaire consisting of 21 items, 7 
items per subscale based on a four-
point rating scale. 
Participants were asked to score every 
item on a scale from 0 (did not apply to 
me at all) to 3 (applied to me very 
much). Sum scores were computed by 
adding up the scores on the items per 
(sub) scale and multiplying them by 2. 
The Cronbach’s alpha was 0.919 for 
whole scales and 0.781, 0.800, and 
0.812 for subscales of depression, 
anxiety and stress, respectively. 
Findings: 
Before performing the relevant 
analyses, the general status of the data 
was examined. First, the existence of 
data outside the scope of the study, and 
the necessary corrections were made 
by referring to the original 
questionnaires. In addition, the used 
boxplot indicated that there were no 
multivariate skewed distributions. The 
hypothesis of normality of the data was 
evaluated using the Kolmogorov-
Smirnov test, and the results 
represented that the hypothesis was 
valid. Before using the multivariate 
analysis of variance parametric test, the 
boxplot and Levene’s tests were used to 

observe its hypotheses. Based on the 
boxplot test, which was not significant 
for any of the variables, the condition of 
homogeneity of variance/covariance 
matrices was correctly observed (P = 
0.212, F = 1.36, BOX = 12.083). 
Moreover, based on Levene's test and 
its non-significance for all variables, the 
condition of equality of intergroup 
variances was observed. Therefore, the 
multivariate analysis of the variance 
test was applicable. The results of the 
Pearson correlation coefficient 
demonstrated that there was a 
significant negative relationship 
between depression, anxiety and stress 
with components of cognitive 
regulation strategies of positive sports 
emotion (P 00001). Besides, there was 
a significant positive relationship 
between depression, anxiety and stress 
with  components of cognitive 
regulation strategies of negative sports 
emotions (P 00001). The results of 
Wilks' Lambda test suggested that the 
effect of the team was significant on the 
combination of components of 
cognitive regulation strategies of sports 
emotion and psychological vulnerability 
(P <0.001, F = 48.231, Wilkes = 0.132). 
The above test allowed the use of 
multivariate analysis of variance 
(MANOVA). The results illustrated that 
there was a significant difference 
between at least one of the studied 
variables between the two groups. The 
Eta-squared (η2) indicated that the 
difference between the two groups was 
significant considering the dependent 
variables as a whole. Besides, the 
amount of this difference was 62% 
according to the Wilks' Lambda test, i.e. 
62% of the variance related to the 
difference between the two groups was 
due to the interaction of dependent 
variables. 
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The results of multivariate analysis of 
variance represented the mean scores 
of catastrophe and blame of others (P = 
0.001, F = 13.385), self-blame (P = 
0.001, F = 11.412), intellectual 
rumination (001 P = 0.00, F = 16.258), 
negative strategies for cognitive 
regulation of sports emotion (P = 0.001, 
F = 35.85), depression (P = 0.001, F = 
15.412), anxiety (001 There is a 
difference between group and 
individual athletes (P = 0.038, F = 9.389) 
and psychological vulnerability (P = 
0.001, F = 41.524). In other words, 
individual athletes scored higher. 
 Furthermore, there was no difference 
between the two groups in the factors 
of refocusing on planning, acceptance, 
positive reassessment, positive 
strategies of emotional regulation and 
stress. 
Conclusion: 
The results showed that there was a 
positive significant relationship 
between depression, anxiety, and 
stress with components of cognitive 
regulation strategies of positive sports 
emotion. In addition, emotion 
regulation had an effect on 
intrapersonal (such as behavior, 
motivation, and emotions) and 
interpersonal (such as intra-
organizational communication, 
teamwork, technical feedback, and 
humor) outcomes of the athletes 
(Tamminen, K. A., & Crocker, P. R, 
2013). 
The results indicated that athletes in  

individual sports scored higher scores 
on catastrophe and blame of others, 
self-blame, rumination and generally 
negative cognitive regulation strategies 
of sports emotion. 
In explaining these results, it can be said 
that team sports are a very good 
opportunity for athletes to show their 
individual abilities in social relations 
and to acquire psychological skills. 
Keywords: Cognitive regulation 
strategies, Psychological vulnerability, 
Athletes 
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 مقالۀ پژوهشی

-و آسیب تنظیم شناختی هیجان ورزشیمقایسه راهبردهای ارتباط و بررسی 
 فردی و گروهیان هایرشتهورزشکاران  شناختیروانپذیری 

 

 2مرزیجواد بگیان کولهو ، 1علیرضا آقابابا

 

 مسئول(نویسندۀ ) شناسی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران، تهران، ایرانرواناستادیار گروه . 1
 .عمومی شناسیرواندکترای تخصصی . 2

  

 چکیده
پذیری بررسی تجربۀ هیجانی و شناختی ورزشکاران جهت پیشگیری از آسیب

شناختی اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه راهبردهای تنظیم روان
های فردی شناختی ورزشکاران در ورزشروانپذیری شناختی هیجان ورزشی و آسیب

. جامعه آماری این استای و گروهی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر علی مقایسه
-میتشکیل  1398روهی در سال های انفرادی و گپژوهش را کلیه ورزشکاران ورزش

بودند که به روش  انفرادیهای ورزش نفر از ورزشکاران رشته 120دادند. نمونه پژوهش 
های انفرادی انتخاب شدند. از بین جمعیت ورزشکاران رشتهگیری در دسترس نمونه

های گروهی بر اساس سن، جنسیت و سابقه نفر از ورزشکاران رشته 120همچنین 
محقق ساخته راهبردهای  نامهپرسشهمتا شدند و به  انفرادیرزشکاران ورزشی با و

های دادهشناختی پاسخ دادند. پذیری روانتنظیم شناختی هیجان ورزشی و آسیب
ی شده با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل واریانس چندمتغیری مورد آورجمع

بین مؤلفه  نشان دادن تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسو
راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان ورزشی با افسردگی، اضطراب، استرس، 
رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین مؤلفه راهبردهای ناسازگارانه تنظیم 

رابطه  نامه-پرسششناختی هیجان ورزشی با افسردگی، اضطراب، استرس و نمره کل 
بین  نشان دادمثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چندمتغیری 

ی و مالمت دیگران، مالمت فاجعه سازهای ورزشکاران فردی و گروهی در مؤلفه
 گرید عبارت بهفکری، افسردگی و اضطراب تفاوت وجود داشت.  نشخوارگریخویشتن، 

که  ییهاسبکرادی نمرات باالتری به دست آوردند. های ورزشی انفورزشکاران رشته
 شناختیپذیری روانآسیب نییدر تع برند،یبه کار م جاناتشانیه میتنظ یورزشکاران برا

به عنوان  دیبا یجانیهی شناخت میتنظ ۀسازگاران یراهبردها تیدارند و تقو تیآنان اهم
روان مورد توجه واقع سالمت  یآموزش یهامداخالت و برنامهی زیریپ یبرا یهدف

ها، بتوانند از راهبردهایی شان از موقعیتورزشکاران در مواقع ارزیابی کهیطوربهشود. 
 ترین جو هیجانی را در رقابت ایجاد کند. استفاده نمایند که مناسب
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مربیان و ورزشکاران در تالشند  به همین دلیل امروزه
مندی از ستاوردهای علمی و بهرهد تا با استفاده از

شناسی، عملکرد خود را بهبود بخشند روان هایتکنیک
 های بیشتری دست یابند. به همین منظورموفقیت و به
 و« یروانسالمت »شناسی همواره دو موضوع روان

 را مد نظر قرار داده است. « بهبود عملکرد ورزشی»
تسابی شناختی استعداد ذاتی یا اکپذیری روانآسیب

ها است. فرض اصلی این است که افراد برای اختالل
زا، سازگاری پذیر، در مواجهه با عوامل استرسآسیب

و  1تری دارند )گوئتزمنروانی و جسمی ضغیف
های شخصیتی پایدار ویژگی(. 2007همکاران، 

)باورهای ناکارآمد شناختی(، عالئم موقعیتی )اضطراب 
)حمایت اجتماعی  و افسردگی( و یا منابع خارجی

-پذیری روانترین نشانگرهای آسیبضعیف( مهم
و همکاران،  2شوند )کرینگشناختی محسوب می

از آنجا که ورزشکاران مجبور هستند در  (.2009
کنند: بنابراین در چنین  زا رقابتشرایط استرس

نتیجه روبه در استشرایطی استرس و خشم رایج 
بالقوه فشارزاست طور رو شدن با موقعیتی که به

ها خواهد شد تا فرد در واکنش با آن موقعیت سبب
و همکاران،  3شود )مارتین دستخوش هیجان

زای معمول ورزشی، عوامل استرس شیوع(. 2005
خطای روانی یا بدنی، تحمل درد و  مانند ارتکاب یک
تقلب یا موفقیت رقیب، دریافت  ناراحتی، مشاهده

)انشل و توبیخ از طرف مربی  جریمه از سوی داور و
های روانی ضرورت وجود مهارت (2014، 4ویلیامیز
منظور ثبات هیجانی ورزشکار و دستیابی  به مؤثر را

که  سازد: چراناپذیر می اجتناب به موفقیت ورزشی
-عوامل استرس ها، ناتوانی در مقابله بااین مهارت

 قرار تأثیر های ورزشی را تحتزایی همچون محیط
)دی  شودعوامل مزاحم می تأثیرمی دهد و مانع 

                                                           
1. Goetzmanna 
2. Kring 
3. Martin  
4. Anshel & Wells 
5. Di Fabio & Saklofske 
 

پذیری آسیبدر واقع  (.2014، 5فابیو و سالوفسک
نشانگانی است که با اختالل بالینی  شناختیروان
مالحظه در شناخت، تنظیم هیجان یا رفتار فرد قابل

شود که کژکاری در فرآیندهای مشخص می
عملکرد روانی ، زیستی، یا رشدی زیربنایی شناختیروان

 طور معمولبه شناختیروانکند. آشفتگی را منعکس می
های مالحظه در فعالیتبا ناراحتی یا ناتوانی قابل

های مهم دیگر ارتباط دارد. اجتماعی، شغلی یا فعالیت
( با عنوان 2015و همکاران ) 5گالیور پژوهشنتایج 

 224بررسی شیوع مشکالت مرتبط با سالمت روان در 
ورزشکاران نخبه مرد و زن استرالیا، که جزء ورزشکاران 

درصد ورزشکاران  46تیم ملی بودند، مشخص شد که 
حداقل یک نوع اختالل روانی را تجربه کردند. در حدود 

ل درصد اختال 22درصد ورزشکاران افسردگی،  27
 7/14، شناختیرواندرصد درماندگی  5/16خوردن، 

درصد اختالل اضطراب  1/7درصد اضطراب اجتماعی، 
درصد اختالل پانیک را گزارش نمودند و  5/4فراگیر، 

ورزشکارانی که تجربه آسیب را داشتند، افسردگی و 
که  نیبا توجه به ااضطراب بیشتری را گزارش کردند. 

 شرفتهیپ یهافراد در کوششا اکثرورزشکاران همانند 
 لیو به دل هستند یادیز فشارتحت نه،یبه یاجرا یبرا

 ،یتیکفایب احساس ،شکستترس از  ،مسابقهمطالبات 
 شرفتیپ ن،یوالد یریاز دست دادن کنترل، درگ ر،یتقص

 یابیروابط افراد مهم، ارز ،یشخص یهاکشمکشاجرا، 
نبودن گروه،  رایجو گروه، پذ ،یارسانه تیامن ،یاجتماع

پذیری آسیب ،شانسیبد  یرفتار ناجوانمردانه و حت
کنند، ممکن است تعادل یرا تجربه م شناختیروان

مجبور به مقابله  تیآنها به هم بخورد و در نهای جانیه
 (. 2012، 6سیلوا و متزلر) گردند پذیریآسیببا 

پذیری مقابله با آسیببرای  یکی از راهبردهای مؤثر
 7، راهبردهای تنظیم شناختی هیجانیشناختیروان

فرایندهای شناختی  تنظیم شناختی هیجان بهاست. 
برانگیزاننـدۀ هیجـانی را  شود که اطالعاتاطالق می

6. Gulliver 
7. Silva & Metzler 
8. Cognitive Emotion Regulation 



 223                                                          1400، تابستان 36، شماره 10شناسی ورزشی، دوره روانمطالعات  :آقابابا 

                                                                                 

 

(. تنظیم 2017، ایرالند و همکاران)کنند مـدیریت می
راهبردهایی است که افراد در شرایط  هیجانی-شناختی

های خود را کنترل برند تا هیجانیشانی به کارمیپر
-ها اساس زیستهیجان چه (. اگر2014کنند )گروس، 

 آنهاها و ابزار هیجان شناختی دارند اما افراد قادرند بر
 (.2012عبدی، تابان و قائمیان، تسلط داشته باشند )

شود، احساس می هنگامی که فرد با یک موقعیت روبرو
کنترل هیجانهای  بینی، به تنهایی برایخوب و خوش

این لحظات بهترین  وی کافی نیست، او نیاز دارد در
جورمان و استانتون، ) کارکرد شناختی را نیز داشته باشد

از شناخت  یانهیبه تعامل به جانیه میدر تنظ (.2016
 رایاست. ز ازین یمنف طیجهت مقابله با شرا جانیو ه

کند و شود آن را تفسیر میهر چه مواجه می با انسان
های فرد است واکنش ۀکنندنییتعتفسیرهای شناختی 

 (. 2002و همکاران،  1اوچسنر)
تواند به یورزش م میدر تنظ جانیه یاثرات کارکرد

)مفید، مطلوب و مثبت(، یا  کنندهلیتسهعنوان 
)مضر، ناکارآمد و منفی( یا خنثی باشد.  کنندهبیتخر

 ،زیستی تیوضع ای موقعیتیتواند در عملکرد یم جانیه
ورزشکار  سالمت روانو  بهزیستی ااجتماعی ی-روانی

 یجانیه اتیدر مورد تجرب پژوهشنقش داشته باشد. 
دهد ورزشکاران ورزشکاران نشان می مرتبط با عملکرد

شوند؛ چگونه روبرو می رقابتی معموالً با این سه موضوع
وضعیت هیجانی مرتبط با موفقیت فردی و عملکرد 
ضعیف را تشخیص دهند، چگونه ارتباط هیجان را با 

های بینی کنند، و چگونه تکنیکعملکرد پیش
 نتینخودتنظیمی و تنظیم هیجانات را انتخاب کنند )

دهند یها نشان مپژوهشمرور (. 2007، 2و اکلوند بام
 میمختلف تنظ هایسبکافراد در استفاده از  یهاتفاوت
و  یشناخت ،یعاطف یامدهایموجب پ ،یجانیه یشناخت
استفاده از  کهچنان ؛شودمی یمختلف یاجتماع
های مثبت و هیجان مجدد، با یابیارز هایسبک

بهتر و بهزیستی باال ارتباط  میان فردیعملکردهای 
 (. 2014گروس، دارد )

                                                           
1. Ochsner 
2. Eklund 

ای در تحول و حفظ تنظیم هیجان نقش برجسته
ای از اختالالت هیجانی دارد و حیطه گسترده

فیزیولوژیکی، رفتاری و فرایندهای شناختی را شامل 
 (. 2014، 3گروس و جزایریشود )می

مقایسه تسلط ی با هدف پژوهش( در 2016طاهری )
فراانگیزشی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات در 
 ورزشکاران موفق و ناموفق رشته های تیمی و انفرادی
نتایج حاصل از آزمون تی مستقل در نوع تسلط فرا 

ان انگیزشی حاکی از وجود تفاوت معنادار آماری می
ورزشکاران موفق و ناموفق تیمی و همچنین میان 

. در استفاده از استورزشکاران موفق تیمی و انفرادی 
راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجانات هم میان 
ورزشکاران موفق و ناموفق انفرادی و همچنین میان 
ورزشکاران موفق تیمی و انفرادی تفاوت معنادار آماری 

( 2018واعظ موسوی و یعقوبی )موسوی،  وجود دارد.
 شناختیروانای با هدف تبیین ابعاد سالمت در مطالعه

-تنظیم شناختی هایسبکورزشکاران بر اساس 
 یشناخت میتنظ هایسبک نینشان داد ب جینتا ،هیجانی

 همبستگی شناختیروانسالمت  یهابا مؤلفه یجانیه
. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی وجود دارد یمعنادار

تنظیم شناختی هیجانی،  هایسبکاز بین  نشان داد
تمرکز مجدد مثبت و ارزیابی مجدد مثبت، به صورت 

کنند. بینی میرا پیش شناختیروانمثبت بهزیستی 
فاجعه انگاری به طور مثبت و تمرکز مجدد مثبت نیز 

-نی میبیرا پیش شناختیروانبه طور منفی، درماندگی 
( نتایج 2017و همکاران ) 4سولر -در مطالعه فالیو کنند.

بین راهبردهای  نشان دادضریب همبستگی پیرسون 
سازگارانه تنظیم شناختی هیجان )مثبت( با افسردگی، 
اضطراب و مقیاس فاجعه سازی درد رابطه منفی و 

همچنین بین راهبردهای وجود دارد.  معناداری
افسردگی،  ابناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان 

اضطراب و مقیاس فاجعه سازی درد رابطه مثبت و 
 وجود دارد.معناداری 

که سطح  یشده، ورزشکارانبر اساس مطالعات انجام
را  یمختلف یزااسترسدارند عوامل  ییباال یابتقر

3. Gross & Jazaieri 
4. Feliu-Soler 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/930152
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/930152
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/930152
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ای مختلفی های مقابلهسبککنند که نیاز به یتجربه م
 یراهبردها ییشناسا(. 2015 ،1دارند )نیکولس و الوی

 ندۀیآ تواندیم ورزشکاران و کنترل آنها یامقابله
 نیا هاییافته .بزند رقم یجامعه ورزش یرا برا یروشن

 ۀنیزم دری شناسان ورزشتواند به روانپژوهش می
 نیبنابرا. سالمت روان ورزشکاران کمک کند یارتقا

ورزشکاران  یدر سازگار یجانیه یشناخت مینقش تنظ
گرفت،  دهیتوان نادیرا نم یزندگ یزااسترس وقایعبا 
تواند یآن م میو تنظ جانیدر ه یآشفتگ کهطوریبه

 میگردد. ورزشکاران اغلب در تنظ یروان بیمنجر به آس
توانند یکنند و میم کسب ییباال یهانمره جانیه

 خود را یجانیه نهیبه یو الگو یبازساز خلق خود را
در مجموع  (.2012 ،هوکسما-آلدو و نولنحفظ کنند )

 های روانیرغم اهمیت مهارتعلی توان گفت کهمی
هیجان در -همچون راهبردهای تنظیم شناختی

ورزش، خصوصاً به دلیل  شناسیحوزه روان
ورزشکار  این متغیر بر عملکرد گذاری مستقیمتأثیر

های معدودی در این موفقیت ورزشی، پژوهشو 
های شده و از طرفی دیگر بررسی انجام زمینه

پژوهشی در این راستا در بین  نشان دادمحققان 
انجام  های انفرادی و گروهیرشته ورزشکاران

 یانشده است؛ بنابراین محققان با بررسی مقایسه
هیجان در بین ورزشکاران -شناختی راهبردهای

خواستند به می انفرادی و گروهی هایرشته
 ت زیر پاسخ دهند.سئواال

آیا بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ورزشی با 
شناختی ورزشکاران رابطه وجود پذیری روانآسیب
 دارد؟

آیا بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ورزشی 
های انفردی و گروهی تفاوت ورزشکاران رشته

 وجود دارد؟
شناختی ورزشکاران پذیری روانآسیبآیا بین 

 های انفردی و گروهی تفاوت وجود دارد؟رشته
 

                                                           
 

 پژوهششناسی روش
ها بر حسب نحوۀ پژوهشبندی بر مبنای دسته

حاضر، غیرآزمایشی و  پژوهشها، طرح گردآوری داده
شناسی از جمله مطالعات مقطعی به حساب از نظر روش

ای مقایسه-ی علیپژوهشآید که در قالب یک طرح می
 انجام گرفته است. 

 کنندگانشرکت
حاضر شامل تمامی ورزشکاران  پژوهشجامعه آماری 

سال و سطوح  17شهر تهران در دامنه سنی حداقل 
-مهارتی مختلف )ورزشکاران گروهی و انفرادی( می

 های از نوع آزمایشی و علیبرای پژوهشد. شو
نفر در هر گروه  30نمونه حداقل  حجمای مقایسه

منظور  حاضر به پژوهش وجود در این شود؛ باتوصیه می
-اُفت آزمودنی افزایش اعتبار بیرونی پژوهش و احتمال

های انفرادی رشتهز ورزشکاران ها، برای هر گروه ا
نفر در نظر  240نفر و در مجموع  120و گروهی 
 (.2009)دالور،  گرفته شد

نفر از شش رشتۀ ورزش انفرادی  120 پژوهشنمونه 
برداری، تکواندو، شنا و ، کشتی، وزنهیدانیدووم)

ا و عدم هبا توجه به ناهمگنی گروه که بود (یسازبدن
انفرادی و گروهی و دسترسی به فهرست ورزشکاران 

 ،ورزشکارانجغرافیایی بسیار پراکنده و گسترده توزیع 
در ادامه  انتخاب شدند. در دسترسگیری روش نمونه به

برای مثال، ) های گروهیرشتهنفر از ورزشکاران  120
( واترپلوفوتسال، هندبال، والیبال، بسکتبال و  -فوتبال

های انفرادی بر حسب سن، جنسیت با ورزشکاران رشته
ورزشی همتا شدند. به این ترتیب که از میان و سابقه 

 های ورزشهای مختلف مرتبط با رشتهفدارسیون
مرحله اول  درورزشی رشته  11گروهی و انفرادی، 

سطح  ؛شاملبه پژوهش های ورود مالک. انتخاب شدند
ماه تمرین در رشته  6سابقه تحصیالت حداقل سیکل، 

تن تمایل برای شرکت در پژوهش، نداشمزبور، 
)با شناختی در زمان اجرای پژوهش اختالالت روان

و آزادی انتخاب برای خارج توجه به گزارش ورزشکار( 
 240های خروج از مالکشدن از پژوهش در هر مرحله 

1. Nicholls & Levy 
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که . به دلیل اینبه صورت در دسترس انتخاب شدندنفر 
در مطالعات پیمایشی حداقل میزان افراد قرار گرفته در 

 15ستی های مناسب بایجهت انجام تحلیلها زیرگروه
-نفر باشد و به طور معمول در مطالعات کاغذ 30تا 

مدادی متوسط درصد ابزارهای تکمیل شده در حدود 
بنابراین حجم حداقل  ،(2012، 1النددرصد است ) 70

=  50نفر یعنی  70گیری تقریباً ها نمونهبرای زیرگروه
به  پژوهشر این ولی د( در نظر گرفته شد. 70%× 70)

پذیری نتایج خاطر افزایش اعتبار بیرونی و قابلیت تعمیم
نفر در نظر گرفته  120حجم نمونه برای هر زیرگروه 

 شده است.

 هاو شیوه گردآوری داده ابزار
 یورزش جانیه یشناخت میتنظ نامهپرسش

ابتدا مطالعات  نامهپرسش نیا نیمنظور تدو به
-نظم یهابر مدل دیبا تأک ینظر یاز مبان یاگسترده

 جانیه یشناخت میخصوص مدل تنظبه یجانیه ییجو
و مدل تنظیم هیجانی گروس و ( 2001) 2یگرونفسک

 ها هیصورت گرفت و مطابق آن گو( 2007تامپسون )
 یطراح یرانیفرهنگ ا آن مناسب با یهامؤلفه ریو ز

توسط  یورزش جانیه یشناخت میتنظ نامهپرسششد. 
این  .( ساخته شده است2019آقابابا و همکاران )

ت بر اساس سئواال. است سئوال 36دارای  نامه¬پرسش
ای لیکرت از تقریباً هرگز تا تقریباً درجه 5مقیاس 

 6دارای  نامه¬پرسششود. این همیشه پاسخ داده می
، 22، 21) هایسئوالکه به ترتیب  استخرده مقیاس 

تمرکز مجدد در ( در مؤلفه اول )28و  27، 26، 25، 23
، 34، 33، 32، 31، 30، 29های )سئوالریزی(؛ برنامه

های سئوال(؛ فاجعه سازی( در مؤلفه دوم )37و  36، 35
های سئوال ،(( در مؤلفه سوم )مالمت خویش3و  2، 1)
)پذیرش شرایط ( در مؤلفه چهارم 20و  18، 17، 5، 4)

( در 19و  16، 15، 14، 6های )سئوال ،(دیدگاه گیریو 
مؤلفه پنجم )ارزیابی مجدد مثبت و تمرکز مجدد بر 

                                                           
1. Lund 
2. Garnefski 
3. Incremental of Fit Index 
4. Comparative of Fit Index 
5. Goodness of fit Index 

( 13و  12، 11، 10، 9، 8، 7های )سئوال ،(ریزیبرنامه
و تمرکز مجدد مثبت( قرار  نشخوارگریدر مؤلفه ششم )

تنظیم  نامهپرسشعامل که عوامل اصلی  6این  گرفتند.
دهند در مجموع شناختی هیجان ورزشی را تشکیل می

نتایج کنند. درصد از واریانس کل را تبیین می 16/55
مقدار  الکین-مایر-یت حجم نمونه کایزرکفا آزمون
دهد که مطلوب است و نشان را نشان می 859/0
ودنی( برای آزم 373دهد که مقدار حجم نمونه )می

همچنین آزمون کرویت  .استتحلیل مؤلفه اصلی کافی 
 معنادارینیز  استبارتلت که تقریبی از آماره خی دو 

ضریب  .(P ،1/6245  =2X=  0001/0بوده است )
تمرکز مجدد در های آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

، مالمت خویش 87/0 فاجعه سازی، 82/0 ریزیبرنامه
، ارزیابی 61/0 دیدگاه گیری، پذیرش شرایط و 71/0

، 73/0ریزی مجدد مثبت و تمرکز مجدد بر برنامه
و کل  80/0 و تمرکز مجدد مثبت فکری نشخوارگری

به  83/0راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ورزشی 
در این  13و  12، 11، 10، 9، 8، 7ت سئواال دست آمد.

 شوند.گذاری میبه صورت معکوس نمره نامهپرسش
 پژوهشنتایج تحلیل عوامل تأییدی در نمونه دوم 

های برازندگی، مانند نسبت شاخصحاکی از این بود که 
 95/3( با مقدار df /χ²مجذور خی به درجه آزادی )

( IFI) 3، شاخص برازندگی افزایشیعاملی 6برای مدل 
( با CFI) 4، شاخص برازندگی تطبیقی90/0با مقدار 

( با مقدار GFI) 5شاخص نیکویی برازش 90/0مقدار 
(، شاخص TLI= 90/0) 6لویس -، شاخص توکر90/0

( و AGFI= 69/0) 7نیکویی برازندگی تعدیل شده
( RMSEA) 8جذر میانگین مجذورات خطای تقریب

عاملی حاکی از برازش  6برای مدل  09/0با مقدار 
 ها است.اصلی پیشنهادی با داده عامل 6مطلوب الگوی 

 
 

6. Tucker-Lewis Index 
7. Adjusted goodness of Fit Index 
8. Root Mean Square Error of 
Approximation 
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 1مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس
(DASS-21) 
چهار  سئوالدارد که هر  سئوال 21 نامهپرسشاین  

« کم»نمره صفر، گزینه « اصالً»به گزینه  .گزینه دارد
نمره « زیاد»و گزینه  2نمره « متوسط»، گزینه 1نمره 

، 3ت )سئواال ،نامهپرسش سئوال 21گیرد. از تعلق می 3
ت سئواال( مربوط به افسردگی 21و  17، 16، 13، 10، 5
( مربوط به اضطراب و 20و  19، 15، 9، 7، 4، 2)

-( استرس را می18و  14، 12، 11، 8، 6، 1ت )سئواال
مذکور را  مقیاس( 1998)و همکاران  ی. آنتونسنجند

 مورد تحلیل عاملی قرار دادند که نتایج حاکی از وجود
سه عامل )اضطراب، استرس و افسردگی( بود. ضریب 

 95/0، 92/0، 97/0آلفای برای این عوامل به ترتیب 
درصد از واریانس  68 نشان داد پژوهشبود. نتایج این 

کل مقیاس توسط این سه عامل مورد سنجش قرار 
زا، افسردگی و یژه عوامل استرسگیرد. ارزش ومی

، 07/9مذکور به ترتیب برابر  پژوهشاضطراب در 
و ضریب آلفای کرونباخ برای این سه  23/1، 89/2

این . بود 95/0و  92/0، 97/0عامل به ترتیب 
توسط سامانی و جوکار مورد بررسی قرار  نامه¬پرسش

گرفت که اعتبار بازآزمایی آن برای مقیاس افسردگی، 
و آلفای  77/0، 76/0، 80/0اب، استرس به ترتیب اضطر

آمد  به دست 78/0، 74/0، 81/0کرونباخ به ترتیب 

، بگیان کوله مرز، کریمی نژاد، خورشیدی بخش زدانی)
و همکاران  بخش زدانی پژوهش. (2018و رشیدی، 

ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ( 2018)
، و برای خرده 919/0افسردگی، اضطراب و استرس 

و  800/0، برای اضطراب 781/0مقیاس افسردگی 
 .آمد به دست 812/0برای استرس 

الزم  یهایو هماهنگ پژوهش یهاهدف حیپس از تشر
ضمن  ،یورزش یهاو باشگاه هاونیفدراس مسئوالنبا 
و  پژوهش تیضرورت و اهم ۀنیزم در یحاتیتوض ۀارائ

شد  ها، از ورزشکاران خواستهبه پرسش یدهپاسخ نحوه
 یاجبار چیها پاسخ دهند. در ضمن هنامهپرسشبه 
ورزشکاران  ۀماعمال نشد و ه پژوهششرکت در  یبرا

 به هانامهپرسششرکت کردند.  پژوهشدر  تیبا رضا
-جمعو  ل،یتکم ،توزیعورزشکاران  نیب یصورت گروه

 یهامیاست که ورزشکاران ت حیشد. الزم به توض آوری
آمادگی و ورزشکاران  یدر محل اردوها گروهی
های لیگ در اردوی مسابقات برگزار شده در باشگاه

-. در نهایت دادهقرار گرفتندشهر تهران مورد بررسی 
افزار آماری شده با استفاده از نرم یآورجمعهای 

SPSS-24 از ضریب همبستگی پیرسون  و با استفاده
 مورد تحلیل قرار گرفتند.چندمتغیری تحلیل واریانس و 
 

 

 

پذیری و آسیب تنظیم شناختی هیجان ورزشی نامهپرسش یهاعاملتوصیفی  یهاشاخص -1 جدول
 هافرض همسانی واریانسبه همراه  شناختیروان

 متغیر

 گروهی فردی

F 
درجات 
 آزادی

 معناداری
 میانگین

انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

تمرکز مجدد در 
 یزیربرنامه

85/17 48/5 26/17 94/3 502/0 (227 )1 479/0 

فاجعه سازی و 
 مالمت دیگران

63/18 36/7 57/16 32/6 107/1 (227 )1 294/0 

 971/0 1( 227) 001/0 91/2 23/7 17/3 12/9 مالمت خویش

        
                                                           

 1. Depression Anxiety Stress Scales 
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و  تنظیم شناختی هیجان ورزشی نامهپرسش یهاتوصیفی عامل یهاشاخص -1 جدولادامۀ 
 هاشناختی به همراه فرض همسانی واریانسپذیری روانآسیب

 F گروهی فردی متغیر
درجات 
 آزادی

 فردی متغیر معناداری

 262/0 1( 227) 265/1 22/3 51/15 3 31/15 پذیرش
 340/0 1( 227) 915/0 18/3 64/16 12/3 12/16 مثبت دارزیابی مجد
 210/0 1( 227) 579/1 68/3 37/20 47/4 87/21 فکری نشخوارگری
 سازگارانهراهبردهای 

 تنظیم هیجانی
28/49 78/8 41/49 79/7 040/0 (227 )1 842/0 

راهبردهای 
تنظیم  ناسازگارانه

 هیجانی
62/49 06/10 17/44 09/9 527/0 (227 )1 469/0 

 482/0 1( 227) 521/0 32/3 14/15 36/4 23/17 افسردگی

 193/0 1( 227) 574/1 36/4 14/18 25/5 36/18 استرس
 235/0 1( 227) 381/1 23/3 10/16 42/4 94/17 اضطراب

 121/0 1( 227) 236/2 56/7 38/49 18/8 53/53 کل

 هاداده کلی وضعیت مربوطه، یهالیتحل انجام از قبل

 از خارج هایداده وجود ابتدا گرفت. قرار مورد بررسی
 هانامهپرسش اصل به مراجعه با و محدوده بررسی

 گزارش هایداده آن از پس شد. الزم انجام اصالحات
 داده هیچ شد مشخص و گرفت بررسی قرار مورد نشده

 هایداده آن بر افزون وجود ندارد. اینشده گزارش

بررسی  1از نمودار مستطیلی استفاده با متغیری تک پرت
داده پرت تک متغیری وجود  چیه نشان دادو نتایج شد 

 آماره از چندمتغیری پرت هایارزیابی داده ندارد. برای

 هیچ داده نشان داد نتایج شد. استفاده 2ماهاالنوبیس
آن  بر عالوه ندارد. وجود هاداده در چندمتغیری پرت

 کجی شد مشخص و بررسی شد هاداده چولگی و کجی

. یستن ±1مقادیر بیشتر از  از کدام هیچ چولگی و
ها با استفاده از آزمون مفروضه نرمال بودن داده

 داد نشان اسمیرنوف ارزیابی شد و نتایج -کولموگروف
 است. برقرار مفروضه این

-عاملشود، در مالحظه می (1)طور که در جدول همان
های فاجعه سازی و مالمت دیگران، مالمت خویش، 

فکری و راهبردهای ناسازگارانه تنظیم  نشخوارگری
نمرات باالتری را نسبت به هیجان ورزشکاران فردی 

                                                           
1. Box Plot 

. همچنین در کسب نمودند ورزشکاران گروهی
های انفرادی افسردگی و اضطراب ورزشکاران رشته

گروهی کسب  ورزشکارانمقایسه با  نمرات باالتری در
 کردند.

قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس چند 
های های آن، از آزمونمتغیری جهت رعایت فرض

باکس و لون استفاده شد. بر اساس آزمون باکس که 
برای هیچ یک از متغیرها معناداری نبوده است، شرط 

نس به درستی همگنی ماتریس های واریانس/ کواریا
ام =P ،36/1=F ،083/12=212/0رعایت شده است )

(. همچنین بر اساس آزمون لون و عدم معناداری باکس
های بین ، شرط برابری واریانسآن برای همه متغیرها

گروهی رعایت شده است. بنابراین آزمون تحلیل 
 واریانس چندمتغیری اجرا شدنی است.

شود نتایج مشاهده می( 2طور که در جدول )همان
بین  نشان دادحاصل از ضریب همبستگی پیرسون 

تنظیم شناختی هیجان سازگارانه مؤلفه راهبردهای 
ورزشی با افسردگی، اضطراب، استرس، رابطه منفی و 

(. همچنین بین مؤلفه P≤001معناداری وجود دارد )

2. Mahalanobis 
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تنظیم شناختی هیجان ورزشی ناسازگارانه راهبردهای 
  نامهپرسشاضطراب، استرس و نمره کل با افسردگی، 

 (.P≤001رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )
 

تنظیم شناختی هیجان ورزشی با افسردگی،  نامهپرسش یهامؤلفهماتریس همبستگی  -2جدول 
 اضطراب و استرس 

 استرس افسردگی اضطراب متغیر
-پذیری روانآسیب

 شناختی
 **-401/0 **-412/0 **-387/0 **-456/0 ریزیبرنامهتمرکز مجدد در 

 **395/0 **388/0 **501/0 **484/0 فاجعه سازی و مالمت دیگران
 **487/0 **412/0 **603/0 **574/0 مالمت خویش

 **-351/0 **-355/0 **-421/0 **-388/0 پذیرش
 **-471/0 **-385/0 **-421/0 **-385/0 مثبت دارزیابی مجد
 **421/0 **409/0 **657/0 **451/0 فکری نشخوارگری
 **-464/0 **-194/0 **-451/0 **-415/0 سازگارانهراهبردهای 
 **310/0 **136/0 **476/0 **500/0 ناسازگارانهراهبردهای 

اثر گروه بر  نشان دادالمبدای ویلکز نتایج آزمون 
های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ترکیب مؤلفه

 استمعنادار  شناختیروانپذیری ورزشی و آسیب
(001/0> P ،231/48  =F ،132/0  =ویکلز .) آزمون

فوق قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره 
حداقل بین یکی  نشان دادوا( را مجاز شمرد. نتایج و)مان

از متغیرهای مورد بررسی در بین دو گروه مورد بررسی 
دهد تفاوت معناداری وجود دارد. مجذور اتا نشان می

تفاوت بین دو گروه به توجه به متغیرهای وابسته در 
معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس مجموع 

درصد  62یعنی  ؛درصد است 62 آزمون المبدای ویکلز
 تأثیرواریانس مربوط به اختالف بین دو گروه ناشی از 

 .استمتقابل متغیرهای وابسته 
 

نمرات راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی میانگین  -3جدول 
 های فردی و گروهیدر ورزشکاران ورزش شناختیروانپذیری ورزشی و آسیب

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F اتا معناداری 

 001/0 762/0 092/0 631/2 1( 227) 631/2 ریزیبرنامهتمرکز مجدد در 

 P 421/0≤001/0 385/13 386/121 1( 227) 386/121 دیگرانفاجعه سازی و مالمت 

 P 389/0≤001/0 412/11 285/118 1( 227) 285/118 مالمت خویش

 001/0 999/0 001/0 334/3 1( 227) 334/3 پذیرش
 004/0 351/0 874/0 472/22 1( 227) 472/22 مثبت دارزیابی مجد

 P 521/0≤001/0 258/16 425/132 1( 227) 425/132 فکری نشخوارگری

 001/0 869/0 070/0 761/9 1( 227) 761/9 تنظیم هیجانی سازگارانهراهبردهای 
تنظیم  ناسازگارانهراهبردهای 

 هیجانی
386/235 (227 )1 386/235 851/35 001/0≥P 632/0 
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نمرات راهبردهای تنظیم شناختی نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی میانگین  -3جدول ادامۀ 
 های فردی و گروهیشناختی در ورزشکاران ورزشپذیری روانهیجان ورزشی و آسیب

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F اتا معناداری 

 P 531/0≤001/0 412/15 141/125 1( 227) 141/125 افسردگی

 001/0 699/0 150/0 971/14 1( 227) 971/14 استرس

 P 341/0≤007/0 389/9 184/108 1( 227) 184/108 اضطراب

 P 657/0≤001/0 524/41 541/254 1( 227) 541/254 شناختیروانپذیری آسیب

میانگین  نشان دادنتایج تحلیل واریانس چندمتغیری 
، P≤001/0و مالمت دیگران ) فاجعه سازینمرات 

385/13=F001/0) (، مالمت خویش≥P ،
412/11=F ،)001/0) فکری نشخوارگری≥P ،
258/16=F تنظیم شناختی  ناسازگارانه(، راهبردهای

 (، افسردگیP ،851/35=F≤001/0) هیجان ورزشی
(001/0≥P ،412/15=Fاضطراب ،) (001/0≥P ،

389/9=F001/0) شناختیروانپذیری ( و آسیب≥P ،
524/41=F در ورزشکاران گروهی و انفرادی تفاوت )

های ورزشکاران رشته دیگر عبارت بهوجود دارد. 
همچنین در انفرادی نمرات باالتری کسب کردند. 

، پذیرش، ریزیبرنامههای تمرکز مجدد در عامل
ارزیابی مجدد مثبت، راهبردهای مثبت تنظیم هیجانی 

 ن دو گروه تفاوتی وجود ندارد.و استرس بی
 

 گیریو نتیجهبحث 
مقایسه  بررسی ارتباط و حاضر پژوهشهدف از 

-راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ورزشی و آسیب
های فردی و ورزشکاران در ورزش شناختیروانپذیری 

نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون  گروهی بود.
تنظیم سازگارانه بین مؤلفه راهبردهای  نشان داد

شناختی هیجان ورزشی با افسردگی، اضطراب، 
استرس، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین 

تنظیم شناختی ناسازگارانه بین مؤلفه راهبردهای 
هیجان ورزشی با افسردگی، اضطراب، استرس و نمره 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  نامهپرسشکل 

                                                           
1. Neil 

و همکاران  1نیل هایاین پژوهش با پژوهشنتایج 
( همگرا است که 2018) ( و موسوی و همکاران2011)

هیجان ورزشی -توانایی در تنظیم شناختی اندنشان داده
با پیامدهای سالمت جسمانی، اجتماعی، روانی و 

در مقابل نارسایی در تنظیم  ؛فیزیولوژیک همراه است
پذیری شناختی هیجانی سازوکار زیربنایی آسیب

اختالالت خلقی و اضطرابی است. تنظیم شناختی روان
توانایی تشخیص،  تأثیرهیجان در ورزشکاران تحت 

. تنظیم هیجان بر است جاناتیه تیریمددرک و 
ی )مانند رفتار، انگیزش و درون فردپیامدهای 

هیجانات( و بین فردی ورزشکاران )مانند ارتباطات 
و ی، ارتباط با هم تیمی، بازخورد تکنیکی سازماندرون

خود دیگر  عبارت گذارد. بهمیتأثیرشوخ طبعی( نیز 
اهداف  جانات،یعالوه بر کنترل ه یجانیه یمیتنظ

ای مانند عملکرد ورزشی مثبت و تعامل چندگانه
 (.2013، 2اجتماعی مثبت دارد )تامینین و گروگر

مرتبط  یشناخت یکه توجه خاص به راهبردهاطوریبه
 سرزنش خودفاجعه انگاری و  ژهیوبهتنظیم هیجان  با

های آموزشی در برنامه ناسازگارانهبه عنوان بعد 
شود. تنظیم شناختی ورزشکاران مؤثر واقع می

و  یدر حوزه ورزش یادیز هیجانات، کارکردهای
در حفظ و تداوم  یتواند نقش مهمدارد و می یاجتماع

که  نیداشته باشد. با توجه به ا گرانیرابطه با د
 گران،یانتظارات د ،مسابقاتمانند فشار  ییدادهایرو

 یاز زندگ یبخش ،یبدن یهابیسخت و آس ناتیتمر
 رسد که هر-نظر می. در واقع چنین بهاستورزشکاران 

2. Tamminen & Crocker 
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کنترل راهبردهای ناسازگارانه هیجانات در  چه تنظیم و
شناختی پذیری روانورزشکار بیشتر باشد از آسیب

کند، گیری میبهتر تصمیمشود و در نتیجه کاسته می
تمرکز بیشتری برای رسیدن به هدف خواهد داشت و 

صالحیان و یابد )به موفقیت بیشتری نیز دست می
 (. 2019، قدیری

 نشان دادمتغیری  نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند 
های ورزشی فردی نمرات باالتری ورزشکاران در رشته

و مالمت دیگران، مالمت خویش،  فاجعه سازیدر 
راهبردهای به طور کلی فکری و  نشخوارگری

تنظیم شناختی هیجان ورزشی به دست  ناسازگارانه
؛ موسوی 2016طاهری، این نتایج با مطالعات ) .آوردند

( 2017سولر و همکاران،  -و فالیو 2017و همکاران، 
که توان گفت در تبیین این نتایج می دارد. همخوانی

تعامل و تقابل  در های گروهیرشتهورزشکاران 
 ،ی خودهابیشتری با دیگران هستند و اغلب با هم تیمی

شان به همدلی متقابل و مشارکت مربیان و همراهان
های در رشته های ورزشیهمچنین موقعیت .پردازندمی

دادن  فرصت بسیار مناسبی برای نشان گروهی
، اصالح های فردی در مناسبات اجتماعیتوانایی

مقابله با راهبرهای  هایو کسب مهارت اشتباهات
ان ، برای ورزشکارناسازگارانه تنظیم شناختی هیجانی

آنجاکه راهبردهای  . ازکندفراهم می رشته گروهی
گیری یاد تأثیرهیجان اکتسابی و تحت -تنظیم شناختی

مواردی مانند میزان ارتباط با  و با ؛محیط قرار دارند
 زا، نحوه برخورد دیگران به رویدادهای استرسدیگران

توان گفت که یابد، میمی و همراهی با آنها افزایش
برخورداری  به دلیل های گروهیرشتهورزشکاران 

های رشتهها نسبت به ورزشکاران بیشتر از این فرصت
های ها را در موقعیتاند این تواناییتوانستهانفرادی 

اند، در خود افزایش آن مواجه بوده ورزشی متفاوتی که با
عالوه  .بگیرندکار هب و در زندگی روزمره خودشان دهند

 کاهش، موجب مدیریت هیجانیهای مهارت بهبودبر 
)اضطراب، استرس و اضطراب هیجانی  هایاختالل
-عالوه بر این، می .شودو حاالت خلقی نیز میرقابتی( 

انگیزشی الزاروس -ای شناختیتوان به نظریه رابطه
( استناد کرد 2019؛ به نقل از آقابابا و همکاران، 1991)

گوید انگیزش باعث رسیدن ورزشکار به هدف که می
متبلور  شود )مانند رقابت در المپیک( و چگونگیمی

یابی به های ذهنی و رفتاری در جهت دستشدن پاسخ
موفقیت )که قابل آموزش است( بستگی به نقش 

های ورزشی های هیجانی در محیطشناخت در پاسخ
دارد. با توجه به این امر چون ورزشکاران گروهی برای 
حل مشکالت ورزشی به صورت تیمی دست به حل 

های بارش مغزی کزند به عبارتی از تکنیمسئله می
تری یافتههای سازشاز شناخت، کننداستفاده می

توانند هیجانات منفی خود برخوردار هستند و بهتر می
را کنترل کنند. به عبارتی زمانی که تیم از لحاظ 
عملکرد از نتیجه مطلوب برخودار نیست با ایجاد انگیزه 

ورزشکاران، در تک به تک اعضای تیم از طریق خود 
شناسان و کاهش اضافه بار نقش و مربیان تیم و روان

توان پذیری افراطی از سوی کاپیتان تیم میمسئولیت
 زمینه را برای بهبود عملکرد تیم فراهم نمود. 

موقعیت های توان گفت که در تبیین دیگری می
و )راهبردهای ناسازگارانه( ورزشی با هیجانات منفی 

بیشتر رابطه دارد. به طور کلی  ایمشکالت مقابله
افرادی که در تنظیم هیجان مشکل دارند یا از 

کنند، راهبردهای ناکارآمد تنظیم هیجان استفاده می
پذیری روانی کمتر و اجتناب تجربی بیشتری انعطاف

های زندگی و ، قادر به تحمل مشکالت و چالشرنددا
نی و ناراحتی نیستند که این امر منجر به مشکالت روا

و سالمت روان  است ناراحتی بیشتری در این افراد شده
لذا بر طبق این الگو این  دهد.کاهش می آنهارا در 

نسبت به  فردیاحتمال نیز وجود دارد که ورزشکاران 
به خاطر هیجاناتی مانند  های گروهیورزشکاران رشته

 بعد از کسب نتیجه از هر غمگینی، خشم و اضطراب
گونه تمرین ورزشی برای افزایش آمادگی جسمانی 

های ورزشی قبلی اجتناب کنند و یا سرگرم موفقیت
شوند که این اجتناب و تعویق خود یک نوع 

فکری مثبت در خصوص رویداد قبلی  نشخوارگری
ناسازگارانه )که این یک فرایند تنظیم هیجانی است 
کوتاه مدت احساس خوبی را در  تواند درکه میاست( 

فرد ایجاد کند اما در بلندمدت فرد نیازمند تالش 
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-که ورزشکار برای مدتبیشتری است ولی به دلیل این
ها از تمرینات ورزشی غافل بوده است رسیدن به سطح 
آمادگی قبلی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست لذا 

ر های اسنادی و ناتوانی دورزشکاران بر اساس سبک
-مدیرت هیجانی دست به فاجعه سازی رویدادها می

های بعد این امر زمینه را برای موفقیت در سال .زنند
کند و با تلفیق ناتوانی در مدیریت هیجانی، کمرنگ می

 ،های اسنادی، ناارزنده سازی خویشتن و شکستسبک
گیری کنارهمالمت دیگران )فرافکنی( و زمینه را برای 

این  .کنددر ورزشکاران فراهم میاز میادین ورزشی 
رویه در ورزشکاران و مدال آوران المپیکی در چند دهه 

)یزدانپور، هراتی و  اخیر در کشور ما اتفاق افتاده است
 .(2020دلداه مهربان، 

 نشان دادنتایج حاصل از تحلیل واریانس چندمتغیری 
های ورزشی فردی نمرات باالتری ورزشکاران در رشته

 شناختیروانپذیری افسردگی، اضطراب و آسیبدر 
این نتایج با مطالعات  .نمرات باالتری به دست آوردند

؛ ایناموراتی و همکاران، 2015و همکاران،  گالیور)
( همخوانی دارد. 2017سولر و همکاران،  -و فالیو 2017

توان بیان کرد ادراک کنترل به در تبیین این نتایج می
بر روی عوامل موقعیتی و  معنای داشتن کنترل

رویدادی است. اما در هسته اضطراب حس بارز کنترل 
هایی ویژه زمانی که افراد با وظایف یا چالشناپذیری به

تهدیدهایی همراه باشد،  آنهاکه ممکن است برای 
ها نهفته است. برای این افراد شکست یا درک ضعف

ای است از ناتوانی مزمن برای مقابله با نشانه
ناپذیر و کنترل نشدنی و این بینیرویدادهای منفی پیش

حس کنترل ناپذیری با هیجانات منفی همراه است 
(. از 2016، 1رتون و شارپ)پائولوس، وان ووردن، نو

رسد ورزشکاران گروهی -سوی دیگر چنین به نظر می
ها )استرس، موقعیت به هنگام مواجه شدن با چالش

مدار سبک مقابله مسئله زای ورزشی( بیشتر ازاضطراب
به جای اجتناب از مشکالت و تجربه  .کننداستفاده می

شوند و سعی هیجانات ناخوشایند، بر مسئله متمرکز می
همرا با کادر فنی خود در حل آن به صورت گروهی 

                                                           
1. Paulus,  Vanwoerden, Norton & 

Sharp 

شود که میزان اضطراب و دارند. این امر باعث می
بر روی قرار بوده است باره استرس که به صورت یک

-فتد )بر خالف ورزشکار رشتهابیدوش یک ورزشکار 
روی دوش همه اعضای تیم قرار  های انفرادی( بر

صورت مثبت است. بگیرد که نوعی پخش مسئولیت به
تواند زمینه را برای بهبود لذا این اضطراب کم می

 ورزشکاران گروهیعملکرد تیم فراهم آورد. در واقع 
زا و نسبت به رویدادهای استرسل بیشتری ادراک کنتر

مسائل و مشکالت دارند و در هنگام رویارویی با پرتنش 
این موضوعات را به عوامل بیرونی یا عوامل  ورزشی

از دهند. ربط می)به دلیل پخش مسئولیت( درونی گذرا 
در  ورزشکاران فردیتوان گفت که می سوی دیگر

 گام مواجهه بابه هنمقایسه با ورزشکاران گروهی 
کننده، ادراک نقص و شکست تهدیدورزشی های چالش

های انفرادی در . لذا زمانی که ورزشکاران رشتهکنندمی
-)در سطح ملی و بینهای ورزشی و پر رقابت موقعیت
گیرند اضطراب و استرس زیادی را قرار میالمللی( 

کنند که نوعی اضافه بار نقش و مسئولیت تجربه می
های این اضطراب آوردمینها به همراه آافراطی را برای 

درونی از سوی ورزشکار ناتوان کننده تفسیر  بیرونی و
-لذا برای مدیریت آنها ممکن است از برون .شودمی

که بیانگر ریزی هیجانی و اجتناب رفتاری استفاده کنند 
در هنگام مقابله با رویدادهای منفی  هاآنناتوانی مزمن 

حساس ا ناپذیر و کنترل نشدنی است و اینبینیپیش
-ای با ظرفیت پاسخصورت گستردهکنترل نکردن به

ورزشکاران دهی هیجانی منفی مرتبط است. در مقابل 
کنند، های خاصی که احساس نقص میدر زمان گروهی

های درونی جزئی نسبت حالتآن را به عوامل بیرونی یا 
که در واقع خواهند از آن عبور کنند دهند که میمی

که این کار اضطراب و  استنوعی بخش مسئولیت 
و  2)آلندارد افسردگی را از روی دوش آنها بر می

-بینی(. این ادراک کم کنترل و پیش2010، همکاران
-مستقیمی بر آسیب تأثیر ورزشکاران فردیناپذیری در 

خصوص در افزایش فعالیت یری زیستی دارد و بهپذ
که شاهراه  آدرنال-هیپوفیز-محور هیپوتاالموس

2. Allen 
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زا است نقش دارد. دهی به رویدادهای استرسپاسخ
عالوه، این محور نواحی مختلف از مغز را که با به

کند. بر این اختالالت هیجانی مرتبط هستند، درگیر می
ه این دو عامل توان تصور کرد که چگوناساس، می

فراگیر از طریق تعامل با یکدیگر  شناختیروانزیستی و 
ای صورت گستردهفرد را در برابر اختالالت هیجانی به

 یهاتوجه به سبک رونیاز اکنند. پذیر میآسیب
در مداخالت  یدیمف کردیممکن است رو ،یشناخت

 تیورزشکاران باشد. تقو یروان یهایمرتبط با آمادگ
 جاناتیه یبرا یشناخت میتنظ ۀسازگاران یراهبردها

از  شانیابیارز قعشود که ورزشکاران در مواباعث می
را در  یجانیجوّ ه نیتربتوانند مناسب ها،موقعیت

تواند به مطالعه، می نیا جیکنند. نتا جادیها اابتقر
ود عملکرد ورزشکاران در آمادگی روانی و بهبو  انیمرب

ورزشکاران از عوامل  یروان تیکه وضع راچکمک کند 
)قزوینه، تجاری  است مسابقات جیبر نتا گذارتأثیرمهم و 

 .(2019و زارعی، 
های هیجانی، پاسختوان گفت در تبیین دیگری می

اطالعات مهمی دربارۀ تجربه فرد در ارتباط با دیگران 
گیرند ها یاد میانسانکند. از این اطالعات فراهم می

که در مواجهه با هیجانات چگونه رفتار کنند، چگونه 
صورت کالمی بیان نمایند، چه تجارب هیجانی را به

ها به کار برند و در راهکارهایی را در پاسخ به هیجان
های خاص، چگونه با دیگران رفتار کنند. زمینه هیجان

خاطر در  گروهی بههای از آنجایی که ورزشکاران رشته
معرض هم قرار گرفتن در حین تمرینات و اجرای 

به خطاها و اشتباهات فردی خود را توانند می مسابقات
تحت  زیاد، به احتمال جبران کنندهم تیمی خود کمک 

واکنش به اضطراب، استرس و افسردگی قرار  تأثیر
از سوی دیگر . (2019، صالحیان و قدیری) گیرندمین

انفرادی از دید ورزشکار اولین اشتباه های در ورزش
آخرین نیز هست و میزان اشتباهات فردی در حین 

لذا  .المللی کمتر قابل جبران استمسابقات ملی و بین
سطح استرس، اضطراب، فشار رقابتی بیشتری در قبل 

بنابراین شود. توسط ورزشکار تجربه میو حین مسابقه 
 تأثیرتحت  ورزشکاران انفرادی در زمان مسابقات

نظیر مالحظات اقتصادی، حریف  یزاعوامل استرس

-ها، انتظارات تماشاچیان، سابقه آسیبقوی، رسانه
گیرند و قرار میو یا آسیب حین مسابقات گی قبلی ددی

افت به به حدی است که منجر این عوامل  تأثیر
انفرادی در ورزشکاران شناختی بدنی و روانهای مهارت
ورزشکاران به این دلیل که  .شودمسابقات میزمان 

هم از لحاظ بدنی و انفرادی برای شرکت در مسابقات 
 شناختی در سطح آمادگی کافی باشندهم از لحاظ روان

صورت عدم آمادگی در هر یک از ابعاد زمینه در غیر این
و تجربه هبجانات ناسازگارانه از جمله را برای شکست 

، مالمت دیگران، اضطراب و نشخوارگری، مالمت خود
 هایورزشکند. در حالی که در فراهم میاسترس 

گروهی اگر ورزشکار در زمان مسابقه از آمادگی 
شناختی برخوردار نباشد کادر فنی از جسمانی و روان

قانون تعویض و جایگزین کردن سایر بازیکنان استفاده 
بنابراین  کنند تا میزان عملکرد تیم افزایش یابد.می

جسمانی و هر دو بُعد آمادگی نداشتن طبیعی است 
ورزشکاران شناختی در حین مسابقات برای روان

زمینه را برای تجربه هیجانات ناسازگارانه از انفرادی 
شناختی، نشخوار فکری جمله اضطراب، پریشانی روان

 کند.و متعاقب آن افسردگی فراهم می
های محققان با وجود تالش پژوهشدر اجرای این 

رد زیر نتایج را اهای احتمالی موجهت حذف محدودیت
فقدان نسبی تنوع در  -1دچار محدودیت ساخته است: 

سال(  33تا  17ها )مثالً نمونه ورزشکاران برخی نمونه
تمام  -2 ؛کند پذیری نتایج را تعدیلممکن است تعمیم

آوری شده جمع یشناسی خود گزارشها به روشادهد
های استفاده از یک بنابراین مستعد محدودیت .است

عدم همکاری  -3و  هاستآوری دادهروش ساده جمع
در . پژوهش موردها در نمونه مناسب بعضی از آزمودنی

های بعدی مهم است که عالوه بر استفاده از پژوهش
از سایر ورزشی تنظیم شناختی هیجان  نامهپرسش
از جمله مصاحبه آوری اطالعات های جمعروش

برای قطعیت بیشتر نیمه ساختاریافته ساختاریافته و 
ها و با برگزاری دورهشود پیشنهاد می استفاده شود.

قبل از برگزاری مسابقات  ورزشکارانهایی برای کارگاه
این  اقدام شود ربطیذاز طریق مراجع  یالمللنیبملی و 

پژوهش با حمایت مالی و معنوی پژوهشگاه تربیت 
بدنی و علوم ورزشی به انجام رسیده است.
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