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پيشبينی تنظيم شناختی هيجان و بهزيستی روانشناختی بر عملکرد
ورزشی ورزشکاران حرفهای و نيمهحرفهای
سئويل قديری ،1ميرحميد

1

صالحيان2

 .1گروه تربیتبدنی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
 .2استادیار گروه تربیتبدنی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران (نویسنده مسئول)
تاريخ دريافت1398/01/21 :

تاريخ پذيرش1398/07/20 :

چکیده
هدف پژوهش مطالعه پيشبينی تنظيم شناختی هيجان و بهزيستی روانشناختی بر عملکرد ورزشی
ورزشکاران حرفهای و نيمهحرفهای بود .پژوهش حاضر علی -مقايسهای و از نظر شيوه جمعآوری
دادهها توصيفی است .جامعه آماری شامل ورزشکاران دختر شهرستان تبريز با سطح مهارتی
حرفهای با سابقه  10ساله ( 50نفر) و با سطح مهارتی نيمهحرفهای با سابقه  5ساله ( 50نفر) به
روش تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات شامل  3پرسشنامه بود :پرسشنامه
عملکرد ورزشی چاربونيو ( ،)2001پرسشنامه تنظيم شناختی هيجان (گارنفسکی و همکاران)2001 ،
و پرسشنامه بهزيستی روانشناختی رايف ( .)1989جهت آزمون فرضيهها از آزمون تحليل رگرسيون
خطی چند متغييره استفاده شد .يافتهها نشان داد عملکرد ورزشی ورزشکاران حرفهای و نيمهحرفهای
با تنظيم شناختی هيجان و بهزيستی روانشناختی قابل پيشبينی است .ميزان تأثير تنظيم شناختی
هيجان و بهزيستی روانشناختی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران حرفهای و نيمهحرفهای تفاوت
معناداری ندارد.
کلیدواژهها :تنظيم شناختی هيجان ،بهزيستی روانشناختی ،ورزشکاران حرفهای ،ورزشکاران
نيمهحرفهای
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مقدمه
روانﺷناسان بر ایﻦ باورند ﻛﻪ مهارتﻫاي روانی مانند
ﻫر مهارت دیگر ،ﻗابﻞ آموزش و تﻤریﻦ ﻫستند و بدون
بهرهگیري از آنها ،دستیابی بﻪ اوج ﻋﻤﻠﻜرد مﻤﻜﻦ
نﺨواﻫد بود .بنابرایﻦ ورزﺷﻜاران حرفﻪاي درسﻄوح
مﺨتﻠﻒ و مربیان آنها ،باید بﻪ مﻔاﻫیﻢ ﻋﻤﻠی و روش
توسعﻪ آمادگی روانی آﺷنا باﺷند .بﻪ ﻫﻤیﻦ دﻟیﻞ امروزه
مربیان و ورزﺷﻜاران در تالﺷند تا با استﻔاده از
دستاوردﻫاي ﻋﻠﻤی و بهرهمندي از تﻜنیﻚﻫاي
روانشناسی ،ﻋﻤﻠﻜرد ﺧود را بهبود بﺨشند و بﻪ
موفﻘیتﻫاي بیشتري دست یابند .بﻪ ﻫﻤیﻦ منﻈور
روانشناسی ﻫﻤواره دو موضوع «سالمت روانی» و
«بهبود ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی» را مد نﻈر ﻗرار داده است.
روانشناسی ورزﺷی بﻪ نﻘﻞ از سینگر 1و ﻫﻤﻜارانش
( )2011بﻪ مﻄاﻟعﻪ ﻋﻠﻤیرفتار انسان در ورزش و تﻤریﻦ،
مﻄاﻟعﻪ اثر ورزش بر انسان ،ﺷاﺧﻪاي از ﻋﻠﻢ ﻛﻪ در آن
اصول روانشناسی در زمینﻪﻫاي ورزﺷی بﻪ ﻛار میرود.
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
توبیخ از طرف مربی ،ﻗرار میگیرد ،اطالق میﺷود
(انشﻞ و ویﻠیامز.)2014،2
یﻜی از متغییرﻫاي اساسی در حوزه ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی
تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی ﻫیجان است .تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی ﻫیجان بﻪ
فرایندﻫاي ﺷناﺧتیاي اطالق میﺷود ﻛﻪ اطالﻋات
برانگیزاننـدة ﻫیجـانی را مـدیریت میﻛنند
(گارنسﻔﻜی ،ریﻒ 3و ﻫﻤﻜاران2017 ،؛ ژوایﻜس 4و

1. Singer
2. Anshel & Wells
3. Garnefski & Rieffe
4. Zhux
5. Gross & John

ﻫﻤﻜاران .)2018 ،تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی -ﻫیجانی
راﻫبردﻫایی است ﻛﻪ افراد در ﺷرایط پریشانی بﻪ ﻛار
میبرند تا ﻫیجانﻫاي ﺧود را ﻛنترل ﻛنند (گروس و
جان2013 ، 5؛ سﻠیﻤانی و حبیبی .)2014 ،اگرچﻪ
ﻫیجانﻫا اساس زیستﺷناﺧتی دارند اما افراد ﻗادرند بر
ﻫیجانﻫا و ابزار آنها تسﻠط داﺷتﻪ باﺷند (واندﻟیﻦ و
ﻛول .)2017، 6ﻫنگامیﻛﻪ فرد با یﻚ موﻗعیت روبرو
میشود ،احساس ﺧوب و ﺧوشبینی ،بﻪ تنهایی براي
ﻛنترل ﻫیجانﻫاي وي ﻛافی نیست ،او نیاز دارد ﻛﻪ در
ایﻦ ﻟحﻈات بهتریﻦ ﻛارﻛرد ﺷناﺧتی را نیز داﺷتﻪ باﺷد
(گروس ،ریچارد و جان .)2016 ،طبق چندیﻦ نﻈریﻪ
ﻫیجان میتواند نﻘش سازندهاي در حﻞ مسئﻠﻪ و
پردازش اطالﻋات (مایر و ساﻟووي ،)2005 7،فرآیند
تصﻤیﻢگیري (ایزن و روزن زویگ )2014 8،داﺷتﻪ باﺷد.
با ایﻦ ﻫﻤﻪ نباید فراموش ﻛرد ﻛﻪ ﻫیجان ﻫﻤواره
سودمند نیست و بیشتر اوﻗات باید آنها را تنﻈیﻢ و
مدیریت ﻛرد (ایزنبرگ ،فابس ،گاسري و ریسر9،
.)2013
یﻜی دیگر از متغییرﻫاي اساسی در حوزة ﻋﻤﻠﻜرد
ورزﺷی بهزیستی روانشناﺧتی یا سالمت روانی است ﻛﻪ
بهزیستی روانشناﺧتی بﻪ ﻋنوان رﺷد استعدادﻫاي واﻗعی
ﻫر فرد تعریﻒ میﺷود (انشﻞ و ویﻠیامز .)2014 ،در
سالﻫاي اﺧیر ،گروﻫی از پژوﻫشگران حوزه سالمت
روانی مهﻢ از روانشناسی مثبتنگر ،رویﻜرد نﻈري و
پژوﻫشی متﻔاوتی براي تبییﻦ و مﻄاﻟعﻪي ایﻦ مﻔهوم
برگزیدند .آنان سالمت روانی را معادل ﻛارﻛرد مثبت
روانشناﺧتی تﻠﻘی و آن را در ﻗاﻟب اصﻄالح «بهزیستی
روانشناﺧتی» مﻔهومسازي ﻛردند .ایﻦ گروه نداﺷتﻦ
بیﻤاري را براي احساس سالمت ،ﻛافی نﻤیدانند بﻠﻜﻪ
6. Van Dillen & Kool
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معتﻘدند ﻛﻪ داﺷتﻦ احساس رضایت از زندگی ،پیشرفت
بسنده ،تعامﻞ ﻛارآمد و مؤثر با جهان ،انرژي و ﺧﻠق
مثبت ،پیوند و رابﻄۀ مﻄﻠوب با جﻤع و اجتﻤاع و
پیشرفت مثبت از مشﺨصﻪﻫاي فرد ساﻟﻢ است
(ﻛارادماس2017، 1؛ احدي ،ستوده و حبیبی2012 ،؛
موحدي ،باباپور ﺧیراﻟدیﻦ و موحدي .)2014 ،سالمت
روان نیاز ضروري و اساسی براي افراد در ﻫر زمان
است .از نشانﻪﻫاي سالمت روان ،برﺧورداري از
ﺧصیصﻪﻫاي توانﻤندساز درونی یا منابع درونی ﻗدرت
است .برﺧورداري از ایﻦ منابع درونفردي ،فرد را ﻗادر
میسازد تا ﻋﻠی رغﻢ ﺷرایط منﻔی ،رﺷد سازگارانﻪ ﺧود
را ادامﻪ دﻫد و سالمت روان ﺧود را حﻔظ ﻛند (حدادي
ﻛوﻫسار،روﺷﻦ ،اصغرنژاد .)2016 ،بهزیستی بر حسب
ﻛیﻔیت و ﻛﻤیت موﻟﻔﻪﻫایی تعریﻒ میﺷود ﻛﻪ بر اساس
آن افراد زندگی ﺧود را ﻟذت بﺨش میبینند .بﻪ ﻋبارت
دیگر ،اینﻜﻪ افراد چگونﻪ زندگی ﺧود را ارزیابی میﻛنند،
بﻪ بهزیستی مربوط میﺷود (دینر2016 2،؛ اﺷﻜانی و
حیدري2014 ،؛ نریﻤانی ،یوسﻔی و ﻛاظﻤی .)2014 ،بر
اساس مﻄاﻟعات مﺨتﻠﻒ ،سالمت روانی ،متاثر از
جنبﻪﻫاي مﺨتﻠﻒ ﻫیجانی ،ﺷناﺧتی و ﺷﺨصیتی است
(رجایی ،بیاضی و حبیبی پور2009 ،؛ ﻋاﺷوري ،وﻛیﻠی،
بﻦسعید و نوﻋی .)2009 ،ﻟذا پژوﻫشﻫا مربوط بﻪ
سالمت با توسعﻪ مﻔاﻫیﻢ روانشناﺧتی نیز توسعﻪ یافتﻪ
و بر ابعاد ﻋﻠﻢ روانشناسی سالمت افزوده است .ﺷواﻫد
پژوﻫشی فراوانی وجود دارد ﻛﻪ نشان میدﻫند حوادث
نامﻄبوع زندگی ﻗادرند سالمت روانی را تحت تاثیر ﻗرار
دﻫند و مﺨتﻞ ﻛنند و بﻪ ایجاد مشﻜالت روانی مانند
افسردگی و اضﻄراب منجر ﺷوند (سگرستروم و میﻠر،3
.)2014
از نﻈر سازمان بهداﺷت جهانی ،سالمت روانی بﻪ حاﻟت
بهزیستی ﻛامﻞ جسﻤی ،روانی و اجتﻤاﻋی و نﻪ فﻘط

فﻘدان بیﻤاري یا ناتوانی گﻔتﻪ میﺷود ﻛﻪ بیﻦ ایﻦ سﻪ
بعد تﺄثیر متﻘابﻞ و پویا وجود دارد .مﻔهوم سالمت روانی
احساس ﺧوب بودن ،اطﻤینان از ﻛارآمدي ﺧود ،اتﻜا بﻪ
ﺧود ،ظرفیت رﻗابت و ﺧودﺷﻜوفایی تواناییﻫاي باﻟﻘوه
فﻜري و ﻫیجانی است (حدادي و ﻫﻤﻜاران.)2016 ،
ﻋوامﻞ فردي مﺨتﻠﻔی بر میزان سالمت روان تﺄثیر
میگذارد .تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی ﻫیجان از مهﻢتریﻦ
متغیرﻫاي مؤثر بر سﻄﺢ سالمت روان است .منﻈور از
تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی ﻫیجان نحوة پردازش ﺷناﺧتی فرد در
ﻫنگام مواجهﻪ با وﻗایع ناگوار و استرسزا است
(گارنﻔسﻜی و ﻛرایج .)2016 4،افراد در مواجهﻪ با ﺷرایط
استرسزا از استراتژيﻫاي متنوﻋی استﻔاده میﻛنند .از
جﻤﻠۀ ایﻦ استراتژيﻫا ،نشﺨوار فﻜري ،سرزنش ﺧود،
سرزنش دیگران ،تﻠﻘی فاجعﻪآمیز و تﻤرﻛز مجدد مثبت،
توسعﻪي چشﻢانداز ،ارزیابی مثبت ،پذیرش و
برنامﻪریزي ﻛردن است (گارنﻔسﻜی و ﻫﻤﻜاران،
 .)2009سامانی و صادﻗی در مﻄاﻟعۀ ﺧود ایﻦ
استراتژيﻫا را بﻪ دو دستﻪ استراتژي مثبت (تﻤرﻛز
مجدد مثبت ،برنامﻪریزي ،ارزیابی مجدد مثبت و توسعۀ
دیدگاه) و استراتژيﻫاي منﻔی (سرزنش ﺧود ،سرزنش
دیگران ،نشﺨوار فﻜري ،تﻠﻘی فاجعﻪآمیز و پذیرش)
تﻘسیﻢ نﻤودهاند .ایﻦ محﻘﻘان در ﻫﻤیﻦ مﻄاﻟعﻪ نشان
دادند استراتژيﻫاي منﻔی داراي ﻫﻤبستگی مثبت
معنادار با افسردگی ،اضﻄراب و استرس و
استراتژيﻫاي مثبت داراي ﻫﻤبستگی منﻔی معنادار با
ایﻦ ﺷاﺧﺺﻫاي سالمت روان است (سامانی و صادﻗی،
 .)2016در ﻫﻤیﻦ راستا (ریان 5و ﻫﻤﻜاران )2015 ،و
(گرانﻔسﻜی وﻛرایج )2017 ،نیز در مﻄاﻟعات ﺧود نشان
دادند ﻋﻤوم افرادي ﻛﻪ از افسردگی رنج میبرند از
استراتژيﻫاي منﻔی تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی ﻫیجان ﻫﻤانند
نشﺨوار فﻜري و تﻠﻘی فاجعﻪآمیز در رویارویی با ﺷرایط

1. Karademas
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3. Segerstrom & Miler

4. Kraaij
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ناگوار استﻔاده میﻛنند (گرانﻔسﻜی و ﻫﻤﻜاران.)2017 ،
بﻪطور ﺧالصﻪ میتوان چنیﻦ نتیجﻪگیري ﻛرد ﻛﻪ نوع
استراتژي ﺷناﺧتی ﻫیجان ﻋامﻞ مؤثر بر سﻄﺢ سالمت
روانی است (گارنﻔسﻜی و ﻛرایج .)2015 ،گرانﻔسﻜی و
ﻫﻤﻜاران در ایﻦ زمینﻪ معتﻘدند ﻫرگونﻪ نﻘﺺ در تنﻈیﻢ
ﻫیجانات میتواند فرد را در ﻗبال مشﻜالت روانشناﺧتی
از جﻤﻠﻪ افسردگی و اضﻄراب آسیبپذیر سازد .سالمت
روانی افراد ناﺷی از تعامﻠی دو طرفﻪ میان استﻔاده از
انواع ﺧاصی از راﻫبردﻫاي تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی ﻫیجانات و
ارزیابی درست از موﻗعیت تنشزاست (گرانﻔسﻜی و
ﻫﻤﻜاران .)2013 ،پژوﻫشﻫاي بر ایﻦ اساس ﺷﻜﻞ
گرفتﻪ و انجام میﺷود ﻋﻤدتا نیازﻫاي بنیادیﻦ
روانشناﺧتی را بﻪ ﻋنوان متغییر مستﻘﻞ و یا متغییر
پیشفرض مد نﻈر ﻗرار دادهاند و نتایج بسیاري از
پژوﻫشﻫا از جﻤﻠﻪ فتحی و ﻫﻤﻜاران ()2010؛
ﺧوشﻛنش و ﻫﻤﻜاران ( )2010و چﻦ و جانگ1
( )2010نشان دادهاند نیازﻫاي اساسی روانشناﺧتی بر
ﻋﻤﻠﻜرد فرد و از جﻤﻠﻪ میزان سازگاري فرد تاثیر دارند
وﻟی پژوﻫشی مشاﻫده نشد ﻛﻪ نشان دﻫد ﻛدام متغییرﻫا
میتوانند پیشبینیﻛننده تﺄمیﻦ نیازﻫاي اساسی
روانشناﺧتی باﺷند.
2
ﻫﻤچنیﻦ توتردل وﻟچ ( ،2011بﻪ نﻘﻞ از ﻟﻦ )2016 ،
در پژوﻫشی نشان دادند بازیﻜنانی ﻛﻪ میتوانند
ﻫیجانات ﺧود را بﻪ طور موفﻘیتآمیز مدیریت ﻛنند،
ﻗادرند ﻫیجانات تجربﻪ ﺷده طی رﻗابت را براي بهبود
ﻋﻤﻠﻜرد بﻪ ﻛار ببرند (ﻟﻦ .)2016 ،نیﻞ 3و ﻫﻤﻜاران
( )2006با  12ورزﺷﻜار حرفﻪاي نشان دادند ارزیابیﻫا
و ﻫیجانﻫاي منﻔی تجربﻪ ﺷده در حیﻦ مسابﻘﻪ در
ﻋﻤﻠﻜرد آینده ورزﺷﻜار اثري ناتوانﻛننده دارد و بﻪ ﻋﻠت

ﻋدم ﻛنترل بر افﻜار و ﻋالئﻢ ،رفتار ورزﺷﻜار را تحت
تﺄثیر ﻗرار میدﻫد .در پژوﻫشی ﻛﻪ توسط ﻟﻦ و الوتر
( )2019انجام ﺷد ،متوجﻪ ﺷدند ﻛﻪ ﻫرچﻪ ورزﺷﻜار در
درک و ﺷناسایی ،تنﻈیﻢ و ابراز دﻗیق ﻫیجانات
توانﻤندتر باﺷد ،فﻜري در اﺧتیار ﺧواﻫند داﺷت ﻛﻪ
موجب میگردد فردي ﻛارآمدتر باﺷد .با توجﻪ بﻪ
پژوﻫشﻫا فوق میتوان گﻔت ﻛﻪ ارتباط پیچیدهاي بیﻦ
ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی و ﻫیجانات مداﺧﻠﻪ در تﻤریﻦ و مسابﻘﻪ
و ﻫﻤینﻄور درجﻪ سالمت روانی ورزﺷﻜار برﻗرار است.
برﺧی مﻄاﻟعات نیز نشان داده است استﻔاده از ارزیابی
مجدد ،میتواند ﻋامﻞ موثري در ﻛاﻫش ﻫیجانات
منﻔی ،اﻋﻢ از ﺧشﻢ (ماوس ،ﻛوک ،چنگ و گراس5،
 ،)2017اضﻄراب (آﻟدایو 6و ﻫﻤﻜاران2016 ،؛ بﻪ نﻘﻞ
از تروي ،)2016 7،افسردگی (گارنﻔسﻜی و ﻛرایج،
 )2017باﺷد و ﻋالوه بر ﻛاﻫش ﻫیجانات منﻔی ،مﻤﻜﻦ
است باﻋث افزایش احساسات مثبت ﺷود (ﺷیوتا، 8
 )2016و ﻋبدي ،باباپور ،فتحی ( )2010نشان دادند
راﻫبردﻫاي ،تﻤرﻛز مجدد مثبت ،ارزیابی مجدد مثبت،
پیش بیﻦ مستﻘیﻢ و ﻫﻤچنیﻦ راﻫبردﻫاي فاجعﻪ
انگاري و سرزنش ﺧود ،پیشبیﻦ معﻜوس سالمت
ﻋﻤومی است.
در مﻘابﻞ برﺧی از پژوﻫشﻫا نشان داده است استﻔاده
از راﻫبردﻫاي ناسازگارانۀ تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی ﻫیجان با
مشﻜالت سالمت روان رابﻄﻪ دارد (ارول انگﻦ9،
.)2010
با بررسی و مﻄاﻟعات انجام یافتﻪ در ﺧصوص ﻋﻤﻠﻜرد
ورزﺷی ورزﺷﻜاران حرفﻪاي و نیﻤﻪحرفﻪاي ایﻦ نتیجﻪ
حاصﻞ گردید ﻛﻪ تاﻛنون مﻄاﻟعۀ ﻗابﻞ ذﻛري در
ﺧصوص تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی و بهزیستی روانشناﺧتی

1. Chen & Jang
2. Lane
3. Neil
4. Lowther
5. Maus, Cook, Cheng & Gross

6. Aldao
7. Troy
8. Shioto
9. Erol Öngen
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ورزﺷﻜاران مذﻛور صورت نگرفتﻪ است .ﻟذا با توجﻪ بﻪ
اﻫﻤیت موضوﻋات فوقاﻟذﻛر بررسی و مﻄاﻟعﻪ دﻗیق و
موﺷﻜافانﻪ در ﺧصوص آن موارد حائز اﻫﻤیت بسیار
دانستﻪ ﺷد؛ چرا ﻛﻪ نتایج ایﻦ تحﻘیق میتواند بﻪ فعاالن
حوزه روانشناسی ورزش در زمینﻪ چگونگی مواجهﻪ
درست و منﻄﻘی با ورزﺷﻜاران حرفﻪاي و نیﻤﻪحرفﻪاي
ﻛﻤﻚ ﺷایانی بنﻤاید .با استﻔاده از نتایج ایﻦ تحﻘیق
میتوان راﻫﻜارﻫاي الزم و مناسبی را در اﺧتیار
مسئوالن و مربیان و ورزﺷﻜاران و واﻟدیﻦ ﻗرار ﺧواﻫد
گرفت تا با تنﻈیﻢ ﻫیجانی مناسب و بهزیستی
روانشناﺧتی ساﻟﻢ جهت افزایش ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷﻜاران
استﻔاده نﻤایند با توجﻪ بﻪ توضیحات بیان ﺷده در
پژوﻫش حاضر سعی بر آنست ﻛﻪ بر حسب تنﻈیﻢ
ﺷناﺧتی ﻫیجان و بهزیستی روانشناﺧتی ﻋﻤﻠﻜرد
ورزﺷی ورزﺷﻜاران حرفﻪاي و نیﻤﻪحرفﻪاي پیشبینی
گردد .سواالتی ﻛﻪ براي محﻘق حیﻦ بررسی میتواند
مﻄرح ﺷود از ایﻦ ﻗرار است :تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی ﻫیجان در
ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی ورزﺷﻜاران حرفﻪاي و نیﻤﻪحرفﻪاي چﻪ
تاثیري بر جاي میگذارد؟ بهزیستی روانشناﺧتی در
ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی ورزﺷﻜاران حرفﻪاي و نیﻤﻪحرفﻪاي چﻪ
تاثیري بر جاي میگذارد؟ چﻪ رابﻄﻪاي بیﻦ توان
پیشبینی تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی ﻫیجان و بهزیستی
روانشناﺧتی بر ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی ورزﺷﻜاران حرفﻪاي و
نیﻤﻪحرفﻪاي وجود دارد؟

روش پژوهش
پژوﻫش حاضر از نﻈر روش پژوﻫش توصیﻔی از نوع
ﻋﻠی -مﻘایسﻪاي و از نﻈر ﻫدف ،ﻛاربردي و از نﻈر
ﺷیوه جﻤعآوري دادهﻫا پیﻤایشی است ﻛﻪ بﻪ ﺷﻜﻞ
میدانی انجام گرفت.

1. Charbonneau
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جامعۀ آماری
جامعۀ آماري ایﻦ پژوﻫش ﺷامﻞ دو گروه است :گروه
اول ورزﺷﻜاران دﺧتر ﺷهرستان تبریز در دو رﺷتﻪ
بسﻜتبال و واﻟیبال با سﻄﺢ مهارتی حرفﻪاي ،با میانگیﻦ
سنی  20 ± 2/6و با سابﻘﻪ  10ساﻟﻪ از دو ﻟیگ برتر
استان و با سابﻘﻪ  10ساﻟﻪ در مسابﻘات ﻟیگ استانی و
ﻛشوري بﻪ تعداد  50نﻔر و گروه دوم از ورزﺷﻜاران دﺧتر
ﺷهرستان تبریز در رﺷتﻪ بسﻜتبال و واﻟیبال با سﻄﺢ
مهارتی نیﻤﻪحرفﻪاي با میانگیﻦ سنی  20 ± 2/8با
سابﻘﻪ  5ساﻟﻪ از ﻟیگ دستﻪ دوي استانی بﻪ تعداد 50
نﻔر بﻪ صورت تصادفی ساده انتﺨاب ﺷدند.

نمونۀ آماری
نﻤونۀ آماري ایﻦ پژوﻫش 50 ،ورزﺷﻜار حرفﻪاي ﻟیگ
برتر ﺷهرستان تبریز با سابﻘﻪ  10ساﻟﻪ در دو رﺷتﻪ
بسﻜتبال و واﻟیبال بعنوان نﻤونﻪ انتﺨاب ﺷدند و گروه
دوم ﻫﻢ از ورزﺷﻜاران نیﻤﻪحرفﻪاي ﻟیگ دستﻪ دوي
دﺧتر ﺷهرستان تبریز با سابﻘﻪ  5ساﻟﻪ 50 ،نﻔر بﻪ روش
تصادفی ساده انتﺨاب ﺷدند.

ابزار پژوهش
چاربونيو1

پرسشنامۀ عملکرد ورزشی
ایﻦ پرسشنامﻪ در سال  ،2001توسط چاربونیو ساﺧتﻪ
ﺷد .پرسشنامﻪ پنج سوال در مﻘیاس ﻟیﻜرت دارد و
براي ارزیابی ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷﻜاران طراحی ﺷده است و
توسط مربی مربوطﻪ ﻫر ورزﺷﻜار تﻜﻤیﻞ میﺷود.
نﻤرات بﻪدست آمده از پنج سوال ،نﻤرات نهایی
ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷﻜار را نشان میدﻫد .ایﻦ سوال در مﻘیاس
( 1بسیار ضعیﻒ) تا ( 5بسیارﻋاﻟی) طراحی ﺷده است
)چاربونیو ،باربینگ و ﻛیﻠواي )2001 2،نﻤرات بﻪدست
آمده از پنج سوال با ﻫﻢ جﻤع ﺷده و نﻤرة نهایی
ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷﻜار بﻪدست میآید ﻛﻪ ایﻦ نﻤره نهایی
ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷﻜار در دامنۀ  5تا ( 25حداﻗﻞ تا حداﻛثر)

2. Barling, Kelloway
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ﻗرار میگیرد .میانگیﻦ ضرایب پایایی ایﻦ پرسشنامﻪ
توسط چاربونیو 0/71 ،محاسبﻪ و گزارش ﺷده است .در
ایﻦ تحﻘیق روایی پرسشنامﻪ توسط پنچ نﻔر از اساتید
تربیتبدنی استان تﺄئید و پایایی آن از طریق آﻟﻔاي
ﻛرونباخ  %68/5بﻪدست آمد.
پرسشنامۀ تنظيم شناختی هيجان

مﻘیاسﻫاي بهزیستی روانشناﺧتی در پژوﻫشﻫاي
متعددي مناسب گزارش گردیده است.
( )2005ﻫﻤسانی درونی ﺧرده مﻘیاسﻫا را مناسب و
آﻟﻔاي ﻛرونباخ آنها را بیﻦ  0/77تا  0/90یافتﻪ است.
روایی نسﺨﻪ فارسی پرسشنامﻪ در مﻄاﻟعﻪ سرمد و
ﻫﻤﻜاران ( )2011و بیانی و ﻫﻤﻜاران ( )1999مﻄﻠوب
گزارش ﺷده بود .براي تعییﻦ پایایی پرسشنامﻪ از روش
آﻟﻔاي ﻛرونباخ استﻔاده ﺷده است .ضرایب بﻪدست آمده
براي پرسشنامۀ بهزیستی روانشناﺧتی ()α= 0/69
است .در ایﻦ تحﻘیق روایی پرسشنامﻪ توسط پنچ نﻔر از
اساتید تربیتبدنی استان تﺄئید و پایایی آن از طریق
آﻟﻔاي ﻛرونباخ  %73بﻪدست آمد.

دایرندوک2

(گارنفسکی و همکاران)2001 ،
پرسشنامة راﻫبردﻫاي تنﻈیﻢ ﻫیجان ﺷناﺧتی 36آیتﻢ
دارد .پاسﺨگویی بﻪ ﻫر یﻚ از آیتﻢ ﻫاي آن بﻪصورت
مﻘیاس ﻟیﻜرت پنج درجﻪاي (-1تﻘریبا ﻫرگز اﻟی -5
تﻘریبا ﻫﻤیشﻪ) است .ایﻦ پرسشنامﻪ ﺷامﻞ  36پرسش
مدرج پنج نﻤرهاي است ﻛﻪ ﻫر چهار پرسش یﻚ ﻋامﻞ
را مورد ارزیابی ﻗرار میدﻫد و در مجﻤوع نﻪ ﻋامﻞ بﻪ
ﻗرار ،سرزنش ﺧود ،سرزنش دیگران ،فاجعﻪ آمیز ﻛردن،
نشﺨوار فﻜري ،تﻤرﻛز مجدد بر برنامﻪ ریزي پذیرش،
تﻤرﻛز مثبت و ارزیابی مثبت را مورد ارزیابی ﻗرار
میدﻫد (گرانﻔسﻜی و ﻫﻤﻜاران2002 a،؛ بﻪ نﻘﻞ از
امیﻦ آبادي و ﻫﻤﻜاران.)2016 ،
براي تعییﻦ پایایی پرسشنامﻪ از روش آﻟﻔاي ﻛرونباخ
استﻔاده ﺷد .ضرایب بﻪدست آمده براي پرسشنامۀ
تنﻈیﻢ ﻫیجان ﺷناﺧتی ( )α= 0/81است .در ایﻦ
تحﻘیق روایی پرسشنامﻪ توسط پنچ نﻔر از اساتید
تربیتبدنی استان تﺄئید و پایایی آن از طریق آﻟﻔاي
ﻛرونباخ  %76بﻪدست آمد.
پرسشنامۀ بهزيستی روانشناختی
ایﻦ مﻘیاس را رایﻒ ( )1989ساﺧتﻪ و در سال 2002
مورد تجدید نﻈر ﻗرار گرفتﻪ است (ﻫوسر .)2005 1،ایﻦ
مﻘیاس  6ﻋامﻞ ﺧودمﺨتاري ،تسﻠط بر محیط ،رﺷد
ﺷﺨصی ،ارتباط مثبت با دیگران ،ﻫدفﻤندي در زندگی
و پذیرش ﺧود را میسنجد .ضﻤﻦ اینﻜﻪ مجﻤوﻋۀ
نﻤرات ایﻦ  6ﻋامﻞ بﻪصورت نﻤرة ﻛﻠی بهزیستی
روانشناﺧتی محاسبﻪ میﺷود .ﻫﻤچنیﻦ روایی و پایایی

محﻘق با اﻗدام بﻪ مﻄاﻟعﻪ و جﻤعآوري مبانی مربوط بﻪ
تنﻈیﻢ ﻫیجان و بهزیستی روانشناﺧتی بﻪ ﺷﻜﻞ
ﻛتابﺨانﻪاي و مرور مﻘاالت و پایاننامﻪﻫاي موجود
پرداﺧت و سپس پرسشنامﻪﻫاي مربوطﻪ براي جامعﻪ
آماري مورد نﻈر تهیﻪ ﺷد.
اطالﻋات مورد نیاز در پژوﻫش حاضر بﻪ روش میدانی
و در بازه زمانی تیرماه تا دي ماه سال  1397گردآوري
ﺷد .براي اجراي پژوﻫش ابتدا مﻜاتبات و
ﻫﻤاﻫنگیﻫاي الزم جهت معرفی پژوﻫشگر بﻪ اداره ﻛﻞ
ورزش و جوانان استان آذربایجان ﺷرﻗی و متعاﻗبا
ﻫیﺄتﻫاي ورزﺷی استان در رﺷتﻪﻫاي بسﻜتبال و
واﻟیبال بﻪﻋﻤﻞ آمد .در ﻫیﺄتﻫاي ورزﺷی ،ابتدا
اطالﻋات مربوط بﻪ زمان برگزاري مسابﻘات استانی
دریافت ﺷد .پیش از زمان برگزاري ﻫر یﻚ از رﻗابتﻫا،
بﻪ منﻈور جﻠب ﻫﻤﻜاري سرپرستان و مربیان تیﻢﻫاي
ﺷرﻛتﻛننده براي تﺨصیﺺ زمان مناسب براي
گردآوري اطالﻋات توضیحاتی در مورد اﻫداف پژوﻫش
و ضرورت اجراي آن توسط پژوﻫشگر ارائﻪ ﺷد .زمان
تﻜﻤیﻞ پرسشنامﻪﻫا بعد از اتﻤام رﻗابتﻫا در نﻈر گرفتﻪ

1. Hauser

2. Dırendonck

شيوۀ گردآوری دادهها
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ﺷد .در نﻤونﻪگیري تالش گردید تا ﺷرﻛت ﻛنندهﻫا
ترﻛیبی از ورزﺷﻜاران و تیﻢﻫاي حرفﻪاي و
نیﻤﻪحرفﻪاي در رﻗابتﻫا باﺷند .از ورزﺷﻜاران و تیﻢﻫا
دﻋوت ﺷد تا در زمانﻫاي مشﺨﺺ ﺷده در محﻞ مﻘرر
حضور یابند .در ابتدا توضیحاتی در مورد اﻫداف پژوﻫش
و ضرورت اجراي آن ،روش تﻜﻤیﻞ پرسشنامﻪﻫا،
محرمانﻪ بودن اطالﻋات گردآوري ﺷده در پژوﻫش ارائﻪ
گردید و بستﻪﻫاي پرسشنامﻪ در اﺧتیار آنان ﻗرار گرفت.
در مجﻤوع ،از  100پرسشنامﻪ توزیع ﺷده ،ﻫﻤﻪ
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پرسشنامﻪﻫا بازگشت داده ﺷد .پس از جﻤعآوري
پرسشنامﻪﻫا ،اطالﻋات ﺧام ﻛدگذاري گردیده و دادهﻫا
تجزیﻪ و تحﻠیﻞ ﺷد.
روشهای تجزيه و تحليل آماری
از آزمون تحﻠیﻞ رگرسیون ﺧﻄی چند متغییره براي
پیشبینی تاثیر متغییر مالک بر متغییر پیشبیﻦ و براي
یافتﻦ ﺷدت میزان تاثیر دو مدل با زد1فیشر از ماﻛروي
افزدتی2استﻔاده ﺷد.

یافته ها
جدول  -1آزمون معناداری رابطه خطی برای تاثير تنظيم شناختی هيجان بر عملکرد ورزشی

رگرسیون
باﻗیﻤانده
ﻛﻞ

مجموع

درجۀ

ميانگين

مربعات
19/796
36/172
55/968

آزادی
1
98
99

مربعات
19/796
0/369

با توجﻪ بﻪ نتایج جدول  2سﻄﺢ معناداري آزمون  Fبرابر
 0/001است .با توجﻪ بﻪ اینﻜﻪ سﻄﺢ معناداري آزمون
 Fﻛﻤتر از  0/05است نشان میدﻫد بیﻦ متغیر مالک

مقدار
F

سطح معناداری

53/633

0/001

و متغیرﻫاي پیشبیﻦ رابﻄﻪ ﺧﻄی معناداري وجود دارد.
بﻪ ایﻦ مﻔهوم ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی ورزﺷﻜاران حرفﻪاي
و نیﻤﻪحرفﻪاي با تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی ﻫیجان ﻗابﻞ پیشبینی
است.

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

ضرايب استاندارد

نشده

شده

B
مﻘدار ثابت
تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی ﻫیجان

0/293
0/849

خطای
معيار
0/419
0/116

1. Z

(بتا) Beta
0/595

مقدار
t
0/699
7/323

سطح معنی
داری
0/486
0/001

2. FZT
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با توجه به جدول  2نتيجه گرفته میشود تنظيم
شناختی هيجان بر عملکرد ورزشی ورزشکاران
حرفهای و نيمهحرفهای تاثير مثبت معناداری دارد
( p = 0/001و  .)t = 7/32شدت تاثير برابر 0/60

است .یعنی با یک واحد افزایش در تنظيم
شناختی هيجان ،ميزان عملکرد ورزشی
ورزشکاران به اندازه  0/60واحد افزایش مییابد.

جدول  -3آزمون معناداری رابطه خطی برای تاثير مولفههای تنظيم شناختی هيجان بر عملکرد ورزشی

رگرسیون
باﻗیﻤانده
ﻛﻞ

مجموع

درجۀ

ميانگين

مربعات
26/680
29/288
55/968

آزادی
9
90
99

مربعات
2/964
0/325

ﻫﻤانﻄور ﻛﻪ جدول  3نشان میدﻫد سﻄﺢ معناداري
آزمون  Fبرابر  0/001است .با توجﻪ بﻪ اینﻜﻪ سﻄﺢ
معناداري آزمون  Fﻛﻤتر از  0/05است نشان میدﻫد
بیﻦ متغیر مالک و متغیرﻫاي پیشبیﻦ رابﻄﻪ ﺧﻄی

مقدار F

سطح معناداری
0/001

9/109

معناداري وجود دارد .بﻪ ایﻦ مﻔهوم ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی
ورزﺷﻜاران حرفﻪاي و نیﻤﻪحرفﻪاي بر حسب موﻟﻔﻪﻫاي
تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی ﻫیجان ﻗابﻞ پیشبینی است.

جدول  -4جدول ضرايب رگرسيون برای تاثير مولفههای تنظيم شناختی هيجان بر عملکرد ورزشی

مﻘدار ثابت
توجﻪ مثبت مجدد
تﻤرﻛز بر برنامﻪ ریزي
ارزیابی مثبت
دیدگاه وسیعتر
سرزنش ﺧود
سرزنش دیگران
نشﺨوار فﻜري
فاجعﻪ آمیز تﻠﻘی ﻛردن
پذیرش

ضرايب استاندارد

ضرايب استاندارد

نشده

شده

B
-0/194
-0/161
0/318
-0/003
0/108
0/090
0/346
0/310
-0/044
0/058

خطای معيار
0/499
0/083
0/109
0/105
0/112
0/134
0/106
0/109
0/113
0/131

مقدار t

(بتا) Beta
-0/242
0/318
-0/003
0/108
0/068
0/286
0/345
-0/042
0/046

-0/390
-1/950
2/908
-0/030
0/967
0/671
3/267
2/837
-0/388
0/443

سطح معنا
داری
0/698
0/054
0/005
0/976
0/336
0/504
0/002
0/006
0/699
0/659
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با توجﻪ بﻪ جدول نتیجﻪ گرفتﻪ میﺷود موﻟﻔﻪ تﻤرﻛز بر
برنامﻪریزي ( p = 0/005و  ،)t = 2/91سرزنش دیگران
( p = 0/002و  )t = 3/27و نشﺨوار فﻜري (= 0/006
 pو  )t = 2/84بر ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی ورزﺷﻜاران تاثیر
مثبت معناداري دارند .موﻟﻔۀ نشﺨوار فﻜري با ضریب
بتاي  0/35بیشتریﻦ تاثیر را در ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی
ورزﺷﻜاران دارد.

ضریب ﻫﻤبستگی برابر  0/32و ضریب تعییﻦ برابر
 0/10است .ضریب تعییﻦ مﻘدار واریانس تبییﻦ ﺷده
توسط مدل را نشان میدﻫد مﻘدار ﻋددي ضریب تعییﻦ
بیﻦ صﻔر تا  1است .ﻫر چﻪ ایﻦ مﻘدار بﻪ یﻚ نزدیﻜتر
باﺷد نشان دﻫندة ﻗويتر بودن رابﻄﻪ مدل است .در ایﻦ
مدل 10 ،درصد از ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی ورزﺷﻜاران توسط
بهزیستی روانشناﺧتی ﻗابﻞ پیشبینی است.

جدول  -5آزمون معناداری رابطه خطی برای تاثير بهزيستی روانشناختی بر عملکرد ورزشی

رگرسیون
باﻗیﻤانده
ﻛﻞ

مجموع

درجۀ

مربعات
5/817
50/150
55/968

آزادی
1
98
99

ميانگين مربعات

مقدار F

سطح معناداری

5/817
0/512

11/367

0/001

ﻫﻤانﻄور ﻛﻪ جدول  5نشان میدﻫد سﻄﺢ معناداري
آزمون  Fبرابر  0/001است .با توجﻪ بﻪ اینﻜﻪ سﻄﺢ
معناداري آزمون  Fﻛﻤتر از  0/05است نشان میدﻫد

بیﻦ متغیر مالک و متغیر پیشبیﻦ رابﻄﻪ ﺧﻄی
معناداري وجود دارد .بﻪ ایﻦ مﻔهوم ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی
ورزﺷﻜاران حرفﻪاي و نیﻤﻪحرفﻪاي با بهزیستی
روانشناﺧتی ﻗابﻞ پیشبینی است.

جدول  .6جدول ضرايب رگرسيون برای تاثير بهزيستی روانشناختی بر عملکرد ورزشی
ضرايب استاندارد
ضرايب استاندارد نشده
شده
سطح معناداری
مقدار t
خطای
(بتا)Beta
B
معيار
0/001
5/757
0/367
2/112
مﻘدار ثابت
بهزیستی
0/001
3/372
0/322
0/099
0/333
روانشناﺧتی

ﻫﻤانﻄور ﻛﻪ جدول  6نشان میدﻫد بهزیستی
روانشناﺧتی بر ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی ورزﺷﻜاران حرفﻪاي و
نیﻤﻪحرفﻪاي تاثیر مثبت معناداري دارد ( p = 0/001و
 .)t = 3/37ﺷدت تاثیر برابر  0/32است .یعنی با یﻚ
واحد افزایش در بهزیستی روانشناﺧتی ،میزان ﻋﻤﻠﻜرد
ورزﺷی ورزﺷﻜاران بﻪ اندازه  0/32واحد افزایش

مییابد .براي آزمون ایﻦ فرضیﻪ ،از رگرسیون ﺧﻄی
چندگانﻪ ﻫﻤزمان استﻔاده ﺷده است .ضریب ﻫﻤبستگی
چندگانﻪ برابر  0/48و ضریب تعییﻦ برابر  0/23است.
ضریب تعییﻦ مﻘدار واریانس تبییﻦ ﺷده توسط مدل را
نشان میدﻫد مﻘدار ﻋددي ضریب تعییﻦ بیﻦ صﻔر تا 1
است .ﻫر چﻪ ایﻦ مﻘدار بﻪ یﻚ نزدیﻜتر باﺷد نشان
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دﻫندهي ﻗويتر بودن رابﻄﻪ مدل است .در ایﻦ مدل،

 23درصد از ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی ورزﺷﻜاران توسط
موﻟﻔﻪﻫاي بهزیستی روانشناﺧتی ﻗابﻞ پیشبینی است.

جدول  -7آزمون معناداری رابطه خطی برای تاثير مولفههای بهزيستی روانشناختی بر عملکرد ورزشی
مجموع مربعات درجۀ آزادی ميانگين مربعات مقدار  Fسطح معناداری
2/127
6
12/761
رگرسیون
0/001
4/578
0/465
93
43/206
باﻗیﻤانده
99
55/968
ﻛﻞ

ﻫﻤانﻄور ﻛﻪ جدول  7نشان میدﻫد سﻄﺢ معناداري
آزمون  Fبرابر  0/001است .با توجﻪ بﻪ اینﻜﻪ سﻄﺢ
معناداري آزمون  Fﻛﻤتر از  0/05است نشان میدﻫد
بیﻦ متغیر مالک و متغیرﻫاي پیشبیﻦ رابﻄﻪ ﺧﻄی

معناداري وجود دارد .بﻪ ایﻦ مﻔهوم ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی
ورزﺷﻜاران حرفﻪاي و نیﻤﻪحرفﻪاي بر حسب موﻟﻔﻪﻫاي
بهزیستی روانشناﺧتی ﻗابﻞ پیشبینی است.

جدول  -8جدول ضرايب رگرسيون برای تاثير مولفههای بهزيستی روانشناختی بر عملکرد ورزشی
ضرايب استاندارد نشده ضرايب استاندارد شده
مقدار  tسطح معناداری
(بتا)Beta
خطای معيار
B
0/007
2/774
0/575
1/595
مﻘدار ثابت
0/415
0/818
0/097
0/144
0/118
پذیرش ﺧود
0/583
0/551
0/076
0/156
رابﻄﻪ مثبت با دیگران 0/086
0/586
0/547
0/101
0/175
0/096
ﺧودمﺨتاري
0/396
-0/853
-0/125
0/191
-0/163
زندگی ﻫدفﻤند
0/001
3/724
0/425
0/116
0/432
رﺷد ﺷﺨصی
0/533
-0/626
-0/075
0/100
-0/062
تسﻠط بر محیط

ﻫﻤانﻄور ﻛﻪ جدول  8نشان میدﻫد فﻘط موﻟﻔﻪ رﺷد
ﺷﺨصی بر ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی ورزﺷﻜاران تاثیر مثبت

معناداري دارد ( p = 0/001و .)t = 3/72

جدول  -9جدول همبستگی و دوربين-واتسن برای تاثير تنظيم شناختی هيجان بر عملکرد ورزشی به
تفکيک ورزشکاران حرفهای و نيمهحرفهای
سطح مهارتی

ضريب همبستگی
چندگانه

ضريب
تعيين

ضريب تعيين
تعديل شده

0/595
0/603

0/354
0/364

0/341
0/351

حرفهای
نيمهحرفهای
Z-Fisher = 0/06 ، p<0/05

خطاي
معيار
برآورد
0/632
0/588

دوربين-
واتسن
2/238
1/531
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ﻫﻤانﻄور ﻛﻪ جدول  9نشان میدﻫد ﻫﻢ در ورزﺷﻜاران
حرفﻪاي و ﻫﻢ در ورزﺷﻜاران نیﻤﻪحرفﻪاي تنﻈیﻢ
ﺷناﺧتی ﻫیجان بر ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی تاثیر مثبت
معناداري دارد .در ورزﺷﻜاران حرفﻪاي ضریب

ﻫﻤبستگی برابر  0/60و ضریب تعییﻦ برابر 0/354؛ در
ورزﺷﻜاران نیﻤﻪحرفﻪاي ضریب ﻫﻤبستگی برابر
 0/603و ضریب تعییﻦ برابر  0/364است.

جدول  -10آزمون معناداری رابطه خطی برای تاثير تنظيم شناختی هيجان بر عملکرد ورزشی به تفکيک
سطح
مهارتی
حرفﻪاي

نیﻤﻪحرفﻪاي

رگرسیون
باﻗیﻤانده
ﻛﻞ
رگرسیون
باﻗیﻤانده
ﻛﻞ

ورزشکاران حرفهای و نيمهحرفهای
ميانگين
درجۀ
مجموع
مربعات
آزادی
مربعات
10/542
1
10/542
0/400
48
19/196
49
29/738
9/502
1
9/502
0/346
48
16/591
49
26/093

مقدار
F

سطح معنا
داری

26/361

0/001

27/491

0/001

جدول  -11جدول ضرايب رگرسيون برای تاثير تنظيم شناختی هيجان بر عملکرد ورزشی به تفکيک
ورزشکاران حرفهای و نيمهحرفهای
ضرايب استاندارد نشده
سطح مهارتی

-0/252

خطای
معيار
0/710

0/993

0/193

0/613

0/517

0/763

0/146

B
حرفﻪاي

نیﻤﻪحرفﻪاي

مﻘدار ثابت
تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی
ﻫیجان
مﻘدار ثابت
تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی
ﻫیجان

ﻫﻤانﻄور ﻛﻪ جدول  11نشان میدﻫد مﻘدار زد فیشر
محاسبﻪ ﺷده براي مﻘایسﻪ ضریب ﻫﻤبستگی دو مدل
برابر  0/06است .با توجﻪ بﻪ اینﻜﻪ ایﻦ مﻘدا ﻛﻤتر از

ضرايب
استاندارد
شده

مقدار
t

سطح
معنا
داری

-0/355

0/724

5/134

0/001

1/186

0/241

5/243

0/001

(بتا) Beta

0/595

0/603

 1/96است ،بنابرایﻦ ،میزان تﺄثیر تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی
ﻫیجان بر ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی در بیﻦ ورزﺷﻜاران حرفﻪاي
و ورزﺷﻜاران نیﻤﻪحرفﻪاي تﻔاوت معناداري ندارد.
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جدول  -12جدول همبستگی و دوربين-واتسن براي تاثير بهزيستی روانشناختی بر عملکرد ورزشی به
تفکيک ورزشکاران حرفهاي و نيمهحرفهاي
سطح

ضريب همبستگی

ضريب

ضريب تعيين

خطای معيار

دوربين-

مهارتی
حرفﻪاي
نیﻤﻪحرفﻪاي

چندگانه
0/307
0/355

تعيين
0/094
0/126

تعديل شده
0/076
0/108

برآورد
0/749
0/689

واتسن
2/263
1/533

Z-Fisher = 0/261 ، p<0/05

 0/31و ضریب تعییﻦ برابر 0/09؛ در ورزﺷﻜاران
نیﻤﻪحرفﻪاي ضریب ﻫﻤبستگی برابر  0/36و ضریب
تعییﻦ برابر  0/13است.

ﻫﻤانﻄور ﻛﻪ جدول  12نشان میدﻫد ﻫﻢ در ورزﺷﻜاران
حرفﻪاي و ﻫﻢ در ورزﺷﻜاران نیﻤﻪحرفﻪاي بهزیستی
روانشناﺧتی بر ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی تاثیر مثبت معناداري
دارد .در ورزﺷﻜاران حرفﻪاي ضریب ﻫﻤبستگی برابر

جدول  -13آزمون معناداری رابطه خطی برای تاثير بهزيستی روانشناختی بر عملکرد ورزشی به تفکيک
ورزشکاران حرفهای و نيمهحرفهای
سطح
مهارتی
حرفﻪاي

نیﻤﻪحرفﻪاي

رگرسیون
باﻗیﻤانده
ﻛﻞ
رگرسیون
باﻗیﻤانده
ﻛﻞ

مجموع

درجۀ

ميانگين

مربعات
2/808
26/930
29/738
3/288
22/805
26/093

آزادی
1
48
49
1
48
49

ﻫﻤانﻄور ﻛﻪ جدول  13نشان میدﻫد مﻘدار  zفیشر
محاسبﻪ ﺷده براي مﻘایسﻪ ضریب ﻫﻤبستگی دو مدل
برابر  0/261است .با توجﻪ بﻪ اینﻜﻪ ایﻦ مﻘدا ﻛﻤتر از

مقدار
F

سطح معنا
داری

مربعات
2/808
0/561

5/005

0/03

3/288
0/475

6/921

0/011

 1/96است ،میزان تﺄثیر بهزیستی روانشناﺧتی بر
ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی در بیﻦ ورزﺷﻜاران حرفﻪاي و
ورزﺷﻜاران نیﻤﻪحرفﻪاي تﻔاوت معناداري ندارد.
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قديری :پيشبينی تنظيم شناختی هيجان و بهزيستی روانشناختی ...

جدول  -14جدول ضرايب رگرسيون برای تاثير بهزيستی روانشناختی بر عملکرد ورزشی به تفکيک
ورزشکاران حرفهای و نيمهحرفهای
ضرايب استاندارد

ضرايب

نشده

استاندارد شده

سطح
مهارتی

حرفﻪاي

نیﻤﻪحرفﻪاي

B
مﻘدار ثابت
بهزیستی
روانشناﺧتی
مﻘدار ثابت
بهزیستی
روانشناﺧتی

خطای

2/180

معيار
0/539

0/332

0/149
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بحث و نتیجهگیري
یافتﻪﻫاي پژوﻫش نشان داد ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی
ورزﺷﻜاران حرفﻪاي و نیﻤﻪحرفﻪاي با تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی
ﻫیجان ﻗابﻞ پیشبینی است .نتایج ایﻦ پژوﻫش با نتایج
پژوﻫشﻫا مﻘصودي و ﻫﻤﻜاران ( ،)1397ﺷیروانی و
ﻫﻤﻜاران ( ،)2014بیرامیو ﻫﻤﻜاران ( ،)2012حیدري
و ﻫﻤﻜاران ( ،)2010حیدري و اﻗبال ( )2016ورزﻟتی و
وانداﻟوسیا )2016( 1و ﻛامپنی 2و ﻫﻤﻜاران ()2015
ﻫﻤسو است و با نتایج یافتﻪﻫاي صاحبی و ﻫﻤﻜاران
( )1396غیرﻫﻤسو است .صاحبی و ﻫﻤﻜاران ( )1396با
مﻄاﻟعﻪ اثر فواصﻞ ﻛانون توجﻪ بیرونی و راﻫبردﻫاي
تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی ﻫیجان بر ﻋﻤﻠﻜرد چرختیز و چﻤنی
باستانیﻛاران بﻪ ایﻦ مهﻢ دست یافتند ﻛﻪ اتﺨاذ
راﻫبردﻫاي انﻄباﻗی و غیر انﻄباﻗی تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی
ﻫیجان تﺄثیري بر ﻋﻤﻠﻜرد آنﻫا نداﺷتﻪ است .احتﻤاال
ویژگیﻫاي فردي (راﻫبردﻫاي انﻄباﻗی و راﻫبردﻫاي
غیرانﻄباﻗی تنﻈیﻢ ﻫیجان) اثر معناداري بر ﻋﻤﻠﻜرد آنها
نداﺷتﻪ است.
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در تبییﻦ ایﻦ مساﻟﻪ میتوان اظهار نﻤود ﻛﻪ وضعیت
روانی و ﻫیجانی ورزﺷﻜاران از ﻋوامﻞ مهﻢ و تﺄثیرگذار
بر ﻋﻤﻠﻜرد آنها است .ﻫیجان ،نﻘش اساس در
اﺧتاللﻫاي روانی ایﻔا میﻛند .ناﻫﻤاﻫنگیﻫاي ﻫیجانی
در تﻤام اﺧتالل ﻫاي محور یﻚ (بﻪجز ﻋﻘب ماندگی
ذﻫنی) و نیﻤیاز اﺧتالل ﻫاي محور دو (اﺧتالل ﻫایی
ﻛﻪ دوره ﻛودﻛی بروز میﻛند ،اﺧتالالت ﺷﺨصیت و
ﻋﻘب ماندگی ذﻫنی) بروز میﻛند (آﻟدایو و ﻫﻤﻜاران،
 .)2010از طرفی تنﻈیﻢ ﻫیجان موفق ﻫﻤراه با
دستاوردﻫاي مثبت است ،دستاوردﻫایی چون رﺷد
صالحیت ﻫاي اجتﻤاﻋی را در پی دارد (آیزنبرگ و
ﻫﻤﻜاران.)2013 ،
پاسخﻫاي ﻫیجانی ،اطالﻋات مهﻤیدربارة تجربﻪ فرد
در ارتباط با دیگران فراﻫﻢ میﻛند .از ایﻦ اطالﻋات
انسانﻫا یاد میگیرند ﻛﻪ در مواجهﻪ با ﻫیجانات چگونﻪ
رفتار ﻛنند ،چگونﻪ تجارب ﻫیجانی را بﻪصورت
ﻛالمیبیان نﻤایند ،چﻪ راﻫﻜارﻫایی را در پاسخ بﻪ
ﻫیجانﻫا بﻪﻛار برند و در زمینﻪ ﻫیجانﻫاي ﺧاص،
چگونﻪ با دیگران رفتار ﻛنند .بررسی مﻄاﻟعات
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روانﺷناﺧتی نشان میدﻫد تنﻈیﻢ ﻫیجانی ﻋامﻞ مهﻤی
در تعییﻦ سالمتی و داﺷتﻦ ﻋﻤﻠﻜرد موفق در تعامالت
اجتﻤاﻋی است .بنابرایﻦ میتواند بﻪ نوﻋی روي ﻋﻤﻠﻜرد
فرد تﺄثیر مثبت بگذارد.
نتایج پژوﻫش نشان داد ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی ورزﺷﻜاران
حرفﻪاي و نیﻤﻪحرفﻪاي بر حسب موﻟﻔﻪﻫاي (تﻤرﻛز بر
برنامﻪریزي ،سرزنش دیگران ،نشﺨوار فﻜري) تنﻈیﻢ
ﺷناﺧتی ﻫیجان ﻗابﻞ پیشبینی است .نتایج ایﻦ
پژوﻫش با نتایج پژوﻫشﻫا مﻘصودي و ﻫﻤﻜاران
( ،)1397بیرامی و ﻫﻤﻜاران ( ،)2012حیدري و
ﻫﻤﻜاران ( ،)2010حیدري و اﻗبال ( )2016ﺷیروانی و
ﻫﻤﻜاران ( )2014ورزﻟتی و ﻫﻤﻜاران ( )2016و ﻛامپنی
و ﻫﻤﻜاران ( )2015ﻫﻤسو است و با نتایج یافتﻪﻫاي
صاحبی و ﻫﻤﻜاران ( )1396غیرﻫﻤسو است .ﻋﻠت ایﻦ
ﻋدم ﻫﻤسویی را میتوان بﻪ ویژگیﻫاي فردي ،تعداد
جﻠسات آزمون ،سﻄﺢ متوسط مهارت فنی
باستانیﻛاران ،وضعیت فرﻫنگی ،اجتﻤاﻋی و اﻗتصادي
ﺷرﻛتﻛنندگان در پژوﻫش فوق نسبت داد ﻛﻪ ﻫنوز
ﻗابﻠیت استﻔاده از ویژگیﻫاي منﻔی راﻫبردﻫاي
غیرانﻄباﻗی را نداﺷتﻪاند.
در تبییﻦ ایﻦ مساﻟﻪ میتوان اظهار داﺷت ﻛﻪ ﻫر یﻚ
از موﻟﻔﻪﻫاي وضعیت روانی و ﻫیجانی ورزﺷﻜاران از
ﻋوامﻞ مهﻢ و تﺄثیرگذار بر ﻋﻤﻠﻜرد آنها است .در مرحﻠﻪ
برنامﻪریزي فرد در مواجهﻪ با ﺷرایط ناگوار اﻗدام بﻪ
برنامﻪریزي براي ﻛﻢ ﻛردن ﻋوارض ناﺷی از اتﻔاق
میﻛند .ظاﻫرا ورزﺷﻜاران چﻪ حرفﻪاي و چﻪ
نیﻤﻪحرفﻪاي در تﻄابق با ایﻦ وضعیت سازگاري بهتري
را دارند و میتوانند در ﺷرایط ناگوار ﺧود را براي مبارزه
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
میداند .احتﻤاال ورزﺷﻜاران بﻪ دالیﻠی ﻋوامﻞ درونی را
نﻤیتوانند بﻪ ﺷﻜست یا موفﻘیت ﺧود نسبت دﻫند و
سایر ﻋوامﻞ بیرونی را ﻋامﻞ مهﻤیدر ایﻦ امر میدانند.

در نشﺨوارفﻜري فرد با بروز ﺷرایط ناگوار موجب ایجاد
مشغوﻟیت فﻜري پیرامون ابعاد گوناگون واﻗعﻪ میﻛند و
مدام احساسات و افﻜار ایجاد ﺷده را بﻪ دﻟیﻞ ﺷرایط
ناگوار مرور مینﻤاید .ورزﺷﻜاران براي مبارزه با ایﻦ
موﻟﻔﻪ منﻔی با فعاﻟیت ﻫاي ورزﺷی ﺧود ذﻫﻦ ﺧود را
درگیر مینﻤایند تا بتوانند بر آن غﻠبﻪ نﻤایند .بنابریﻦ
احساس میگردد ورزﺷﻜاران حرفﻪاي و نیﻤﻪحرفﻪاي
در ایﻦ موﻟﻔﻪ از طریق فعاﻟیت ﻫاي ورزﺷی میتوانند بر
ایﻦ موﻟﻔﻪ غﻠبﻪ نﻤایند.
نتایج پژوﻫش نشان داد ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی ورزﺷﻜاران
حرفﻪاي و نیﻤﻪحرفﻪاي با بهزیستی روانشناﺧتی ﻗابﻞ
پیشبینی است .نتایج ایﻦ پژوﻫش با نتایج پژوﻫشﻫا
دوﻟتی و رنجبر ( ،)2017مهدوي و ﻫﻤﻜاران (،)2016
ﻗاسﻢ پور و جودت ( )2014ﻫﻤسو است .پژوﻫشی ﻛﻪ
غیرﻫﻤسوئی ایﻦ فرضیﻪ را نشان دﻫد در ادبیات پیشینﻪ
یافت نشد.
در تبییﻦ ایﻦ مساﻟﻪ میتوان اظهار نﻤود ﻛﻪ پژوﻫشﻫا
نشان میدﻫند ورزش و فعاﻟیتﻫاي حرﻛتی باﻋث
افزایش بهزیستی روانشناﺧتی و ﻛاﻫش مشﻜالت
روانشناﺧتی میﺷود .سالمت بدنی و جسﻤانی موجب
رﺷد سالمت روانی و افزایش و رﺷد بهزیستی ﺷناﺧتی
در افراد میﺷود .ورزﺷﻜاران افرادي معاﺷرتی و جسور
ﻫستند ،بﻪ طوري ﻛﻪ در برﺧورد با مشﻜالت و مسائﻞ
از آستانﻪ تحﻤﻞ باالتري نسبت بﻪ ﻫﻤتایان ﻋادي ﺧود
برﺧوردارند .ورزش و فعاﻟیت بدنی میتواند با افزایش
جنبﻪﻫاي ﺷﺨصیتی مثبت و ﻛاﻫش رفتارﻫاي ناپسند
منجر بﻪ تﻘویت و رﺷد بهزیستی روانشناﺧتی بﻪ ﻋنوان
یﻜی از سازهﻫاي روانشناسی مثبتنگر ﺷود .افزون بر
ایﻦ ،افراد ورزﺷﻜار از ورزش و فعاﻟیت ﻫاي بدنی بﻪ
ﻋنوان یﻚ ﺷیوه مﻘابﻠﻪاي موثر براي برﺧورد با
نگرانیﻫا و اضﻄراب ﻫایی ﻛﻪ بﻪ وسیﻠﻪ روزمرگی
زندگی ایجاد میﺷود ،استﻔاده میﻛنند ﻛﻪ ایﻦ ﺧود
میتواند بﻪ افزایش بهزیستی روانشناﺧتی بﻪ ﻋنوان
یﻜی از سازهﻫاي روانشناسی مثبتنگر ﻛﻤﻚ نﻤاید.

قديری :پيشبينی تنظيم شناختی هيجان و بهزيستی روانشناختی ...

بنابریﻦ ،ورزش با تﻘویت بهزیستی روانشناﺧتی بﻪ
ورزﺷﻜاران امﻜان میدﻫد تا بهتر بتوانند با استرسﻫا
مﻘابﻠﻪ ﻛنند و با چاﻟشﻫاي پیش رو بهتر ﻛنار بیایند.
نتایج پژوﻫش حاضر نشان داد ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی
ورزﺷﻜاران حرفﻪاي و نیﻤﻪحرفﻪاي بر حسب موﻟﻔﻪ رﺷد
ﺷﺨصی بهزیستی روانشناﺧتی ﻗابﻞ پیشبینی است.
نتایج ایﻦ پژوﻫش با نتایج پژوﻫشﻫا دوﻟتی و رنجبر
( ،)2017مهدوي و ﻫﻤﻜاران ( ،)2016و ﻫﻤﻜاران
( ،)2016ﻗاسﻢ پور و جودت ( )2014ﻫﻤسو است.
پژوﻫشی ﻛﻪ غیرﻫﻤسوئی ایﻦ فرضیﻪ را نشان دﻫد در
ادبیات پیشینﻪ یافت نشد.
ﻫﻤانﻄور ﻛﻪ اﺷاره ﺷد ﺷﻜوفا ساﺧتﻦ ﻛﻠیۀ نیروﻫا و
استعدادﻫاي درونی ،پرورش و بﻪ دست آوردن
تواناییﻫاي جدید مستﻠزم رویارویی با ﺷرایط دﺷوار و
سﺨت است ،و ایﻦ ﺷرایط باﻋث میﺷود فرد نیروﻫاي
درونی ﺧویش را بجوید و توانایی ﻫاي جدید بﻪ دست
آورد .چﻪ زمانی بیشتریﻦ احتﻤال یافتﻦ ایﻦ نیروﻫا
میرود؟ زمانی ﻛﻪ فرد تحت فشار است ،ایﻦ استعدادﻫا
مﻜررا ﻛشﻒ میﺷوند و ﻗدرت ﺧود را در تغییر ﺷرایط
نشان میدﻫند .ﺧود ﺷﻜوفایی انسانﻫا در طی چاﻟشﻫا
و ﺷرایط نامﻄﻠوب ،بیانگر توانایی روانی در انسان در
ﻛنار آمدن با مشﻜالت ،تحﻤﻞ بسیاري از مصیبتﻫا و
برگشت بﻪ حاﻟت طبیعی پس از پشت سر گذاﺷتﻦ آن
و پیشرفت پس از گذر از موانع ،است.
نتایج پژوﻫش حاضر نشان داد میزان تﺄثیر تنﻈیﻢ
ﺷناﺧتی ﻫیجان بر ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی ورزﺷﻜاران حرفﻪاي
و نیﻤﻪحرفﻪاي متﻔاوت نیست .نتایج ایﻦ پژوﻫش با
نتایج پژوﻫشﻫا مﻘصودي و ﻫﻤﻜاران (،)1397
ﺷیروانی و ﻫﻤﻜاران ( ،)2014بیرامیو ﻫﻤﻜاران
( ،)2012حیدري و ﻫﻤﻜاران ( ،)2010حیدري و اﻗبال
( ،)2016ورزﻟتی 1و ﻫﻤﻜاران ( )2016و ﻛامپنی و
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ﻫﻤﻜاران ( )2015ﻫﻤسو است و با نتایج یافتﻪﻫاي
صاحبی و ﻫﻤﻜاران ( )1396غیرﻫﻤسو است.
صاحبی و ﻫﻤﻜاران ( )1396با مﻄاﻟعﻪ اثر فواصﻞ ﻛانون
توجﻪ بیرونی و راﻫبردﻫاي تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی ﻫیجان بر
ﻋﻤﻠﻜرد چرختیز و چﻤنی باستانیﻛاران بﻪ ایﻦ مهﻢ
دست یافتند ﻛﻪ اتﺨاذ راﻫبردﻫاي انﻄباﻗی و غیرانﻄباﻗی
تنﻈیﻢ ﺷناﺧتی ﻫیجان تﺄثیري بر ﻋﻤﻠﻜرد آنﻫا نداﺷتﻪ
است .ﻋﻠت ایﻦ ﻋدم ﻫﻤسویی را میتوان بﻪ ویژگیﻫاي
فردي ،تعداد جﻠسات آزمون ،سﻄﺢ متوسط مهارت فنی
باستانیﻛاران ،وضعیت فرﻫنگی ،اجتﻤاﻋی و اﻗتصادي
ﺷرﻛتﻛنندگان در پژوﻫش فوق نسبت داد ﻛﻪ ﻫنوز
ﻗابﻠیت استﻔاده از ویژگیﻫاي منﻔی راﻫبردﻫاي
غیرانﻄباﻗی را نداﺷتﻪاند .بنابرایﻦ ویژگیﻫاي فردي
(راﻫبردﻫاي انﻄباﻗی و راﻫبردﻫاي غیرانﻄباﻗی تنﻈیﻢ
ﻫیجان) اثر معناداري بر ﻋﻤﻠﻜرد آنها نداﺷتﻪ است.
در تبییﻦ ایﻦ مساﻟﻪ میتوان اظهار نﻤود ﻛﻪ وضعیت
روانی و ﻫیجانی ورزﺷﻜاران چﻪ حرفﻪاي و چﻪ
غیرحرفﻪاي از ﻋوامﻞ مهﻢ و تﺄثیرگذار بر ﻋﻤﻠﻜرد آنها
است .ﻫیجان ،نﻘش اساس در اﺧتالل ﻫاي روانی ایﻔا
میﻛند .ناﻫﻤاﻫنگیﻫاي ﻫیجانی در تﻤام اﺧتاللﻫاي
محور یﻚ (بﻪ جز ﻋﻘبماندگی ذﻫنی) و نیﻤی از
اﺧتاللﻫاي محور دو (اﺧتاللﻫایی ﻛﻪ دوره ﻛودﻛی
بروز میﻛند ،اﺧتالالت ﺷﺨصیت و ﻋﻘبماندگی ذﻫنی)
بروز میﻛند (آﻟدایو و ﻫﻤﻜاران .)2010 ،از طرفی تنﻈیﻢ
ﻫیجان موفق ﻫﻤراه با دستاوردﻫاي مثبت است،
دستاوردﻫایی چون رﺷد صالحیتﻫاي اجتﻤاﻋی را در
پی دارد (آیزنبرگ و ﻫﻤﻜاران.)2013 ،
پاسخﻫاي ﻫیجانی ،اطالﻋات مهﻤیدرباره تجربﻪ فرد
در ارتباط با دیگران فراﻫﻢ میﻛند .از ایﻦ اطالﻋات
انسانﻫا یاد میگیرند ﻛﻪ در مواجهﻪ با ﻫیجانات چگونﻪ
رفتار ﻛنند ،چگونﻪ تجارب ﻫیجانی را بﻪ صورت ﻛالمی
بیان نﻤایند ،چﻪ راﻫﻜارﻫایی را در پاسخ بﻪ ﻫیجانﻫا
1. Verzeletti
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بﻪﻛار برند و در زمینﻪ ﻫیجانﻫاي ﺧاص ،چگونﻪ با
دیگران رفتار ﻛنند .بررسی مﻄاﻟعات روان ﺷناﺧتی
نشان میدﻫد تنﻈیﻢ ﻫیجانی ﻋامﻞ مهﻤیدر تعییﻦ
سالمتی و داﺷتﻦ ﻋﻤﻠﻜرد موفق در تعامالت اجتﻤاﻋی
است .بنابریﻦ میتواند بﻪ نوﻋی روي ﻋﻤﻠﻜرد فرد تﺄثیر
مثبت بگذارد.
نتایج پژوﻫش نشان داد میزان تﺄثیر بهزیستی
روانشناﺧتی بر ﻋﻤﻠﻜرد ورزﺷی ورزﺷﻜاران حرفﻪاي و
نیﻤﻪحرفﻪاي متﻔاوت نیست .نتایج ایﻦ پژوﻫش با نتایج
پژوﻫشﻫا دوﻟتی و رنجبر ( ،)1396مهدوي و ﻫﻤﻜاران
( ،)2016ﻗاسﻢ پور و جودت ( )2014ﻫﻤسو است.
پژوﻫشی ﻛﻪ غیرﻫﻤسوئی ایﻦ فرضیﻪ را نشان دﻫد در
ادبیات پیشینﻪ یافت نشد .در تبییﻦ ایﻦ مساﻟﻪ میتوان
اظهار نﻤود پژوﻫشﻫا نشان میدﻫند ورزش و
فعاﻟیتﻫاي حرﻛتی باﻋث افزایش بهزیستی
روانشناﺧتی و ﻛاﻫش مشﻜالت روانشناﺧتی میﺷود.
سالمت بدنی و جسﻤانی موجب رﺷد سالمت روانی و
افزایش و رﺷد بهزیستی ﺷناﺧتی در افراد میﺷود.
ورزﺷﻜاران افرادي معاﺷرتی و جسور ﻫستند ،بﻪطوري
ﻛﻪ در برﺧورد با مشﻜالت و مسائﻞ از آستانﻪ تحﻤﻞ
باالتري نسبت بﻪ ﻫﻤتایان ﻋادي ﺧود برﺧوردارند.
ورزش و فعاﻟیت بدنی میتواند با افزایش جنبﻪﻫاي

ﺷﺨصیتی مثبت و ﻛاﻫش رفتارﻫاي ناپسند منجر بﻪ
تﻘویت و رﺷد بهزیستی روانشناﺧتی بﻪ ﻋنوان یﻜی از
سازهﻫاي روانشناسی مثبتنگر ﺷود .افزون بر ایﻦ ،افراد
ورزﺷﻜار از ورزش و فعاﻟیتﻫاي بدنی بﻪ ﻋنوان یﻚ
ﺷیوه مﻘابﻠﻪاي موثر براي برﺧورد با نگرانیﻫا و
اضﻄرابﻫایی ﻛﻪ بﻪ وسیﻠﻪ روزمرگی زندگی ایجاد
میﺷود ،استﻔاده میﻛنند ﻛﻪ ایﻦ ﺧود میتواند بﻪ
افزایش بهزیستی روانشناﺧتی بﻪ ﻋنوان یﻜی از
سازهﻫاي روانشناسی مثبتنگر ﻛﻤﻚ نﻤاید .بنابریﻦ،
ورزش با تﻘویت بهزیستی روانشناﺧتی بﻪ ورزﺷﻜاران
امﻜان میدﻫد تا بهتر بتوانند با استرسﻫا مﻘابﻠﻪ ﻛرده
و با چاﻟشﻫاي پیش رو بهتر ﻛنار بیایند.

نتیجهگیري کلی
با توجﻪ بﻪ نتایج پژوﻫش حاضر مشﺨﺺ گردید تنﻈیﻢ
ﺷناﺧتی ﻫیجان و بهزیستی روانشناﺧتی از ﻋوامﻞ
اثرگذار بر فعاﻟیت ورزش ﻫستند .ورزش با تنﻈیﻢ
ﻫیجانی ورزﺷﻜاران میتواند بﻪ نوﻋی روي ﻋﻤﻠﻜرد
آنان تﺄثیر مثبت بگذارد و با تﻘویت بهزیستی
روانشناﺧتی بﻪ ورزﺷﻜاران امﻜان میدﻫد تا بهتر بتوانند
با استرسﻫا مﻘابﻠﻪ ﻛرده و با چاﻟشﻫاي پیش رو بهتر
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 causalcomparative 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 semiprofessional 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 semiprofessional sport is not significant.
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