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 چکيده
ناموفق بود  و موفق نوجوان تکواندوکاران هیجان تنظیم راهبردهای هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ

گیری هدفمند از بین تکواندوکاران نمونه صورتبهنفر ناموفق(  29نفر موفق و  29تکواندوکار ) 58و 

تکمیل  را د و پرسشنامۀ تنظیم هیجاندر مسابقات انتخابی تیم ملی انتخاب شدن کنندهشرکتمرد 

 طوربهنشان داد که تکواندوکاران موفق  آماری آنوا بررسی شد و نتایج ها از طریق آزمونکردند. داده

ی طورکلبهبرند. ی بهره میترو سازش یافته کارامدترهیجان  معناداری از راهبردهای تنظیم

معیاری تواند یمورزشی تکواندوکاران است و بر موفقیت  مؤثرراهبردهای تنظیم هیجان عاملی 

ی و شناختروانسطح آمادگی  ارتقا شناختی جهتیزی مداخالت روانرطرحبرای  یمهم

 .یابی باشداستعداد

 

 بازارزیابی، بازداری، تکواندوکاران نوجوان، موفقیت، تنظیم هیجان.  :يديکل واژگان
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 مقدمه

 

 در تماشاگران واکنش محیطی، بد شرایط مسابقه، وجود جریان در بد داوری نظیر ازاسترس عوامل بدلیل شیوع     

ورزشکاران هیجانات  (،2مسابقه) در جریان انتقاد مربی مربی، توسط بازیکن توبیخ رقیب، تقلب مسابقه، مشاهده جریان

 (.26) کنندمختلفی را قبل، حین و بعد از مسابقات تجربه می

 و مربیان محققان، اغلب توسط ورزشی عملکرد بر هیجانات تأثیر ورزشی، هایرقابت زایهیجان عالوه بر ماهیت

 عملکرد ورزشکاران اکثر و است قرار گرفته ییدأت مورد مسابقه از بعد چه و بازی حین چه مسابقه، از قبل چه ورزشکاران

 تنظیم توانایی بنابراین (؛10) ددهنمی نسبت هیجانی عوامل به را خود شکست به منجر عملکرد یا آمیزموفقیت

وقایع  با ما سازگاری در مهمی (؛ و نقش26است ) شده نظرگرفته در مهمی شناختیروان مهارت هیجان آمیزموفقیت

 شناختی،روان شادمانی بر هاهیجان مؤثر تنظیم در ظرفیت افراد که دهندمی نشان هاپژوهش نتایج. (24) دارد زااسترس

 (.6،8) گذاردمی تأثیر ردیف بین جسمانی و

 هیجان یكۀ تجرب شدت یا زمان مدت در تغییر برای شناختی و رفتاری هایاستراتژی از استفاده شامل هیجان، تنظیم

بینی کننده سازگاری مثبت مهمترین عامل پیش هیجان تنظیم( بیان کردند که 2006) (. یو، مستموتو و لیرکس9) است

 بهزیستی در کننده تعیین و کلیدی عاملی هیجان، جویینظم گفت، توان می (. بنابراین،27زا است)در شرایط استرس

 زا،استرس رویدادهای با مواجهه در افراد که است شده شخصبا توجه به مطالعات م (.5) است اثربخش کارکرد و روانی

های مدل از یکی،  (26)کنندمی تفادهاس متفاوتی هیجان تنظیم راهبردهای خود از هیجانی ۀتجرب تعدیل یا اصالح برای

راهبردهای  -1شود ( است که در دو چهارچوب مهم بررسی می1988مطرح در این زمینه، مدل تنظیم هیجان گروس )

 و تعبیر باعثو  کنندمی پیشگیری شدید هایهیجان بروز از و شوندمی فعال آن بروز آغاز در یا و هیجان ایجاد از پیشکه 

 فراینداین راهبردها،  دهندمی کاهش را موقعیت آن با مرتبط هیجانی پاسخ که گردندنحوی می به تموقعی تفسیر

 راهبردها این) شوندمی فعال هیجان پیدایی از پس که راهبردهایی -2 دنشومی نامیده )ارزیابی مجدد( 1بازارزیابی

 از استفاده شوند و ادعا شده استسرکوبی( نامیده می) 2( و بازداریکنند پیشگیری شدید هایهیجان ایجاد از توانندنمی

 از که استفاده دهندمی پژوهشی نیز نشان هاییافته (.26)دارد دنبال به را متفاوتی پیامدهای فرد، به منحصر راهبرد هر

 (و15،28) افسردگی است ،اضطراب استرس، خشم، از اعم منفی، هیجانات کاهش در مؤثری عامل بازارزیابی، راهبرد

 با بازداری راهبرد از ولی استفاده. (7،21شود ) مثبت احساسات افزایش باعث است ممکن منفی، هیجانات کاهش بر عالوه

 به منجر عملکرد آمیز یاموفقیت عملکرد ورزشکاران با وجود اینکه اکثر (.3، 7، 23) است همبسته منفی هیجانات تجربه

. اکثر ادبیات پژوهشی به بررسی تنظیم هیجان در حوزه (10) دهندنسبت می عوامل هیجانی به را خود شکست

 (.26اند)غیرورزشی پرداخته

 مدیریت و خودآگاهی استرس، مدیریت مانند 3هیجانی هوش ابعاد دادند پژوهشی نشان ( در2006) هالورسون و پرلینی

 این بهدیگر پژوهشی  در( 2007) کانفاتو و آجاهی. (17هستند) بازیکنان عملکرد برای مهمی بینپیش مثبت طور به

 هندبال، بسکتبال، هایرشته ای حرفه غیر مرد ورزشکار ورزشی عملکرد روی بر هیجانی هوش رسیدند آموزش نتیجه

بازیکنانی  که دادند نشان پژوهشی ( در2006) الن از نقل به (،2001ولچ ) توتردل (؛1موثر است) برداری وزنه و والیبال

 برای را رقابت طی شدهتجربه هیجانات کنند، قادرند مدیریت و کنترل آمیزموفقیت طوربه را خود یجاناته توانندمی که

 نشان دادند 4نخبه ای بر روی ورزشکاردر مطالعه (2011) فلکچر میاللیو و نیل، هنتون،. (12کار ببرند) به عملکرد بهبود

 علت به و دارد کنندهناتوان اثری ورزشکار آینده عملکرد سابقه درم حین در شدهتجربه منفی هایهیجان و هاارزیابی که

                                                           
1. Reapprasial 

2. Suppression 

3. Emotional Intelligence 

4. Elite 
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و الوتر و  الن، تلول توسط که پژوهشی (. در16دهد)می قرار تأثیر تحت را ورزشکار رفتار عالئم، و افکار بر عدم کنترل

 دقیق هیجانات ابراز و تنظیم شناسایی، و درک در ورزشکار هرچه که متوجه شدند شد، انجام (2009) داونپورت

 بازیکنان و مربیان همچنین. (14باشد) کارآمدتر فردی گرددموجب می که داشت خواهد اختیار در فکری باشد، توانمندتر

 همکاران و الن .کنند ایجاد را ایورزشی پربازده محیط توانندمی ورزشکاران در هیجانی هوش مهارت طریق بهبود از

 تنظیم که داد نشان سواران دوچرخه در مدت طوالنی عملکرد بین در هیجان متنظی بررسی به تحقیقی در (2011)

( درتحقیقی به بررسی 2012) همکاران همتینزاد و .(13است) فیزیولوژیکی هایفعالیت بر پرتالش فرایندی منفی هیجان

نشان داد که ارتباط خلق،  ارتباط هوش هیجانی، خلق و خودکارامدی بر عملکرد بازیکنان نخبه هندبال پرداختند و نتایج

 بررسی هدف با ( پژوهشی2013) (. سیدعامری و همکاران11خودکارامدی و هوش هیجانی با عملکرد معنادار است)

 خودآگاهی هیجانی )خودآگاهی، هوش هایمؤلفه تمام دانشجوی بین ورزشکاران ورزشی موفقیت و هیجانی هوش ارتباط

 معناداری وجود و مثبت ارتباط نیز ورزشی موفقیت با خودانگیزی( و تماعیاج مهارت های خود، مدیریت اجتماعی،

 (.20داشت)

 هیجانات و تنظیم کنترل برای ورزشکاران به روانی هایمهارت آموزش ورزشی از طریق مشاوران و روانشناسان در مجموع

 که اشاره طورهمان چرا که. کند کمك عملکرد بهبود و روانی آمادگی را در ورزشکاران و مربیان توانندکرده و می کمك

روانی  هایمهارت اهمیت و علیرغم است مسابقات بر نتایج تأثیرگذار و مهم عوامل از ورزشکاران روانی وضعیت شد

بر کنترل  متغیر این مستقیم تأثیرگذاری دلیل به خصوصاً روانشناسی ورزش، حوزه در هیجان تنظیم راهبردهای همچون

زمینه  این در معدودی هایپژوهش ،ان استورزشی ورزشکار موفقیت عملکرد و که عاملی موثر بر و تنظیم هیجانات

ناموفق  و موفق ورزشکاران بین در راستا این در که پژوهشی داد نشان محققان هایبررسی دیگر طرفی از و شدهانجام

 تنظیم هیجان، آیا بین راهبردهای که انجام شد سوأل این به پاسخ باهدف پژوهش بنابراین این است؛ نشده انجام

 تکواندوکاران نوجوان موفق و ناموفق تفاوت معناداری وجود دارد؟

 روش شناسی -2
 طرح پژوهش -2-1

 .شد اجرا میدانی صورتبه ای هست کهمقایسه -حاضر توصیفی و از نوع علی پژوهش طرح 

 کنندگانشرکت -2-2

 در حضور برای انتخابی مسابقات در کنندهشرکت نوجوان ندوکاران مردجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه تکوا

عنوان گروه موفق با میانگین سنی تکواندوکار به 29بود که از بین جامعه آماری  2016 جهان نوجوانان قهرمانی مسابقات

 کانادا در که 2016 هانج نوجوانان قهرمانی مسابقات در شرکت برای را ملی تیم اردوی در حضور و تجربه رقابتی جواز

عنوان تکواندوکاران ناموفق با میانگین نفر جهت مقایسۀ با گروه مالک یعنی موفق به 29آوردند و  دست شد، به برگزار

گیری هدفمند گزینش شدند.الزم به ذکر است که در این پژوهش ورود به اردوی تیم صورت نمونهسنی و تجربه رقابتی به

 فقیت در نظر گرفته شد.ملی به عنوان مالک مو

 توصيف آماري مشخصات تکواندوکاران -1جدول 

به سال() تجربه رقابتی سن تعداد گروه  
  M SD M SD 

93/15 29 موفق  10/1  87/6  63/1  

62/15 29 ناموفق  14/1  24/6  66/1  
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 روش اجرا-2-3

 

 طی انتخابی مسابقات برگزاری مکان و مانز از اطالع کسب از بعد هاداده آوریجمع برای که بود صورتبدین اجرا روش

 حضور شد، برگزار تهران استان در که مسابقات محل در یکی از محققین تکواندو، فدراسیون با آمدهعملبه هایهماهنگی

 لزوم و پژوهش انجام از هدف پژوهشگران مسابقه، در کنندهشرکت هایتیم سرپرستان و مربیان هماهنگی با سپس. یافت

 هانامهپرسش به دهیپاسخ نحوۀ آنگاه. نمودند مطرح را هانامهپرسش نمودن تکمیل در هاآزمودنی صادقانه یهمکار

 سپس. ماند خواهد محرمانه کامالً شدهآوریاطالعات جمع که شد داده اطمینان تکواندوکاران به و گردید تشریح

 .شد آوریجمع و تکمیل مسابقه توزیع، عشرو از بعد تکواندوکاران بین در هیجانی تنظیم نامهپرسش

 ر پژوهشابزا -3
 هیجان تنظیم نامهپرسش

 دو بر مشتمل و سؤال 10 دارای که است شده ساخته( 2003) جونز و گروس توسط هیجان تنظیم نامهاین پرسش

 مخالف کامالً از لیکرت ارزشی هفت مقیاس اساس بر و هست( سؤال چهار) بازداری و( سؤال شش) بازارزیابی راهبرد

 یابی اعتبار( 2012) همکاران و پور قاسم توسط نامهپرسش این ایران در. شودمی گذارینمره( هفت) موافق کامالً تا( یك)

 آزمون کل برای و 52/0 بازداری ،79/0 بازارزیابی راهبردهای برای کرونباخ آلفای ضریب اساس بر آن پایایی و است شده

 .است آمده دست به 71/0

 روش آماري -4
نمرات میانگین  نمودار ( وپراکندگی، های مرکزیشاخصهای پژوهش از آماری توصیفی )و تحلیل دادهبرای تجزیه 

آنوا( با استفاده از ) طرفهشدن نحوه توزیع طبیعی از تحلیل واریانس یكو در استنباط آماری بعد از مشخص استفاده شد 

 استفاده شده است 2010نسخه  Excel افزار کامپیوتریو در ترسیم نمودار از نرم 21نسخه  SPSSافزار کامپیوتری نرم

 .( تحلیل شد≥05/0P) کلیه عملیات آماری در سطح معناداری

 نتایج -5
در متغیرهای پژوهش از آزمون  با توجه به برقرار بودن مفروضات تحلیل مبنی بر طبیعی بودن توزیع و برابری واریانس

 (.P>05/0) فاده شدپارامتریك است

 شناختیرواننيمرخ  متغيرهايدر و تحليل آنوا  توصيف آمارينتایج  -2جدول 

                            

 

 

 

 

 0.01: معنی داری در سطح ** 0.001*** : معنی داری در سطح                        

دهد که در راهبردهای تنظیم هیجان بازارزیابی و بازداری تفاوت معناداری طرفه نشان میتحلیل واریانس یك 2جدول در 

شود تکواندوکاران موفق در راهبرد بازداری نمرات مشاهده می 1گونه که در نمودار بین دو گروه وجود دارد و همان

 (.P≤05/0) تر و در راهبرد بازارزیابی نمرات باالتری کسب نمودندپایین

 

 

 

 

 متغير

 ANOVA گروه

 ناموفق موفق
M SD M SD F Sig 2

pη 

 42/0 001/0٭٭٭ 43/40 73/3 26/31 95/3 77/37 ارزیابیباز

 16/0 002/0٭٭ 97/10 4 58/25 82/4 73/21 بازداري
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 ميانگين نمرات تکواندوکاران در راهبردهاي تنظيم هيجان -1 نمودار

 

 
 

 يريگجهينت بحث و -6
 

ناموفق پرداخته شد و نتایج تحلیل  و موفق نوجوان تکواندوکاران هیجان تنظیم مقایسۀ راهبردهایبه  حاضر در پژوهش

از راهبردهای بازارزیابی بیشتری و بازداری کمتری  مقایسۀ با تکواندوکاران ناموفقدر موفق  آنوا نشان داد که تکواندوکاران

 ترییافته سازش از راهبردهای موفق تکواندوکاران دین معناست کهکنند این یافته ببرای تنظیم هیجاناتشان استفاده می

کنند و با به کارگیری راهبردهای تنظیم هیجان کارامدتر و سازگارتر مانند استفاده می ناموفق تکواندوکاران به نسبت

 کنند.بازارزیابی ورزشکاران عملکرد بهتری دارند و موفقتر عمل می

 (،2001ولچ ) ، توتردل(2007) فاتوکان و جاهیآ(، 2006) هالورسون و پرلینیهایی پژوهش نتایج این پژوهش همراستا با

 همتینزاد و(، 2011همکاران ) و الن (،2011) همکاران و (، نیل2009همکاران ) و (، الن2006الن و همکاران ) از نقل به

رد را تأیید ( است که نقش هیجان بر عملک2013) (، سیدعامری و همکاران2012) همکاران

یك راهبرد سازگار و  بازارزیابیدر خصوص نتایج به دست آمده با توجه به این که ( 1،11،12،13،14،16،17،20اند)کرده

توان اینگونه بیان نمود که افراد با به (، می26اند )بازداری راهبردی ناسازگار در تنظیم هیجان در نظر گرفته شده

 فیزیولوژیکی، بهای هیچرا بدون صرف  مثبت کنار کاهش هیجانات منفی، هیجاناتبازارزیابی در  راهبرد کارگیری

به نوبه خود ممکن است  ؛ و(4شوند ) های تفکرافزایش راه به تواند منجرمی که (25کنند )تجربه می اجتماعی و احساسی

 را ایزمینه همچنین و شود زارساست و آور تهدید منابع از فرد توجه شدن منحرف سبب که موقعیتی ساختن فراهم باعث

استرس و افرایش عملکرد شود،  کاهش موجب که سازد فراهم توانمندی خود احساس و اعتماد به نفس افزایش برای

 مانع ؛ و(7دهد) را افزایش هیجانی منفی تجارب شدت و فراوانی است ممکن هیجانات سرکوب برای مزمن تالش بلعکس

 بر نظارت حال در افراد همیشه (. چرا که19شود)  ای مؤثرهای مقابلهپاسخ سازگاری و یجانی،های هتکانه ایجاد و بروز

 زیادی انرژی صرف نیازمند این فرآیند کنند و اصالح هیجان بروز موقع در را خود رفتاری تا تظاهرات هستند خود رفتار

 و مانند فرونشانی تنظیم هیجانی ناکارآمد ایراهبرده به کارگیری و (26کاهش ) شناختی را تواند منابعمی که است

 به اغلب نامطبوع، هایباتجربه سازگاری در ناتوانی ( و19دهد ) افزایش را هیجانی با رویداد رویارویی از فکری پس نشخوار

 نتیجه دررسد به کارگیری راهبرد بازارزیابی در مقایسۀ با بازداری شود، بنابراین به نظر میمی منتهی عملکرد شکست

 بهتر شود. افزایش عملکرد موجبات نی،اهیج و شناختی عملکرد بهبود

تنظیم هیجان عاملی مهم و موثر بر  همچون شناختیروان هایکه ویژگی نمود اظهار توانمی کلی گیرینتیجه یك در

 با و کنند کنترل ربهت را خود هیجانات که سازدمی قادر را آنها ویژگی این و است موفقیت تکواندوکاران نوجوان
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بنابراین برحسب نتایج بدست  باشند؛ برخوردار مطلوبتری عملکرد از در نتیجه و کنند مقابله ترراحت ورزشی هایاسترس

های شناختی تکواندوکاران بر آموزش مهارتشود که روانشناسان ورزشی در راستای بهبود وضعیت روانآمده پیشنهاد می

شناختی درگزینش و استعدادیابی تکواندوکاران مورد توجه قرار و به عنوان یك ویژگی روانتنظیم هیجان متمرکز شوند 

 گیرد.

 تقدیر و تشکر

 همکاری با را یاری فرمودند و از مدیران فدراسیون تکواندو، مربیان، ورزشکاران تکواندو و سایر دوستان که در این امر ما

 می شود و قدردانی تشکرگردید  امکان پذیر پژوهش آنها اجرای صمیمانۀ
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